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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Manajemen sumber daya manusia adalah suatu rancangan untuk mengatur 

peran sumber daya atau tenaga kerja yang dimiliki oleh tiap individu secara 

efektif dan efisien, agar dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan 

bersama organisasi. Sumber daya manusia adalah faktor utama dalam suatu 

organisasi, karena menjadi penggerak roda organisasi dalam mencapai tujuan  

sasaran yang ditetapkan. Keberadaan karyawan sangat penting karena merupakan 

salah satu faktor penentu dalam produktivitas perusahaan. Tanpa karyawan tujuan 

perusahaan akan sulit tercapai, dan akhirnya tidak mampu bertahan dalam 

persaingan (Sari, dkk., 2015).  

Karyawan akan menunjukkan komitmennya untuk loyal pada perusahaan, 

jika kepuasan kerja diperolehnya. Sementara ketidakpuasan akan berpengaruh 

pada keluarnya pegawai. Ketidakpuasan kerja sering diidentifikasikan sebagai 

salah satu alasan penyebab turnover intention. Turnover intention adalah 

keinginan seseorang untuk keluar dari perusahaan. Hal tersebut terjadi setelah 

individu yang bersangkutan melakukan evaluasi terhadap pekerjannya atau erat 

hubungannya dengan tempat dia bekerja. Sikap yang muncul dalam individu 

adalah berupa keinginan untuk mencari lowongan pekerjaan lain, mengevaluasi 

kemungkinan untuk menemukan pekerjaan yang lebih baik di tempat lain (Sari, 

dkk. 2015).  
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Tingginya tingkat turnover intention dapat berdampak negatif bagi 

perusahaan karena menciptakan ketidakstabilan terhadap kondisi tenaga kerja, 

menurunnya produktivitas karyawan, suasana kerja yang tidak kondusif, serta 

berdampak pada hilangnya waktu dan kesempatan untuk memanfaatkan peluang 

(Sari, dkk., 2015). Meskipun terjadinya turnover pada tingkat tertentu merupakan 

hal yang wajar bahkan kadang perlu terjadi guna memenuhi tuntutan dinamika 

organisasi yang selalu perlu akan penyegaran, permintaan berhenti perlu selalu 

diwaspadai. Kewaspadaan demikian penting untuk menjamin bahwa turnover 

tidak terjadi karena ketidakpuasan banyak orang dalam pekerjaan. Menurut 

Dharma (2013:1), turnover intention memiliki dampak negatif bagi organisasi 

karena menciptakan ketidakstabilan terhadap kondisi tenaga kerja, menurunnya 

produktivitas karyawan, suasana kerja yang tidak kondusif dan juga berdampak 

pada meningkatnya biaya sumber daya manusia. 

Karyawan yang ingin meninggalkan pekerjaan mungkin memiliki harapan 

yang lebih menguntungkan pada perusahaan yang baru, karena karyawan 

menginginkan gaji yang lebih besar, tantangan dalam pekerjaan, pengembangan 

karir, suasana organisasi yang mendukung. Menurut Sianipar dan Hayanti (2014) 

menjelaskan bahwa terdapat tanda-tanda karyawan memiliki intensi turnover, 

yaitu: absensi yang meningkat, mulai malas bekerja, peningkatan pelanggaran 

terhadap tata tertib kerja, meningkatnya protes terhadap atasan, dan perilaku 

positif yang sangat berbeda. Turnover dapat berupa pengunduran diri, 

perpindahan keluar unit organisasi, pemberhentian atau kematian anggota 

organisasi. 
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Tingginya tingkat turnover berarti bahwa perusahaan akan mengeluarkan 

biaya perekrutan dan pelatihan kembali. Selain itu dampak negatif lainnya yang 

ditimbulkan dari tingginya turnover karyawan adalah terganggunya kenyamanan 

karyawan lain, adanya produksi yang hilang selama masa pergantian karyawan, 

dan perlunya kerja lembur agar tidak terjadi penundaan pekerjaan. Turnover 

intention pada karyawan dapat berdampak buruk pada organisasi apalagi jika 

berujung pada keputusan karyawan meninggalkan organisasi (Satwari, dkk., 

2016). Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada 

turnover intention sehingga kecenderungan terjadinya turnover dapat ditekan. 

Beberapa penelitian dan literatur yang ada menunjukan bahwa turnover intention 

terkait dengan stres kerja, kepuasan kerja dan lingkungan kerja. 

Menurut Siagian (2014:300) stres merupakan kondisi ketegangan yang 

berpengaruh terhadap emosi, jalan pikiran dan kondisi fisik seseorang. Definisi 

lain stres menurut Manurung dan Ratnawati (2012) stres adalah suatu tanggapan 

dalam menyesuaikan diri yang dipengaruhi oleh perbedaan individu dan proses 

psikologis, sebagai konsekuensi dari tindakan lingkungan, situasi atau peristiwa 

yang terlalu banyak mengadakan tuntutan psikologis dan fisik seseorang. Stres 

merupakan beban kerja yang berlebihan, perasaan susah dan ketegangan 

emosional yang menghambat performance individu. Robbins (2015:368) 

mengemukakan bahwa stres sebagai suatu ketidakseimbangan antara keinginan 

dan kemampuan memenuhinya, sehingga menimbulkan  konsekuensi  penting 

bagi dirinya. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa stres kerja 

adalah kondisi ketidakseimbangan secara psikologis yang dialami karyawan 
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dalam menjalani pekerjaannya, yang diindikasikan oleh bentuk emosi dan tingkah 

laku yang lain daripada biasanya. Stres dapat menyebabkan ketidakpuasan kerja, 

meningkatnya jumlah karyawan yang keluar, dan kehilangan tenaga kerja yang 

direkrut oleh perusahaan lain.  

Kepuasan kerja adalah suatu perasaan positif tentang pekerjaan, yang  

dihasilkan dari suatu evaluasi pada karakteristik-karakteristiknya. Seseorang  

dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi memiliki perasaan yang positif 

mengenai pekerjaannya, sedangkan seseorang dengan level yang rendah memiliki  

perasaan negatif (Robbins, 2015:327).  

Selain stres kerja dan kepuasan kerja, lingkungan kerja merupakan 

salah satu faktor yang paling menentukan keberhasilan perusahaan. Sofyandi 

(2010:38) mendefinisikan lingkungan kerja sebagai serangkaian faktor yang 

mempengaruhi kinerja dari fungsi-fungsi / aktivitas-aktivitas manajemen sumber 

daya manusia yang terdiri dari faktor-faktor internal yang bersumber dari dalam 

organisasi. Nitisemito (2010:183) mengemukakan lingkungan kerja dapat 

diartikan sebagai berbagai macam hal atau sesuatu yang berada disekeliling 

pekerja serta dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang 

diberikan. Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa 

lingkungan kerja merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja yang bersumber 

dari dalam organisasi. Lingkungan kerja dapat mempengaruhi tingkat 

kenyamanan pegawai sehingga lingkungan kerja yang nyaman sangat dibutuhkan 

oleh pegawai untuk dapat bekerja secara optimal dan produktif. 
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PT. Dasaplast Nusantara Jepara merupakan perusahaan yang bergerak di 

industri pembuatan karung plastik. Permasalahan yang ada di PT. Dasapalast 

Nusantara Jepara adalah target perusahaan yang ingin mengembangkan 

perusahaan di kelas dunia, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas produksi 

karung plastik. Kapasitas produksi perusahaan  ± 17 ton setiap hari, sehingga 

menuntut karyawan di bagian produksi kerja keras setiap harinya. Menurut Fauji 

(2013), reaksi karyawan yang stres dalam pekerjaan antara lain adalah cepat 

tersinggung, tidak komunikatif, lelah mental, kehilangan spontanitas dan 

kreativitas, mudah lelah secara fisik, pusing kepala, merokok berlebihan, menunda 

atau menghindari pekerjaan dan keinginan keluar dari pekerjaan. Berikut tabel 

yang menjelaskan tentang target perusahaan dan realisasinya selama bulan Juli 

sampai dengan Desember 2018: 

 

Tabel 1.1 

Target dan Realisasi Produksi PT. Dasaplast Nusantara Jepara 

 Target Produksi Realisasi Produksi 

Juli 510 Ton 515 Ton 

Agustus 510 Ton 496 Ton 

September 510 Ton 520 Ton 

Oktober 510 Ton 500 Ton 

November 510 Ton 513 Ton 

Desember 510 Ton 495 Ton 

Sumber: PT. Dasaplast Nusantara Jepara, 2018. 

 

 



6 
 

 

Dari tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa sering terjadi fluktuasi jumlah 

produksi dengan target produksi yang ditentukan PT. Dasaplast Nusantara Jepara 

sebesar 510 ton. Pada bulan Juli, September, dan November realisasi produk 

melebihi target yang ditentukan yaitu masing-masing sebesar 515, 520, dan 513 

ton. Bulan Agustus, Oktober dan Desember realisasi produk tidak memenuhi 

target hanya sebesar 496, 500 dan 495. Penurunan dan fluktuasi realisasi produksi 

adalah sebagai akibat dari stres kerja yang terjadi karena tekanan dari atasan untuk 

segera menyelesaikan pekerjaan. 

Tabel 1.2 

Insentif Berupa Upah Lembur PT. Dasaplast Nusantara Jepara 

Per Jam Gaji Upah Lembur/jam Jabatan 

1/173 x Gaji per 

bulan 
Rp. 2 jt – Rp. 3 jt 

Rp. 11.560 – 

17.341 
Staf Kantor 

1/173 x Gaji per 

bulan 
Rp. 1,5 jt Rp. 8.760 Bagian Produksi 

Sumber: PT. Dasaplast Nusantara, 2018. 

Dari tabel 1.2 diatas, dapat dijelaskan bahwa insentif upah lembur yang 

diberikan kepada staf kantor adalah jumlah gaji Rp 2.000.000 - Rp 3.000.000 

dikali 1/173 maka didapat Rp. 11.560,00 – Rp. 17.341,00/ jam. Sedangkan untuk 

bagian produksi upah lembur yang diberian Rp 1.500.000,00 dikali 1/173 maka 

didapat jumlah upah sebesar Rp 8.760,00/jam. Perusahaan hanya memberikan 

upah lembur dan tidak meberikan bonus kepada karyawan. Hal ini mengaibatkan 

kurangnya kepuasan karyawan dalam bekerja sehingga tingkat turnover intention 

menjadi meningkat. 
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Tabel 1.3 

Permasalahan Lingkungan Kerja PT. Dasaplast Nusantara Jepara 

No. 
Sarana dan 

Prasarana 
Jumlah Keterangan 

1 Tempat Ibadah 3 ruang ibadah 
Sudah memadai baik di dalam 

maupun diluar pabrik 

2 Toilet 5 toilet 
Sudah memadai, setiap bangnan 

terdapat toilet 

3 Kantin 1 kantin 
Kurang memadai, masih perlu 

penambahan 

4 Koperasi 1 koperasi Perlu penambahan 1 koperasi 

5 Tempat Parkir - 
Kurang memadai karena terdapat 

karyawan baru 

6 Keadaan Ruangan - Suhu ruangan panas dan bising 

Sumber: PT. Dasaplast Nusantara Jepara, 2018. 

 Tabel 1.3. diatas menunjukkan bahwa lingkungan kerja dalam fasilitas 

tempat ibadah dalam kondisi baik dengan 3 ruang ibadah. Toilet karyawan sudah 

tersedia disetiap bangunan. Kondisi kantin belum memadai dan masih perlu 

perubahan karena hanya tedapat satu kantin yang belum mampu untuk 

menampung seluruh karyawan PT. Dasaplast Nusantara Jepara. Tempat parkir 

juga kurang memadai karena semakin banyak karyawan juga membutuhkan lahan 

parkir kendaraan yang lebih luas. Selain itu, keadaan ruangan yang panas serta 

bising membuat karyawan merasa tidak nyaman. 

Berbagai alasan yang disebutkan diatas memicu peningkatan jumlah 

karyawan yang keluar (turnover) dari PT. Dasaplast Nusantara Jepara. 

Rekapitulasi karyawan yang keluar pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 1.3 

berikut : 
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Tabel 1.4 

Rekapitulasi Karyawan Masuk Kerja  

PT. Dasaplast Nusantara Jepara 

Tahun 2017 sampai dengan 2018 

Sumber : Data karyawan masuk kerja PT. Dasaplast Nusantara Jepara 

Berdasarkan tabel 1.4 diketahui bahwa jumlah karyawan yang masuk untuk 

bekerja pada tahun 2017 adalah sebanyak 196 karyawan dan tahun 2018 adalah 

sebanyak 472 karyawan dari beberapa divisi di PT. Dasaplast Nusantara Jepara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULAN 

JUMLAH KARYAWAN MASUK KERJA/BAGIAN TOTAL 

KARYAWAN 

YANG 

MASUK FINISHING LOOM 

WARING/ 

RAFIA/PACK 

AFV 

EXTRUDER PPIC/AK&U 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

JAN    11   2    2 11 

FEB 30 14 22 7   10    64 21 

MAR 10 0  13     1  11 13 

APR 2 6 5 5   3    11 11 

MEI  69 6 6       6 75 

JUN  12  7     2  0 19 

JUL 10 54 9 32   2 1   19 87 

AGST 18 12 5 10 1    1  24 22 

SEPT 16 18 1 13  5  3   17 39 

OKT 25 114  13  5  1   25 133 

NOV 11 29  11    1   1 41 

DES 4      2    6 0 

JUMLAH 126 328 48 128 1 10 17 6 4 0 196 472 
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Tabel 1.5 

Rekapitulasi Karyawan Keluar Kerja  

PT. Dasaplast Nusantara  Jepara 

Tahun 2017 sampai dengan 2018 

Sumber : Data karyawan keluar PT. Dasaplast Nusantara Jepara 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, pada tahun 2017 jumlah 

karyawan masuk adalah sebanyak 196 karyawan, sedangkan jumlah karyawan 

yang keluar pada tahun 2017 seperti diketahui pada tabel 1.4 sebanyak 165 

karyawan. Berdasarkan tabel di bawah ini tampak bahwa pada tahun 2017, 84% 

karyawan keluar jika dibandingkan dengan karyawan yang masuk. 

Jumlah karyawan yang masuk pada tahun 2018 adalah 472 karyawan, 

sedangkan jumlah karyawan yang keluar per November 2018 sebanyak 318 

karyawan. Apabila dibandingkan dengan karyawan yang masuk maka terdapat 

67%  karyawan yang keluar dari jumlah karyawan yang masuk. 

 

BULAN 

JUMLAH KARYAWAN YANG KELUAR/BAGIAN TOTAL 

KARYAWAN 

YANG 

KELUAR FINISHING LOOM 

WARING/ 

RAFIA/PAC

K AFV 

EXTRUDER PPIC/AK&U 

 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

JAN 3 2  3  1     3 6 

FEB 1 3  4    1   1 8 

MAR 4 8 1 7 1  1    7 15 

APR 7 4 6 2   1    14 6 

MEI 2 29 6 4       8 33 

JUN 5 11 22 12     2  29 23 

JUL 12 54 6 13 2  2    22 67 

AGST 12 8 6 10   1  2  21 18 

SEPT 15 12 1 9   1    17 21 

OKT 19 73 1 10    1   20 84 

NOV 3 30 3 6  1     6 37 

DES 8  6  3      17  

JUMLAH 91 234 58 80 6 3 6 2 4 0 165 318 
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Penelitian-penelitian mengenai pengaruh stres kerja, kepuasan kerja dan 

lingkungan kerja yang mempengaruhi tindakan turnover intention belum 

didapatkan hasil yang konsisten. Penelitian oleh Septiari dan Ardana (2016) 

bahwa stres kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap tunover intention 

karyawan. Hal ini didukung dengan penelitian oleh Sabilla (2016) bahwa stres 

kerja memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap turnover intention. 

Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Tulangow, dkk (2018) 

yang menyatakan stres kerja tidak berpengaruh terhadap turnover intention. 

Menurut penelitian Putra dan Utama (2017) menyatakan bahwa kepuasan 

kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap turnover intention. Kemudian 

diperkuat oleh Srimindarti dkk (2017) dengan judul Antecedents of job 

Satisfaction and the Influence on Turnover intention menyatakan bahwa kepuasan 

kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap turnover intention. Hal ini 

membuktikan bahwa semakin tinggi kepuasan kerja maka semakin rendah 

turnover intention karyawan. Namun, hal ini berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Halimah, dkk (2016) bahwa kepuasan kerja berpengaruh posiitif 

terhadap turnover intention. 

Penelitian Putra dan Utama (2017) menyatakan bahwa lingkungan kerja 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap turnover intention. Hal ini diperkuat 

dengan penelitian Tulangow dkk (2018) yang menyatakan bahwa lingkungan 

kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap turnover intention. Hal ini 

berbeda dengan hasil penelitian Firdaus, dkk (2017), bahwa lingkungan kerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap tunover intention. 
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Berdasarkan uraian fenomena dan research gap di atas maka penulis tertarik 

untuk mengambil judul skripsi “Pengaruh Stres Kerja, Kepuasan Kerja dan 

Lingkungan Kerja Terhadap Turnover intention Pada Karyawan PT. 

Dasaplast Nusantara Jepara” 

1.2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini: 

1. Variabel independen terdiri dari stres kerja, kepuasan kerja dan lingkungan 

kerja, sedangkan variabel dependen adalah turnover intention. 

2. Penelitian mengambil obyek penelitian di bagian produksi PT. Dasaplast 

Nusantara Jepara. 

3. Responden dalam penelitian ini adalah karyawan pada PT. Dasaplast 

Nusantara Jepara bagian produksi yang berjumlah 677 karyawan per 

November 2018. 

4. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari sampai Juni tahun 2019  

 

1.3. Perumusan Masalah 

PT. Dasaplast Nusantara Jepara merupakan sebuah perusahaan yang 

bergerak dalam bidang Industri pembuatan karung plastik. Masalah yang terjadi 

pada PT. Dasalast Nusantara Jepara adalah: 

1. Tekanan dari atasan untuk segera menyelesaikan pekerjaan membuat tingkat 

stres kerja karyawan semakin meningkat. 

2. Hanya diberikanya upah lembur dan tidak ada bonus tertentu sehingga 

kepuasan kerja karyawan menjadi berkurang. 
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3. Keadaan lingkungan yang kurang memadai seperti kantin, lahan parkir, 

koperasi dan keadaan ruangan yang panas dan bising membuat karyawan 

tidak nyaman dalam bekerja. 

4. Tingginya jumlah karyawan yang keluar pada tahun 2018 dibandingkan 

dengan tahun 2017. 

Berdasarkan kondisi perusahaan tersebut, maka dapat dirumuskan pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh stres kerja terhadap turnover intention karyawan PT. 

Dasaplast Nusantara Jepara? 

2. Apakah ada pengaruh kepuasan kerja terhadap turnover intention karyawan 

PT. Dasaplast Nusantara Jepara? 

3. Apakah ada pengaruh lingkungan kerja terhadap turnover intention karyawan 

PT. Dasaplast Nusantara Jepara? 

4. Apakah ada pengaruh stres kerja, kepuasan kerja dan lingkungan kerja 

terhadap turnover intention karyawan PT. Dasaplast Nusantara Jepara secara 

berganda 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menguji ada atau tidaknya pengaruh stres kerja terhadap turnover intention 

karyawan PT. Dasaplast Nusantara Jepara. 

2. Menguji ada atau tidaknya pengaruh kepuasan kerja terhadap turnover 

intention karyawan PT. Dasaplast Nusantara Jepara. 
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3. Menguji ada atau tidaknya pengaruh lingkungan kerja terhadap turnover 

intention karyawan PT. Dasaplast Nusantara Jepara. 

4. Menguji ada atau tidaknya pengaruh stres kerja, kepuasan kerja dan 

lingkungan kerja terhadap turnover intention karyawan PT. Dasaplast 

Nusantara Jepara secara berganda. 

 

1.5. Kegunaan Penelitian 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menunjang perkembangan ilmu 

manajemen, terutama manajemen sumber daya manusia. Untuk mengetahui 

pengaruh stres kerja, kepuasan kerja dan lingkungan kerja terhadap turnover 

intention karyawan PT. Dasaplast Nusantara Jepara secara berganda dan 

sebagai bahan kajian penelitian selanjutnya. 

2. Memberikan kontribusi bagi perusahaan yaitu manajemen PT. Dasaplast 

Nusantara Jepara dalam meningkatkan stres kerja, kepuasan kerja dan 

lingkungan kerja untuk menekan turnover intention karyawan. 

 


