
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan jaman yang semakin maju dan pesat saat ini ditandai oleh 

majunya selera pasar, perubahan teknologi, dan keadaan perekonomian 

masyarakat  yang semakin maju. Pesatnya perkembangan ekonomi dan teknologi 

membawa pengaruh bagi organisasi untuk lebih menyiapkan diri menghadapi 

permintaan pasar, para pesaing, dan perubahan-perubahan yang terjadi pada 

organisasi dengan cara melihat sisi internal dan eksternal organisasi. Sumber daya 

merupakan aset internal yang harus ada di suatu organisasi di dalam perusahaan, 

terlebih untuk sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan asset yang 

paling vital dan sangat penting di dalam organisasi, walaupun di dalam organisasi 

perusahaan tersebut memiliki teknologi-teknologi yang sangat canggih tetapi 

tanpa adanya sumber daya manusia aktivitas di dalam organisasi tersebut tidak 

akan berjalan dengan lancar. Organisasi satu dan organisasi lainnya memiliki 

jumlah sumber daya manusia yang berbeda-beda tergantung dari besar kecil 

organisasi tersebut. 

Perusahaan harus berusaha meningkatkan kinerja karyawan dengan cara 

memenuhi hak-hak para karyawan, memperhatikan jaminan keselamatan kerja 

karyawan, dan memposisikan karyawan sebagai asset organisasi bukan hanya 

menjadikan karyawan sebagai pekerja di dalam perusahaan. Berbagai penelitian 

yang kaitannya dengan sumber daya manusia pada keinginan karyawan untuk 

berpindah kerja (turnover intention) masih menjadi perhatian dikalangan 

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM). Banyak pendapat mengenai 

pengertian dari turnover yang dikemukakan oleh peneliti.  

Turnover menurut Tett dan Meyer yang dikutip oleh Agung AWS dan Nurul 

Chotimah (2013; 6) bahwa “ turnover refert to a conscious and deliberate 

willingness to leave organizational” yang diartikan secara bebas bahwa keinginan 

berpindah mengacu pada keinginan yang secara sadar dan sengaja dalam 
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meninggalkan organisasi. Proses identifiksi faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi turnover menjadi suatu hal yang penting untuk dipertimbangkan 

agar lebih efektif untuk menurunkan angka turnover yang sebenarnya Maertz dan 

Campiondalam Samad (2006; 359). 

Tingkat turnover yang tinggi menjadi suatupermasalahan yang serius bagi 

perusahaan, oleh karena itu perusahaan harus mampu melakukan kegiatan 

pengembangan untuk para karyawan agar tidak mengalami turnover intention. 

Adapun dampak yang diterima perusahaan jika karyawan mengarah pada turnover 

yang sesungguhnya, salah satu dampak yaitu tingkat produktivitas yang di 

hasilkan di dalam perusahaan akan menurun. 

Lingkungan kerja menjadi faktor dimana karyawan mempunyai keinginan 

untuk berpindah pekerjaan. Menurut Sedarmayanti (2001; 130) secara garis besar 

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

Lingkungan kerja fisik meliputi pewarnaan, penerangan, udara, suara bising, 

ruang gerak, keamanan dan kebersihan, sedangkan lingkungan kerja non fisik 

yaitu struktur kerja, tanggung jawab kerja, perhatian dan dukungan pemimpin, 

kerja sama antar kelompok, dan kelancaran komunikasi. 

Keadilan distributif yang tidak merata di suatu organisasi juga menjadi faktor 

karyawan mempunyai keinginan untuk berpindah ke perusahaan yang baru. Para 

karyawan memikirkan keadilan distributif pada saat mereka mendapatkan 

penghargaan yang berasal dari hasil (outcomes) seperti gaji, upah, bonus, insentif 

setelah mereka memenuhi kewajiban mereka sebagai karyawan. 

Penelitian ini dilakukan di PT. Apac Inti Corpora yang berperan sebagai 

produsen produk tekstil. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Ramijan selaku 

HRD PT. Apac Inti Corpora menyatakan bahwa di perusahaan tersebut setiap 

tahunnya mengalami keluar masuk karyawan. Dibawah ini adalah data keluar-

masuk karyawan PT. Apac Inti Corpora yaitu : 

Tabel 1.1 

Data keluar-masuk karyawanPT. Apac Inti Corpora (Periode 2011-2015) 

JENIS \ TH 2011 2012 2013 2014 2015 

Sp, Wv, NP KT 5,913 5,200 4,906 4,813 4,787 

IN – K T 8 16 138 123 138 

OUT – K T 253 164 216 307 729 



 

Turnover (%) 4,4% 3,2% 4,6% 6,8% 18% 

Sumber : Annual Report 2015 Personalia Adm  

Keterangan : 

KT   : Karyawan Tetap  

Sp : Spinning 

Wv : Weaving 

Np    : Non Produksi 

 Berdasarkan data tabel 1.1 presentase keluar karyawan PT. Apac Inti 

Corpora mengalami fluktuatif kenaikan maupun penurunan selama lima tahun, 

jika dilihat dari tabel di atas tahun 2011 turnover yang terjadi di perusahaan 

tersebut adalah sebesar 4,4%, tahun 2012 sebesar 3,2%, tahun 2013 sebesar 4,6%, 

2014 sebesar 6,8% dan angka turnover karyawan tertinggi adalah pada tahun 2015 

yaitu sebanyak 18% atau sebanyak 729 karyawan yang keluar dari perusahaan. 

Hal ini mengindikasikan bahwa adanya tingkat turnover yang tinggi yang dapat 

berdampak negatif bagi perusahaan PT. Apac Inti Corpora karena harus 

mengeluarkan dana kembali untuk recruitment. 

Terciptanya lingkungan kerja yang baik dan keadilan distributif yang 

meratapada perusahaan menjadi faktor yang harus di perhatikan dalam terjadinya 

Turnover Intention.Banyak hal penyebab seorang karyawan mempunyai keinginan 

untuk  keluar dari suatu pekerjaan, dalam kaitannya dengan proses identifikasi 

faktor-faktor yang mempengaruhi turnover intention yang pertama adalah tentang 

lingkungan kerja. Menurut Nitisemito(1982; 183) lingkungan kerja adalah 

keadaan di sekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam 

menjalankan tugas yang dikerjakannya. PT. Apac Inti Corpora adalah perusahaan 

yang bergerak dibidang manufaktur, kegiatan operasionalnya berada dalam satu 

tempat yang permintaan kerjanya tinggi dan masing-masing karyawan dituntut 

untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai target permintaan konsumen ke perusahaan 

yang tinggi, kemudian tempat mereka bekerja yang kurang didukung dengan 

penerangan yang baik, sirkulasi udara yang tidak memadai dan kebisingan yang 

dihasilkan dari suara mesin. Pada saat itu peneliti juga  melakukan pra survay pada 

beberapa karyawan bagian produksi spinning terkait lingkungan kerja di bagian 

produksi tersebut, dari sepuluh orang tujuh diantaranya mengatakan merasakan 

tidak nyaman pada tempat ia bekerja yang berada pada ruangan yang sebenarnya 



 

lebar namun karna jumlah karyawan yang banyak dan jumlah mesin yang banyak 

dan besar-besar maka mengakibatkan ruangan menjadi sempit, kebisingan yang 

sangat terdengar jelas dari suara mesin produksi walaupun mereka telah 

menggunakan alat penutup telinga suara tersebut tetap terdengar jelas, lingkungan 

tempat mereka bekerja tidak bersih. Oleh karena itu pimpinan PT. Apac Inti 

Corpora diharapkan lebih memperhatikan tentang pengaturan lingkungan di 

bagian produksi seperti pengaturan penerangan tempat kerja, pengontrolan 

terhadap suara gaduh yang di hasilkan dari mesin-mesin produksi, pengontrolan 

terhadap udara. 

 Keadilan di dalam perusahaan merupakan faktor yang harus 

diperhatikan dalam terjadinya turnover intention, terlebih mengenai keadilan 

distributif yang diterima para karyawan dengan melihat dari sejarah  PT. Apac Inti 

Corpora yang mengalami pergantian General Manager. Pada tahun 2000-2012 PT. 

Apac Inti Corpora dipimpin oleh satu General Manager dengan memimpin tiga 

bagianyaitu pembelian, produksi, dan urusan-urusan perusahaan. Pada akhir tahun 

2012 General Manager tersebut mengundurkan diri, dan dari pihak manajemen 

memutuskan untuk membentuk tiga General Manager pada awal tahun 2013 yang 

terbagi dari tiga bagian yaitu corporate affairs, produksi dan procurement yang 

awal mulanya hanya dikendalikan oleh satu General Manager. 

 Alasan dibentuknya tiga general manager ini adalah ingin menjadikan 

organisasi tersebut menjadi tersistem sesuai pada bagiannya masing-masing. 

Permasalahan yang timbul di bagian internal perusahaan, terjadi pada pihak 

general manager yang baru dikarenakan adanya perbedaan terkait keputusan 

pemberiaan upah lembur, gaji yang di berikan kepada karyawan sering terlambat. 

Keputusan tertinggi dalam menentukan besar kecilnya upah semua karyawan di 

semua bagian PT. Apac Inti Corpora disahkan oleh general manager corporate 

affairs karena manager tersebut memiliki kekuasaan yang lebih besar di banding 

general manajer yang lain, namun untuk pengambilan keputusan general manager 

corporate affairs tetap meminta pendapat kepada general manager lain seperti 

general manager produksi yang menjabarkan model kerja karyawan bagian 

produksi bagian spinning dan weaving. Namun yang menjadi pengajuan tentang 

bonus dari bagian produksi terkait karyawan lama maupun baru, karyawan yang 

sering kali melakukan lembur, tidak mendapat persetujuan dari General Manajer 

bagian corporate affairs. Pemberian upah bonus tetap disamaratakan antara 



 

karyawan baru dan karyawan lama hal inilah yang sering terjadi dalam pihak 

internal bagian produksi. Untuk memperoleh keberhasilan hubungan dengan 

karyawan, para manager diharapkan dapat mengambil keputusan yang rasional 

dengan memperhatikan ketrampilan kerja karyawan, kesetiaan karyawan pada 

perusahaan dan tingkat absensi karyawan. Dengan adanya pergantian General 

Manager pada tahun 2012 tersebut memberikan dampak yang besar hingga angka 

turnover 729 karyawan. Hal ini menjadi pengaruh besar dari permasalahan 

internal yang terjadi diperusahaan akibat pergantian tersebut, hal itu dibenarkan 

oleh kepala HRD PT. Apac Inti Corpora tersebut. 

 Penelitian ini merupakan replikasi dari dua penelitian yaitu penelitian 

Cok Istri Vitri Partianingsih dan I Wayan Mudiartha Utama (2015) dengan judul 

“Pengaruh Keadilan Distributif dan Komitmen Organisasi Terhadap 

Turnover Intention Pada MAXI Hotel, Restaurant, and Spa di Legian” dan 

penelitian milik Ni Kadek Lisna Yunita dan Made Surya Putra (2015) dengan 

judul “Pengaruh Keadilan Organisasi dan Lingkungan Kerja Terhadap 

Turnover Intention” 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian di atas disampaikan bahwa perkembangan jamanyang semakin 

maju dan pesat saat ini yang di tandai oleh majunya selera pasar, perubahan 

teknologi, dan keadaan perekonomian masyarakat yang semakin maju. Pesatnya 

perkembangan ekonomi dan teknologi saat ini membawa pengaruh bagi organisasi 

untuk lebih menyiapkan diri menghadapi permintaan pasar, para pesaing, dan 

perubahan-perubahan yang terjadi pada organisasi dengan cara melihat sisi 

internal dan eksternal organisasi. 

Ditunjang dari data, masuk keluar nya karyawan dari tahun 2011-2015 

yang menunjukkan tingkat keluar yang tinggi pada tahun 2015 tidak dipungkiri 

bahwa terdapat permasalahan pada PT. Apac Inti Corpora yang apabila tidak 

ditangani secara cepat akan memberi dampak negatif bagi perusahaan. Pada 

karyawan PT. Apac Inti Corpora terdapat indikasi pengaruh lingkungan kerja dan 

keadilan distributif dengan dibuktikannya hasil prasurvey yang memberikan hasil 

tujuh dari sepuluh karyawan bagian produksi spinning menyatakan bahwa 

keinginan mereka untuk keluar dari perusahaan adalah karyawan tidak nyaman 

dengan  tempat mereka bekerja seperti ruangan yang sebenarnya lebar namun 

jumlah karyawan yang terlalu banyak melebihi batas sehingga mengakibatkan 



 

ruangan menjadi sempit, kebisingan yang terdengar jelas dari suara mesin 

produksi walaupun sudah memakai penutup telinga, lalu keadilan yang mereka 

dapatkan tentang finansial berupa gaji,upah lembur, berbeda dengan dahulu pada 

saat perusahaan dipimpin oleh satu General Manager, keluh kesah para karyawan 

seringkali tidak didengar oleh pemipin yang baru, keterlambatan pembagian gaji 

sering terjadi setelah dipimpin oleh General Manager yang baru.Berdasarkan hal 

tersebut permasalahan yang dikaji adalah bagaimana meminimalisir turnover 

intention dengan melihat dari variabellingkungan kerja dan keadilan distributif 

pada PT. Apac Inti Corpora. 

Berdasarkanuraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Faktor LingkunganKerja dan 

Keadilan Distributif terhadap Turnover Intention Karyawan Bagian 

Produksi Karyawan PT. Apac Inti Corpora” 

 Berdasarkan perumusan masalah tersebut maka dapat dirumuskan 

pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana persepsi responden mengenai lingkungan kerja (environment 

work)dan  keadilan distributif (distributive justice)terhadap niatan keluar 

karyawan(turnover intention) PT. Apac Inti Corpora bagian produksi 

spinning? 

2. Bagaimana pengaruh lingkungan kerja (environment work)terhadap niatan 

keluar (turnover intention)karyawan PT. Apac Inti Corpora bagian produksi 

spinning? 

3. Bagaimana pengaruh keadilan distributif (distributive justice)terhadap niatan 

keluar (turnover intention) karyawan PT. Apac Inti Corporabagian 

produksispinning ? 

4. Bagaimana pengaruh lingkungan kerja (environment work)dan keadilan 

distributif (distributive justice) terhadap niatan keluar(turnover 

intention)karyawan PT. Apac Inti Corpora bagian produksi spinning? 

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui persepsi karyawan terkait dengan Lingkungan Kerja,  

Keadilan Distributif dan Niatan Keluar karyawan pada PT. Apac Inti Corpora 

2. Menganalisa pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Niatan Keluar Karyawan 

pada PT. Apac Inti Corpora 

3. Menganalisa pengaruh Keadilan Distributif terhadap Niatan Keluar Karyawan 

pada PT. Apac Inti Corpora 



 

4. Menganalisa pengaruh Lingkungan Kerja dan Keadilan Distributif terhadap 

Niatan Keluar Karyawan pada PT. Apac Inti Corpora 

1.4 Manfaat Penelitian  

1. Aspek Teoritis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan penulis serta 

menambah ilmu baik dalam teori maupun praktek khususnya terkait dengan 

lingkungan kerja (environment work), keadilan distributif (distributive justice) 

dan niatan keluar karyawan (turnover intention). 

2. Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar studi perbandingan dan  referensi 

bagi peneliti lain yang sejenis. 

2. Aspek Praktis 

1. Kontribusi terhadap interaksi antara lingkungan kerja, keadilan distributif dan 

niatan keluar karyawan (turnover intention). Penelitian ini diharapkan berguna 

bagi para akademisi dalam mengembangkan teori manajemen sumber daya 

manusia. 

2. Dapat menjadi masukan dan referensi bagi manajemen PT. Apac Inti Corpora 

dalam rangka pengelolaan sumber daya manusia untuk mendukung 

perencanaan dan pengembangan bisnis dan merumuskan strategi sumber daya 

manusia kedepan dalam rangka menurunkan angka turnover karyawan yang 

cukup tinggi yang pada akhirnya juga dapat mengurangi kerugian yang 

dialami perusahaan. 
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