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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada masa kini organisasi menghadapi tantangan akan integrasi perekonomian 

dunia yang makin go international sehingga menghasilkan kompetensi global yang 

intens. Selain perlu untuk tetap mengimbangi kemajuan teknologi, juga penting 

bagi satu organiasai untuk mempertahankan karyawan terbaiknya dalam 

menghadapi globalisasi dan diversitas tenaga kerja. Keberhasilan dan kegagalan 

suatu organisasi bergantung kepada ketersediaan dan sustainability sumber daya 

manusia dalam pendayagunaan di waktu dan tempat yang tepat. 

Persaingan dalam dunia bisnis di era globalisasi sekarang ini semakin ketat. 

Sehingga perusahaan harus dapat memiliki suatu keunggulan dan kemampuan daya 

saing yang tinggi. Agar dapat bertahan dan bersaing dengan  perusahaan lainnya. 

Untuk dapat memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi, tentunya diperlukan 

sumber daya manusia yang handal. Sumber daya manusia senantiasa melekat pada 

setiap perusahaan sebagai faktor penentu keberadaan dan berperan dalam 

memberikan kontribusi ke arah pencapaian tujuan perusahaan secara efektif dan 

efisien. Menyadari hal itu, maka perusahaan membutuhkan sumber daya manusia 

yang handal dan berkualitas. Oleh karena itu, perusahaan harus dapat mengelola 

dan memperhatikan sumber daya manusia dengan sebaik mungkin. 

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan resource yang sangat penting bagi 

keberhasilan dan eksistensi suatu perusahaan mencapai tujuan yang di tetapkan 
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dalam persaingan dunia bisnis dewasa ini. Oleh karena itu, sudah menjadi suatu 

keharusan bahwa SDM yang dimiliki perusahaan dapat dikelola dan dijaga 

semangat kerjanya agar senantiasa memberikan dampak positif bagi perkembangan 

perusahaan. Unsur manajemen sumber daya manusia adalah individu yang 

merupakan tenaga kerja pada perusahaan. Dengan demikian, fokus yang dipelajari 

oleh sumber daya manusia adalah masalah yang berpengaruh dengan tenaga kerja 

manusia. Hal ini menandakan bahwa diperlukan adanya proses pengelolaan sumber 

daya manusia yang baik di dalam suatu perusahaan guna mencapai tujuan 

perusahaan. Sumber daya manusia juga merupakan salah satu faktor yang sangat 

dominan dalam menentukan tercapai atau tidaknya tujuan perusahaan yang telah 

dirancang sebelumnya, manusia dalam perusahaan sering disebut dengan 

karyawan. 

Persaingan bisnis yang semakin ketat membuat perusahaan membutuhkan 

karyawan yang berkualitas agar dapat unggul dalam persaingan. Tetapi, penawaran 

sumber daya manusia yang berkualitas sesuai harapan perusahaan masih sangatlah 

sedikit dibandingkan dengan permintaannya. Sehingga perusahaan-perusahaan 

tersebut melakukan segala cara untuk mendapatkan karyawan yang berkompeten 

termasuk dengan cara mengambil karyawan yang berkompeten milik pesaingnya 

dengan memberikan harapan imbalan yang lebih baik. Karyawan dan perusahaan 

merupakan dua hal yang tidak bisa di pisahkan yang mana artinya adalah karyawan 

memegang peran utama dalam menjalankan roda kehidupan perusahaan. 

Pada umumnya alasan karyawan bersedia bertahan di suatu perusahaan 

dikarenakan mereka mendapatkan apa yang diharapkan dan diinginkan. Perusahaan 
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yang ingin mengambil karyawan yang berkompeten milik pesaingnya biasanya 

mereka berani menawarkan imbalan yang lebih besar, sehingga para karyawan 

tersebut tertarik untuk pindah kerja. Salah satu bentuk kendala yang sering terjadi 

pada perusahaan adalah berupa keinginan pindah kerja (Turnover Intention) yang 

berujung pada keputusan karyawan untuk meninggalkan pekerjaanya. Turnover 

atau pergantian tenaga kerja merupakan wujud nyata dari turnover intention yang 

dapat menjadi masalah serius bagi perusahaan atau organisai, khususnya apabila 

yang keluar adalah tenaga kerja yang mempunyai keahlian, kemampuan, terampil 

dan berpengalaman atau tenaga kerja yang menduduki posisi vital dalam 

perusahaan, sehingga dapat mengganggu efektivitas jalannya perusahaan. Turnover 

Intention atau niat pindah kerja karyawan yang tinggi akan merugikan perusahaan 

baik financial maupun nonfinancial. Karyawan yang keluar menyebabkan 

perusahaan menjadi tidak efektif dan efisien. Turnover Intention harus disikapi 

sebagai suatu fenomena dan perilaku manusia yang penting dalam kehidupan 

perusahaan dari sudut pandang individu maupun sosial, mengingat bahwa 

keinginan berpindah karyawan tersebut akan mempunyai dampak yang signifikan 

bagi perusahaan dan  karyawan yang bersangkutan (Toly, 2001:2). Dampak negatif 

yang terjadi ketika Turnover Intention terjadi disuatu organisasi atau perusahaan 

adalah akan terciptanya ketidakstabilan terhadap kondisi tenaga kerja, menurunnya 

produktivitas karyawan, suasana kerja yang tidak kondusif dan juga berdampak 

pada meningkatnya biaya sumber daya manusia, seperti biaya pelatihan maupun 

biaya rekrutmen yang harus di keluarkan oleh perusahaan. 
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Turnover karyawan yang tidak diinginkan oleh organisasi pada umumnya ialah 

Voluntary turnover atau turnover yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan. 

Voluntary turnover ini bukan lantas terjadi begitu saja, melainkan ada alasan atau 

keinginan yang mendasari dari dalam diri karyawan untuk melakukan turnover. 

Menurut Abelson (1987), Turnover Intention ditandai dengan empat tindakan 

penarikan diri yang meliputi adanya pikiran untuk keluar, keinginan untuk mencari 

lowongan pekerjaan, mengevaluasi kemungkinan menemukan pekerjaan lain, dan 

adanya keinginan untuk berpindah. Seorang karyawan biasanya akan mengalami 

tujuh tahapan yang pada akhirnya memiliki keinginan berpindah ke perusahaan lain  

yaitu berfikir untuk keluar, mengevaluasi apa yang telah dilakukan dan biaya yang 

telah dikeluarkan, mencari alternatif pekerjaan lain, mencoba evaluasi alternatif 

pekerjaan tertentu dan membandingkannya dengan pekerjaan saat ini, pada 

akhirnya akan memutuskan untuk berhenti bekerja. 

PT. Arteria Daya Mulia (ARIDA) Cirebon merupakan sebuah perusahaan yang 

memproduksi jaring, benang dan tambang.  Dalam perusahaan yang bergerak dalam 

bidang produksi jaring, yang hasil produksinya akan dipasarkan ke dalam maupun 

ke luar negeri. Hal tersebut menyebabkan tingginya kebutuhan jumlah karyawan 

yang harus dipekerjakan. PT. Arteria Daya Mulia (ARIDA) Cirebon memiliki  

kurang lebih 1800 karyawan yang bekerja pada perusahaan. Namun, dengan jumlah 

karyawan yang sangat banyak, akumulasi karyawan yang keluar atau masuk setiap 

tahunnya juga sangat tinggi. Hal ini terbukti dengan data turnover karyawan Arteria 

Daya Mulia (ARIDA) Cirebon pada tahun 2012-2017. 
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Berikut ini adalah data turnover karyawan di PT. Arteria Daya Mulia 

(ARIDA) Kota Cirebon Tahun 2012-2017 yang diformulasikan berdasarkan table 

berikut: 

Tabel 1.1 

Data turnover karyawan PT. Arteria Daya Mulia (ARIDA) Kota Cirebon 

Tahun 2012 sampai dengan 2017 

Sumber: Personalia PT. Arteria Daya Mulia (ARIDA) 

Berdasarkan data perputaran karyawan di atas menggambarkan adanya 

permasalahan yang ada di PT. Arteria Daya Mulia (ARIDA) dimana setiap tahun 

nya selalu terjadi keluar dan masuk karyawan yang relatif cukup tinggi yang 

berakibat menurun nya jumlah karyawan dari tahun-ke tahun. Bahkan perputaran 

karyawan di PT. Arteria Data Mulia (ARIDA) juga relatif cukup tinggi disetiap 

bulan nya. Dari data di atas dapat kita lihat dari tahun 2012 hingga tahun 2017 relatif 

terjadi kenaikan jumlah karyawan yang keluar, jumlah karyawan yang keluar terjadi 

paling tinggi pada tahun 2017 sebesar 362 karyawan. Meskipun di tahun itu juga 

terjadi penerimaan karyawan baru dengan jumlah yang cukup tinggi juga yaitu 

Tahun 

Jumlah 

Karyawan 

Awal 

Jumlah 

Karyawan 

Masuk 

Jumlah 

Karyawan 

Keluar 

Jumlah 

Karyawan 

Akhir 

Persentase 

Jumlah 

Karyawan 

Keluar 

% 

2012 2378 22 167 2233 7,02 % 

2013 2233 16 129 2120 5,77 % 

2014 2120 129 206 2043 9,71 % 

2015 2043 48 142 1949 6,95 % 

2016 1949 147 233 1863 11,95 % 

2017 1863 336 362 1837 19,43 % 
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sebesar 336 orang karyawan yang masuk, tetapi kondisi seperti ini akan berdampak 

buruk bagi perusahaan. 

Turnover merupakan kenyataan akhir yang dihadapi perusahaan berupa jumlah 

karyawan yang meninggalkan perusahaan pada periode tertentu, sedangkan 

turnover intention adalah hasil evaluasi individu mengenai kelanjutan hubungan 

dengan perusahaan, namun belum diwujudkan dalam tindakan pasti untuk 

meninggalkan perusahaan (Mobley et al., 1979 dalam Wijayanti, 2005). Turnover 

intention seringkali digunakan sebagai hasil akhir variabel dalam penelitian karena 

lebih mudah untuk diukur dan cenderung lebih akurat. Hal ini disebabkan karena 

sulitnya mendapatkan akses karyawan yang telah keluar untuk memastikan alasan 

mereka meninggalkan perusahaan (Firth et al., 2004 dalam Lambert, 2009). 

Mobley (1986) berpendapat bahwa faktor yang memengaruhi turnover 

intention antara lain karakteristik individu, lingkungan kerja, kepuasan kerja, dan 

komitmen organisasi. Untuk dapat melihat anteseden turnover intention yang 

terjadi di lapangan, dilakukan pra-survey terhadap 30 orang karyawan bagian 

produksi PT. Arteria Daya Mulia (ARIDA) Cirebon sebagai sampel. Pra-survey 

dilakukan dengan menyebar angket terbuka mengenai faktor yang mempunyai 

kemungkinan paling tinggi dalam memengaruhi niatnya untuk keluar dari 

perusahaan. Hasil pra-survey dapat dilihat pada tabel 1.2 
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Tabel 1.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Turnover Intention 

Karyawan PT. Arteria Daya Mulia (ARIDA) Cirebon 

Sumber: Hasil Pra-Survey pada 30 karyawan PT. Arteria Daya Mulia 

(ARIDA) Cirebon. 

Dari hasil pra-survey pada 30 orang karyawan PT. Arteria Daya Mulia 

(ARIDA) Cirebon dapat diketahui bahwa penyebab turnover intention paling tinggi 

adalah Kepuasan kerja dengan persentase respon sebesar 40% dan Lingkungan 

kerja dengan persentase respon sebesar 30%. 

Berdasarkan hasil pra-survey, faktor yang mempunyai pengaruh paling 

besar terhadap turnover intention pada PT. Arteria Daya Mulia (ARIDA) Cirebon 

adalah kepuasan kerja. Menurut Robbins (2003), indikator kepuasan kerja adalah 

kepuasan dengan promosi, kepuasan dengan rekan sekerja, kepuasan dengan gaji, 

kepuasan dengan pekerjaan itu sendiri, serta kepuasan dengan sikap atasan. 

Ketika dilakukan pra-survey, karyawan menyatakan bahwa gaji yang 

diperolehnya dari perusahaan sudah sesuai standar UMR Kota Cirebon yaitu 

sebesar Rp. 1.800.000/bulan, namun dirasa belum dapat mencukupi kebutuhan 

hidup sehari-hari. Hal tersebut menjadi salah satu indikasi bahwa karyawan 

Faktor yang mempengaruhi Turnover Intention Respon % 

Kepuasan Kerja  

Lingkungan Kerja 

 Komitmen Organisasi 

Lain-lain 

12 

 9 

4 

5 

40 

30 

13,3 

16,7 

Total 30 100% 
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mempunyai ketidakpuasan terhadap gaji yang diperolehnya. Selanjutnya, menurut 

staf SDM PT. Arteria Daya Mulia (ARIDA) Cirebon, perusahaan memang 

melakukan promosi untuk para karyawan, tetapi promosi tersebut diadakan ketika 

posisi tersebut memang sedang dibutuhkan, dan karyawan yang ingin mengikuti 

promosi pun harus melalui berbagai macam test lagi untuk mendapatkan posisi 

jabatan tersebut, jadi kemungkinan untuk pengembangan karier disini belum terlalu 

besar. Selain itu, belum ada upaya dari perusahaan untuk  meningkatkan hubungan 

kerja antar karyawan dan atasan. Interaksi antar karyawan dan atasan masih sedikit, 

sehingga terkesan kurang akrab. Pekerjaan yang kurang bervariasi dan monoton 

juga memberikan efek jenuh pada karyawan, sehingga kepuasan karyawan terhadap 

pekerjaan itu sendiri masih rendah. 

Hal tersebut menyebabkan ketidakpuasan kerja pada karyawan dan 

menimbulkan sikap negatif karyawan terhadap perusahaan. Salah satu bentuk sikap 

negatif dari karyawan tersebut adalah adanya keinginan untuk resign atau 

meninggalkan perusahaan. 

Kemudian ada faktor yang mempunyai pengaruh paling besar kedua 

terhadap turnover intention pada PT. Arteria Daya Mulia (ARIDA) Cirebon adalah 

lingkungan kerja. Ahyari (1994) berpendapat bahwa indikator lingkungan kerja 

adalah pelayanan karyawan, kondisi kerja, serta hubungan kerja. 

Hasil observasi yang dilakukan penulis pada 20 Desember 2017, ditemukan 

fakta bahwa kurang nya tempat penitipan barang seperti helm dll, tidak tersedia nya 

ruangan pelayanan kesehatan, serta minimnya jumlah loker barang di perusahaan 
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merupakan salah satu bukti bahwa fasilitas pelayanan karyawan belum memadai. 

Kondisi kerja di perusahaan berupa lingkungan pekerjaan cenderung tidak 

kondusif, kondisi udara yang panas, ruangan yang terlihat kurang penerangan, 

penataan ruangan yang kurang maksimal dan suara bising yang disebabkan oleh 

mesin pada saat proses produksi. Suara bising seringkali menyebabkan karyawan 

harus berkomunikasi dengan lebih keras dan menimbulkan miskomunikasi antar 

karyawan dan atasan dalam penyampaian pesan. Miskomunikasi tersebut kemudian 

berdampak pada perselisihan dan hubungan kerja yang kurang baik. 

Menurut staf SDM PT. Arteria Daya Mulia (ARIDA) Cirebon, terdapat 

banyak keluhan mengenai hubungan yang kurang baik antara karyawan bagian 

produksi dengan   supervisor maupun  atasannya. Hubungan yang kurang baik 

tersebut seringkali menjadi penyebab keputusan karyawan untuk meninggalkan 

perusahaan. Oleh karena itu, lingkungan kerja baik fisik maupun non fisik, dapat 

disinyalir menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keinginan karyawan untuk 

keluar dari PT. Arteria Daya Mulia (ARIDA) Cirebon. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja dan 

kepuasan kerja berhubungan erat dengan turnover intention karyawan, namun hal 

ini belum menjadi hal yang terbukti benar di PT. Arteria Daya Mulia (ARIDA) 

Cirebon, sehingga penulis perlu meneliti dan mengangkat skripsi yang berjudul 

“Pengaruh Kepuasan Kerja dan Lingkungan Kerja terhadap niat untuk 

keluar (Turnover Intention) (studi pada Karyawan PT. Arteria Daya Mulia 

(ARIDA) Cirebon).” 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan Identifikasi Masalah 

sebagai berikut : 

1. Turnover karyawan pada PT. Arteria Daya Mulia (ARIDA) Cirebon sangat 

tinggi. 

2. Fasilitas pelayanan yang disediakan perusahaan belum memadai. 

3. Kondisi fisik perusahaan yang tidak kondusif kurang diperhatikan. 

4. Adanya hubungan kerja yang kurang baik antara karyawan bagian produksi 

dengan atasan. 

5. Karyawan merasa gaji yang diberikan perusahaan belum dapat mencukupi 

kebutuhan hidup. 

6. Kurangnya upaya perusahaan untuk meningkatkan hubungan kerja 

karyawan dan atasan. 

7. Kurangnya variasi dalam pekerjaan menyebabkan efek jenuh pada 

karyawan bagian produksi. 

C. Rumusan Masalah 

Dari uraian diatas, rumusan masalah yang digunakan dalam mengidentifikasi 

masalah yang akan dikembangkan dalam penelitian ini , yaitu sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Turnover Intention 

pada karyawan PT. Arteria Daya Mulia (ARIDA) Cirebon? 

2. Apakah terdapat pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Turnover 

Intention pada karyawan PT. Arteria Daya Mulia (ARIDA) Cirebon? 
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3. Apakah terdapat pengaruh Kepuasan Kerja dan Lingkungan Kerja 

terhadap Turnover Intention pada karyawan PT. Arteria Daya Mulia 

(ARIDA) Cirebon? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian yang hendak dicapai 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Turnover 

Intention pada karyawan PT. Arteria Daya Mulia (ARIDA) Cirebon. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Turnover 

Intention pada karyawan PT. Arteria Daya Mulia (ARIDA) Cirebon. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Kepuasan Kerja dan Lingkungan Kerja 

terhadap Turnover Intention pada karyawan PT. Arteria Daya Mulia 

(ARIDA) Cirebon.  

E. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Untuk mengembangkan teori-teori serta memberikan kontribusi 

pemikiran dari segi keilmuan dan secara akademis dalam 

pengembangan konsep-konsep serta teori-teori kepuasan kerja dan 

lingkungan kerja yang terkait dengan turnover intention. 

2. Secara Praktis 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam 

pengembangan sistem pelayanan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik 
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untuk meneliti tentang kepuasan kerja dan lingkungan kerja pada PT. 

Arterian Daya Mulya (ARIDA) Cirebon. 

F. Kerangka Pemikiran 

Keinginan untuk berhenti bekerja (turnover intention) menjadi sinyal awal 

terjadinya Voluntary Turnover di dalam suatu organisasi. Tinggi atau rendahnya 

turnover  karyawan pada suatu organisasi dapat mengakibatkan tinggi rendahnya 

biaya perekrutan, seleksi, dan pelatihan yang harus ditanggung organisasi yang 

berakibat mengganggu efisiensi operasional organisasi. Untuk itu setiap organisasi 

seharusnya dapat mengidentifikasi apa yang menjadi prediktor yang menyebabkan 

karyawannya ingin berhenti bekerja demi mencegah terjadinya turnover karyawan 

yang tidak diinginkan sebelumnya. 

Menurut Hartono (2002) menyatakan bahwa Turnover Intention adalah kadar 

atau intensitas dari keinginan untuk keluar dari perusahaan. Dengan demikian, suatu 

organisasi harus dapat mempertahankan karyawannya, seperti mampu memberikan 

balas jasa tinggi dan memahami hal-hal yang mampu membuat karyawannya betah 

untuk tetap bekerja tanpa harus menurunkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. 

Pada suatu perusahaan apabila seseorang karyawan mendapatkan imbalan yang 

sesuai yang ia inginkan dengan ketentuan yang berlaku dan mendapatkan hal-hal 

yang menarik bagi karyawan dipastikan karyawan lebih bersemangat, lebih 

produktif dan efisien dalam bekerja sehingga dapat menimbulkan kepuasan kerja. 

Kepuasan kerja sangat penting bagi perusahaan karena berperan untuk mengetahui 

bagaimana tanggapan positif karyawan terhadap pekerjaannya, sehingga dapat 

dijadikan pedoman untuk meningkatkan komitmen organisasi karyawan.  
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Kepuasan kerja (Job Satisfaction) adalah keadaan emosional yang 

menyenangkan atau tidak menyenangkan dengan mana para karyawan memandang 

pekerjaan mereka. Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap 

pekerjaannya. Ini nampak dalam sikap positif karyawan terhadap pekerjaan dan 

segala sesuatu yang dihadapi dilingkungan kerjanya. Disinilah peran departemen 

personalia atau manajemen harus senantiasa memonitor kepuasan kerja karyawan, 

karena hal ini mempengaruhi tingkat absensi, perputaran tenaga kerja, semangat 

kerja, keluhan-keluhan, dan masalah-masalah personalia vital lainnya. Meskipun 

hanya merupakan salah satu faktor dari banyak factor pengaruh lainnya, kepuasan 

kerja mempengaruhi tingkat perputaran karyawan dan absensi. Perusahaan bisa 

mengharapkan bahwa bila kepuasan kerja meningkat, maka perputaran keryawan 

dan absensi menurun atau sebaliknya.  

Tidak dapat disangkal bahwa salah satu factor penyebab timbulnya keinginan 

berpindah kerja adalah ketidakpuasan pada tempat bekerja yang sekarang. Sebab-

sebab ketidakpuasan itu beraneka ragam seperti penghasilan rendah, kondisi kerja 

yang kurang memuaskan, hubungan yang tidak serasi baik dengan atasan maupun 

dengan rekan kerja, pekerjaan yang tidak sesuai dan berbagai factor lainnya. Berarti 

terdapat korelasi antara tingkat kepuasan dengan kuat atau lemahnya keinginan 

untuk berpindah pekerjaan. Keadaan seperti ini perlu diwaspadai karena jika terjadi 

dalam skala besar, maka perusahaan pula yang akan dirugikan.  

Lingkungan Kerja di bagi menjadi dua jenis yaitu Lingkungan Kerja Fisik dan 

Lingkungan Kerja non Fisik. Lingkungan kerja fisik adalah semua keadaan 

berbentuk fisik yang terdapat di sekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi 
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karyawan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Lingkungan yang 

langsung berhubungan dengan karyawan seperti, kursi, meja, dan sebagainya. 

Lingkungan perantara atau lingkungan tidak langsung dapat juga disebut 

lingkungan kerja yang mempengaruhi kondisi manusia, misalnya temperatur, 

kelembaban, sirkulasi udara, pencahayaan, kebisingan, getaran mekanis, bau tidak 

sedap, warna dan lain-lain.  Karyawan bisa merasa tidak nyaman atau merasa 

terganggu ketika lingkungannya atau fasilitas yang diterima dia tidak sesuai dengan 

harapan atau keinginannya seperti kursi dan meja yang sudah tua dan rusak, tidak 

adanya pendingin ruangan, kurangnya fentilasi udara atau kurangnya cahaya 

sehingga karyawan merasa tidak nyaman dalam bekerja dan berkeinginan untuk 

keluar bekerja. 

Sedangkan lingkungan kerja non fisik adalah semua keadaan yang terjadi yang 

berkaitan dengan hubungan kerja, baik hubungan dengan atasan maupun hubungan 

sesama rekan kerja,ataupun hubungan dengan bawahan. Lingkungan non fisik ini 

juga merupakan kelompok lingkungan kerja yang tidak bisa diabaikan. Karena 

manusia tidak bisa lepas dengan orang lain, karena manusia merupakan makhluk 

social. Dalam hubungannya antara manusia dengan lingkungan ada tiga kategori 

seperti yang dikemukakan oleh wohlwill dalam teori adaptasi (Iskandar 2011), 

ketiga kategori tersebut adalah stimulasi pengindraan, stimulasi social dan 

pergerakan (stimulus yang bergerak). Manusia tidak menginginkan adanya 

stimulasi pengindraan yang berlebihan atau kekurangan, demikian juga dengan 

stimulasi social yang berupa interaksi yang terlalu banyak atau terisolasi, hal yang 

sama dapat di lihat pada banyaknya pergerakan atau sedikit pergerakan. Seseorang 
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akan merasa tidak nyaman ketika dia kurang berkomunikasi bahkan dia bisa merasa 

terisolasi ataupun sebaliknya jika seseorang terlalu banyak melakukan komunikasi 

atau interaksi dia akan merasa tidak nyaman sehingga dia akan pergi dari 

lingkungan tersebut. 

Berdasarkan uraian penelitian diatas ditujukan untuk menganalisis pengaruh 

kepuasan kerja karyawan dan lingkungan kerja terhadap niat untuk keluar 

(Turunover Intention). Gambaran kerangka pemikiran dalam penelitian tersebut 

dapat diluangkan sebagai berikut. 

Gambar 1. 1  

Paradigma Penelitian 

  

Sumber: Dibuat Oleh Peneliti (2017) 
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Tabel 1.3 

Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu Tentang Pengaruh Kepuasan Kerja 

dan Lingkungan Kerja Terhadap Niat Untuk Keluar (Turnover Intention) 

Karyawan 

No Peneliti 

( Tahun) 

Judul Penelitian Persamaan Perbedaan Hasil Penelitian 

1 Yunita & 

Putra 

(2015)  

Pengaruh Keadilan 

Organisasi dan 

Lingkungan Kerja 

terhadap Turnover 

Intention 

Terdapat 

Variabel 

Lingkungan 

Kerja dan 

Variabel 

Turnover 

Intention. 

Tidak 

terdapat 

variabel 

keadilan 

organisasi 

Hasil dari penelitian ini 

adalah bahwa lingkungan 

kerja secara parsial 

berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap 

turnover intention 

2 Hanafiah 

(2014) 

Pengaruh Kepuasan 

Kerja dan 

Ketidakamanan 

Kerja (Job 

Insecurity) dengan 

Intensi Pindah Kerja 

(Turnover) Pada 

Karyawan PT. 

Buma Desa Suaran 

Kecamatan 

Sambaliung 

Kabupaten Berau 

Terdapat 

variabel 

kepuasan 

kerja dan 

variable 

Turnover 

Intention 

Tidak 

terdapat 

variabel 

ketidakama

nan kerja 

Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan 

negatif signifikan antara 

kepuasan kerja dan 

turnover intention 

3 Retno 

Khikmawat

i (2015) 

Pengaruh Kepuasan 

Kerja dan 

Lingkungan Kerja 

Terhadap Turnover 

Intention 

Pramuniaga di PT. 

Cireleka Indonesia 

utama Cabang 

Yogyakarta 

Terdapat 

variabel 

kepuasan 

kerja, 

lingkungan 

kerja dan 

Turnover 

Intention. 

- Hasil dari penelitian 

tersebut adalah bahwa 

kepuasan kerja dan 

lingkungan kerja masing-

masing berpengaruh 

negatif dan signifikan 

terhadap turnover 

intention. 
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Sumber: Dibuat Oleh Peneliti (2017) 

Pada penelitian Yunita & Putra (2015) dengan judul Pengaruh Keadilan 

Organisasi dan Lingkungan Kerja terhadap Turnover Intention, hasil penelitian 

menunjukan bahwa variabel lingkungan kerja secara persial berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap turnover intention. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu 

tidak terdapatnya variabel keadilan organisasi. 

4 Tika Nur 

Halimah, 

dkk (2016) 

Pengaruh Job 

Insecurity, 

Kepuasan Kerja dan 

Lingkungan kerja 

Terhadap Turnover 

Intention 

Pramuniaga di 

Gelael Supermarket 

(Studi kasus pada 

Gelael Superindo 

Kota Semarang) 

 

Terdapat 

variabel 

kepuasan 

kerja, 

Lingkungan 

Kerja dan 

Turnover 

Intention. 

Tidak 

terdapat 

variable job 

insecurity 

Hasil dari penelitian 

tersebut adalah bahwa 

hubungan variabel job 

insecurity bererpengaruh 

positif terhadap turnover 

intention, sedangkan 

variabel kepuasan kerja 

dan lingkungan kerja 

berpengaruh negatif 

terhadap turnover 

intention. 

5 Dwiningtya

s (2015)  

Pengaruh Kepuasan 

Kerja, Stres Kerja 

dan Lingkungan 

kerja 

Terhadap Turnover 

Intention pada 

Karyawan Cv. 

Aneka Ilmu 

Semarang. 

Terdapat 

variabel 

Kepuasan 

kerja, 

lingkungan 

kerja dan 

Turnover 

Intention. 

Tidak 

terdapat 

variabel 

stress kerja. 

Dari hasil penelitian 

tersebut terdapat 

kesimpulan bahwa 

kepuasan kerja dan 

lingkungan kerja  

memiliki 

pengaruh negative dan 

signifikan terhadap 

turnover intention dan 

Stress Kerja memiliki 

pengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

turnover intention  
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Pada penelitian Hanafiah (2014) dengan judul Pengaruh  Kepuasan Kerja dan 

Ketidakamanan Kerja (Job Insecurity) dengan Intensi Pindah Kerja (Turnover) 

Pada Karyawan PT. Buma Desa Suaran Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, 

hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat hubungan negatif signifikan antara 

kepuasan kerja dan turnover intention. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu tidak 

terdapat variabel ketidakamanan kerja dan objek penelitian nya. 

Pada penelitian Retno Khikmawati (2015) dengan judul Pengaruh Kepuasan 

Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Turnover Intention Pramuniaga di PT. 

Cireleka Indonesia utama Cabang Yogyakarta, hasil penelitian menunjukan bahwa 

kepuasan kerja dan lingkungan kerja masing-masing berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap turnover intention. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu 

berbeda objek penelitiannya. 

Pada penelitian Tika Nurhalimah, dkk (2016) dengan judul Pengaruh Job 

Insecurity, Kepuasan Kerja, Lingkungan Kerja Terhadap Turnover Intention 

Pramuniaga di Gelael Supermarket (Studi Kasus pada Gelael Superindo Kota 

Semarang), hasil penelitian menunjukan bahwa hubungan variabel job insecurity 

berpengaruh positif terhadap turnover intention, sedangkan variabel kepuasan kerja 

dan lingkungan kerja berpengaruh negatif terhadap turnover intention. Perbedaan 

dalam penelitian ini yaitu tidak terdapatnya variabel job insecurity dan berbeda 

objek penelitian nya. 

Pada penelitian Dwiningtyas (2015) dengan judul Pengaruh Kepuasan Kerja, 

Stress Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Turnover Intention pada Karyawan 

Cv. Aneka Ilmu Semarang, hasil penelitian menunjukan bahwa kepuasan kerja dan 
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lingkungan kerja memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap turnover 

intention dan variabel stress kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap turnover intention. 

G. Hipotesis Penelitian 

1. Ho: Kepuasan Kerja Tidak Berpengaruh terhadap Turnover Intention 

Ha:  Kepuasan Kerja Berpengaruh terhadap Turnover Intention 

2. Ho: Lingkungan Kerja Tidak Berpengaruh terhadap Turnover Intention 

Ha: Lingkungan Kerja Berpengaruh terhadap Turnover Intention 

3. Ho: Kepuasan Kerja dan Lingkungan Kerja Berpengaruh Terhadap Turnover 

Intention 

Ha: Kepuasan Kerja dan Lingkungan Kerja Berpengaruh terhadap Turnover 

Intention.
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