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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bagian ini akan dijelaskan analisis hasil penelitian pengaruh 

motivasi, dispiplin kerja dan lingkungan kerja terhadap turnover intention 

karyawan pada PT. Indojaya Agrinusa Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. 

Adapun variabel yang diteliti adalah Motivasi (X1), Disiplin Kerja (X2) dan 

Lingkungan Kerja (X3) sebagai variabel independen, kemudian Turnover 

Intention (Y) sebagai variabel dependen. Kuesioner sebagai alat pengumpulan 

data utama (primer) pada penelitian dengan menggunakan skala likert yang 

disebarkan kepada sampel penelitian (responden) yang telah ditentukan yaitu 

sebanyak 76 orang responden. 

 

5.1  Karakteristik Responden 

Karakteristik responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

diklasifikasikan berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan masa 

kerja. Berikut karakteristik responden penelitian yang didapatkan dari penyebaran 

kuesioner penelitian: 

5.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur  

Bedasarkan kuesioner penelitian yang berhasil dikumpulkan maka dapat 

diklasifikasikan karakteristik responden berdasarkan umur responden adalah 

sebagai berikut : 
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Tabel 5.1: Responden Berdasarkan Umur 

Umur Frekuensi Persentase ( % ) 

< 30 Tahun 26 34,2 

30-40 Tahun 33 43,4 

> 40 Tahun 17 22,4 

Jumlah 76 100 

Sumber: Data Olahan 2019 

Berdasarkan Tabel 5.1 pengklasifikasian responden berdasarkan umur 

ditemukan bahwa pada umumnya responden pada PT. Indojaya Agrinusa 

memiliki umur 30-40 tahun yaitu sebanyak 33 responden atau 43,4%, umur <30 

tahun 26 responden atau 34,2% . Sedangkan umur >40 tahun sebanyak 17 

responden atau 22,4%. 

5.1.2 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Bedasarkan kuesioner penelitian yang berhasil dikumpulkan maka dapat 

diklasifikasikan karakteristik responden berdasarkan gender (jenis kelamin) 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 5.2 : Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase ( % ) 

Laki-Laki 42 55,3 

Perempuan 34 44,7 

Jumlah 76 100 

Sumber: Data Olahan 2019 

Berdasarkan Tabel 5.2 pengklasifikasian responden berdasarkan jenis 

kelamin ditemukan bahwa pada umumnya responden pada PT. Indojaya Agrinusa 

memiliki jenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 42 responden atau 55,3% dari 

total responden secara keseluruhan, sedangkan 34 responden atau 44,7% adalah 

responden yang berjenis kelamin perempuan.  
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5.1.3 Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Bedasarkan kuesioner penelitian yang berhasil dikumpulkan maka dapat 

diklasifikasikan karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 5.3 : Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

 

Pendidikan Terakhir Frekuensi Persentase ( % ) 

SMA 38 50 

Diploma (D3) 14 18,4 

Sarjana (S1) 24 31,6 

Jumlah 76 100 

Sumber: Data Olahan 2019 

Berdasarkan Tabel 5.3 pengklasifikasian responden berdasarkan 

pendidikan terakhir ditemukan bahwa pada umumnya responden pada PT. 

Indojaya Agrinusa memiliki pendidikan terakhir SMA yaitu sebanyak 38 

responden atau 50%, responden dengan pendidikan terakhir sarjana (S1) adalah 

sebanyak 24 orang atau 31,6%, sedangkan 14 responden atau 18,4% adalah 

responden yang memiliki pendidikan terakhir pada diploma (D3).  

5.1.4 Responden Berdasarkan Masa Kerja 

Bedasarkan kuesioner penelitian yang berhasil dikumpulkan maka dapat 

diklasifikasikan karakteristik responden berdasarkan masa kerja responden adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 5.4 : Responden Berdasarkan Masa Kerja 

 

Masa Kerja Frekuensi Persentase ( % ) 

< 5 Tahun 24 31,6 

5-10 Tahun 36 47,4 

> 10 Tahun 16 21,1 

Jumlah 76 100 

Sumber: Data Olahan 2019 
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Berdasarkan Tabel 5.4 pengklasifikasian responden berdasarkan masa 

kerja ditemukan bahwa pada umumnya responden pada PT. Indojaya Agrinusa 

sudah bekerja selama 5-10 tahun yaitu sebanyak 36 responden atau 47,4%, 

responden yang sudah bekerja selama <5 tahun adalah sebanyak 24 orang atau 

31,6%, sedangkan 16 responden atau 21,2% adalah responden yang sudah bekerja 

selama >10 tahun. 

5.2  Analisis Deskriptif Variabel Penelitian 

Dalam memperoleh data, peneliti menggunakan kuisioner yang terdiri dari 

beberapa pernyataan. Sebelum melakukan analisis statistik terhadap data yang 

didapat, terlebih dahulu dilakukan rekapitulasi tanggapan responden terhadap 

pernyataan pada setiap variabel. Rekapitulasi ini dilakukan dengan memberikan 

jumlah tanggapan dan persentase pada setiap item pertanyaan untuk setiap 

variabel Turnover Intention, Motivasi, Displin Kerja dan Lingkungan Kerja. 

5.2.1 Tanggapan Responden Tentang Turnover Intention (Y) 

Variabel turnover intention terdiri dari 6 (enam) pernyataan yang harus 

ditanggapi oleh responden dengan frequensi yang ditampilkan dalam Tabel 5.5 

berikut ini : 

Tabel 5.5 : Rekapitulasi Jawaban Responden Terhadap Turnover Intention 

(Y) 

 

No Pernyataan 

 Tanggapan Responden 

Jumlah SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

1 Saya sering berpikir untuk keluar 

dari pekerjaan saya untuk saat ini 

F 5 19 39 13 - 76 

% 6,6 25 51,3 17,1 - 100 

2 Terkadang saya merasa bosan 

bekerja di perusahaan ini 

F 8 27 36 5 - 76 

% 10,5 35,5 47,7 6,6 - 100 

3 Saya tertarik untuk mencari 

lowongan pekerjaan baru 

F 23 39 14 - - 76 

% 30,3 51,3 18,4 - - 100 
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4 Saya secara aktif mencari 

pekerjaan lain di luar pekerjaan ini 

F 13 31 28 2 2 76 

% 17,1 40,8 36,8 2,6 2,6 100 

5 Saya ingin mencari lingkungan 

kerja yang baru 

F 6 43 25 2 - 76 

% 7,9 56,6 32,9 2,6 - 100 

6 Setelah saya memperoleh pekerjaan 

yang lebih baik, saya akan segera 

pindah dari pekerjaan yang 

sekarang ini 

F 2 19 28 18 9 76 

% 2,6 25 36,8 23,7 11,8 100 

Jumlah 57 178 170 40 11 456 

Persentase % 12,5 39 37,3 8,8 2,4 100 

Sumber: Data Olahan 2019 

Berdasarkan Tabel 5.5 diatas, jawaban responden tentang variabel 

turnover intention menunjukkan sebanyak 57 tanggapan atau 12,5% menyatakan 

sangat setuju dengan item pernyataan, responden yang menyatakan setuju 

terhadap pernyataan adalah sebanyak 178 tanggapan atau 39%, responden yang 

menyatakan netral adalah sebanyak 170 tanggapan atau 37,3%, responden yang 

menyatakan tidak setuju adalah sebanyak 40 tanggapan atau 8,8% dan  responden 

yang menyatakan sangat tidak setuju adalah sebanyak 11 tanggapan atau 2,4%. 

Berdasarkan hasil tanggapan responden mengenai turnover intention pada PT. 

Indojaya Agrinusa dimana pada umumnya responden menyatakan setuju dengan 

pernyataan yang telah disesuaikan dengan indicator turnover intention, hal ini 

berarti karyawan pada PT. Indojaya Agrinusa banyak yang berfikir untuk keluar 

dari pekerjaannya terutama ketika melihat ada kesempatan untuk pindah ke 

tempat pekerjaan yang baru. 

 

5.2.2 Tanggapan Responden Tentang Variabel Motivasi (X1) 

 Variabel Motivasi terdiri dari 5 (lima) pernyataan yang harus ditanggapi 

oleh responden dengan frequensi yang ditampilkan dalam Tabel 5.6 berikut ini : 
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Tabel 5.6 : Rekapitulasi Jawaban Responden Terhadap Motivasi (X1) 

No Pernyataan 

 Tanggapan Responden 

Jumlah SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

1 Saya bertanggung jawab atas 

kedudukan yang saya jalani 

F 19 32 23 2 - 76 

% 25 42,1 30,3 2,6 - 100 

2 Saya memperoleh penghargaan 

oleh perusahaan atas prestasi kerja 

F 14 40 18 4 - 76 

% 18,4 52,6 23,7 5,3 - 100 

3 Kinerja saya dihargai oleh atasan 

baik secara kualitas maupun 

kuantitas 

F 13 39 21 3 - 76 

% 17,1 51,3 27,6 3,9 - 100 

4 Saya mendapatkan kesempatan 

yang sama untuk mendapatkan 

promosi jabatan 

F 13 40 22 1 - 76 

% 17,1 52,6 28,9 1,3 - 100 

5 Hubungan kerja saya dengan 

seluruh karyawan di perusahaan 

terjalin harmonis 

F 12 41 21 2 - 76 

% 15,8 53,9 27,6 2,6 - 100 

Jumlah 71 192 105 12 - 380 

Persentase % 18,7 50,5 27,6 3,2 - 100 

Sumber: Data Olahan 2019 

Berdasarkan Tabel 5.6 diatas, jawaban responden tentang variabel 

motivasi kerja menunjukkan sebanyak 71 tanggapan atau 18,7% menyatakan 

sangat setuju dengan item pernyataan, responden yang menyatakan setuju 

terhadap pernyataan adalah sebanyak 192 tanggapan atau 50,5%, responden yang 

menyatakan netral adalah sebanyak 105 tanggapan atau 27,6%, responden yang 

menyatakan tidak setuju adalah sebanyak 12 tanggapan atau 3,2% dan  tanggapan 

responden untuk sangat tidak setuju dengan pernyataan dalam hal ini tidak 

ditemukan. Berdasarkan hasil tanggapan responden mengenai motivasi kerja 

karyawan pada PT. Indojaya Agrinusa dimana pada umumnya responden 

menyatakan setuju dengan pernyataan yang telah disesuaikan dengan indikator 

motivasi, hal ini berarti sebagian besar karyawan pada PT. Indojaya Agrinusa 

masih termotivasi untuk bekerja karena tuntutan ekonomi. 
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5.2.3 Tanggapan Responden Tentang Variabel Disiplin Kerja (X2) 

 Variabel disiplin kerja terdiri dari 8 (delapan) pernyataan yang harus 

ditanggapi oleh responden dengan frequensi yang ditampilkan dalam Tabel 5.7 

berikut ini : 

Tabel 5.7 : Rekapitulasi Jawaban Responden Terhadap Disiplin Kerja (X2) 

No Pernyataan 

 Tanggapan Responden 

Jumlah SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

1 Saya masuk kerja sesuai dengan 

jam yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan 

F 12 45 18 - 1 76 

% 15,8 59,2 23,7 - 1,3 100 

2 Saya berusaha datang ke tempat 

kerja lebih awal dari waktu yang 

ditentukan 

F 12 33 27 4 - 76 

% 15,8 43,4 35,5 5,3 - 100 

3 Saya selalu mematuhi jam kerja 

yang telah ditentukan oleh 

perusahaan 

F 8 42 26 - - 76 

% 10,5 55,3 34,2 - - 100 

4 Saya selalu menggunakan jam 

kerja dengan baik agar hasil kerja 

saya memuaskan. 

F 15 39 22 - - 76 

% 19,7 51,3 28,9 - - 100 

5 Saya mempunyai keterampilan 

untuk menyelesaikan tugas yang 

telah menjadi tanggung jawab 

saya. 

F 12 41 19 4 - 76 

% 15,8 53,9 25 5,3 - 100 

6 Saya selalu bersungguh-sungguh 

dalam melaksanakan tugas yang 

telah diberikan kepada saya. 

F 6 35 29 6 - 76 

% 7,9 46,1 38,2 7,9 - 100 

7 Saya memiliki sikap yang baik 

dalam bekerja baik kepada 

karyawan yang lain maupun 

terhadap atasan 

F 7 25 44 - - 76 

% 9,2 32,9 57,9 - - 100 

8 Saya memiliki kreatifitas yang 

tinggi sehingga menunjang 

pekerjaan saya. 

F 6 35 31 4 - 76 

% 7,9 46,1 40,8 5,3 - 100 

Jumlah 78 295 216 18 1 608 

Persentase % 12,8 48,5 35,5 3 0,2 100 

Sumber: Data Olahan 2019 

Berdasarkan Tabel 5.7 diatas, jawaban responden tentang variabel disiplin 

kerja menunjukkan sebanyak 78 tanggapan atau 12,8% menyatakan sangat setuju 

dengan item pernyataan, responden yang menyatakan setuju terhadap pernyataan 
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adalah sebanyak 295 tanggapan atau 48,5%, responden yang menyatakan netral 

adalah sebanyak 216 tanggapan atau 35,5%, responden yang menyatakan tidak 

setuju adalah sebanyak 18 tanggapan atau 3% dan  tanggapan responden untuk 

sangat tidak setuju dengan pernyataan sebanyak 1 tanggapan atau 0,2%. 

Berdasarkan hasil tanggapan responden mengenai disiplin kerja karyawan pada 

PT. Indojaya Agrinusa dimana pada umumnya responden menyatakan setuju 

dengan pernyataan yang telah disesuaikan dengan indikator disiplin kerja, hal ini 

berarti sebagian besar karyawan pada PT. Indojaya Agrinusa menjalankan 

pekerjaan dengan disiplin untuk bekerja. 

 

5.2.4 Tanggapan Responden Tentang Variabel Lingkungan Kerja (X3) 

Variabel disiplin kerja terdiri dari 6 (enam) pernyataan yang harus 

ditanggapi oleh responden dengan frequensi yang ditampilkan dalam Tabel 5.8 

berikut ini : 

Tabel 5.8 : Rekapitulasi Jawaban Responden Terhadap Lingkungan Kerja 

(X3) 

 

No Pernyataan 

 Tanggapan Responden 

Jumlah SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

1 Saya menjalin hubungan baik 

dengan karyawan lain 

F 15 40 20 - 1 76 

% 19,7 52,6 26,3 - 1,3 100 

2 Karyawan lain sering membantu 

saya jika saya memerlukan 

pertolongan 

F 14 35 23 4 - 76 

% 18,4 46,1 30,3 5,3 - 100 

3 Suasana lingkungan kerja saya 

sangat mendukung sehingga saya 

dapat bekerja lebih baik lagi 

F 11 37 27 1 - 76 

% 14,5 48,7 35,5 1,3 - 100 

4 Keamanan di tempat kerja sudah 

mampu membuat saya bekerja 

dengan nyaman 

F 18 40 18 - - 76 

% 23,7 52,6 23,7 - - 100 
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No Pernyataan 

 Tanggapan Responden 

Jumlah SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

5 Penerangan di ruang kerja cukup 

baik dan tidak menyilaukan 

sehingga mendukung aktivitas 

pekerjaan anda 

F 11 42 20 3 - 76 

% 14,5 55,3 26,3 3,9 - 100 

6 Di dalam ruangan kerja, 

pewarnaan ruangan sudah tertata 

dengan baik sehingga dapat 

menunjang saya dalam bekerja. 

F 10 34 25 7 - 76 

% 13,2 44,7 32,9 9,2 - 100 

Jumlah 79 228 133 15 1 456 

Persentase % 17,3 50 29,2 3,3 0,2 100 

Sumber: Data Olahan 2019 

Berdasarkan Tabel 5.8 diatas, jawaban responden tentang variabel 

lingkungan kerja menunjukkan sebanyak 79 tanggapan atau 17,3% menyatakan 

sangat setuju dengan item pernyataan, responden yang menyatakan setuju 

terhadap pernyataan adalah sebanyak 228 tanggapan atau 50%, responden yang 

menyatakan netral adalah sebanyak 133 tanggapan atau 29,2%, responden yang 

menyatakan tidak setuju adalah sebanyak 15 tanggapan atau 3,3% dan  tanggapan 

responden untuk sangat tidak setuju dengan pernyataan sebanyak 1 tanggapan 

atau 0,2%. Berdasarkan hasil tanggapan responden mengenai lingkungan kerja 

karyawan pada PT. Indojaya Agrinusa dimana pada umumnya responden 

menyatakan setuju dengan pernyataan yang telah disesuaikan dengan indikator 

lingkungan kerja, hal ini berarti sebagian besar karyawan pada PT. Indojaya 

Agrinusa merasakan lingkungan pekerjaan masih mendukung dalam menjalankan 

pekerjaan. 
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5.3  Uji Kualitas Data 

5.3.1 Uji Validitas 

Uji validitas ini digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam 

suatu daftar (konstruk) pernyataan dalam mendefinisikan suatu variabel. Suatu 

pernyataan dikatakan valid jika pernyataan tersebut mampu mengungkapkan apa 

saja yang hendak di ukurnya. 

Pengujian dilakukan pada variabel-variabel penelitian yaitu variabel 

independen yang terdiri dari motivasi, disiplin kerja dan lingkungan kerja, 

kemudian variabel dependen yaitu turnover intention. Terdapat 76 sampel atau 

responden (n), dan besarnya df dapat dihitung 76 – 2 = 74, dengan df = 74 dan 

alpha = 0,05 di dapat r tabel = 0,226 (lihat r tabel pada df = 74 dan alpha = 0,05). 

Hasil uji validitas terhadap item pernyataan untuk variabel dependen yaitu 

turnover intention (Y), Output olahan data pada program SPSS disajikan dalam 

Tabel 5.9 sebagai berikut: 

Tabel 5.9 : Uji Validitas Variabel Turnover Intention (Y) 

 

Butir 

Pertanyaan 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Nilai Batas / 

r Tabel 

Keterangan 

1 0,629 0,226 Valid 

2 0,706 0,226 Valid 

3 0,644 0,226 Valid 

4 0,518 0,226 Valid 

5 0,618 0,226 Valid 

6 0,514 0,226 Valid 

Sumber : Data Olahan 2019 

Dari Tabel 5.9 di atas terlihat bahwa nilai r hitung untuk masing-masing 

butir pernyataan untuk variabel turnover intention (Y) lebih besar dari r tabel. Jadi 
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dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator pernyataan untuk variabel 

dependen (Y) adalah valid dan layak untuk digunakan sebagai data penelitian. 

Untuk variabel independen yaitu motivasi kerja (X1), Output olahan data 

pada program SPSS dapat disajikan dalam Tabel 5.10 sebagai berikut : 

Tabel 5.10 : Uji Validitas Variabel Motivasi Kerja (X1) 

 

Butir 

Pertanyaan 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Nilai Batas / 

r Tabel 

Keterangan 

1 0,255 0,226 Valid 

2 0,436 0,226 Valid 

3 0,357 0,226 Valid 

4 0,427 0,226 Valid 

5 0,421 0,226 Valid 

Sumber : Data Olahan 2019 

Dari Tabel 5.10 di atas terlihat bahwa nilai r hitung untuk masing-masing 

butir pernyataan untuk variabel motivasi kerja (X1) lebih besar dari r tabel. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator pernyataan untuk variabel 

motivasi kerja adalah valid dan layak untuk digunakan sebagai data penelitian. 

Untuk variabel independen yaitu disiplin kerja (X2), Output olahan data 

pada program SPSS dapat disajikan dalam Tabel 5.11 sebagai berikut : 

Tabel 5.11 Uji Validitas Variabel Disiplin Kerja (X2) 

 

Butir 

Pertanyaan 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Nilai Batas / 

r Tabel 

Keterangan 

1 0,388 0,226 Valid 

2 0,428 0,226 Valid 

3 0,438 0,226 Valid 

4 0,418 0,226 Valid 

5 0,595 0,226 Valid 

6 0,518 0,226 Valid 

7 0,344 0,226 Valid 

8 0,355 0,226 Valid 

Sumber : Data Olahan 2019 
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Dari Tabel 5.11 di atas terlihat bahwa nilai r hitung untuk masing-masing 

butir pernyataan untuk variabel disiplin kerja (X2) lebih besar dari r tabel. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator pernyataan untuk variabel 

disiplin kerja adalah valid dan layak untuk digunakan sebagai data penelitian. 

Untuk variabel independen yaitu linkungan kerja (X3), Output olahan data 

pada program SPSS dapat disajikan dalam Tabel 5.12 sebagai berikut : 

Tabel 5.12 : Uji Validitas Variabel Lingkungan Kerja (X3) 

 

Butir 

Pertanyaan 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Nilai Batas / 

r Tabel 

Keterangan 

1 0,471 0,226 Valid 

2 0,479 0,226 Valid 

3 0,476 0,226 Valid 

4 0,399 0,226 Valid 

5 0,562 0,226 Valid 

6 0.478 0,226 Valid 

Sumber : Data Olahan 2019 

Dari Tabel 5.12 di atas terlihat bahwa nilai r hitung untuk masing-masing 

butir pernyataan untuk variabel linkungan kerja (X3) lebih besar dari r tabel. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator pernyataan untuk variabel 

linkungan kerja adalah valid dan layak untuk digunakan sebagai data penelitian. 

 

5.3.2 Uji Reliabitas 

Setelah dilakukan uji validitas terhadap tiap variabel, peneliti melakukan 

pengujian reliabilitas. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana 

hasil pengukuran tetap akurat dan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu agar 

dapat dipercaya hasilnya. Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan uji 

statistik Cronbach Alpha dari masing-masing instrumen dalam satu variabel. 

Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach 
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Alpha > 0,60. Hasil pengujian reliabilitas dalam penelitian ini disajikan dalam 

Tabel 5.13 berikut ini : 

Tabel 5.13 Uji Reliabilitas  

 

Variabel Cronbach’s Alpha Nilai Batas Keterangan 

Turnover Intention (Y) 0,823 0,60 Reliabel 

Motivasi (X1) 0,622 0,60 Reliabel 

Disiplin Kerja (X2) 0,742 0,60 Reliabel 

Lingkungan Kerja (X3) 0,740 0,60 Reliabel 

 Sumber : Data Olahan 2019 

Dari Tabel 5.13 di atas diperoleh koefisien Cronbach’s Alpha untuk 

variabel Turnover Intention sebesar 0,823, untuk Motivasi 0,622, untuk Disiplin 

Kerja 0,742 dan untuk variabel Lingkungan Kerja sebesar 0,740. Instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini dapat dikatakan reliabel karena pada setiap 

variabel memiliki nilai Cronbach’s Alpha > 0,60. Hal tersebut berarti bahwa 

konstruk pernyataan yang diberikan dalam semua variabel adalah reliabel 

sehingga setiap item pernyataan dalam kuesioner tersebut dapat digunakan dalam 

pengukuran. 

 

5.4  Uji Asumsi Klasik 

5.4.1 Uji Normalitas Data 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diteliti untuk 

keseluruhan indikator dan variabel tersebut bersifat normal. Uji normalitas data 

dilakukan dengan cara analisis Normal P-P Plot. Jika data menyebar disekitar 

garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka data dapat dikatakan 

normal atau data berdistribusi normal. 
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Gambar 5.1 Grafik P-P Plot 

 

 Dari Gambar 5.1 diatas, terlihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis 

diagonal dan mengikuti garis diagonal, maka regresi memenuhi asumsi normalitas 

yang berarti data telah berdistribusi normal. Pengujian normalitas dengan grafik 

apabila tidak cermat dan hati-hati maka akan terjadi kemungkinan salah persepsi 

atas grafik yang terlihat karena secara visual akan terlihat normal. Sebaiknya 

analisis grafik dilengkapi dengan uji statistik, menggunakan uji Kolmogorov-

Smirnov. 

Tabel 5.14 Kolmogorov Smirnov 

 

 
Unstandardized 

Residual 

Kolmogorov-Smirnov Z 0,076 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,200 

Sumber : Data Olahan 2019 
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Pada Tabel 5.14 diatas terlihat nilai Asymp. Sig. (2-tailed) pada uji 

Kolmogorov-Smirnov yaitu sebesar 0,200 yang berarti nilai sig > α (0,05), berarti 

dari uji Kolmogorv-Smirnov juga menunjukkan data berdistribusi normal. 

 

5.4.2 Uji Heterokedastisitas 

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terjadi 

ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain dalam 

model regresi. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas. 

Untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas dapat dilihat dari Scatterplot 

antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya 

SRESID. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola 

tertentu yang teratur, maka telah terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya jika tidak 

ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas.  Hasil dari uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada grafik 

scatterplot berikut ini : 

Gambar 5.2 

Hasil Uji Heterokedastisitas 

 

 
Sumber : Data Olahan 2019 
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Berdasarkan Gambar 5.2 diatas, terlihat bahwa titik-titik tidak membentuk 

suatu pola tertentu dan tersebar secara acak. Jadi dapat disimpulkan bahwa model 

regresi dalam penelitian ini tidak terdapat heteroskedastisitas, sehingga model 

regresi layak dipakai. 

 

5.4.3 Uji Multikolinieritas 

  Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent). Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Uji 

multikolinieritas dengan menggunakan nilai variance inflation factor (VIF) dan 

nilai tolerance. Suatu model dikatakan memiliki kecenderungan adanya gejolak 

multikolinieritas adalah apabila memiliki nilai VIF > 10 dan nilai tolerance < 0,1. 

Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada Tabel 5.15 berikut:. 

Tabel 5.15 : Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 30.277 3.529  8.580 .000   

X1 -.466 .211 -.312 -2.207 .030 .538 1.857 

X2 .485 .220 .467 2.200 .031 .239 4.185 

X3 -.642 .277 -.540 -2.316 .023 .199 5.037 

a. Dependent Variable: Y 

Sumber : Data Olahan 2019 

Pada Tabel 5.1 di atas menunjukkan bahwa angka tolerance untuk semua 

variabel independen > 0,1 dan nilai VIF untuk semua variabel independen < 10. 

Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas diantara variabel bebas 
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(independen), tidak terjadi kesamaan data dari variabel bebas terhadap variabel 

terikat sehingga memenuhi kaidah multikolinieritas sebagai suatu alat ukur. 

 

5.5  Uji Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh motivasi, disiplin kerja dan lingkungan kerja terhadap turnover intention 

karyawan pada PT. Indojaya Agrinusa. Persamaan regresi dapat dilihat dari tabel 

coefficients berdasarkan output SPSS yang ditunjukkan pada tabel 5.16 berikut 

ini: 

Tabel 5.16 : Analisis Regresi Berganda 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 30.277 3.529  8.580 .000 

X1 -.466 .211 -.312 -2.207 .030 

X2 .485 .220 .467 2.200 .031 

X3 -.642 .277 -.540 -2.316 .023 

a. Dependent Variable: Y 

Sumber : Data Olahan 2019 

Berdasarkan Tabel 5.16 tersebut dapat diketahui persamaan regresi 

sebagai berikut : 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

Y = 30,277 - 0,466 X1 + 0,485 X2 - 0,642 X3 + e 

Persamaan regresi berganda di atas dapat diartikan sebagai berikut: 

 

a. Nilai konstanta (a) sebesar 30,277. Artinya apabila motivasi, disiplin kerja 

dan lingkungan kerja pada PT Indojaya Agrinusa diasumsikan bernilai nol 
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(0), maka turnover intention karyawan pada PT. Indojaya Agrinusa tetap 

sebesar 30,277.  

b. Nilai koefisien regresi -0,466 menyatakan bahwa jika motivasi kerja pada 

PT Indojaya Agrinusa mengalami peningkatan 1 satuan, maka turnover 

intention karyawan pada PT Indojaya Agrinusa akan mengalami 

penurunan sebesar 0,466 satuan.  

c. Nilai koefisien regresi 0,485 menyatakan bahwa jika disiplin kerja 

karyawan pada PT Indojaya Agrinusa mengalami peningkatan 1 satuan, 

maka turnover intention karyawan pada PT Indojaya Agrinusa akan 

mengalami peningkatan sebesar 0,485.  

d. Nilai koefisien regresi -0,642 menyatakan bahwa jika lingkungan kerja  

pada PT Indojaya Agrinusa mengalami peningkatan 1 satuan, maka 

turnover intention karyawan pada PT Indojaya Agrinusa akan mengalami 

penurunan sebesar 0,642 satuan. 

 

5.6 Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji 

secara parsial (uji t), uji secara simultan (Uji F) dan uji koefisien determinasi (R
2
). 

5.6.1 Uji Parsial (Uji t) 

Uji secara parsial (uji t) bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen Motivasi (X1), Disiplin Kerja (X2) dan Lingkungan Kerja (X3) 

terhadap variabel dependen Turnover Intention (Y)  (lihat tabel 5.16). Adapun 

kriteria pengambilan keputusan yang digunakan dalam pengujian ini adalah 

sebagai berikut: 
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a. Apabila thitung > ttabel atau nilai sig < α (0,05) maka hipotesis diterima, yang 

berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap 

variabel dependen. 

b. Apabila thitung < ttabel atau nilai sig > α (0,05) maka hipotesis ditolak, yang 

berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen 

terhadap variabel dependen. 

Diketahui nilai ttabel pada taraf signifikansi 5% dengan persamaan sebagai 

berikut : 

ttabel  = n – k -1 ; α/2  

= 76 – 3 – 1; (0,05)/2 

= 72 ; 0,025 

= 1,99 

Keterangan : 

n = Jumlah sampel 

k = jumlah variabel bebas 

1 = konstanta 

Berdasarkan tabel 5.16 di atas maka dapat di jelaskan pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen sebagai berikut: 

a. Variabel X1 (Motivasi Kerja) memiliki nilai thitung (-2,207) > ttabel (1,99), nilai 

thitung negatif tidak berarti karena uji dilakukan pada dua sisi sehingga tanda 

negatif hanya menandakan arah, serta nilai sig (0,030) < α(0,05), berarti 

hipotesis diterima. Dapat disimpulkan variabel X1 (Motivasi Kerja) 

berpengaruh signifikan terhadap Turnover Intention karyawan pada PT. 
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Indojaya Agrinusa. Koefisien regresi yang didapatkan adalah sebesar -0,466 

dengan arah negatif, hal ini berarti jika motivasi kerja meningkat maka 

turnover intention karyawan pada PT. Indojaya Agrinusa akan menurun.  

b. Variabel X2 (Disiplin Kerja) memiliki nilai thitung (2,200) > ttabel (1,99) dan sig 

(0,031) < α(0,05), berarti hipotesis diterima. Dapat disimpulkan variabel X2 

(Disiplin Kerja) berpengaruh signifikan terhadap Turnover Intention karyawan 

pada PT. Indojaya Agrinusa. Koefisien regresi yang didapatkan adalah sebesar 

0,485 dengan arah positif, hal ini berarti jika disiplin kerja meningkat maka 

turnover intention karyawan pada PT. Indojaya Agrinusa akan ikut meningkat. 

c. Variabel X3 (Lingkungan Kerja) memiliki nilai thitung (2,316) > ttabel (1,99), 

nilai thitung negatif tidak berarti karena uji dilakukan pada dua sisi sehingga 

tanda negatif hanya menandakan arah, serta sig (0,023) < α(0,05), berarti 

hipotesis diterima. Dapat disimpulkan variabel X3 (Lingkungan Kerja) 

berpengaruh signifikan terhadap Turnover Intention karyawan pada PT. 

Indojaya Agrinusa. Koefisien regresi yang didapatkan adalah sebesar -0,642 

dengan arah negatif, hal ini berarti jika lingkungan kerja meningkat maka 

turnover intention karyawan pada PT. Indojaya Agrinusa akan menurun. 

 

5.6.2 Uji Secara Simultan (Uji F) 

  Uji secara simultan (uji F) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh variabel bebas atau independen terhadap variabel terikat atau dependen 

secara bersama-sama. Kriteria pengambilan keputusan yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 
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a. Apabila Fhitung > Ftabel atau nilai sig < α (0,05) maka hipotesis diterima, 

yang berarti variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen 

secara simultan atau bersama-sama.  

b. Apabila Fhitung < Ftabel atau nilai sig > α (0,05) maka hipotesis ditolak, yang 

berarti variabel independen tidak dapat mempengaruhi variabel dependen 

secara simultan atau bersama-sama. 

Diketahui nilai Ftabel pada taraf signifikansi 5% dengan persamaan sebagai 

berikut : 

Ftabel  = (n – k -1) ; k 

= (76 – 3 – 1) ; 3 

= 72 ; 2 

= 2,73 

Berdasarkan hasil pengolahan dengan program SPSS, maka diperoleh 

hasil sebagai berikut: 

Tabel 5.17 : Hasil Uji Secara Simultan (Uji F) (ANOVA) 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 212.476 3 70.825 6.896 .000
b
 

Residual 739.471 72 10.270   

Total 951.947 75    

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2 

Sumber : Data Olahan 2019 

Berdasarkan tabel 5.17 di atas maka dapat di jelaskan pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen secara simultan dengan melihat nilai 

Fhitung dan sig. Diketahui Fhitung (6,896) > Ftabel (2,73) dan sig (0,000) < α(0,05), 
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sehingga hipotesis diterima. Hal ini berarti motivasi, disiplin kerja dan lingkungan 

kerja dapat mempengaruhi turnover intention karyawan pada PT Indojaya 

Agrinusa secara simultan atau bersama-sama. 

 

5.6.3 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien Determinasi (R
2
) pada dasarnya untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara 0 sampai 1. Nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat 

terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memperediksi variasi variabel 

dependen (Ghozali, 2013:97). 

Tabel 5.18 : Koefisien Determinasi 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .472
a
 .223 .191 3.205 

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2 

b. Dependent Variable: Y 

Sumber : Data Olahan 2019 

Dari Tabel 5.18 diatas dapat diketahui nilai R
2
 adalah sebesar 0,223, 

berarti variabel dependen (turnover intention) dipengaruhi oleh variabel 

independen (motivasi, disiplin kerja dan lingkungan kerja)  sebesar 22,3%, 

sedangkan sisanya sebesar 77,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

dimasukkan dalam penelitian ini.  
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5.7 Pembahasan 

5.7.1 Pengaruh Motivasi Terhadap Turnover Intention Karyawan Pada PT. 

Indojaya Agrinusa.  

 

Motivasi kerja memiliki pengaruh terhadap turnover intention karyawan 

pada PT Indojaya Agrinusa dengan nilai thitung (-2,207) < ttabel (-1,99) dengan nilai 

signifikansi yang dihasilkan sebesar (0,030) < α(0,05), maka hipotesis dalam 

penelitian ini diterima yaitu motivasi kerja berpengaruh terhadap turnover 

intention karyawan pada PT. Indojaya Agrinusa. Koefisien regresi yang 

didapatkan yaitu sebesar -0,466, hal ini dapat diartikan bahwa motivasi 

berpengaruh negatif terhadap turnover intention karyawan PT. Indojaya Agrinusa. 

Dapat disimpulkan jika motivasi kerja meningkat maka dapat menurunkan 

turnover intention karyawan pada PT. Indojaya Agrinusa. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putrianti 

et al (2014) yang menyatakan bahwa motivasi kerja berpengaruh terhadap 

turnover intention karyawan dengan arah negatif yang berarti dengan 

meningkatkan motivasi kerja maka turnover intention akan mengalami penurunan 

secara nyata. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Saputra et al (2014) yang menyatakan motivasi berpengaruh terhadap turnover 

intention karyawan pada PT Avila Prima Intra Makmur Banyuwangi dengan arah 

negatif. 

Maka dapat dikatakan bahwa motivasi kerja yang semakin meningkat 

dapat menurunkan keinginan karyawan untuk keluar kerja. Motivasi kerja 

menunjukkan tingkat usaha dan kegigihan karyawan ketika bekerja. Pada 

umumnya karyawan pada PT. Indojaya Agrinusa memiliki motivasi kerja yang 
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tinggi, hal ini dapat dilihat dari besarnya tanggapan karyawan yang menyatakan 

sangat setuju dan setuju terhadap pernyataan motivasi kerja yaitu sebesar 69,2% 

sehingga dapat menekan atau menurunkan turnover intention karyawan pada PT. 

Indojaya Agrinusa. Namun 30,8% tanggapan tanggapan karyawan menyatakan 

netral dan tidak setuju dengan pernyataan motivasi kerja, hal ini lah yang 

membuat karyawan ingin mencari tempat pekerjaan baru karena beberapa 

karyawan memiliki motivasi kerja rendah.  

Karyawan cenderung berpikir untuk mencari pekerjaan di tempat lain, 

karena mereka beranggapan perusahaan menerapkan peraturan kerja yang sangat 

ketat sehingga sabagian karyawan merasakan ketidak nyamanan dalam bekerja. 

Hal ini lah yang menyebabkan beberapa karyawan memiliki motivasi rendah 

dalam bekerja sehingga berdampak pada  keinginan karyawan untuk keluar dari 

pekerjaan tersebut. Untuk itu, PT. Indojaya Agrinusa harus tetap mempertahankan 

motivasi kepada karyawan untuk mengurangi tingkat turnover intention 

karyawan. 

 

5.7.2 Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Turnover Intention Karyawan 

Pada PT. Indojaya Agrinusa. 

 

  Disiplin kerja memiliki pengaruh terhadap turnover intention karyawan 

pada PT Indojaya Agrinusa dengan nilai thitung (2,200) > ttabel (1,99) dengan nilai 

signifikansi yang dihasilkan sebesar (0,031) < α(0,05), maka hipotesis dalam 

penelitian ini diterima yaitu disiplin kerja berpengaruh terhadap turnover intention 

karyawan pada PT. Indojaya Agrinusa. Koefisien regresi yang didapatkan yaitu 

sebesar 0,485, hal ini dapat diartikan bahwa disiplin kerja berpengaruh positif 
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terhadap turnover intention karyawan PT. Indojaya Agrinusa. Dapat disimpulkan 

jika disiplin kerja meningkat maka dapat meningkatkan turnover intention 

karyawan pada PT. Indojaya Agrinusa. 

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Wisantyo dan Madiistriyatno (2015) yang menyatakan disiplin kerja berpengaruh 

terhadap turnover intention karyawan namun tidak signifikan.  

Kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan 

dan norma-norma sosial yang berlaku berpengaruh terhadap keinginan 

meninggalkan perusahaan. Oleh karena itu, karyawan yang bermasalah dengan 

kedisiplinan banyak yang ingin pindah ketempat kerja yang lain jika peluang kerja 

yang lain itu ada dengan mempertimbangkan dsiplin kerja yang sesuai dengan 

keadaan karyawan. Aturan dan norma yang sangat ketat membuat karyawan tidak 

dapat menyesuaikan dengan keadaan yang lain, sehingga banyak diantara 

karyawan merasa tidak nyaman dengan atauran yang diberlakukan pada PT. 

Indojaya Agrinusa, hal inilah yang membuat turnover karyawan terus terjadi.  

 

5.7.3 Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Turnover Intention Karyawan 

Pada PT. Indojaya Agrinusa. 

 

Lingkungan kerja memiliki pengaruh terhadap turnover intention 

karyawan pada PT Indojaya Agrinusa dengan nilai thitung (-2,316) < ttabel (-1,99) 

dengan nilai signifikansi yang dihasilkan sebesar (0,023) < α(0,05), maka 

hipotesis dalam penelitian ini diterima yaitu lingkungan kerja berpengaruh 

terhadap turnover intention karyawan pada PT. Indojaya Agrinusa. Koefisien 

regresi yang didapatkan yaitu sebesar -0,642, hal ini dapat diartikan bahwa 
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lingkungan kerja berpengaruh negatif terhadap turnover intention karyawan PT. 

Indojaya Agrinusa. Dapat disimpulkan jika lingkungan kerja meningkat maka 

dapat menurunkan turnover intention karyawan pada PT. Indojaya Agrinusa. 

Menurut Sedarmayanti (2007), lingkungan kerja terbagi menjadi 

lingkungan fisik dan lingkungan non fisik. Lingkungan fisik dapat berupa kondisi 

tempat bekerja serta fasilitas yang didapatkan karyawan untuk menunjang 

pekerjaannya. Sedangkan lingkungan kerja non fisik adalah semua keadaan yang 

terjadi yang berkaitan dengan hubungan kerja, baik dengan atasan maupun dengan 

sesama rekan kerja. Karyawan yang bekerja pada kondisi kerja yang baik akan 

merasa semangat dalam bekerja, sedangkan karyawan yang tidak mendapatkan 

fasilitas yang memadai ketika bekerja serta memiliki hubungan kerja yang buruk 

akan merasa kesulitan, sehingga memiliki keinginan untuk berhenti atau keluar 

dari perusahaan.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Khikmawati (2015) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang negatif dan 

signifikan antara lingkungan kerja terhadap turnover intention pramuniaga PT. 

Circleka Indonesia Utama Cabang Yogyakarta. Namun penelitian ini tidak sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Polii (2015) yang menyebutkan bahwa 

lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap turnover intention. 

Hasil penelitan menunjukkan bahwa Lingkungan Kerja memiliki pengaruh 

negatif dan signfikan terhadap Turnover intention. Artinya jika lingkungan kerja 

pada PT. Indojaya kurang baik maka turnover intention karyawan akan 
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mengalami peningkatan, dan sebaliknya jika lingkungan kerja terus diperbaiki 

kearah yang lebih bagus maka dapat mengurangi turnover intention karyawan.  

Dalam hal ini berdasarkan persepsi karyawan intensi untuk keluar tetap 

dimiliki walaupun lingkungan kerja dianggap baik oleh karyawan. Hal ini 

memungkinkan jika memang karyawan tersebut sudah ingin berhenti dari 

pekerjaannya saat ini atau ingin mencari pekerjaan lain dalam suasana lingkungan 

kerja yang baru. Untuk itu PT. Indojaya Agrinusa agar tetap terus meningkatkan 

lingkungan kerja baik fisik maupun non fisik ehingga karyawan dapat bekerja 

dengan nyaman dan keinginan untuk keluar karyawan akan menurun. 

 

5.7.4 Pengaruh Motivasi, Disiplin Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap 

Turnover Intention Karyawan Pada PT. Indojaya Agrinusa Secara 

Simultan. 

  

Motivasi kerja, disiplin kerja dan lingkungan kerja memiliki pengaruh 

secara simultan atau bersama-sama terhadap turnover intention karyawan pada PT 

Indojaya Agrinusa dengan nilai Fhitung (6,896) > Ftabel (2,73) dengan nilai 

signifikansi yang dihasilkan sebesar (0,000) < α(0,05), maka hipotesis dalam 

penelitian ini diterima yaitu motivasi kerja, displin kerja dan lingkungan kerja 

berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap turnover intention 

karyawan pada PT. Indojaya Agrinusa.  

Tujuan (pekerjaan) yang dibebankan kepada seseorang karyawan harus 

sesuai dengan kemampuan karyawan bersangkutan. Tetapi jika pekerjaan itu di 

luar kemampuannya atau jauh di bawah kemampuannya maka kesungguhan dan 

kedisiplinan karyawan akan rendah. Respon terhadap tekanan yang dihadapi oleh 

karyawan dapat berupa perubahan kinerja. Hal ini akan mempengaruhi 
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kemampuan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannnya. Ketidakmampuan 

pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya akan menimbulkan keinginan untuk 

meninggalkan perusahaan. Begitu juga dengan kemampuan karyawan 

menjalankan peraturan atau kedisiplinan yang ditetapkan perusahaan, jika 

karyawan merasa tidak mampu atau peraturan yang ada bertolak belakang dengan 

keadaan karyawan maka keinginan keluar dari perusahaan tersebut juga akan 

timbul dari diri karyawan. 

Pada penelitian ini faktor yang menunjukkan keinginan untuk keluar dari 

perusahaan adalah disiplin kerja atau peraturan atau norma yang diterapkan dalam 

perusahaan, dimana jika peraturan dan norma yang berlaku tersebut dilanggar 

maka ada hukuman terhadap karyawan. Hal ini terlihat dari ditemukan bahwa 

disiplin kerja berpengaruh positif terhadap turnover intention pada PT. Indojaya 

Agrinusa yang berarti bahwa jika kedisiplinan ditingkatkan maka akan 

meningkatkan turnover intention karyawan pada PT. Indojaya Agrinusa. 

Kedisiplinan karyawan pada perusahaan perlu diterapkan dan ditingkatkan guna 

untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu melalui peraturan-peraturan perusahaan, 

namun peraturan yang sesuai dengan kondisi lingkungan, dan dapat dipatuhi oleh 

semua karyawan, dan peraturan yang ada jika dilanggar akan mendapatkan sanksi 

atau hukuman kepada karyawan yang melanggar. Hal inilah yang membuat 

sebagian karyawan meraasa tidak nyaman sehingga timbulnya keinginan untuk 

meninggalkan perusahaan. Faktor lainnya yaitu motivasi kerja dan lingkungan 

kerja karyawan, namun pada hasil yang didapatkan baik motivasi maupun 

lingkungan kerja karyawan berpengaruh negatif terhadap turnover intention, hal 
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ini dapat dicegah oleh perusahaan dengan meningkatkan motivasi dan lingkungan 

kerja maka turnover intention karyawan akan menurun. 

 

 

 


