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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Masa yang berjalan dari waktu kewaktu diiringi dengan perkembangan 

zaman, berdampak pada sumber daya manusia. Perkembangan zaman yang 

semakin canggih, menuntut sumber daya manusia untuk mengikuti perkembangan 

zaman pula. Sumber daya manusia dipaksa untuk selalu beradaptasi dengan 

tuntutan zaman dan harus bersifat fleksibel. Sumber daya manusia yang 

berkembang nantinya diaplikasikan untuk memecahkan setiap masalah yang akan 

dihadapi kedepannya. Perkembangan sumber daya manusia dilakukan secara 

terus-menerus tanpa ada hentinya. Sumber daya manusia (SDM) merupakan satu-

satunya aset penting organisasi yang dapat menggerakan sumber daya lainnya. 

Keberhasilan suatu perusahaan atau organisasi sangat dipengaruhi oleh kualitas 

SDM yang ada di dalam organisasi tersebut. Sumber daya manusia tersebut akan 

baik kualitas dan kinerjanya bila dipimpin dan dikelola dengan baik. Untuk dapat 

mengelola SDM dengan baik, setiap pemimpin dan manajer serta bagian yang 

menangani SDM harus mengerti masalah manajemen SDM dengan baik pula 

(Widodo, 2015:1). 

Kapabilitas perusahaan dalam menggunakan sumber daya manusia yang 

dikelola oleh perusahaan atau organisasi tentunya dipaksa untuk menghasilkan 

sumber daya manusia yang baik dan memenuhi standart yang dibutuhkan. Ketika 

perusahaan menghasilkan sumber daya manusia yang baik, maka sumber daya 
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tersebut akan menghasilkan pula kinerja yang baik pula. Kinerja yang baik 

tentunya akan menghasilkan sebuah produk yang dibutuhkan sesuai dengan 

kebutuhan dan permintaan pasar yang ada. Pada intinya, dalam penilaian kinerja 

yang baik, seorang karyawan dapat dilihat dari hasil kerja yang telah mereka 

kerjakan, sejauh mana kemampuan mereka dalam menguasai pekerjaan mereka, 

pencapaian apa yang telah mereka capai dan bagaimana karyawan tersebut dalam 

menangani setiap masalah atau kasus yang sedang mereka hadapi.  

Sumber daya manusia adalah kunci untama dalam kesuksesan perusahaan. 

Lancar tidaknya perushaan dalam beroprasi sangat bergantung dengan sumber 

daya manusia yang dikelola dimana terletak dalam perusahaan tersebut. 

Dikarenakan sumber daya manusia merupakan aset terpenting perusahaan 

dibandingkan hal lainnya, maka sumber daya manusia harus dikelola dengan 

benar dan tepat. Perusahaan harus mengerti akan kebutuhan dan keingin sumber 

daya manusia dalam melaksanakan tugas mereka untuk megoperasikan pekerjaan 

mereka. Tentunya dalam suatu perusahaan tidak semua sumber daya manusia 

memiki kemampuan yang baik, hal ini dikarenakan setiap individu memiliki 

kemampuan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Pada umumnya 

sumber daya manusia yang baik dan produktif identik dengan rasa aman mereka 

dalam perusahaan. Rasa aman tersebut berdampak pada keinginan karyawan 

untuk mempertahankan pekerjaan mereka disuatu perusahaan dan kecil 

kemungkinan karyawan berniat untuk berpindah pekerjaan dari perusahaan 

tersebut.  
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Turnover intention karyawan merupakan suatu keadaan di mana pekerja 

memiliki niat atau kecenderungan yang dilakukan secara sadar untuk mencari 

suatu pekerjaan lain sebagai alternatif di organisasi yang berbeda (Abdillah, 

2012:52). Keinginan karyawan untuk berpindah pekerjaan dapat disebabkan oleh 

berbagai faktor, seperti lingkungan kerja yang tidak nyaman atau tidak 

mendukung, komitmen organisasi yang rendah dan ketidaknyamanan kerja yang 

tinggi. Turnover intention yang tinggi dapat berakibat buruk bagi organisasi 

seperti menciptakan ketidakstabilan dan ketidakpastian terhadap kondisi tenaga 

kerja yang ada serta tingginya biaya pengelolaan SDM seperti biaya pelatihan 

yang sudah dilakukan pada karyawan sampai dengan biaya rekrutmen dan 

pelatihan kembali (Sartika, 2014:1). Sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk 

membuat suasana kerja yang nyaman dan mendukung dalam lingkungannya untuk 

menunjang perkerjaan karyawan mereka. Hal ini nantinya akan berdampak pada 

rendahnya turnover intention (keinginan karyawan untuk berpindah pekerjaan). 

Kondisi lingkungan kerja sangat mempengaruhi perilaku individu dalam 

bekerja. Kondisi lingkungan dapat dikatakan mendukung dan baik apabila 

memenuhi salah satu syarat seperti adanya rasa aman dan nyaman yang didapat 

oleh karyawan ketika bekerja, suasana yang mendukung untuk mengoptimalkan 

pekerjaannya dan adanya hubungan interpersonal karyawan yang kuat. 

Tersedianya fasilitas dari perushaan berupa lingkunga kerja yang baik secara 

otomatis akan menunjang karyawan dalam bekerja agar bekerja secara optimal 

dan berdampak pada lancarnya karyawan dalam memenuhi target pekerjaan yang 

telah ditetapkan.  
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Robbins dan Judge (2011:111) mendefinisikan komitmen organisasional 

sebagai suatu keadaan karyawan memihak kepada perusahaan tertentu dan tujuan-

tujuannya, serta berniat memelihara keanggotaannya dalam perusahaan itu. 

Dengan kata lain, komitmen organisasional berkaitan dengan keinginan karyawan 

yang tinggi untuk berbagi dan berkorban bagi perusahaan. Tinggi rendahnya 

seorang karyawan dalam berkomitmen terhadap perusahaan tempat mereka 

bekerja sangat berpengaruh terhadap tingkat turnover intention karyawan terhadap 

perushaan tersebut. Terciptanya komitmen organisasi karyawan terhadap 

perusahaan dapat didukung dari adanya rasa terimakasih dari karyawan yang telah 

memberikan mereka kehidupan, nilai kemanusiaan terhadap karyawan yang 

diberikan oleh perusahaan dan lain –lain.  

Menurut Suciati dkk., (2015:1) job insecurity adalah ketidakberdayaan 

untuk mempertahankan keselarasan yang diinginkan dalam kondisi kerja yang 

terancam. Job insecurity memiliki konsep sebagai ketidakpastian dan kurangnya 

kontrol dari kelanjutan masa depan pekerjaan karyawan (Kekesi dan Collins, 

2014:18). Karyawan mengalami rasa tidak aman (job insecurity) yang makin 

tinggi karena ketidakstabilan terhadap status kepegawaian mereka dan tingkat 

pendapatan yang makin tidak bisa diperkirakan, akibatnya intensi pindah kerja 

(turnover) cenderung meningkat, serta faktor usia, lama kerja, dan budaya 

organisasi juga berperan penting dalam terjadinya turnover intention (Hanafiah, 

2014:303).  

Fenoma yang terjadi pada PT. Indomarco Adi Prima Kudus berupa fasilitas 

yang kurang memadai, dari segi bangunan terdapat beberapa bagian yang belum 
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sesuai dengan SOP (Standard Operating Procedure) perusahaan seperti sekat 

yang digunakan untuk memisahkan berbagai jenis barang masih kurang, fentilasi 

yang kurang memadai dll. Belum lagi fasilitas penunjang kerja yang tidak sesuai 

dengan kapasitas kerja karyawan. Tablet atau smartphone yang digunakan 

karyawan dalam menginput persediaan produk masih sering mengalami kendala 

yang disebabkan oleh kapasitas tablet yang kurang kapasitasnya.  

Komitmen yang tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yamg 

telah dibuat membuat para karyawan tidak dapat memenuhi target. Dengan hasil 

penjualan yang tidak mencapai target, karirnya akan berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan yang tidak maksimal. 

Tabel 1.1  

Data Target dan Realisasi Hasil Penjualan PT. Indomarco Adi Prima  

Kudus Tahun 2018 

Bulan Target (Rp) Realisasi (Rp) % 

Januari 30.062.521 30.625.301 101,87 

Februari 29.625.521 28.411.225 96,00 

Maret 37.511.622 35.422.505 94,43 

April 30.112.655 31.922.412 106,00 

Mei 35.867.251 35.902.301 100,09 

Juni 39.120.521 39.010.252 99,71 

Juli 29.712.656 28.222.512 94,98 

Agustus 28.614.873 27.152.766 94,89 

September 37.610.323 37.922.400 101,01 

Oktober 30.675.821 30.901.612 100,73 

November 31.212.344 30.415.426 97,44 

Desember 37.452.450 38.122.215 101,78 

Sumber: PT. Indomarco Adi Prima Kudus, 2018. 
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Berdasarkan keterangan dari tabel 1.1, target penjualan yang terrealisasi 

oleh PT. Indomarco Adi Prima Kudus mengalami fluktuasi (naik turun). Adanya 

realisasi target penjualan yang tidak tercapai tentunya membuat karyawan 

mengingkari komitmen yang telah dibuat sebelumnya. Dari bulan Juni-Agustus, 

penjualan terus mengalami penurunan. Komitmen karyawan yang lemah nantinya 

dapat berdampak pada tingkat turnover yang tinggi, karena karyawan merasa 

kurang memiliki rasa tanggung jawab yang kuat terhadap perusahaan tempat 

mereka bekerja.  

Adanya perbedaan posisi jabatan karyawan antara karyawan tetap dengan 

karyawan kontrak menimbulkan rasa khawatir dan rasa tidak aman kepada 

karyawan kontrak. Mereka merasa tidak aman karena tidak adanya kejelasan masa 

kerja mereka dimasa yang akan datang. Hubungan interpersonal antara atasan dan 

bawahan yang berbeda-beda membuat rasa kepercayaan bawahan kepada atasan 

berkurang. Bagi karyawan yang memiliki hubungan tidak begitu baik dengan 

atasan menimbulkan rasa tidak aman mereka dalam bekerja.  

Tingkat pergantian karyawan tentunya juga terjadi pada PT. Indomarco Adi 

Prima Kudus. Berikut tabel pergantian karyawan pada PT. Indomarco Adi Prima 

Kudus. 
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Tabel 1.2 Data Karyawan Masuk dan Keluar PT. Indomarco Adi Prima 

Kudus Tahun 2009-2018 

 

Tahun Jumlah 

Karyawan 

Karyawan 

Masuk 

% Karyawan 

Keluar 

% 

2009 346 63 18,20 21 6,06 

2010 362 72 19,88 19 5,24 

2011 355 55 15,49 35 9,85 

2012 392 50 12,75 15 3,82 

2013 390 41 10,51 26 6,66 

2014 425 81 19,05 22 5,17 

2015 429 42 9,79 33 7,69 

2016 451 80 17,73 21 4,65 

2017 477 85 17,81 25 5,24 

2018 512 100 19,53 16 3,12 

Sumber: PT. Indomarco Adi Prima Kudus, 2009-2018. 

Jumlah karyawan yang keluar pada PT. Indomarco Adi Prima Kudus 10 

tahun terkahir sebanyak 233 karyawan. Denga rata- rat 5,8% karyawan keluar 

setiap tahunnya. Karna rata-rata karyawan yang keluar setiap tahunnya kurang 

dari 10% maka masih bisa ditolelir. Namun tetap saja, tingkat pergantian 

karyawan tentunya tidak baik bagi perusahaan. Karena dalam mencari karyawan 

baru tentunya membutuhkan biaya lebih dan tidak sedikit, dari mulai promosi 

lowongan pekerjaan sampai tahap pelatihan.  

Reseach Gap pada penelitian ini adalah Lidya Ribkha Genta Polii (2015) 

menyimpulkan bahwa lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap Turnover 

Intention. Sedangkan I Dewa Gede Dharma Putra dan I Wayan Mudiartha Utama 

(2017) menyimpulkan bahwa lingkungan kerja berpengaruh negatif terhadap 
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Turnover Intention. Pada penelitian Mochammad Nashir Khakim, Nova 

Retnowati, dan Haryono (2017) menyatakan bahwa komitmen organisasi 

berpengaruh positif terhadap Turnover Intention. Sedangkan Carolina Machado 

Dias Ramalho Luz pada tahun (2016) mengungkapkan hasil penelitiannya berupa 

pengaruh negatif yang muncul dari variabel komitmen orgnisasi terhadap variabel 

turnover intention. 

Berdasarkan penjelasan yang sudah diuraikan, maka peneliti mengambil 

judul: “Pengaruh Lingkungan Kerja, Komitmen Organisasi dan Job 

Insecurity Terhadap Turnover Intention Karyawan PT. Indomarco Adi 

Prima Kudus” 

 

1.2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup atau batasan pembahasan dalam penelitian ini adalah : 

1.2.1. Variabel independen terdiri dari lingkungan kerja, komitmen organisasi 

dan job insecurity (rasa ketidakamanan kerja), sedangkan variabel 

dependen adalah turnover intention karyawan. 

1.2.2. Penelitian mengambil obyek penelitian di PT. Indomarco Adi Prima 

Kudus. 

1.2.3. Responden dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Indomarco Adi 

Prima Kudus. 

1.2.4. Penelitian ini dilakukan selama 4 bulan setelah proposal disetujui yaitu 

pada bulan Maret 2019 sampai dengan Juli 2019 
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1.3. Perumusan Masalah 

Rasa aman yang dirasakan karyawan sangat tergantung dengan kondisi 

lingkungan kerja dimana tempat karyawan tersebut bekerja. Selain itu sebuah 

komitmen besar yang dimiliki karyawan pada umunya membuat karyawan 

tersebut memiliki rasa pengabdian yang besar terhadap perusahaan tersebut. 

Apabila situasi dalam lingkungan kerja mereka mendukung maka hal ini akan 

berdampak pula pada rendahnya rasa ingin keluar karyawan tersebut keluar dari 

pekerjaan mereka yang diakibatkan oleh rasa nyaman dan aman ketika mereka 

bekerja.  

PT indofood Sukses Makmur adalah salah satu produsen berbagai jenis 

makanan dan minuman yang telah lama berdiri di Indonesia. Hampir sebagian 

besar kebutuhan makanan dan minuman masyarakat indonesia dipenuhi oleh 

berbagai produk dari PT indofood Sukses Makmur. Besarnya jangkauan mereka 

hingga kepelosok negeri membuat PT indofood Sukses Makmur memiliki 

distributor diberbagai daerah, salah satunya di Kudus. Distributor dari PT 

indofood Sukses Makmur di Kudus bernama PT Indomarco Adi Prima Kudus. PT 

Indomarco Adi Prima Kudus beroperasi dalam hal menyalurkan keseluruhan 

produk yang dihasilkan oleh PT Indofood Sukses Makmur. Memiliki lebih dari 

200 karyawan dengan berbagai jabatan dan pekerjaan yang berbeda pula.  

Tempat yang digunakan sebagai kantor oleh PT. Indomarco Adi Prima 

Kudus merupakan bangunan sewa (tidak milik sendiri) maka terdapat beberapa 

bagian bangunan yang tidak sesuai dengan standart yang telah ditetapkan 

perusahaan seperti tempat penyimpanan barang yang panas akibat kurangnya 
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ventilasi dan kurangnya tempat pemisah (sekat) antar sesama barang. Fasilitas 

kamar mandi yang hanya satu dengan jumlah karyawan yang banyak. Fasilitas 

tablet yang tidak sesuai dengan kapasitas aplikasi untuk mendata produk, sehingga 

menimbulkan hambatan karyawan dalam bekerja.  

Beberapa pegawai terkadang tidak dapat memenuhi komitmen yang telah 

mereka buat dengan sendirinya, dapat dicontohkan seperti diawal bulan pegawai 

sales berkomitmen dapat memenuhi target yang telah mereka buat, namun pada 

kenyataannya diakhir bulan mereka tidak dapat mencapai target mereka. Hal ini 

tentu tidak sesuai dengan komitmen yang telah mereka buat sebelumnya.  

Menjadi karyawan tetap tentunya adalah keinginan setiap karyawan, dalam 

implikasinya masih banyak karyawan kontrak yang sampai saat ini bekerja di PT. 

Indomarco Adi Prima Kudus, diantaranya menduduki posisi supir, pengiriman, 

gudang dan satpam. Karyawan kontrak tersebut selalu diiringi rasa tidak aman 

ketika bekerja, mereka mengkhawatirkan tentang masa kerja mereka kedepannya. 

Ketika masa kontrak habis apakah kontrak mereka akan diperpanjang atau 

dihentikan. Hal ini yang menyebabkan banyak karyawan terkadang tidak optimal 

dalam bekerja, biasanya kekhawatiran ini akan semakin kuat dan menjadi beban 

ketika mereka mendekati masa akhir kontrak kerja. Hubungan antar atasan dan 

bawahan yang berbeda-beda pula memicu timbulnya masalah pada PT. Indomarco 

Adi Prima Kudus. Terkadang bawahan merasa tidak nyaman dengan sikap atasan 

yang dianggap pilih kasih dengan mereka. Ada beberapa pegawai yang dekat 

dengan atasannya  dan ada juga beberapa pegawai yang tidak memiliki hubungan 

baik dengan atasan mereka. 
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 Berdasarkan perumusan masalah tersebut maka dapat dirumuskan 

pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1.3.1. Apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap turnover intention 

karyawan PT. Indomarco Adi Prima Kudus? 

1.3.2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap turnover intention 

karyawan  PT. Indomarco Adi Prima Kudus? 

1.3.3. Apakah job insecurity berpengaruh terhadap turnover intention karyawan  

PT. Indomarco Adi Prima Kudus? 

1.3.4. Apakah lingkungan kerja, komitmen organisasi dan job insecurity  

berpengaruh secara simultan terhadap turnover intention karyawan PT. 

Indomarco Adi Prima Kudus? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1. Menguji pengaruh lingkungan kerja terhadap turnover intention karyawan 

PT. Indomarco Adi Prima Kudus. 

1.4.2. Menguji pengaruh komitmen organisasi terhadap turnover intention 

karyawan PT. Indomarco Adi Prima Kudus. 

1.4.3. Menguji pengaruh job insecurity terhadap turnover intention karyawan 

PT. Indomarco Adi Prima Kudus. 

1.4.4. Menguji pengaruh lingkungan kerja, komitmen organisasi dan job 

insecurity secara simultan terhadap turnover intention karyawan PT. 

Indomarco Adi Prima Kudus. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis 

maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian sebagai berikut:  

1.5.1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penelitia 

selanjutnya. Diharapkan juga, ada peneliti-peneliti lain yang mengambi variabel 

yang sama agar perusahaan dapat menilai setiap waktu apaka variabel pelatihan 

dan lingkungan kerja dapat berpengaruh terhadap kinerja karyawan bagian 

produksi. 

 

1.5.2. Manfaat praktis 

Dari segi manajemen, manajemen dapat mengetahui beberapa faktor yang 

dapat menyebabkan meningkatkan turnover intention karyawan PT. Indomarco 

Adi Prima Kudus, yaitu lingkunga kerja, komitmen organisasi dan rasa ketidak 

nyamanan dalam bekerja. Sehingga perusahaan dapat memperbaiki kekurangan 

perusahaan dan mencari solusi untuk masalah yang sedang dihadapi. 

 

  


