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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dunia bisnis dan lingkungan industri yang kompetitif di era grobal pada 

saat ini, dituntut untuk lebih meningkatkan dan memaksimalkan usaha serta potensi 

kerja yang dimiliki oleh karyawan demi kemajuan perusahaan. Perusahan juga harus 

mampu mengembangkan dan meningkatkan produktifitas didalam lingkungannya. 

Keberhasilan dalam mencapai tujuan dalam suatu perusahaan  dapat dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu dari sumber daya manusia, karena sumber 

daya manusia memegang peranan penting dalam suatu perusahaan yaitu karena sdm 

merupakan pelaku atau roda penggerak yang mengarahkan, menggerakkan dan 

mengembangkan dari keseluruhan tingkat perencanaan sampai dengan evaluasi 

yang mampu memanfaatkan sumber daya lainnya yang dimiliki oleh perusahaan.  

Pengelolaan sumber daya manusia merupakan suatu elemen terpenting 

dan paling berharga bagi suatu perusahaan dan dapat menjadi landasan utama dalam 

usaha pencapaian tujuan atau sasaran bisnis yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

Menyadari bahwa manusia merupakan elemen terpenting bagi suatu faktor produksi 

yang dikenal dengan Human Investment, maka perusahaan harus lebih dituntut 

mengendalikan sumber daya manusia lebih efektif dan efisien agar mampu 

mencapai apa yang telah di cita – citakan oleh suatu organisasi. 
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Perusahaan dan sumber daya manusia merupakan dua elemen yang 

memiliki hubungan yang saling terikat. Di satu sisi didirikannya perusahaan  yaitu 

dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, di sisi lain 

karyawan juga juga mempunyai harapan dan kebutuhan tertentu yang dapat 

dipenuhi oleh perusahaan sehingga mendapatkan kepuasan dalam bekerja. Sumber 

daya yang dimaksud adalah orang-orang yang memberikan tenaga, pikiran, bakat, 

usaha, dan kreatifitasnya kepada perusahaan. Semua perusahaan berupaya untuk 

mendapatkan karyawan yang telah terlibat dala kegiatan organisasi atau perusahaan 

yang dapat memberikan suatu pencapaian target yang ditetapkan oleh perusahaan 

sebelunya. 

Perkembangan pembangunan real estate tahun per tahun dari   beberapa 

tahun terakhir mengalami peningakatan yang cukup signifikan. Hal ini turut 

membawa angin segar bagi para produsen para penghasil bahan bangunan seperti 

perusahaan keramik yang ada di mojokerto ini. Dari hal ini perusahaan keramik 

yang merupakan yang penyumbang bahan baku untuk pembuatan bahan bangunan, 

di tuntut agar lebih menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Tentunya 

persaingan akan turut pula terjadi antar produsen, mereka akan mencoba membuat 

produk yang yang mampu bersaing di pasar dan dapat diterima dengan baik oleh 

para konsumen, produk yang berkualitas akan tercipta apabila sumber daya manusia 

manusia dapat dikelola secara baik. Karena perusahaan akan lebih bisa fokus kepada 

hasil produksi yang dihasilkan, tanpa adanya permasalahan – permasalahan lain 

yang dihadapi oleh perusahaan. 
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Dari beberapa perusahaan produsen keramik yang ada di kota mojokerto. 

Salah satu perusahaan yang  peneliti teliti adalah perusahaan  yang memproduksi 

keramik dinding dan telah beroprasi selama lebih dari tiga tahun, dalam aktifitas 

produksi perusahaan ini dapat dikatakan baik. Tetapi fenomena yang terjadi di 

dalam perusahaan keramik yang ada di kota mojokerto ini, yang kita dapatkan dari 

hasil wawancara dengan salah pihak personalia perusahaan, bahwa tingkat turnover 

intention yang terjadi pada karyawan berstatus tetap cukup  tinggi, hal itu pula 

berdampak cukup kurang baik bagi perusahaan karena perusahaan juga harus 

menangani permasalahan turnover dan tidak bisa hanya fokus kebagian produksi. 

 Turnover intention yang cukup tinggi, menandakan bahwasannya sebuah 

perusahaan tidak mampu mempertahankan keamanan dan kenyamanan karyawan. 

Karyawan yang berhenti bekerja merupakan salah satu tanda bahwa karyawan 

tersebut telah bersedia baik sukarela maupun tuntutan dari perusahaan untuk 

meninggalkan pekerjaannya. Untuk mengetahui prosentasi turnover intention pada 

pabrik keramik dapat menggunakan rumus LTO (Labour Turn Over) menurut 

Hasibuan (2002), rumus untuk menghitung besarnya prosentase sebagai berikut: 

𝑇𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟 ∶  
Σ(yang keluar − yang diterima)

1
2 (𝑘𝑎𝑟𝑦𝑎𝑤𝑎𝑛 𝑎𝑤𝑎𝑙 + 𝑘𝑎𝑟𝑦𝑎𝑤𝑎𝑛 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟)

 𝑥 100% 

Berikut ini merupakan tabel yang menunjukan prosentase karyawan yang 

keluar dari pekerjaannya dalam kurun waktu tertentu, untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini. 
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Tabel 1.1.Data Karyawan Keluar pada Pabrik Keramik di Mojokerto Tahun 2017 

Bulan 
Karyawan 

Awal 

Karyawan 

Masuk 

Karyawan 

Keluar 

Karyawan 

Akhir 

Prosentase 

LTO 

Mei 405 0 5 400 1.2 % 

Juni 400 2 17 385 3.8 % 

Juli 385 6 14 377 2.1 % 

Agustus 377 5 12 370 1.8 % 

September 370 7 20 357 3.6 % 

Oktober 357 2 18 341 4.5 % 

Rata – Rata Prosentase LTO 2.9 % 

  Sumber: Personalia Pabrik Keramik di Mojokerto 2017 

Pada akhir tahun 2017 prosentase karyawan keluar semakin tinggi, 

jumlah tersebut dimungkinkan meningkat apabila pada dua bulan terakir perusahaan 

melakukan beberapa kebijakan yang mengakibatkan karyawan untuk keluar dari 

pabrik baik secara sukarela ataupun dipaksa oleh pihak manajemen. Sangat sulit 

untuk menentukan berapa ukuran tertentu dimana tingkat turnover sebuah 

perusahaan dapat ditolelir. Apabila turnover intention terjadi secara terus – menerus 

pada perusahaan akan berdampak negatif bagi perusahaan itu sendiri. Karena 

perusahaan akan harus lebih fokus untuk proses rekruitmen karyawan utuk 

mengantikan posisi para karyawan yang keluar dari perusahaan, proses seleksi dan 

rekruitmen itu sendiri akan memakan biaya dan waktu yang seharusnya tidak 

dikeluarkan apabila perusahaan mampu mereretention karyawannya agar tetap 

mampu bertahan dan bekerja secara optimal bagi perusahaan. 
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Pada dasarnya keinginan untuk berpindah dari tempat kerja satu ke tempat 

kerja yang lain, karena para karyawan menginginkan untuk medapatkan sesuatu 

yang lebih layak. Hal tersebut merupakan suatu ancaman terbesar bagi perusahaan, 

karena perusahaan harus mampu mengelola sdm dengan baik agar hal tersebut tidak 

terjadi. Tingginya turnover intention dalam perusahaan dapat terjadi karena 

beberapa faktor. Menurut teori adapun hal – hal yang mendorong terjadinya faktor 

turnover yaitu, kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan dan 

lingkungan kerja yang dirasakan oleh para karyawan,  

Kompensasi merupakan pendorong terjadinya turnover intention di suatu 

perusahaan, pada perusahaan keramik ini mengenai kompensasi gaji dirasa telah 

mencukupi. Tetapi terdapat masalah lain terkait tentang kompensasi insentif. 

Kompensasi insentif akan diterima oleh karyawan apabila karyawan tesebut dapat 

melebihi produktifitas yang telah ditentukan oleh perusahaan. Dalam perusahaan 

keramik ini insentif lembur yang seharusnya di terima oleh karyawan   keramik di 

bagian produksi, jika karyawan lembur hanya dua jam termasuk loyalitas kepada 

perusahaan. Tetapi apabila lembur tiga sampai empat jam dimasukan dalam 

pergantian hari kerja sabtu yang hanya cuma masuk setengah hari saja. 

 Hal ini dirasa kurang efisien bagi karyawan, dan dirasa keputusan 

sebelah pihak yang dilakukan oleh perusaan merugikan karyawan. Karena jika 

dalam satu minggu karyawan dalam setiap hari sering lembur tetapi hanya dengan 

waktu dua jam saja, maka hanya akan masuk ke dalam loyalitas saja. Berbeda seperti 

yang telah di tetapkan dalam undang – undang tentang ketenagakerjaan No 13 
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Tahun 2003. Perusahaan yang mempekerjakaan para karyawan, yang melebihi tujuh 

jam kerja maka harus memenuhi syarat yang telah di tentukan oleh menteri tenaga 

kerja. Penghitungan lembur sendiri seharusnya yaitu setiap jamnya 1/173 dikali 

upah bulanan. Tetapi dalam kenyataanya dalam perusahaan ini para karyawan 

bagian produksi sendiri tidak menerima uang lembur. 

Faktor kedua yang dirasa sangat mempengaruhi terjadinya turnover 

intention yaitu lingkungan kerja. Lingkungan kerja dibagi menjadi dua yaitu 

lingkungan kerja fisik dan non fisik. Lingkungan kerja fisik yaitu semua keadaan 

berbentuk fisik yang terdapat di sekitar tempat kerja dimana dapat mempengaruhi 

karyawan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengertian lingkungan kerja 

non fisik sendiri ialah bagaimana hubungan antara karyawan dengan atasan, serta 

bagaimana hubungan kerja antara sesama rekan kerja atau karyawan dengan 

karyawan. Lingkungkan kerja yang baik adalah lingkungan yang mampun 

memberikan efek rasa aman dan nyaman dalam melakukan suatu pekerjaan. 

Senhinnga karyawan merasa tidak ada beban dalam melakukan pekerjaan tersebut. 

Pada dasarnya ketika para karyawan dalam melakukan suatu pekerjaan di dasari rasa 

aman dan nyaman tentunya mereka akan mampu bekerja secara optimal. 

Sebaliknya, ketika mereka dalam bekerja tetapi tanpa adanya rasa aman dan nyaman 

tentunya mereka tidak akan menghasilkan kinerja yang optimal. Malah bisa saja 

keinginan rasa untuk berpindah ke tempat kerja yang lebih nyaman itu timbul. 

Lingkungan kerja sangat berpengaruh negatif terhadap tingkat turnover 

intention  karyawan, karena semakin kondusif lingkungan kerja di suatu perusahaan 
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akan membuat intensitas rasa ingin berpindah semakin kecil. Berdasarkan informasi 

dari narasumber pihak personalia perusahaan keramik sendiri. Pada perusahaan 

keramik ini lingkungan kerja fisik pada bagian pencahayaan dan sirkulasi udara 

pada ruangan bagian produksi dapat dikatan kurang baik, karena para karyawan 

sering mengeluh dengan pencahayaan dan sirkulasi udara yang kurang tertata 

dengan baik oleh pihak perusahaan, sedangkan untuk lingkungan kerja non fisik 

hubungan kerja antara sesama rekan kerja dirasa tidak ada masalah semuanya baik 

baik saja, tidak pernah ada gesekan – gesekan yang terjadi antar pekerja. Begitu juga 

hubungan antara atasan dengan karyawan dirasa kurang baik. Serta rasa 

kekeluargaan dan silaturahmi dalam perusahaan ini kurang terjalin degan baik. Hal 

itu dibuktikan tidak ada loyalitas hubungan antara karyawan dengan atasan yang 

ditunjukan pada perusahaan ini, yang seharusanya di bentuk agar terciptanya 

hubungan kekeluargaan yang harmonis dan agar karyawan merasa mendapat 

perlindungan dari atasan.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan  oleh Kevin S. Murphy, James 

Madison University dan Harrisonburg, Virginia (2005). Menunjukkan hasil bahwa 

kompensasi untuk mitra pengelola Outback Steakhouse memiliki dampak positif  

yang signifikan terhadap retensi manajer, sehingga mengurangi niat mereka untuk 

melakukan perputaran. Serta penelitian dari Markey, Ray, Katherine Ravenswood, 

and Don J. Webber (2012). Hasil anaslisis ini menunjukkan bahwa karyawan secara 

signifikan cenderung tidak mau berhenti bekerja jika mereka menganggapnya 

sebagai lingkungan kerja yang baik. Dari hasil penelitian Ridwan Suryo Pranowo 
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(2016), terbukti bahwa secara simultan kompensasi dan lingkungan kerja 

berpengaruh negatif terhadap terhadap turnover intention. Dengan demikian dapat 

diambil kesimpulan bahwa kompensasi dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap 

turnover intention. 

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan diatas, serta dari bebrapa 

jurnal pendukung maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian  yang berjudul 

“Pengaruh Kompensasi  dan lingkungan kerja  terhadap trnover intention” 

 

B. Rumusan Masalah 

Seperti yang telah dipaparkan pada latar belakang diatas, di ketahui 

terdapat beberapa variable yang menjadi indikator tingginya tingkat turnover 

intention karyawan berstatus tetap pada perusahaan di kota mojokerto, maka dapat 

dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana kompensasi, lingkungan kerja dan turnover intention  pada pabrik 

kermaik dimojokerto? 

2. Apakah kompensasi secara parsial berpengaruh terhadap turnover intention 

karyawan? 

3. Apakah lingkungan kerja berpengaruh secara parsial terhadap turnover 

intention karyawan? 

4. Apakah variabel kompensasi dan lingkungan kerja secara simultan terhadap 

turnover intention karyawan? 
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C. Batasan Penelitian 

1. Teori dari Turnover Intention dan pemilihan dua variabel yang mempengaruhi 

yang menggunakan pendapat Mobley (2011) 

Indikator dalam Turnover Intention menggunakan teori dari Mobley (2011) 

2. Kompensasi menggunakan teori dari Simamora (2006). Indikator dalam 

Kompensasi juga menunakan toeri dari simamora (2004) 

3. Lingkungan kerja menggunakan teori dari Sedarmayanti (2009) dengan 

indikator lingkungan kerja Wursanto (2009). 

4. Objek penelitian ini merupakan pabrik keramik yang berdomisili dikota 

mojokerto karyawan bagian produksi.   

 

D. Tujuan  dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

a. Untuk mendiskripsikan kompensasi, lingkungan kerja dan turnover 

intention  pada karyawan pabrik keramik dimojokerto 

b. Untuk menganalisis pengaruh kompensasi dan lingkungan kerja secara 

parsial terhadap Turnover Intention. 

c. Untuk menganalisis pengaruh kompensasi dan lingkungan kerja secara 

simultan terhadap turnover intention. 
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2. Manfaat penelitian

a. Bagi perusahaan, sebagai bahan pertimbangan untuk mengatasi

permasalahan turnover yang terjadi pada perusahaan tersebut.

b. Bagi penelitian lanjut, sebagai referensi pengetahuan mahasiswa tentang

kompensasi insentif, lingkungan kerja non fisik dan turnover intention dan

dapat dijadikan sebagai bahan pembanding untuk penelitian pada bidang

yang sama.


