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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Manajemen sumber daya manusia dapat di defenisikan sebagai proses 

pencapaian tujuan organisasi melalui mendapatkan, mempertahankan, 

memberhentikan, pengembangan, dan menggunakan atau memanfaatkan sumber 

daya manusia dalam suatu organisasi dengan sebaik-baiknya. Menurut Subekhi 

dan Jauhar dalam Paat et al (2017:3445) menyebutkan bahwa manajemen sumber 

daya manusia adalah bagian dari fungsi manajemen, yaitu bagaimana mengelola 

orang-orang dalam organisasi yang direncanakan (planning), diorganisasikan 

(organizing), dilaksanakan (directing), dan dikendalikan (controlling) agar tujuan 

yang dicapai organisasi dapat diperoleh hasil yang seoptimal mungkin, efisien dan 

efektif. 

Manajemen sumberdaya manusia berkaitan dengan pengelolaan manusia 

melalui aktivitas-aktivitas organisasi dan fungsi-fungsi operasionalnya. Dengan 

demikian, manajemen sumberdaya manusia dapat didefinisikan sebagai suatu 

proses perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf penggerakan dan 

pengawasan, terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, 

pengitegrasian, pemeliharaan,dan pemisahan tenaga kerjauntuk mencapai tujuan 

organisasi. (Bangun, 2012:6). 

Suatu perusahaan atau badan usaha merupakan sebuah organisasi yang 

berproduksi dengan manusia sebagai tenaga penggerak yang paling dominan 

diantara berbagai faktor produksi didalam mencapai suatu tujuan perusahaan yang 
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telah ditentukan terlebih dahulu yaitu untuk memperoleh laba (profit) yang 

maksimum. Berhasil tidaknya perusahaan untuk mencapai tujuan bukan hanya 

terlihat dari sarana yang di pakai, tetapi juga pada sumber daya manusia yang ada 

di balik sarana tersebut. Jadi manusia sebagai sumber daya manusia tetap 

merupakan subjek dan tujuan dari manajemen personalia. Sehingga sumberdaya 

manusia yang ada harus dipelihara dengan baik oleh perusahaan. 

Tujuan pemeliharaan sumberdaya manusia antara lain : a) untuk 

meningkatkan produktivitas kerja karyawan; b) meningkatkan disiplin dan 

menurunkan absensi karyawan; c) meningkatkan loyalitas dan menurunkan trun 

over karyawan; d) memberikan ketenangan, keamanan, dan kenyamanan 

karyawan; e) meningkatkan kesejahteraan karyawan dan keluarganya; f) 

memperbaiki kondisi fisik, mental,dan sikap karyawan; g) mengurangi konflik 

serta menciptakan suasana yang harmonis; dan h) mengefektifkan pengadaan 

karyawan. Suatno dan Priansa (2011:250), jika sumberdaya manusia (karyawan) 

pada suatu perusahaan dapat dipelihara dengan baik maka dapat meningkatkan 

produktivitas kerja karyawan. 

Tidak berhasilnya suatu organisasi dalam melakukan proses pengelolaan 

perilaku individu akan berujung pada adanya kecendrungan turnover dari 

karyawannya. Turnover intention merupakan kadar dari keinginan untuk keluar 

dari perusahaan yang didasari oleh berbagai alasan seperti untuk mendapatkan 

pekerjaan yang lebih baik. Biasanya keputusan untuk berpindah kerja merupakan 

salah satu pilihan terakhir bagi seorang karyawan apabila dia mendapati kondisi 

kerjanya sudah tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya. Adanya turnover 



3 

 

intention ini bisa diindikasikan melalui beberapa perilaku seperti mencari-cari 

informasi tentang pekerjaan lain, absensi yang meningkat, mulai malas bekerja, 

pelanggaran terhadap peraturan, peningkatan protes terhadap atasan, atau bahkan 

perilaku positif yang berbeda dari biasanya (Bibowo dan Masdupi, 2015:2). 

Salah satu perusahaan yang mengalami perputaran karyawan pada setiap 

tahunnya adalah PT Indojaya Agrinusa di Kecamatan Tambang Kabupaten 

Kampar.  PT Indojaya Agrinusa bergerak dibidang  pakan ternak dan pembiakan 

ayam, dan perdagangan untuk ternak yang akan dipasarkan kembali, akan 

diproduksi kembali misalnya menjadi makanan seperti Soziz, PT. Indojaya 

Agrinusa ini bekerjasama dengan Japfa Comfeed. Oleh karena itu PT. Indojaya 

Agrinusa di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar ini membutuhkan karyawan 

yang berkualitas agar dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Namun 

karena keberadaan perusahaan tepatnya di Desa Sei Pinang menyebabkan salah 

satu alasan karyawan yang ingin keluar dari PT. Indojaya Agrinusa tersebut. Hal 

ini yang menyebabkan perputaran (Labor Turnover) tetap terjadi pada setiap 

tahunnya.  

Turnover intentions harus disikapi sebagai suatu fenomena dan perilaku 

manusia yang penting dalam kehidupan organisasi dari sudut pandang individu 

maupun sosial, mengingat bahwa tingkat keinginan berpindah karyawan tersebut 

akan mempunyai dampak yang cukup signifikan bagi perusahaan dan individu 

yang bersangkutan (Suartana dalam Toly, 2010:103). 

Adanya beberapa karyawan yang keluar dan masuk perusahaan setiap 

tahunnya dapat berdampak pada produktivitas kerja karyawan, untuk lebih 
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jelasnya jumlah karyawan yang keluar dan masuk perusahaan di PT. Indojaya 

Agrinusa dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini: 

Tabel 1.1 : Turnover Karyawan pada PT. Indojaya Agrinusa 2013-2017 

Tahun 
Jumlah Karyawan 

(orang) 
Keluar Masuk 

Jumlah Karyawan 

Akhir Tahun 

2013 65 2 7 70 

2014 70 13 8 65 

2015 65 2 10 73 

2016 73 14 10 71 

2017 71 5 9 75 
Sumber: PT Indojaya Agrinusa. 2018 

Dari tabel 1.1 dapat kita lihat jumlah karyawan pada PT. Indo Jaya 

Agrinusa setiap tahunnya mengalami perubahan. Fluktuasi jumlah karyawan 

setiap tahun yaitu frekuensi naik turunnya jumlah karyawan dapat berdampak 

kepada produktivitas karyawan dalam mencapai tujuan perusahaan. Tingkat 

produktivitas kerja karyawan bagian produksi pada PT. Indojaya Agrinusa dapat 

dilihat dari tabel 1.2 berikut ini: 

Tabel 1.2 : Tingkat Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT. Indojaya  

Agrinusa Tahun 2013-2017. 

No Tahun 
Jumlah 

Karyawan 

Target Produksi 

(pertahun) 

Realisasi     Produksi 

(Pertahun) 

1 2013 65 153.600 137.500 

2 2014 70 192.000 177.500 

3 2015 65 240.000 212.100 

4 2016 73 345.000 335.800 

5 2017 71 418.000 400.215 
Sumber: PT Indojaya Agrinusa, 2018 

Dari tabel yang diperoleh gambaran bahwa realisasi produksi PT. Indojaya 

Agrinusa tidak memenuhi target yang sudah ditentukan oleh perusahaan dari 

tahun 2013 hingga tahun 2017, namun realisasi produksi konsisten terjadi 

peningkatan dari tahun 2013 hingga tahun 2017. 
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Meningkatnya turnover intention saat ini telah menjadi masalah serius 

bagi banyak perusahaan, bahkan beberapa perusahaan mengalami frustasi ketika 

mengetahui proses rekrutmen yang telah berhasil menjaring staf yang berkualitas 

ternyata menjadi sia-sia pada akhirnya karena staf yang direkrut tersebut telah 

memilih pekerjaan di perusahaan lain. Mobley dalam Manurung dan Ratnawati 

(2012:145) menyebutkan terdapat beberapa dampak negatif yang akan terjadi 

pada organisasi sebagai akibat dari proses pergantian karyawan, seperti : 

meningkatnya potensi biaya perusahaan, masalah prestasi, masalah pola 

komunikasi dan sosial, merosotnya semangat kerja, strategi-strategi pengendalian 

yang kaku, hilangnya biaya-biaya peluang strategik. Hal inilah salah satu penybab 

tidak tercapainya target produksi dari perusahaan.  

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, banyaknya karyawan yang 

mengundurkan diri atau keluar dari perusahaan tersebut dengan berbagai alasan. 

Hasil wawancara peneliti dengan beberapa karyawan yang ada di PT. Indojaya 

Agrinusa menyebutkan diantaranya: 

1. Peraturan yang ada pada perusahaan tidak dipatuhi oleh beberapa karyawan 

(disiplin kerja) seperti karyawan yang tidak masuk tanpa keterangan yang 

menyebabkan beban kerja karyawan lain bertambah, sehingga motivasi kerja 

yang dimiliki karyawan lain jadi menurun. 

2. Lingkungan kerja yang kurang kondusif, seperti komunikasi antar karyawan 

yang kurang bagus dan terkesan berkelompok. Fasilitas yang ada untuk 

mendukung karyawan dalam bekerja terbatas, sehingga terhambatnya 

karyawan dalam melaksanakan pekerjaan. 
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Dalam melaksanakan pekerjaannya pada umumnya karyawan menemukan 

ketidakcocokan atau masalah–masalah dalam pekerjaannya. Salah satunya adalah 

masalah disiplin kerja dan motivasi kerja karyawan. Rendahnya motivasi kerja 

karyawan dan kurang disiplinnya karyawan dapat dilihat pada absensi karyawan 

seperti pada tabel 1.3 berikut: 

Tabel 1.3 : Absensi Karyawan Pada PT. Indojaya Agrinusa Tahun 2013-

2017. 

 Daftar Hadir Karyawan   

Tahun 
Jumlah 

Karyawan 
Cuti Izin Sakit Alfa Jumlah 

Jumlah 

hari kerja 

Presentase 

(%) 

2013 65 5 15 7 3 30 288 hari 8 % 

2014 70 21 10 4 2 37 288 hari 10 % 

2015 65 14 16 5 19 54 288 hari 15 % 

2016 73 25 27 4 11 67 288 hari 19 % 

2017 75 30 14 17 12 73 288  hari 21 % 
Sumber : PT. Indojaya Agrinusa, 2018 

Berdasarkan tabel 1.3 di atas dapat dilihat tingkat absensi karyawan PT. 

Indojaya Agrinusa dimana pada tahun 2013 dengan jumlah karyawan 65 orang 

dengan persentase tidak hadirnya karyawan yaitu 8%. Pada tahun 2014 dengan 

jumlah karyawan sebanyak 70 orang dengan persentase tidak hadirnya karyawan 

yaitu 10%. Pada tahun 2015 dengan jumlah karyawan 65 orang dengan persentase 

tidak hadirnya karyawan yaitu 15%. Pada tahun 2016 dengan jumlah karyawan 73 

orang dengan persentase tidak hadirnya karyawan yaitu 19%. Pada tahun 2017 

jumlah karyawan 75 orang dengan persentase tidak hadirnya karyawan yaitu 21%. 

Hal ini berarti tingkat absensi karyawan PT. Indojaya Agrinusa mengalami 

fultuasi dengan tingkat absensi tertinggi yaitu tahun 2017 dengan persentase 21% 

dan yang terendah pada tahun 2013 dengan persentase 8%. 
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Tingkat absensi menandakan bahwa karyawan tidak disiplin dalam bekerja 

karena masih ditemukan karyawan yang tidak hadir tanpa keterangan pada setiap 

tahunnya, hal ini menandakan tidak disiplinnya karyawan dalam menjalankan 

pekerjaan. Selain itu jika dilihat secara keseluruhan jumlah karyawan yang tidak 

masuk kerja pada setiap tahunnya menandakan bahwa rendahnya motivasi 

karyawan untuk bekerja, atau tanggung jawab dalam pekerjaan. Hal ini lah salah 

satu yang dapat menyebabkan tingginya turnover pada setiap tahun di PT. 

Indojaya Agrinusa. 

Disiplin kerja yang diterapkan oleh perusahaan perlu diperhatikan dalam 

mencegah tingkat turnover yang tinggi. Kesadaran dan kesediaan seseorang 

menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku 

merupakan bentuk penerimaan akan perusahaannya. Dalam menjalankan kegiatan 

kerja, pegawai yang datang dan pulang tepat waktunya, mengerjakan semua 

pekerjaannya dengan baik, mematuhi semua peraturan perusahaan dan norma-

norma sosial yang berlaku mencerminkan kenyamanan pegawai yang dapat 

mencegah keinginan meninggalkan perusahaan. Hal tersebut didukung oleh hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Lavenant dalam Wisantyo dan Madiistriyatno 

(2015:58) yang menyatakan bahwa mendidik supervisor tentang aturan-aturan 

akan memberi mereka keseimbangan yang tepat antara otoritas dan penerimaan 

oleh karyawan terhadap aturan yang akan diterapkan.  

Menurut Saputra et al (2014:6) karyawan yang memiliki rasa tanggung 

jawab yang besar terhadap pekerjaannya selalu memberikan hasil yang terbaik 
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atau tanpa resiko sehingga menimbulkan rasa puas dalam diri karyawan, yang 

pada akhirnya dapat memotivasi karyawan untuk bekarja lebih baik. 

Pekerjaan dengan hasil baik tentu akan mendapatkan apresiasi yang membuat 

komitmen karyawan untuk selalu bekerja keras. Dengan adanya motivasi dari 

dalam diri karyawan untuk dapat bekerja secara baik dengan menaati peraturan 

kerja, bertanggung jawab dalam bekerja dan berusaha melakukan secara optimal 

dalam melakukan kegiatannya akan menciptakan adanya perasaan puas atau 

gembira pada diri karyawan. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya penilaian 

hasil kerja atau prestasi kerjanya sehingga akan membentuk adanya komitmen 

untuk berkerja tetap secara baik dan menghindarkan karyawan untuk malas dan 

melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, sehingga dapat 

mengurangi terjadinya Turnover. 

Selain disiplin dan motivasi kerja karyawan, lingkungan kerja juga 

merupakan salah satu yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Menurut 

Halimah et al, (2016:8) Ketika lingkungan kerja disuatu perusahaan tidak 

kondusif untuk bekerja, maka karyawan dipastikan tidak akan bertahan lama 

diperusahaan tersebut. Dapat dikatakan Turnover intention akan semakin tinggi. 

Hal yang paling mungkin dilakukan oleh perusahaan adalah menjaga mereka agar 

tetap merasa nyaman dengan lingkungan kerja di perusahaan. Tidak hanya 

lingkungan kerja fisik tetapi dalam hal psikologisnya pun harus diperhatikan. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti ingin melakukan 

penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Motivasi, Disiplin dan Lingkungan 
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Kerja Terhadap Turnover Intention Karyawan Pada PT. Indojaya Agrinusa 

Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas terdapat perumusan masalah yang 

diambil, yaitu : 

a. Apakah motivasi kerja berpengaruh secara parsial terhadap turnover 

intention karyawan pada PT. Indojaya Agrinusa Kecamatan Tambang 

Kabupaten Kampar? 

b. Apakah disiplin kerja berpengaruh secara parsial terhadap turnover 

intention karyawan pada PT. Indojaya Agrinusa Kecamatan Tambang 

Kabupaten Kampar? 

c. Apakah lingkungan kerja berpengaruh secara parsial terhadap turnover 

intention karyawan pada PT. Indojaya Agrinusa Kecamatan Tambang 

Kabupaten Kampar? 

d. Apakah motivasi, disiplin dan lingkungan kerja karyawan berpengaruh 

secara simultan terhadap turnover intention karyawan pada PT. Indojaya 

Agrinusa Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Bedasarkan uraian perumusan masalah di atas, sehingga tujuan penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 
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a. Untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja secara parsial terhadap 

turnover intention karyawan pada PT. Indojaya Agrinusa Kecamatan 

Tambang Kabupaten Kampar. 

b. Untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja secara parsial terhadap turnover 

intention karyawan pada PT. Indojaya Agrinusa Kecamatan Tambang 

Kabupaten Kampar. 

c. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja secara parsial terhadap 

turnover intention karyawan pada PT. Indojaya Agrinusa Kecamatan 

Tambang Kabupaten Kampar. 

d. Untuk mengetahui pengaruh motivasi, disiplin dan lingkungan kerja 

karyawan secara simultan terhadap turnover intention karyawan pada PT. 

Indojaya Agrinusa Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian yang dilakukan pada PT. Indojaya Agrinusa adalah 

sebagai berikut : 

a. Bagi Penulis 

Untuk menambah pengetahuan dalam bidang sumber daya manusia 

khususnya motivasi kerja, disiplin kerja, lingkungan kerja dan turnover 

intention karyawan serta menambah pengalaman penulis dalam melakukan 

penelitian ilmiah. 

b. Bagi Perusahaan  

Penelitian ini sebagai  bahan Referensi atau evaluasi bagi pihak 

manajemen PT. Indojaya Agrinusa Kecamatan Tambang Kabupaten 
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Kampar dalam memahami meningkatkan motivasi dan disiplin kerja 

karyawan, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman serta mencegah 

turnover karyawan yang tinggi. 

c. Bagi Fakultas 

Bagi Fakultas, Penelitian ini diharapkan menambah referensi 

bacaan mengenai sumber daya manusia yang dapat berguna bagi ilmu 

pengetahuan tentang motivasi kerja, disiplin kerja, lingkungan kerja dan 

turnover intention karyawan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Dalam penulisan skripsi ini yang merupakan laporan dari hasil penelitian, 

direncanakan terdiri dari enam bab, masing-masing bab berisi: 

BAB I   :  PENDAHULUAN 

  Dalam penulisan bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan  

masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.  

 

BAB II  : TELAAH  PUSTAKA  

 Dalam bab ini berisi teori-teori yang mendasari masalah  yang 

diteliti.  

 

BAB III :  METODE PENELITIAN  

Dalam bab ini berisi tentang variabel penelitian dan   definisi 

operasional, menentukan populasi dan sampel, jenis dan sumber 

data, metode pengumpulan dan serta metode analisis. 
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BAB IV  : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini merupakan bab yang membahas tentang gambaran umum 

perusahaan yang terdiri dari sejarah singakat perusahaan, struktur 

organisasi dan aktivitas perusahaan. 

 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Sedangkan bab V merupakan bab yang membahas tentang pengaruh 

perilaku pimpinan dan komunikasi efektif terhadap kinerja karyawan 

di perusahaan. 

BAB VI  : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab VI merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan 

saran. 

 


