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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

2.1 Sumber Daya Manusia 

  Manajemen sumberdaya manusia berkaitan dengan pengelolaan manusia 

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

demikian, manajemen sumberdaya manusia dafat 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, 2012:5). 

Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu perencanaan, 

pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan, dan 

pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Manajemen 

sumber daya manusia dapat didefenisikan pula sebagai suatu pengelolaan dan 

pendayagunaan sumber daya manusia yang ada individu (karyawan). 

Manajemen sumber daya manusia adalah bagian dari fungsi manajemen. 

Jadi 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 (Subekhi dan Jauhar dalam Paat 

et al, 2017:3445). Pengembangan sumberdaya manusia jangka panjang banyak 

memiliki manfaat, misalnya mengurangi ketergantungan pada penarikan 
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karyawan baru, memberikan kesempatan kepada karyawan lama, mengantisipasi 

keusanagan karyawan dan putaran tenaga kerja ( turn over) (Triton, 2010:104). 

 

2.2 Turnover Intention 

2.2.1 Pengertian Turnover Intention 

  Perputaran (turnover) adalah berhentinya seorang karyawan dari tempat 

bekerja secara sukarela atau pindah kerja dari tempat kerjake tempat kerja lain. 

(Dessler dalam Lisan et al, 2016:420). Jika dilihat dari segi ekonomi tentu 

perusahaan akan mengeluarkan cost yang cukup besar karena perusahaan 

seringmelakukan recruitment, pelatihan yang memerlukan biaya yang sangat 

tinggi, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi suasana kerja menjadi kurang 

menyenangkan.  

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. 

Harnoto dalam Putrianti et al (2014:4) menyatakan, “turnover intention 

adalah kadar atau intensitas dari keinginan untuk keluar dari perusahaan, banyak 

alasan yang menyebabkan timbulnya turnover intention ini dan di antaranya 

adalah keinginan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik”. Pendapat 

tersebut juga relatif sama dengan pendapat yang diungkapkan sebelumnya, bahwa 

intensi turnover pada dasarnya adalah keinginan untuk meninggalkan atau keluar 

dari perusahaan.  
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Pada setiap perusahaan, karyawan dapat keluar dari waktu ke waktu. 

Beberapa peneliti telah mengemukakan bahwa mempunyai niat untuk keluar 

adalah prediktor terbaik dari turnover. Model konseptual dan model empiris 

tentang turnover intention memberikan dukungan kuat terhadap proposisi yang 

menyatakan bahwa intensi perilaku membentuk determinan paling penting dari 

perilaku sebenarnya (actual behavior). Turnover intention adalah keinginan 

seseorang untuk berhenti dari pekerjaannya dan mencari alternatif pekerjaan lain 

yang lebih baik dalam masa beberapa bulan yang akan datang (Nafiudin dan 

Umdiana, 2017:73). 

Panggabean dalam Yanita dan Masdupi (2014:2) mendefinisikan 

intention to turnover adalah keinginan untuk meninggalkan organisasi dengan 

sengaja dan sadar. Artinya karyawan tersebut memang berkeinginan 

meninggalkan pekerjaan dari perusahaan itu dengan sengaja. Turn Over 

(Perputaran) sangat penting bagi manager karena mengganggu kontinuitas 

organissi dan sangat mahal. Penelitian menunjukan bahwa terdapat hubungan 

negatif moderat antara kepuasan dan perputaran. Dengan kekuatan hubungan 

tertenti, manager disarankan untuk mengurangi perputran dengan meningkatkan 

kepuasan kerja pekerja (Wibowo, 2009:330). 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa turnover 

intention adalah keinginan individu yang secara sadar dan penuh pertimbangan 

untuk meninggalkan perusahaan dimana ia bekerja sekarang. 

 

 



16 

 

2.2.2 Jenis Turnover 

  Turnover dibedakan menjadi perilaku berpindah kerja secara sukarela 

(voluntary turnover) dalam dua kelompok, yang dapat dihindari (avoidable) dan 

yang tidak dapat dihindari (unavoidable) perusahaan. Menurut Suwandi dan 

Indriantoro dalam Putrianti et al (2014:4), turnover dapat dibedakan menjadi dua 

jenis, yaitu:  

a. Voluntary turnover yang dapat diartikan sebagai karyawan meninggalkan 

perusahaan karena alasan sukarela. Voluntary turnover dapat dibedakan 

menjadi dua :  

1. Avoidable turnover (yang dapat dihindari). Hal ini disebabkan oleh upah 

yang lebih baik di tempat lain, kondisi kerja yang lebih baik di 

perusahaan lain, masalah dengan kepemimpinan / administrasi yang ada, 

serta adanya perusahaan lain yang lebih baik. 

2. Unavoidable turnover (yang tidak dapat dihindari). Hal ini disebabkan 

oleh pindah kerja ke daerah lain karena mengikuti pasangan, perubahan 

arah karir individu, harus tinggal di rumah untuk menjaga pasangan atau 

anak, dan kehamilan.  

b. Involuntary turnover dapat diartikan sebagain karyawan meninggalkan 

perusahaan karena terpaksa. Involuntary turnover diakibatkan oleh tindakan 

pendisiplinan yang dilakukan oleh perusahaan atau karena lay off. 

  Mathis dan Jackson dalam Wisantyo dan Madiistriyatno (2015:58) 

mengelompokkan perputaran karyawan menjadi 6 (enam) jenis, antara lain 

turnover secara tidak sukarela, turnover secara sukarela, turnover fungsional, 
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turnover disfungsional, turnover yang tidak dapat dikendalikan, turnover yang 

dapat dikendalikan. 

2.2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Turnover Intention 

  Ada banyak faktor yang membuat individu memiliki keinginan untuk 

berpindah. Menurut Handoyo dalam Yanita dan Masdupi (2014:2) faktor-faktor 

tersebut diantaranya adalah : (1) Lingkungan kerja (2) Komitmen organisasi dari 

karyawan (3) Kepercayaan terhadap organisasi (4) Job insecurity. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya intensi turnover menurut 

Jewell dan Siegall dalam Wahyuni et al (2014:90) terdapat dua bagian yaitu 

variabel pribadi antara lain kepuasan kerja, usia, jenis kelamin, pendidikan, 

lamanya kerja, pelatihan kerja, profesionalisme, pengungkapan kebutuhan akan 

pertumbuhan pribadi, jarak geografis dari tempat kerja, dan keinginan yang 

diungkapkan untuk tinggal dengan organisasi itu dan variabel organisasional 

misalnya sistem penghargaan. Variabel situasional lain termasuk gaji, kesempatan 

promosi, dan sejauh mana kerja dalam suatu jabatan menjadi rutinitas. 

Dalam model turnover Price dalam Oktavia (2014:86-87), ada 5 kategori 

aspek pokok yang mendukung timbulnya intensi turnover: 

a. Pay (upah) 

Faktor terpenting dalam menentukan variasi antar industri dalam voluntary 

separation adalah tingkat upah yang relatif. Namun sejuml upah dan tingkat 

turnover menyatakan bahwa bukan hanya upah yang menyebabkan seseorang 

meninggalkan suatu perusahaan dan pindah ke perusahaan lain, oleh karena 
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itu faktor upah harus didukung oleh faktor lainnya dalam mendorong 

terjadinya turnover. 

b. Integration 

Tingkat keikutsertaan atau keterlibatan karyawan dalam hubungan pokok 

dalam organisasi. Individu dianggap memiliki peranan penting dalam proses 

jalannya organisasi. Hal ini dapat dilihat dari penting atau tidaknya 

keterlibatan karyawan dalam berjalannya program perusahaan. 

c. Instrumental communication 

Instrumental communication berhubungan langsung dengan peran 

performance. Dimana performance yang bagus adalah sedikit yang 

melakukan turnover. 

d. Formal Communication 

Formal Communication berkaitan dengan penyebaran informasi di antara 

anggota dari suatu sistem sosial organisasi. Komunikasi formal organisasi 

merupakan faktor penentu turnover, yang dapat dilakukan dalam bentuk 

feedback terhadap tugas-tugas karyawan yang sering dan langsung, serta 

adanya saluran komunikasi formal yang terpercaya. Manajemen yang 

mencoba untuk meningkatkan arus komunikasi diantara para karyawan 

menimbulkan konsekuensi positif pada organisasi dengan menurunnya 

turunover. 

e. Centralization  

Centralization merupakan tingkat dimana kekuasaan dipusatkan pada suatu 

sistem sosial. Pengalaman organisasi yang sangat terfokus pada pemimpin 
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akan beresiko besar untuk terjadinya turnover. Hubungan ini didasarkan pada 

hal-hal seperti faktor karyawan yang memiliki sedikit outonomy, tanggapan 

organisasi terhadap unit dan kebutuhan individu yang lambat, ataupun 

karyawan yang merasa bahwa dirinya tidak mempunyai kendali apapun 

didalam organisasi. 

2.2.4 Indikator Turnover Intention 

  Indikator yang dipergunakan untuk mengetahui intensi turnover 

dikembangkan dari hasil penelitian Chen & Francesco dalam Nafiudin dan 

Umdiana (2017:73) : 

a. Pikiran untuk keluar 

b. Keinginan untuk mencari lowongan pekerjaan lain 

c. Adanya keinginan untuk meninggalkan organisasi dalam beberapa 

bulanMendatang. 

 

2.3 Motivasi Kerja 

2.3.1 Pengertian Motivasi 

  Motivasi berasal dari kata motif (motive), yang berarti dorongan. Dengan 

demikian motivasi berarti suatu kondisi yang mendorong atau menjadi sebab 

seseorang melakukan suatu perbuatan/kegiatan yang berlangsung secara sadar. 

Menurut Bangun (2012:312) motivasi dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan 

untuk mempengaruhi orang lain agar berperilaku (to behave) secara teratur. 

Motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan 

kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi 
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dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan (Malyu dalam Kusuma, 

2014:4). 

Robbins dan Counter dalam Suwatno dan Priansa (2011) menyatakan 

motivasi kerja sebagai kesediaan untuk melaksanakan upaya tinggi untuk 

mencapai tujuan-tujuan keorganisasian yang dikondisikan oleh kemampuan upaya 

untuk memenuhi kebutuhan individual tertentu. Motivasi yang ada pada diri 

seseorang merupakan pendorong yang akan mewujudkan suatu perilaku guna 

mencapai tujuan kepuasan dirinya. Orang mau bekerja untuk memenuhi 

kebutuhan, baik kebutuhan yang disadari (conscious need) maupun 

kebutuhan/keinginan yang tidak disadari (unconscious need), demikian juga orang 

mau bekerja untuk mendapatkan kebutuhan fisik dan mental. 

Menurut Sasmita (2015) motivasi adalah proses yang memberi semangat, 

arah dan  kegigihan perilaku. Artinya, perilaku yang termotivasi adalah perilaku 

yang penuh energi, terarah dan bertahan lama. Motivasi juga merupakan suatu 

keadaan yang mendorong, mengarahkan dan mempertahankan perilaku dalam 

melaksanakan sesuatu.  

Berdasarkan beberapa pengertian motivasi di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa motivasi timbul dari diri sendiri untuk pemenuhan kebutuhan 

individualnya dan juga bisa dikarenakan oleh dorongan orang lain. Tetapi 

motivasi yang paling baik adalah dari diri sendiri karena dilakukan tanpa paksaan 

dan setiap individu memiliki motivasi yang berbeda untuk mencapai tujuannya. 
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Teori motivasi, secra khusus pada awalnya hanya terdapat tiga teori yaitu 

teori hierarki kebutuhan, teori dua faktor dan teori X dan Y (Bangun, 2012). 

Adapun teori motivasi pada umumnya dijelaskan sebagai berikut: 

a. Teori Hierarki Kebutuhan 

Teori motivasi yang membagi kebutuhan manusia ke dalam lima tingkatan 

yaitu kebutuhan fisiologis, rasa aman, sosial, harga diri, dan akualisasi diri. 

b. Teori Dua Faktor 

Membagi dua faktor yang mempengaruhi kerja seseorang dalam organisasi 

yaitu faktor kepuasan dan faktor ketidakpuasan. 

c. Teori X dan Y 

Dalam teori ini mengemukakan dua pandangan yang berbeda mengenai 

manusia, pada dasarnya yang satu adalah negatif yang ditandai dengan teori 

X, dan yang lainnya adalah bersifat positif yang ditandai dengan teori Y. 

d. Teori ERG (eksistensi, hubungan dan pertumbuhan) 

Teori ini membagi tiga kelompok kebutuhan manusia antara lain existence, 

relatedness dan growth.  

e. Teori Keadilan 

Teori ini mengemukakan bahwa orang akan termotivasi untuk bekerja bila 

besar sumbangan atas pekerjaannya sama dengan yang diterima secara 

kenyataan atas hasil kerjanya. 
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f. Teori Pengharapan 

Motivasi yang mengarah pada suatu tindakan yang bergantung pada kekuatan 

pengharapan bahwa tindakan tersebut akan diikuti oleh hasil tertentu dan 

tergantung pada hasil pencapaian. 

g. Teori Penguatan 

Teori ini menyatakan bahwa tingkah laku akan mempengaruhi tindakan di 

masa yang akan datang. 

h. Teori Motivasi McCleelland 

Teori ini mengklasifikasi kebutuhan manusia ke dalam kebutuhan berprestasi, 

berkuasa dan ber afiliasi 

i. Teori Porter-Lawler 

Suatu upaya yang bergantung pada nilai penghargaan yang mereka terima 

ditambah dengan penghargaan yang dirasakan 

j. Teori Evaluasi Kognitif 

Teori ini memotivasi karyawan melalui penghargaan intrinsik dan ektrinsik 

2.3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi 

  Mangkunegara dalam Setiawan (2013:34) menambahkan pada faktor 

motivasi hendaknya harus memuat atau syarat mutlak perlu bagi karyawan yang 

mana karakteristik guna memiliki motivasi berprestasi tinggi, berikut; (1) 

memiliki tanggung jawab pribadi yang tinggi (2) berani mengambil risiko (3) 

memiliki tujuan yang realistis (4) memilki rencana kerja yang menyeluruh dan 

berjuang untuk merealisasikan tujuan tersebut (5) memanfaatkan umpan balik 
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(feed back) yang konkret dalam seluruh kegiatan kerja yang dilakukan (6) mencari 

kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah diorganisir.    

Motivasi sebagai proses batin atau proses psikologi dalam diri seseorang, 

sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut menurut Sasmita 

(2015:23) antara lain: 

a. Faktor Ekstern 

1. Lingkungan kerja 

2. Pemimpin dan pimpinannya 

3. Tuntutan perkembangan organisasi atau tugas 

4. Dorongan atau bimbingan atasan 

b. Faktor Intern 

1. Pembawaan individu 

2. Tingkat pendidikan 

3. Pengalaman masa lampau 

4. Keinginan atau harapan masa depan 

2.3.3 Indikator Motivasi 

   Indikator yang digunakan untuk Motivasi Kerja menurut Manoppo et al 

(2015:56) adalah:  

a. Tanggung jawab  

b. Prestasi yang diraih  

c. Pengakuan orang lain  

d. Kemungkinan pengembangan  

e. Kemajuan   
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Luthans dalam Arsyenda (2013:22) menyebut elemen-elemen yang 

mempengaruhi motivasi adalah :  

a. Motivasi motivational adalah hal-hal pendorong berprestasi yang sifatnya 

Intrinsik yang bersumber dari dalam diri seseorang. Yang tergolong faktor 

motivational adalah pekerjaan seseorang, keberhasilan yang diraih, 

kesempatan untuk berkembang, kemajuan dalam karir dan pengakuan 

orang lain.  

b. Motivasi higiene atau pemeliharaan adalah faktor-faktor yang sifatnya 

ekstrinsik yang bersumber dari luar diri seseorang. Yang tergolong faktor 

higiene atau pemeliharaan antara lain status seseorang dalam organisasi, 

hubungan pegawai dengan atasan, hubungan dengan rekan kerja, 

kebijaksanaan organisasi, sistem administrasi dalam organisasi, kondisi 

kerja dan sistem imbalan yang berlaku  

 

2.4 Disiplin Kerja 

2.4.1 Pengertian Disiplin Kerja 

  Werther dan Davis dalam Nurmansyah (2010:20) menyebutkan bahwa 

disiplin adalah tindakan yang dilakukan oleh pimpinan didalam melaksanakan 

standar-standar organisasi. Heidjrachman dan Husnan dalam Prihantoro (2012:5) 

mengungkapkan “Disiplin adalah setiap perseorangan dan juga kelompok yang 

menjamin adanya kepatuhan terhadap perintah” dan berinisiatif untuk melakukan 

suatu tindakan yang diperlukan seandainya tidak ada perintah”. 

Simamora dalam Permana et al (2015:32) berpendapat, “disiplin adalah 

prosedur yang mengoreksi atau menghukum bawahan karena melanggar peraturan 
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atau prosedur. Disiplin merupakan bentuk pengendalian diri karyawan dan 

pelaksanaan yang teratur dan menunjukkan tingkat kesungguhan tim kerja di 

dalam suatu organisasi”. 

Fathoni dalam Wisantyo dan Madiistriyantno (2015:40) menjelaskan 

Kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan 

perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Kedisiplinan dapat diartikan 

bilamana karyawan datang dan pulang tepat waktunya, mengerjakan semua 

pekerjaannya dengan baik, mematuhi semua peraturan perusahaan dan norma-

norma sosial yang berlaku. Kedisiplinan harus ditegakkan dalam suatu organisasi 

perusahaan, karena tanpa dukungan disiplin karyawan yang baik, maka sulit 

perusahaan untuk mewujudkan tujuannya. Jadi, kedisiplinan adalah kunci 

keberhasilan perusahaan mencapai tujuan. 

Keberhasilan suatu oganisasi dalam mencapai tujuannya antara lain 

ditentukan oleh faktor disiplin kerja pegawai yang memiliki sikap dan perilaku 

yang baik dan benar dalam mematuhi semua warna kehidupan dalam 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu disiplin pegawai merupakan 

perwujudan kepatuhan dan ketaatan kepada hukum, dan pegawai akan berusaha 

mengurangi segala bentuk pelanggaran sesuai peraturan yang berlaku (Kusuma, 

2014:32). 

Tujuan dari tindakan disiplin adalah positif, mereka menjadi terdidik dan 

bisa mengoreksi dari dari hal-hal kurang baik ke arah perbaikan dimasa 

mendatang. Suatu pendekatan untuk menghukum kearah negatif akan 

menimbulkan akibat yang tidak terkontrol atau tidak terkendali. Tindakan disiplin 
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yang terakhir adalah pemberhentian karyawan. Jika ini terjadi adalah merupakan 

bukti dari kegagalan karyawan dan departemen sumberdaya manusia 

(Nurmansyah, 2010:57). 

Dari definisi yang dikemukakan oleh para ahli mengenai disiplin kerja, 

dapat diartikan bahwa disiplin kerja merupakan ketetapan atau peraturan yang 

telah ditetapkan oleh suatu organisasi atau perusahaan, dan para anggota atau 

karyawan diharuskan memiliki kesadaran dan kesedian dalam menaati segala 

peraturan dan norma-norma yang ada dalam perusahaan. 

2.4.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Disiplin Kerja    

Menurut Nurmansyah (2010:123) faktor-faktor yang dapat menunjang 

kedisiplinan adalah sebagai berikut: 

a. Adanya ketegasan bagi setiap pelanggar disiplin 

Ketegasan diperlukan agar tujuan perusahaan yang telah ditetapkan dapat 

dicapai secara efektif dan efisien. Setiap pelanggaran harus ada tindakan, 

dan tidak boleh terjadi pelanggaran tanpa tindakan yang tegas dan jelas. 

b. Adanya ancaman atau sanksi yang diberikan pada setiap pelanggar disiplin 

Ancaman atau sanksi yang diberikan ditujukan untuk mendidik karyawan 

agar tidak melanggar peraturan atau ketentuan perusahaan, dan diharapkan 

mereka berperilaku sesuai yang diinginkan perusahaan. 

c. Memperhatikan tingkat kesejahteraan 

Kedisiplinan dapat dilaksanakan dengan baik bila perusahaan telah 

memberikan tingkat kesejahteraan atau kompensasi yang cukup memadai 

untuk memenuhi kebutuhan hidup karyawan dan keluarganya 
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d. Adanya partisipasi dari karyawan  

Kedisiplinan dapat dilaksanakan bila mendapat dukungan dan partisipasi 

dari karyawan karena mereka merasa bahwa peraturan yang dibuat 

merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan bersama untuk kemajuan 

bersama. 

e. Menunjang tujuan perusahaan serta sesuai dengan kemampuan karyawan. 

Kedisiplinan dapat dilaksanakan bila dapat menunjang yujuan perusahaan 

serta sesuai dengan kemampuan karyawan yang bekerja untuk perusahaan 

f. Adanya keteladanan dari pimpinan perusahaan 

Keteladanan pimpinan sangat diperlukan untuk dapat mempengaruhi 

karyawan agar mereka mau dan bersedia mematuhi peraturan dan 

ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

2.4.3 Indikator Disiplin Kerja 

  Menurut Harlie dalam Setiawan (2013:44) indikator-indikator disiplin 

kerja di antaranya sebagai berikut: (1) selalu hadir tepat waktu (2) selalu 

mengutamakan presentase kehadiran (3) selalu mentaati ketentuan jam kerja (4) 

selalu mengutamakan jam kerja yang efisien dan efektif (5) memiliki 

keterampilan kerja pada bidang tugasnya (6) memiliki semangat kerja yang tinggi 

(7) memiliki sikap yang baik (8) selalu kreatif dan inovatif dalam berkerja. 

  Adapun indikator displin kerja menurut Prihantoro (2012:21) ialah 

penggunaan waktu secara efektif, ketaatan terhadap peraturan yang telah 

ditetapkan, dan datang dan pulang tepat waktu. 



28 

 

Indikator yang mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan suatu 

organisasi menurut Hasibuan dalam Wisantyo dan Madiistriyantno (2015:33) 

adalah tujuan dan kemampuan, teladan pimpinan, balas jasa, keadilan, waskat, 

sanksi hukuman, ketegasan, dan hubungan kemanusiaan. 

Indikator disiplin kerja menurut  Rivai dalam Manoppo (2015:45) adalah:  

a. Selalu datang tepat waktu  

b. Mengerjakan semua pekerjaan dengan baik.  

c. Mematuhi semua aturan dan norma-norma yang berlaku  

d. Taat kepada atasan dan aturan  

e. Menghormati atasan  

 

2.5 Lingkungan Kerja 

2.5.1 Pengertian Lingkungan Kerja 

  Pengertian lingkungan kerja sebagaimana dirumuskan oleh Nitisemito 

dalam Prihantoro (2012:24) adalah : "segala sesuatu yang ada di sekitar tenaga 

kerja dan dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang 

dibebankan kepadanya". Lingkungan kerja merupakan salah satu faktor yang 

dapat mempengaruhi produktivitas kerja dan efektivitas kerja pegawai. Yang 

bentuknya dapat berupa lingkungan materiil seperti tempat dan sarana produksi, 

serta lingkungan psikologis seperti suasana hubungan sosial antar personal 

perusahaan.  

Menurut Sedarmayanti dalam Moulana (2017:33), lingkungan kerja 

terbagi dua yaitu lingkungan kerja fisik dan non fisik. Lingkungan kerja fisik 

adalah semua keadaan berbentuk fisik yang terdapat di sekitar tempat kerja yang 
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dapat mempengaruhi karyawan baik secara langsung maupun secara tidak 

langsung. Guna menjaga tempat dan kondisi lingkungan kerja tetap dalam 

keadaan aman maka perlu diperhatikan adanya keberadaannya. Lingkungan kerja 

non fisik adalah semua keadaan yang terjadi yang berkaitan dengan hubungan 

kerja, baik hubungan dengan atasan maupun hubungan sesame rekan kerja, 

ataupun hubungan dengan bawahan. 

Lingkungan kerja melibatkan semua aspek yang bertindak dan bereaksi 

pada tubuh dan pikiran dari karyawan. Di bawah psikologi organisasi, fisik, 

mental dan lingkungan sosial di mana karyawan bekerja dan pekerjaan yang harus 

dianalisis untuk efektivitas yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja. Tujuan 

utamanya adalah untuk menghasilkan lingkungan yang menjamin kemudahan 

dalam bekerja dan menghilangkan semua penyebab frustrasi, kecemasan dan 

kekhawatiran. Jika lingkungan kerja menyenangkan, maka kelelahan, monoton 

dan kebosanan diminimalkan dan kinerja bisa maksimal (Hanafi dan Yohana, 

2017:66). 

Dari beberapa pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 

lingkungan kerja fisik merupakan sarana penunjang karyawan dalam melakukan 

pekerjaannya, demi tercapainya hasil yang maksimal. lingkungan kerja non fisik, 

merupakan lingkungan kerja yang berwujud tidak nyata, namun keberadaanya 

dapat dirasakan. Wujud dari lingkungan kerja tersebut antara lain komunikasi 

yang antar sesama karyawan, atasan, maupun bawahan, demi terciptanya suatu 

kondisi lingkungan pekerjaan yang baik dan nyaman. 
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2.5.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Lingkungan Kerja 

Menurut Moeliono dalam Wismora dan Muchtar (2014:23) faktor-faktor 

dapat dimasukkan dalam lingkungan kerja yaitu kebersihan, penerangan, 

pertukaran udara, keamanan dan kebisingan. Lingkungan kerja yang mendukung 

merupakan salah satu faktor penting yang mendorong semangat kerja karyawan. 

Karyawan memerlukan lingkungan kerja yang baik agar dapat mengerjakan tugas 

dengan baik. 

Menurut Sedarmayanti dalam Josephine dan Harjanti (2017:40) 

menyatakan ada beberapa faktor lingkungan kerja yang harus diperhatikan. Faktor 

lingkungan kerja fisik, meliputi faktor kebersihan, faktor penerangan, faktor 

pertukaran udara, faktor kebisingan, faktor keamanan. Faktor lingkungan kerja 

non fisik, meliputi hubungan dengan atasan maupun hubungan sesame rekan 

kerja, ataupun hubungan dengan bawahan. 

2.5.3 Indikator Lingkungan Kerja 

  Segala sesuatu yang berada di tempat kerja merupakan lingkungan kerja. 

Karyawan berada dalam sebuah lingkungan kerja ketika karyawan melakukan 

aktivitas pekerjaan, dan segala bentuk hubungan yang melibatkan karyawan 

tersebut termasuk dari lingkungan kerja. Indikator pengukuran lingkungan kerja 

didasarkan pada sub komponen dari lingkungan kerja tersebut, dan bisa dijelaskan 

sebagai berikut: pengukuran lingkungan kerja dari lingkungan teknologi, 

lingkungan manusia, dan lingkungan organisasional (Josephine dan Harjanti, 

2017:42).  
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Indikator lingkungan kerja menurut Prihantoro (2012:33) ialah hubungan 

antar karyawan, suasana kerja, dan fasilitas-fasilitas kerja karyawan. 

2.6 Keterkaitan Antar Variabel 

2.6.1 Hubungan Motivasi Terhadap Turnover Intention 

Menurut Saputra et al (2014:20) karyawan yang memiliki rasa tanggung 

jawab yang besar terhadap pekerjaannya selalu memberikan hasil yang terbaik 

atau tanpa resiko sehingga menimbulkan rasa puas dalam diri karyawan, yang 

pada akhirnya dapat memotivasi karyawan untuk bekarja lebih baik. 

Menurut Saputra et al (2014:12) Kepuasan kerja yang baik tercermin dari 

rasa tanggung jawab dan gairah kerja yang menciptakan suatu keinginan untuk 

bekerja dan memberikan sesuatu yang terbaik untuk pekerjaannya. 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. Kepuasan tersebut dapat 

mengurangi keinginan untuk keluar karena masih ada sikap untuk berbuat lebih 

baik untuk perusahaan. 

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 kegiatannyaakan menciptakan adanya perasaan puas atau 

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

Menurut Putrianti et al, (2014:32) disimpulkan bahwa motivasi kerja 

berpengaruh negatif terhadap turnover intention. Dengan kata lain, apabila 

motivasi kerja meningkat maka akan diikuti penurunan turnover intention 

2.6.2 Hubungan Disiplin terhadap Turnover Intention 

  Menurut Rivai dalam Kusuma (2014:120) disiplin kerja merupakan suatu 

alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan pegawai agar 

mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk 

meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan 

perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. 

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 (Wisantyo dan Madiistriyantno, 

2015:13).  
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Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Lavenant 

dalam Wisantyo dan Madiistriyantno (2015:3) 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. 

2.6.3 Hubungan Lingkungan Kerja Terhadap Turnover 

Menurut Halimah et al (2016:33) 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, Aspek lain dari lingkungan kerja yaitu suasana kerja. Suasana 

kerja yang dapat mendukung pramuniaga dalam bekerja misalnya penerangan atau 

cahaya yang cukup, keamanan di tempat kerja yang terjamin, tempat kerja yang 

nyaman, sangat dibutuhkan oleh pramuniaga. Semakin tinggi tingkat kriminalitas, 

atau bisa dikatakan keamanan pramuniaga dalam bekerja terancam maka akan 

dapat meningkatkan niat karyawan tersebut untuk keluar dari pekerjaannya dan 

mencari alternatif pekerjaan lain yang lebih aman. Dapat dikatakan bahwa 

lingkungan kerja yang tidak mendukung berpengaruh negatif terhadap Turnover 

intention pramuniaga. 
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Lingkungan kerja yang mendukung produktivitas kerja akan menimbulkan 

kepuasan kerja bagi pekerja dalam suatu organisasi. Lingkungan kerja yang 

kondusif memberikan rasa aman dan memungkinkan karyawan untuk dapat 

bekerja optimal. Lingkungan kerja dapat mempengaruhi emosional karyawan. 

Jika karyawan menyenangi lingkungan kerja di mana dia bekerja, maka karyawan 

tersebut akan betah di tempat kerjanya, melakukan aktivitasnya sehingga waktu 

kerja dipergunakan secara efektif. Produktivitas akan tinggi dan otomatis prestasi 

kerja karyawan juga tinggi. Jika karyawan tidak menyenangi lingkungan dimana 

ia bekerja, maka karyawan tersebut tidak akan betah dan meluapkan kekecewaan 

seperti keluar dari perusahaan (Polii, 2015:54). 

2.7 Pandangan Islam Terhadap Turnover Intention Karyawan 

 Allah SWT menyatakan bahwa segala apa yang dikerjakan oleh 

hambanya tentu ia akan mendapatkan balasannya. Manusia dalam bekerja harus 

berbudaya atau berperilaku yang positif. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt 

sebagai berikut: 

                    

           

Artinya : “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja 

yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala 

nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha Melihat apa-apa 

yang kamu kerjakan”. (Q.S Al Baqarah : 110) 

 

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pekerjaan yang kita 

lakukan pada dasarnya diperhatikan oleh Allah, oleh karena itu seharusnya dalam 
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bekerja kita menjunjung tinggi keseriusan dan motivasi untuk bekerja dengan 

baik, disiplin dan memberikan manfaat dari pekerjaan kita.  

Dalam kelompok terdapat nilai-nilai, kebersamaan, kejujuran, 

penghargaan pada sesama. Kebersamaan untuk maju membutuhkan kepercayaan, 

karena manusia dalam penciptaannya merupakan makhluk sosial yang tidak dapat 

menjalin hidupnya sendirian. Untuk mengembangkan kehidupan yang lebih tinggi 

manusia harus saling membantu dan bekerja sama. Keberhasilan Rasulullah SAW 

dalam membangun suasana kerja yang kondusif disebabkan oleh sikap beliau 

yang sangat penyayang kepada orang-orang lain. Sebagaimana dinyatakan dalam 

surat  Ali imran ayat 159 :  

                              

                                 

         

Artinya “ maka berkat rahmat Allah engkau ( Muhammad ) berlaku lemah 

lembut  terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan 

berhati kasar, tentulah mereka menjauh diri dari sekitarmu. 

Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk 

mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. 

Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka 

bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang 

bertawakal ”. ( Ali Imran : 159 ) 

 

Dalam menjalin hidup yang bekelompok itulah manusia berorganisasi 

kemudian dalam menjalankan kehidupan bersama-sama dan menciptakan 

lingkungan yang nyaman, sehingga tidak terjadi perselesihan atau ketidak 

nyamanan yang dapat membuat saling berjauhan. Manusia selalu menentukan 
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permasalahan–permasalahan yang ada disekitarnya dan kepentingan–kepentingan  

yang membutuhkan penyelesaian. 

2.8 Penelitian Terdahulu 

  Adanya penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya 

berperan sangat penting dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan, karena 

dengan adanya penelitian terdahulu yang mendasari penelitian ini ditunjukan pada 

tabel dibawah ini sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

No Penulis Judul Variabel Hasil 

1 Mhd. Sayhon 

(2019) 

Analisis Pengaruh 

Motivasi, Disiplin 

Dan Lingkungan 

Kerja Terhadap 

Turnover Intention 

Karyawan Pada Pt. 

Indojaya Agrinusa 

Kecamatan Tambang 

Kabupaten Kampar 

Motivasi, 

Disiplin, 

Lingkungan 

Kerja, dan 

Turnover 

Intention 

Motivasi, Disiplin dan 

Lingkungan Kerja 

berpengaruh signifikan 

terhadap Turnover 

intention baik secara 

parsial maupun simultan 

2. Yuliandri Dwi 

Saputra (2014) 
Pengaruh Budaya 

Organisasi Dan 

Motivasi Terhadap 

Turnover Intention 

Melalui Kepuasan 

Kerja Karyawan Pada 

PT Avila Prima Intra 

Makmur Banyuwangi 

Budaya 

Organisasi, 

Motivasi dan 

Turnover 

Intention 

1. Budaya organisasi 

berpengaruh terhadap 

turnover intention 

pada PT Avila Prima 

Intra Makmur 

Banyuwangi dengan 

arah negatif 

2. Motivasi Kerja 

berpengaruh terhadap 

turnover intention 

pada PT Avila Prima 

Intra Makmur 

Banyuwangi dengan 

arah negatif 

3. Nurmalitasari 

Indah 

Wisantyo dan 

Harries 

Madiistriyatno 

(2015) 

Pengaruh Stres Kerja, 

Disiplin Kerja Dan 

Kepuasan Kerja 

Terhadap Intensi 

Turnover (Studi 

Padalembagapengelol

a Dana Bergulir 

Stres Kerja, 

Displin Kerja, 

Kepuasan 

Kerja dan 

Intensi 

Turnover 

1. Stress kerja (X1) 

berpengaruh tetapi 

tidak signifikan 

terhadap intensi 

turnover (Y). 

2. Disiplin kerja (X2) 

berpengaruh tetapi 
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No Penulis Judul Variabel Hasil 

Koperasi Danusaha 

Mikro, Kecil Dan 

Menengah ) 

tidak signifikan 

terhadap intensi 

turnover (Y). 

3. Kepuasan kerja (X3) 

berpengaruh negatif 

dan signifikan 

terhadap intensi 

turnover (Y) 

4. Arin Dewi 

Putrianti 

(2014) 

Pengaruh 

Kompensasi Dan 

Motivasi Kerja  

Terhadap Turnover 

Intention (Studi Pada 

Karyawan Pt. Tiki 

Jalur Nugraha 

Ekakurir Pusat 

Malang) 

Kompensasi, 

Motivasi dan 

Turnover 

Intention 

1. Berdasarkan pada hasil 

uji didapatkan bahwa 

Kompensasi (X1)   

mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap 

turnover intention (Y).  

2. Berdasarkan pada hasil 

uji didapatkan bahwa 

Motivasi (X2) 

berpengaruh signifikan 

terhadap turnover 

intention (Y). 

5. Lidya Ribkha 

Genta Polii 

(2015) 

 Analisis Keterikatan 

Karyawan Terhadap 

Pekerjaan Dan 

Lingkungan Kerja 

Terhadap Kepuasan 

Kerja Dan Turnover 

Intentions Karyawan 

Di Rumah Sakit 

Siloam Manado 

Keterikatan 

Pekerjaan, 

Lingkungan 

Kerja dan 

Turnover 

Intention 

1. Hasil penelitan 

menunjukkan bahwa 

di Siloam Hospital 

Manado Job 

Embeddedness 

memiliki pengaruh 

signifikan terhadap 

Turnover Intention 

2. Hasil penelitan 

menunjukkan bahwa 

Lingkungan Kerja 

memiliki pengaruh 

signfikan terhadap 

Turnover intention. 

6. Tika Nur 

Halimah 

(2016) 

Pengaruh Job 

Insecurity, Kepuasan 

Kerja Dan 

Lingkungan Kerja 

Terhadap Turnover 

Intention Pramuniaga 

Di Gelael 

Supermarket (Studi 

Kasus Pada Gelael 

Superindo Kota 

Semarang) 

Job Insecurity, 

Kepuasan 

Kerja, 

Lingkungan 

Kerja dan 

Turnover 

Intention 

Hubungan variabel job 

insecurity berpengaruh 

positif terhadap turnover 

intention, sedangkan 

variable kepuasan kerja 

dan lingkungan kerja 

berpengaruh negative 

terhadap turnover 

intention  
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No Penulis Judul Variabel Hasil 

7. Mona Tiorina 

Manurung, 

Intan 

Ratnawati 

(2012) 

Analisis Pengaruh 

Stres Kerja Dan 

Kepuasan Kerja 

Terhadap Turnover 

Intention Karyawan  

Stres Kerja, 

Kepuasan 

Kerja dan 

Turnover 

Intention  

1. Stres kerja berpengaruh 

positif terhadap 

turnover intention 

2. Kepuasan kerja 

berpengaruh negatif 

terhadap turnover 

8. Poni Yanita 

dan Erni 

Masdupi 

(2014) 

Pengaruh 

Kompensasi, 

Komitmen Organisasi 

Dan Job Insecurity 

Terhadap Intention 

To Turnover Pada 

Dosen Sekolah 

Tinggi Ilmu 

Ekonomi Sakti Alam 

Kerinci (Stie Sak) 

Kompensasi, 

Komitmen 

Organisasi, 

Job Insecurity 

dan Intention 

To Turnover 

Terdapat pengaruh yang 

signifikan antara 

kompensasi, komitmen 

organisasi dan job 

insecurity terhadap 

turnover intention. 

Kompensasi merupakan 

variabel yang paling 

berpengaruh terhadap 

turnover intention  

9. Gishella Paat, 

Bernhard 

Tewal dan 

Arrazi Bin H. 

Jan (2017) 

Pengaruh Komitmen 

Organisasi, Kepuasan 

Kerja, Stres Kerja 

Terhadap Turnover 

Intention Karyawan 

Kantor Pusat  

PT. Bank Sulutgo 

Manado 

Komitmen 

Organisasi, 

Kepuasan 

Kerja, Stres 

Kerja dan 

Turnover 

Intention 

1. Secara simultan 

mempunyai pengaruh 

Komitmen Organisasi, 

Kepuasan Kerja, Stres 

Kerja terhadap 

Turnover Intention  

2. Secara parsial 

Komitmen Organisasi 

dan Kepuasan Kerja 

berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap 

Turnover Intention  

3. Secara parsial Stres 

Kerja berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap Turnover 

Intention  

10 Agus Arianto 

Toly (2010) 

Analisis Faktor-

Faktor 

Yang Mempengaruhi 

Turnover Intentions 

Pada Staf Kantor 

Akuntan Publik 

Turnover 

Intention, 

Kepuasan 

Kerja, 

Komitmen 

Organisasi, 

Kepercayaan 

Organisasi, 

Job Insecurity, 

Konflik Peran, 

Ketidakjelasan 

Peeran, Locus 

1. Terdapat beberapa 

hipotesis yang 

terpaksa ditolak 

setelah koefisien 

korelasi Pearson tidak 

menunjukkan arah 

hubungan seperti 

yang dihipotesiskan. 

Hipotesis yang ditolak 

adalah Hipotesis 1, 4, 

5, 6, 7, 8, dan 10. 

2. Untuk Hipotesis 2, 3, 
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No Penulis Judul Variabel Hasil 

of Control, 

dan Perubahan 

Organisasi. 

9, dan 11 dapat 

diterima  

 

2.9 Kerangka Pemikiran 

 Adapun vaiabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Variabel Independent (bebas) yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

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

b. Variabel Dependen (Terikat) yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Turnover Intention (Y) 

Adapun kerangka pemikiran pengaruh budaya organisasi dan stres kerja 

terhadap produktivitas kerja dapat digambarkan sebagai berikut : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Paat et al, 2017 

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran Penelitian 

Analisis  Pengaruh Motivasi Kerja (X1), Disiplin Kerja (X2) dan  

 Lingkungan Kerja (X3) Terhadap Turnover Intention (Y)  

 

 

H1 

H2 

H4 

H3 

Motivasi  

(X1) 

Disiplin Kerja  

(X2) 

Lingkungan Kerja  

(X3) 

Turnover 

Intention 

(Y) 
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2.10 Hipotesis 

 Menurut Bungin (2005:86), Hipotesis merupakan suatu kesimpulan yang 

masih kurang atau kesimpulan yang masih belum sempurna, sehingga perlu 

disempurnakan dengan membuktikan kebenaran hipotesis itu melalui penelitian. 

Penggunaan hipotesis dalam penelitian karena hipotesis sesungguhnya baru 

sekedar jawaban sementara terhadap hasil peelitian yang akan dilakukan.  

Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori 

yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui 

pengumpulan data. Dengan hipotesis, penelitian menjadi jelas arah pengujiannya 

dengan kata lain hipotesis membimbing peneliti dalam melaksanakan penelitian di 

lapangan baik sebagai objek pengujian maupun dalam pengumpulan data. 

Berdasarkan pemikiran yang bersifat teoritis dan berdasarkan studi  

empiris yang pernah dilakukan berkaitan dengan penelitian dibidang ini, maka 

akan diajukan hipotesis sebagai berikut:  

H1: Diduga Motivasi berpengaruh secara parsial terhadap Turnover Intention 

karyawan pada PT.Indojaya Agrinusa Kabupaten Kampar. 

H2 :  Diduga Disiplin Kerja berpengaruh secara parsial terhadap Turnover 

Intention karyawan pada PT.Indojaya Agrinusa Kabupaten Kampar. 

H3 :  Diduga Lingkungan Kerja berpengaruh secara parsial terhadap Turnover 

Intention karyawan pada PT.Indojaya Agrinusa Kabupaten Kampar. 

H4 :  Diduga Motivasi, Disiplin Kerja dan Lingkungan Kerja berpengaruh 

secara simultan terhadap Turnover Intention karyawan pada PT.Indojaya 

Agrinusa Kabupaten Kampar. 


