
 

   BAB IV 

         HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

PT. Apac Inti Corpora adalah perusahaan swasta yang  didirikan pada tahun 

1990 lalu. PT. Apac Inti Corpora awal mula bernama PT. Kanindotex (Kanindo 

Group) yang hanya memiliki 60.000 spindel (mata pintal). Pada bulan Oktober 

tahun 1995 PT. Kanindotex berubah menjadi PT. Apac Inti Corpora. Dalam waktu 

yang sangat cepat PT. Apac Inti Corpora dapat berkembang melesat, semula 1 unit 

pabrik menjadi 12 unit pabrik spinning(pengolahan kapas menjadi benang) dan 

weaving(pengolahan benang menjadi kain).  

PT. Apac Inti Corpora sendiri berperan sebagai produsen produk tekstil yang 

70% hasilnya di kirim ke negara Amerika Utara & Amerika Selatan, Eropa, Asia, 

Afrika dan sisanya sebanyak 30% dilempar ke pasar dalam negri. PT. Apac Inti 

Corpora mempekerjakan kurang lebih enam ribu tujuh ratus lebih karyawan di 

semua bagian setiap harinya yang di bagi menjadi 3shift. Pembagian shift per 

harinya adalah shift pertama dimulai pk 23.00 sampai pk 06.00, shift kedua pk 

06.00 sampai pk 14.00 dan shift ketiga pk 14.00 sampai pk 23.00. Jika  jam kerja 

melebihi waktu shift para karyawan maka di hitung lembur. 

4.2 Gambaran Umum Responden 

Dalam penelitian ini jumlah responden yang dianalisis sebagai sampel 

berjumlah 82 orang. Dari sampel tersebut akan dijelaskan beberapa aspek 

gambaran umum responden mengenai hubungan antara usia dan jenis kelamin, 

status responden dan jenis kelamin, pendidikan dan jenis kelamin.Pengumpulan 

data dilakukan dengan mendistribusikan kuesioner kepada responden yaitu 

karyawan tetap PT. Apac Inti Corpora.  

Gambaran umum respondenmengenai hubungan antara usia dan jenis kelamin 

seperti ditampilkan pada tabel dibawah ini : 

 

 

 



 

Tabel 4.1 

Usia dan Jenis Kelamin 

 

 

 
Jenis Kelamin 

Responden 

Total 

 Usia 

Responden pria wanita 

Usia 19-23,5 4 10 14 

24-28,5 5 10 15 

29-33,5 8 14 22 

34-38,5 1 13 14 

39-43,5 2 4 6 

44-48,5 1 5 6 

49-53,5 0 1 1 

54-58,5 3 1 4 

Total 24 58 82 

              Sumber : Data Primer yang Diolah, Februari 2017 

 

Berdasarkan dengan tabel diatas diketahui bahwa sebagian besar responden 

pada penelitian ini adalah pria dengan jumlah 8 orang,dan wanita dengan dengan 

jumlah 14 orang dengan usia 29 tahun sampai 33 tahun. 

Berikut gambaran umum respondenmengenai hubungan antara status dan jenis 

kelamin seperti ditampilkan pada tabel dibawah ini : 

 

 

Tabel 4.2 

Status dan Jenis Kelamin 

 

Status * Jenis Kelamin Crosstabulation 

 

 Jenis Kelamin 

Total Status Responden pria wanita 

Status Belum Berkeluarga 6 14 20 

Berkeluarga 16 32 48 

Sudah Pernah 

Berkeluarga 
2 12 14 

Total 24 58 82 

Sumber : Data Primer yang Diolah, Februari 2017 



 

 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa status responden dibagi menjadi tiga 

yaitu belum berkeluarga, berkeluarga, dan sudah pernah berkeluarga. Jumlah 

reponden yang telah berkeluarga pria 16 orang dan wanita 32 orang. 

Berikut gambaran umum respondenmengenai hubungan antara pendapatan dan 

pendidikan seperti ditampilkan pada tabel dibawah ini : 

 

Tabel 4.3 

Pendidikan dan Jenis Kelamin 

              Jenis Kelamin * Pendidikan Crosstabulation 

 

 Pendidikan 

Total   SD SMP SMA/SMK 

Jenis Kelamin pria 1 5 18 24 

wanita 3 14 41 58 

Total 4 19 59 82 

Sumber : Data Primer yang Diolah, Februari 2017 

Dari data diatas diketahui bahwa sebagian besar responden pada penelitian ini 

adalah berjenis kelamin wanita dengan jumlah 58orang, dengan pendidikan 

terakhir responden SMA/SMK. 

 

4.3 Tanggapan Responden Terhadap Lingkungan Kerja 

Lingkungan kerja adalah keseluruhan alat-alat dan bahan yang dihadapi di 

lingkungan sekitarnyadimana seseorang melakukan aktifitas kerja, metode kerja, 

serta pengaturan pekerjaanya baik sebagai perseorangan maupun sebagai 

kelompok di dalam suatu perusahaan Sedarmayanti(2011; 2). 

Tanggapan responden terhadap variabel lingkungan kerja dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

 

 

 

 



 

Tabel 4.4 

Tanggapan Responden Terhadap Lingkungan Kerja 

 

Pernyataan Nilai (Skor)  

rata-

rata 
Ket 

  
STSS 

(1) 

TS 

(3) 

TS 

(3) 

R 

(4) 

S 

(5) 

SS 

(6) 

SSS 

(7) 

Lingkungan Kerja  F(S) F(S) F(S) F(S) F(S) F(S) F(S)     

1 

Penerangan di 

ruang kerja saya 

dapat membantu 
saya dalam 

melakukan 

pekerjaan 

0(0) 4(8) 38(114) 12(48) 17(85) 8(48) 3(21) 4 
Mendu

kung 

2 

Dominasi warna 
yang ada di ruang 

kerja saya tidak 

mengganggu saya 
dalam bekerja 

0(0) 3(6) 17(51) 28(112) 16(80) 13(78) 5(35) 4,4 
Mendu

kung 

3 

Suara bising yang 
dihasilkan dari 

alat-alat kerja di 

ruang produksi 
tidak mengganggu 

saya dalam 

bekerja 

0(0) 1(2) 32(96) 10(40) 25(125) 12(72) 2(14) 4,3 
Mendu

kung 

 

Pernyataan Nilai (Skor)  

Rata-

rata 
Ket 

    

 

STSS 

(1) 

 

STS 

(2) 

 

TS 

(3) 

 

R 

(4) 

 

S 

(5) 

 

SS 

(6) 

 

SSS 

(7) 

F(S) F(S) F(S) F(S) F(S) F(S) F(S) 

4 

Kebersihan yang 
tercipta di ruang 

produksi dapat 

membuat nyaman 
saya dalam 

bekerja 

0(0) 3(6) 14(42) 11(44) 26(130) 

 

23(138) 

 

 

5(35) 

 

4,8 
Mendu

kung 

5 

Pertukaran udara 

diruang kerja saya 

dapat membuat 
saya merasa 

nyaman dalam 

melakukan 
pekerjaan 

0(0) 6(12) 15(45) 16(64) 26(130) 16(96) 

 

3(21) 

 

4,5 
Mendu

kung 

6 

Saya merasa 

nyaman dalam 
bekerja karena 

barang barang 

pribadi saya 
terjamin 

keamanannya oleh 

perusahaan 

0(0) 1(2) 1(3) 7(28) 34(170) 31(186) 

 

8(56) 

 

5,4 
Mendu

kung 

Rata-Rata   4,6 
 Mend

ukung 

Sumber : Data Primer yang Diolah Februari 2017 

 Berdasarkan tabel 4.4 diatas, dapat diketahui bahwa tanggapan responden 

terhadap lingkungan kerja memiliki rata-rata skor 4,6 yang berarti lingkungan 

kerja berupa penerangan, dominasi warna yang ada diruang kerja, suara bising, 



 

kebersihan ruang kerja,pertukaran udara, keamanan atas barang pribadi karyawan 

keseluruhan telah mendukung karyawan untuk bekerja. Dengan demikian 

karyawan dapat bekerja dengan baik,dan pada akhirnya akan berdampak kepada 

kinerja mereka secara optimal bagi perusahaan. 

 

4.4 Tanggapan Responden Terhadap Keadilan Distributif 

Keadilan distributif adalah keadilan  kerja yang didapatkan oleh karyawan yang 

berhubungan dengan hasil dari jasa yang telah dilakukan dan kemakmuran yang 

didapatkan (Noe; 2010; 465). 

Tanggapan responden terhadap variabel keadilan distributif dapat dilihat pada 

tabel berikut  

Tabel 4.5 

Tanggapan Responden Terhadap Keadilan Distributif 

Pernyataan Nilai (Skor) 

Rata-

Rata 

 

 

Ket 

  

  

Keadilan Distributif 

 

STSS 
 

STS 

(2) 

 

TS 

 

R 

 

S 

 

SS 
 

SSS 

(7) (1) (3) (4) (5) (6) 

 

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

F(S) F(S) F(S) F(S) F(S) F(S) F(S) 

  

  

  

  

  
  

 
  

  
  

  
  

  

  

1

. 

Imbalan yang diberikan 

oleh perusahaan sudah 

sesuai dengan tanggung 

jawab yang saya kerjakan 

0(0) 4(8) 11(33) 15(60) 20(100) 27(126) 5(35) 4,9 Adil 

2

. 

Saya merasa puas dengan 

anggaran yang 

dialokasikan perusahaan 

kepada karyawan untuk 

program pelatihan pada 

saat saya menjadi 

karyawan baru 

diperusahaan ini 

1(1) 3(6) 6(18) 20(80) 16(80) 21(126) 15(105) 5,1 Adil 

3

. 

Supervisor telah 

menjelaskan tentang 

apresiasi yang saya 

peroleh berupa bonus, 

uang lembur, kesempatan 

promosi ketika saya dapat 

memberikan kontribusi 

penuh terhadap 

perusahaan ini 

0(0) 8(16) 8(24) 15(60) 28(140) 18(108) 5(35) 4,7 Adil 

4 

Imbalan yang saya 

peroleh dari perusahaan 

sudah sesuai dengan 

tingkat stres pekerjaan 

saya dan tekanan yang 

saya terima dari atasan 

0(0) 4(8) 43(129) 11(44) 

 

 

15(75) 

7(42) 2(14) 3,8 adil 

5 

Beban kerja yang 

dibebankan perusahaan 

kepada saya sesuai 

dengan imbalan yang saya 

dapatkan  

1(1) 0(0) 9(27) 20(80) 21(105) 19(114) 12(84) 5.0 adil 

  Rata-Rata   4,7 adil 

 



 

Sumber : Data Primer yang Diolah, Februari 2017 

Berdasarkan tabel 4.5 diatas, dapat diketahui bahwa tanggapan responden 

terhadap keadilan distributif memiliki rata-rata skor 4,7 yang berarti keadilan 

distributif berupa imbalan,anggaran yang dialokasian untuk program pelatihan, 

supervisor yang peduli terhadap karyawan, tingkat stres karyawan,beban kerja 

secara keseluruhantermasuk dalam kategori adil. Segala aspek mengenai keadilan 

distributif telah di distribusikan secara adil oleh perusahaan kepada semua 

karyawan sehingga sudah cukup untuk menciptakan kinerja perusahaan secara 

lebih optimal. 

4.5 Tanggapan Responden Terhadap Turnover Intention 

Turnover Intention dapat diartikan sebagai keinginan tenaga kerja atau 

karyawan untuk meninggalkan perusahaan dan pindah ke perusahaan lain. 

Turnoversendiri mengarah pada keputusan akhir yang dihadapi organisasi berupa 

jumlah karyawan yang meninggalkan organisasi pada periode tertentu, sedangkan 

keinginan karyawan untuk berpindah mengacu pada hasil evaluasi individu 

mengenai kelanjutan hubungan dengan organisasi yang belum diwujudkan dalam 

tindakan pasti meninggalkan organisasi(Lekatompessy, 2003 dalam 

Yunita&Made; 2015; 6). 

Tanggapan responden terhadap variabel turnover intention dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

Tabel 4.6 

Tanggapan Responden Terhadap Turnover Intention 

Pernyataan Nilai (Skor) 

Rata-

Rata 

  

Ket 

  
Turnover Intention  

STSS 

(1) 

STS TS R S SS SSS 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) 

(Keinginan Untuk Pindah) F(S) F(S) F(S) F(S) F(S) F(S) F(S) 

1. 

Saya sering berfikir 

untuk keluar dari 

pekerjaan saya sekarang 

10(10) 27(54) 25(75) 9(36) 11(55) 0(0) 0(0) 2,8 Rendah 

2. 

Saya mungkin akan 

meninggalkan 

perusahaan ini untuk 
pindah ke perusahaan 

lain dalam waktu dekat 

4(4) 7(14) 26(78) 27(108) 17(85) 1(6) 0(0) 3,6 Tinggi 

 

 

 



 

 

Lanjutan Tabel 4.6 

Pernyataan Nilai (Skor) 
Rata

-

Rata 

Ket 
Turnover Intention  

STSS 

(1) 

 

STS 

 

TS 

 

R 

 

S 

 

SS 

 

SSS 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) 

(Keinginan Untuk Pindah) F(S) F(S) F(S) F(S) F(S) F(S) F(S)     

3. 

Jika atasan saya 
memberi peluang 

untuk 

mempromosikan 
diri maka saya 

berencana tetap 

tinggal di 

perusahaan ini 

9(9) 32(64) 32(96) 7(28) 1(5) 1(6) 0(0) 2,5 Rendah 

4. 

Saya merasa tidak 
mempunyai masa 

depan yang baik di 

perusahaan ini 

4(4) 28(56) 35(105) 8(32) 7(35) 0(0) 0(0) 2,8 Rendah 

  Rata-Rata 

  

2,9 Rendah 
  

  

   

Sumber : Data Primer yang Diolah, Februari 2017 

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, dapat diketahui bahwa persepsi responden 

terhadap turnover intention memiliki skor rata-rata2,7 yang berarti karyawan tidak 

berfikir untuk keluar dari pekerjaannya, pindah ke perusahaan lain dalam waktu 

dekat, atasan memberi peluang untuk promosi, karyawan tidak merasa tidak 

mempunyai masa depan yang baik diperusahaan. Secara keseluruhan turnover 

intention pada perusahaan tersebut tergolong rendah, karyawan tidak ada 

keinginan untuk keluar dari perusahaan maupun pindah ke perusahaan lain. 

4.6 Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis pertama dan kedua dilakukan dengan uji t dengan hasil 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Regresi  
Variabel B t Sig 

Konstanta 16,636   

Lingkungan Kerja -0,051 -0,791 0,432 

Keadilan Distributif -0,148 -2,256 0,027 

R2 = 0,053   

F = 3,272   

Sig  = 0,043   

Sumber : Data Primer yang Diolah Februari 2017 

Berdasarkan hasil pengujian model di atas, diperoleh suatu persamaan regresi 

sebagai berikut: 

              Y  =  16,636 -  0,051X1 - 0,148X2+ e1 

Interprestasi hasil analisis regresi antar variabeladalah  sebagai berikut : 

a. Variabel lingkungan kerja memiliki koefisien regresi bertanda negatif sebesar 

0,051 yang memberikan makna bahwa turnover intention dipengaruhi oleh 

variabel lingkungan kerja dengan arah pengaruh berlawanan, atau dapat 

diartikan bahwa semakin baiklingkungan kerja, maka akan terjadipenurunan 

turnover intention karyawan. 

b. Variabel keadilan distributif memiliki koefisien regresi bertanda negatif sebesar 

0,148 yang memberikan makna bahwa turnover intention dipengaruhi oleh 

variabel keadilan  distributif dengan arah pengaruh yang berlawanan arah, atau 

dapat diartikan bahwa semakin baik keadilan distirbutif, akan berpengaruh 

terhadap penurunan turnover intention karyawan. 

Pengujian Hipotesis 1 : “Lingkungan Kerja berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap Turnover Intention” 

Berdasarkan hasil perhitungan  tabel 4.7 dapat diketahui bahwa nilai t hitung 

pada hubungan antara variabel lingkungan kerja dan turnover intentionadalah 

sebesar 0,791 dengan probabilita sebesar 0, 432. Probabilita signifikansi yang 

diperoleh menunjukkan hasil yang tidak memenuhi syarat, yaitu lebih besar dari ρ 

0,05  (0, 432> 0,05). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama 



 

yang berbunyi lingkungan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

Turnover Intentionditolak, yang memberikan makna bahwa semakin baik 

lingkungan kerja tidak secara signifikan menurunkan turnover intention. 

Lingkungan Kerja di PT. Apac Inti Corpora sudah terstandarisasi dengan baik, 

sehingga setelah diuji tidak akan menjadi pertimbangan karyawan untuk keluar 

dari organisasi. 

Pengujian Hipotesis 2 : “Keadilan Distributif berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap Turnover Intention” 

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa nilai t hitung 

pada hubungan antara variabel keadilan distributif dan turnover intentionadalah 

sebesar -2,256dengan probabilita sebesar 0,027. Probabilita signifikansi yang 

diperoleh menunjukkan hasil yang memenuhi syarat, yaitu lebih kecil dari ρ 0,05  

(0,027< 0,05). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua yang 

berbunyi keadilan distributif  berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

Turnover Intention diterima, yang memberikan makna bahwa semakin baik 

keadilan distributif secara signifikan menurunkan turnover intention. 

Pengujian Hipotesis 3 : “Lingkungan Kerjadan Keadilan Distributif 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Turnover Intention” 

Berdasarkan hasil olah data yang disajikan dalam tabel 4.5 dapat diketahui 

bahwa nilai F hitung pada hubungan antara variabel lingkungan kerja dan keadilan 

distributif terhadap turnover intention adalah sebesar 3,272dengan probabilita 

sebesar 0,043. Probabilita signifikansi yang diperoleh menunjukkan hasil yang 

memenuhi syarat, yaitu lebih kecil dari ρ 0,05  (0,043< 0,05). Oleh karena itu 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga yang berbunyi Lingkungan Kerjadan 

Keadilan Distributif berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Turnover 

Intention diterima, yang memberikan makna bahwa semakin baik lingkungan 

kerja dan keadilan distributif secara bersama – sama dan signifikan akan 

menurunkan turnover intention. 

4.7 Implikasi Manajerial 

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara Lingkungan Kerja 

dan Keadilan Distributif terhadap Turnover Intentionkaryawan bagian spinning 



 

PT. Apac Inti Corpora. Berdasarkan pada hasil pengujian hipotesisdapat 

disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang berbunyi lingkungan kerja 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Turnover Intentionditolak, yang 

memberikan makna bahwa semakin baik lingkungan kerja tidak secara signifikan 

menurunkan turnover intention.  

Namun demikian arah hubungan yang negatif menunjukkan bahwa semakin 

baik lingkungan kerja akan menurunkan turnover intention meskipun pengaruhnya 

hanya sedikit sekali.Lingkungan kerja menjadi faktor terpenting dalam 

menciptakan kinerja para karyawan karena mempunyai pengaruh langsung pada 

karyawan dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaannya. Kondisi di lingkungan 

kerja yang baik harus dicapai agar karyawan merasa betah dan nyaman di dalam 

ruangan untuk menyelesaikan pekerjaan sehingga didapat efisiensi yang tinggi 

(Sedarmayanti,2011). Karyawan yang bekerja dalam lingkungan kerja yang baik 

cenderung untuk meningkat produktivitasnya, tingkat absensi rendah sehingga 

tidak tertarik untuk mencari pekerjaan diluar perusahaan. Maka lingkungan kerja 

yang baik akan menurunkan tingkat niatan keluar karyawan (turnover intention). 

Dalam penelitian ini lingkungan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap 

turnover intention meskipun terdapat pengaruh negatif. Hal ini dimungkinkan 

karyawan masih bisa bertahan dengan lingkungan kerja yang dirasa kurang 

nyaman karena ada pertimbangan lain dalam memutuskan untuk mencari 

pekerjaan lain diluar perusahaan. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian 

terdahulu dari Laksmi(2013) serta Yunita yang menemukanpengaruh negatif dan 

signifikan lingkungan kerja terhadap turnover intention. 

Pada hipotesis kedua yang berbunyi keadilan distributif  berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap Turnover Intention diterima, yang memberikan makna 

bahwa semakin baik keadilan distributif secara signifikan menurunkan turnover 

intention. 

Keadilan distributif adalah keadilan  kerja yang didapatkan oleh karyawan yang 

berhubungan dengan hasil dari jasa yang telah dilakukan dan kemakmuran yang 

didapatkan (Noe; 2010). Karyawan yang merasa mendapat keadilan dalam hal 

kompensasi maupun penghargaan akan bersemangat dalam bekerja. Hal ini akan 

meningkatkan produktivitas dan meningkatkan tingkat kehadiran karyawan. 

Dalam kondisi ini karyawan cenderung tidak punya niatan untuk mencari 



 

pekerjaan lain di luar perusahaan. Semakin tinggi keadilan distributif maka akan 

menurunkan niatan keluar dari perusahaan. Hasil penelitian ini mempertegas 

penelitian terdahulu dari Pariatiningsih dan Utama (2015) serta Yunita dan putra 

(2015) yang menemukan bahwa keadilan distributif mempengaruhi turnover 

intention secara signifikan. 

Untuk hipotesis ketiga yang berbunyi Lingkungan Kerjadan Keadilan 

Distributif berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Turnover Intention 

diterima, yang memberikan makna bahwa semakin baik lingkungan kerja dan 

keadilan distributif secara bersama – sama dan signifikan akan menurunkan 

turnover intention.  

Hasil penelitian ini mempertegas penelitian terdahulu dari Yunita dan 

Surya(2015) yang menemukan bahwa keadilan organisasi dan lingkungan kerja 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap turnover intention.Untuk 

meminimalisir turnover intention maka keadilan organisasi sangat penting 

diterapkan agar karyawan tidak merasa diperlakukan kurang adil sehingga dapat 

mengganggu niatnya dalam bekerja. 
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