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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori  

1. Teori Voluntary Turnover 

Voluntary turnover atau quit merupakan keputusan karyawan untuk 

meninggalkan organisasi secara sukarela yang disebabkan oleh faktor 

seberapa menarik pekerjaan yang ada saat ini, dan tersedianya alternatif 

pekerjaan lain, sebaliknya, involuntary turnover atau pemecatan 

menggambarkan keputusan pemberi kerja untuk menghentikan hubungan 

kerja dan bersifat uncontrollable bagi karyawan yang mengalaminya (Shaw 

et al., 1998) dalam Sentana  dan Surya (2017) . 

Voluntary turnover dapat dibedakan menjadi dua : 

a. Avoidable turnover (yang dapat dihindari). Hal ini disebabkan oleh upah 

yang lebih baik di tempat lain, kondisi kerja yang lebih baik di 

perusahaan lain, masalah dengan kepemimpinan / administrasi yang 

ada, serta adanya perusahaan lain yang lebih baik. 

b. Unavoidable turnover (yang tidak dapat dihindari). Hal ini disebabkan 

oleh pindah kerja ke daerah lain karena mengikuti pasangan, perubahan 

arah karir individu, harus tinggal di rumah untuk menjaga pasangan atau 

anak, dan kehamilan. Involuntary turnover diakibatkan oleh tindakan 

pendisiplinan yang dilakukan oleh perusahaan atau karena lay off. 
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2. Turnover Intention (Intensi Keluar)  

Intensi adalah niat atau keinginan yang timbul pada individu untuk 

melakukan sesuatu. Sementara turnover adalah berhentinya atau penarikan 

diri seseorang karyawan dari tempat bekerja. Dengan demikian, turnover 

intention (intensi keluar) adalah kecenderungan atau niat karyawan untuk 

berhenti bekerja dari pekerjaannya (Zeffane, 1994). Turnover mengarah 

pada kenyataan akhir yang dihadapi organisasi berupa jumlah karyawan 

yang meninggalkan organisasi pada periode tertentu, sedangkan turnover 

intention mengacu pada hasil evaluasi individu mengenai kelanjutan 

hubungan dengan organisasi yang belum diwujudkan dalam tindakan pasti 

meninggalkan organisasi.  

Menurut Purnama Dewi dan Artha Wibawa (2016), turnover 

intention yang rendah dapat memperkecil perputaran karyawan serta biaya-

biaya yang dikeluarkan. Turnover dapat berupa pengunduran diri, 

perpindahan keluar unit organisasi, pemberhentian atau kematian anggota 

organisasi. Robbins (2006) menjelaskan bahwa penarikan diri seseorang 

keluar dari suatu organisasi (turnover) dapat diputuskan secara 2 sebab, 

yaitu:  

a. Sukarela (voluntary turnover)  

Voluntary turnover atau quit merupakan keputusan karyawan untuk 

meninggalkan organisasi secara sukarela yang disebabkan oleh faktor 

seberapa menarik pekerjaan yang ada saat ini, dan tersedianya alternatif 

pekerjaan lain.   
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b. Tidak sukarela (involuntary turnover)  

Sebaliknya, involuntary turnover atau pemecatan 

menggambarkan keputusan pemberi kerja (employer) untuk 

menghentikan hubungan kerja dan bersifat uncontrollable bagi 

karyawan yang mengalaminya (Shaw et al., 1998). 

Menurut Utami dan Bonussyeani (2009) antara karyawan yang 

meninggalkan organisasi secara suka rela tetapi tidak dapat dihindari 

dan karyawan yang tetap tinggal pada organisasi (stay) tidak dapat 

dibedakan karakteristik tingkat kepuasan dan komitmennya. 

Perpindahan kerja suka rela yang dapat dihindari disebabkan karena 

alasan-alasan:  

1) Upaya yang lebih baik di tempat lain. 

2) Kondisi kerja yang lebih baik di organisasi lain. 

3) Masalah dengan kepemimpinan / administrasi yang ada. 

4) Adanya organisasi lain yang lebih baik.  

Sedangkan perpindahan kerja sukarela yang tidak dapat dihindari 

disebabkan oleh alasan-alasan:  

1) Pindah ke daerah lain karena mengikuti pasangan.  

2) Perubahan arah karir individu, harus tinggal di rumah untuk menjaga 

pasangan /anak, dan kehamilan. 

Turnover mengacu pada keluarnya seseorang dari keanggotaan 

suatu organisasi. Menurut Faslah (2010) menjelaskan bahwa biaya atau 

kerugian atas adanya turnover meliputi:  
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1) Biaya langsung yang terkait dengan kegiatan rekruitmen.  

2) Biaya tidak langsung misalnya biaya yang berhubungan dengan 

pelatihan karyawan baru.  

3) Kerugian produktivitas oleh proses pembelajaran karyawan baru.  

Ada 2 (dua) macam model penarikan diri dari organisasi 

(organizational withdrawl) yang mencerminkan rencana individu untuk 

meninggalkan organisasi baik secara temporer maupun permanen, yaitu:  

1) Penarikan diri dari pekerjaan (work withdrawl), biasa disebut 

mengurangi jangka waktu dalam bekerja atau melakukan penarikan 

diri secara sementara. Mueller (2003)menyebutkan bahwa karyawan 

yang merasa tidak puas dalam pekerjaan akan melakukan beberapa 

kombinasi perilaku seperti tidak menghadiri rapat, tidak masuk kerja, 

menampilkan kinerja yang rendah dan mengurangi keterlibatannya 

secara psikologis dari pekerjaan yang dihadapi. 

2) Alternatif mencari pekerjaan baru (search for alternatives), biasanya 

karyawan benar-benar ingin meninggalkan pekerjaannya secara 

permanen. Dapat dilakukan dengan proses pencarian kerja baru, 

sebagai variabel antara pemikiran untuk berhenti bekerja atau 

keputusan aktual untuk meninggalkan pekerjaan (Mueller, 2003). 

Turnover yang dibahas dalam penelitian ini adalah dalam 

konteks model sukarela (voluntary turnover). Variabel intensi keluar 

diukur dengan tiga item yang menggali informasi mengenai keinginan 
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responden untuk mencari pekerjaan lain (Mobley, 1986) menyebutkan 

item pengukuran tersebut terdiri atas: 

1) Kecenderungan individu berpikir untuk meninggalkan organisasi 

tempat ia bekerja sekarang. 

2) Kemungkinan individu akan mencari pekerjaan pada organisasi 

lain.  

3)  Kemungkinan meninggalkan organisasi.  

3. Kepuasan Kerja 

Kepuasan adalah cermin dari perasaan seseorang terhadap 

pekerjaannya. Robbins (2006) mendefinisikan kepuasan kerja adalah suatu 

sikap umum seorang individu terhadap pekerjaannya, selisih antara 

banyaknya ganjaran yang diterima seorang pekerja dan banyaknya yang 

mereka yakini seharusnya mereka terima. Kepuasan kerja ditentukan oleh 

beberapa faktor yakni kerja yang secara mental menantang, kondisi kerja 

yang mendukung, rekan kerja yang mendukung, serta kesesuaian 

kepribadian dengan pekerjaan.  

Luthans (2006) menyebutkan bahwa kepuasan kerjamerupakan 

keadaan emosi yang senang atau emosi yang positif yang berasal dari 

penilaian kerja atau pengalaman kerja seseorang. Lebih jauh dikatakan 

bahwa kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap 

pekerjaannya, yang dapat terlihat dari sikap positif pekerja terhadap 

pekerjaannya dan segala sesuatu yang dihadapi pada lingkungan kerja.  



16 
 

Kepuasan kerja sangat diperlukan bagi karyawan karena dengan 

adanya kepuasan kerja karyawan dapat meningkatkan produktivitas. 

Adanya ketidakpuasan kerja di antara karyawannya dapat menimbulkan 

hal-hal yang tidak menguntungkan bagi perusahaan maupun bagi karyawan 

itu sendiri. Wexley dan Yukl (2005) mengemukakan tiga teori tentang 

kepuasan kerja, yaitu :  

a. Teori Ketidaksesuaian  

Seseorang akan merasakan kepuasan kerja apabila tidak ada perbedaan 

antara yang seharusnya dengan kenyataan yang dirasakan, dalam hal ini 

batas minimal kebutuhan telah terpenuhi. Jika kebutuhannya telah 

terpenuhi di atas batas minimal maka seseorang akan merasa lebih puas. 

Sebaliknya bila batas minimal kebutuhannya tidak terpenuhi maka 

seseorang akan merasakan ketidakpuasan kerja.  

b. Teori Keadilan  

Seseorang akan merasa puas atau tidak puas tergantung apakah ia 

merasakan adanya keadilan (equity) atau tidak atas suatu situasi yang 

dialami dalam pekerjaan. Perasaan adil atau tidak adil diperoleh dengan 

cara membandingkan dirinya dengan orang lain yang dinilai sekelas, 

jabatan sama dan masa kerja sama. Jika perbandingan itu dianggap 

cukup adil maka ia merasa puas.  

c. Teori Dua Faktor  

Pada dasarnya kepuasan kerja dan ketidakpuasan kerja merupakan dua 

hal yang berbeda. Menurut teori ini kepuasan dan ketidakpuasan bukan 
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merupakan titik yang berlawanan dengan satu titik netral pada 

pusatnya, sepert pandangan teori sikap kerja konvensional, tetapi dua 

titik yang berbeda.  

Salah satu faktor ketidakpuasan kerja tidak dapat mengubah menjadi 

kepuasan tetapi hanya mengurangi ketidakpuasan. Menurut Luthans (2006) 

kepuasan kerja terdiri dari kepuasan kepada : 

a. Pekerjaan itu sendiri (Work it self)  

Disebutkan bahwa bila seorang karyawan dalam sebuah 

organisasi memiliki otonomi yang tinggi, kebebasan menentukan tugas-

tugas dan jadwal kerja mereka sendiri, perubahan dalam variabel ini 

memberi pengaruh yang secara besar pula terhadap kepuasan kerja. 

Robbins (2006) menyatakan bahwa karyawan cenderung lebih menyukai 

pekerjaan-pekerjaan yang memberi kesempatan untuk menggunakan 

keterampilan dan kemampuan mereka dan menawarkan bermacam-

macam tugas, kebebasan dan umpan balik mengenai betapa baik mereka 

mengerjakan pekerjaannya sehingga kesenangan dan kepuasan karyawan 

dapat tercipta. 

b. Gaji (Pay)  

Gaji merupakan sistem ganjaran moneter yang diterima individu 

sebagai imbal jasa atas keterlibatannya dalam rangka pencapaian tujuan 

dan kinerja organisasi. Gaji yang diterima dari bekerja memberikan 

jawaban atas kebutuhan individu dan keluarga, inilah yang menjadi 

alasan mengapa karyawan memiliki kinerja yang tinggi terhadap 
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pekerjaannya apabila masalah gaji (yang sesuai) ini dapat dipenuhi oleh 

perusahaan. Kepuasan kerja diperoleh dari tingkat imbalan atau hasil 

yang diperoleh dari pekerjaan, dibandingkan dengan apa yang 

diharapkan oleh karyawan. Semakin lebih banyak yang diperoleh dari 

pekerjaan dibandingkan dengan yang diharapkan maka semakin tinggi 

kepuasan kerja tersebut.  

c. Supervisi  

Gibson, et al (2005) menyatakan pemimpin yang dapat 

menerapkan gaya kepemimpinan yang tepat akan dapat memuaskan 

bawahannya. Hal itu akan tercermin pada sikap bawahannya yang 

cenderung patuh kepada atasannya dan akan mempunyai semangat kerja 

yang tinggi 

d. Hubungan dengan teman sekerja (Co-workers) 

Hal ini merupakan faktor yang penting dalam menciptakan 

kepuasan kerja karena bagaimanapun juga manusia merupakan makhluk 

sosial yang pasti membutuhkan interaksi dengan individu lain. Tidak 

mungkin seorang individu akan selalu mengandalkan dirinya sendiri, 

karena setiap individu mempunyai batas kemampuannya masing-masing. 

Dengan terciptanya hubungan yang baik di antara rekan sekerja maka 

rasa nyaman dan aman dalam bekerja akan tercipta di dalamnya sehingga 

kepuasan kerja dapat terwujud. Robbins (2006) menyatakan bahwa bagi 

kebanyakan karyawan, kerja juga mengisi kebutuhan akan interaksi 

sosial, oleh karena itu tidaklah mengejutkan apabila memiliki rekan keja 
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yang ramah dan mendukung akan mengantarkan kepada kepuasan kerja 

yang meningkat. 

e. Kesempatan promosi (Promotion opportunities) 

Promosi memberikan individu status sosial yang lebih tinggi, 

pertumbuhan pribadi, dan tanggung jawab yang lebih banyak. Oleh 

Karena itu individu yang mempersepsikan bahwa keputusan promosi 

dibuat dalam cara yang adil, kemungkinan besar akan mengalami 

kepuasan dari pekerjaan mereka. 

4. Stres Kerja  

Stres kerja dilambangkan sebagai kekuatan, tekanan, kecenderungan 

atau upaya seseorangdalam kekuatan mental pada pekerjaannya. Stres kerja 

ini dapat menimbulkan emosi tidak stabil, perasaan tidak tenang, suka 

menyendiri, sulit tidur, merokok berlebihan, tidak bisa rileks, cemas, 

tegang, gugup, tekanan darah meningkat dan mengalami gangguan 

pencernaan Mangkunegara (2000). 

Robbins (2006)  stres sebagai suatu tanggapan menyesuaikan diri 

yang dipengaruhi oleh perbedaan individu dan proses psikologis, sebagai 

konsekuensi dari tindakan. Stres yang dialami oleh individu dalam 

lingkungan pekerjaannya seringkali dipicu oleh hal-hal yang berasal dari 

dalam diri karyawan (internal factor) dan dari luar (external factor) yang 

membawa konsekuensi berbeda bagi masing-masing individu tergantung 

bagaimana mereka merespon penyebab stres. Menurut Anatan dan Ellitan 

(2007) faktor penyebab stres meliputi:  
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a. Extra organizational stresor, yaitu penyebab stres dari luar organisasi 

meliputi perubahan sosial dan teknologi yang berakibatkan adanya 

perubahan gaya hidup masyarakat, perubahan ekonomi dan finansial 

mempengaruhi pola kerja seseorang, kondisi masyarakat relokasi dan 

kondisi keluarga.  

b. Organizational stresor, penyebab stres dari dalam organisasi yang 

meliputi kondisi kebijakan dan strategi administrasi, struktur dan desain 

organisasi, proses organisasi, dan kondisi lingkungan kerja. 

c. Group stresor, penyebab stres dan kelompok dalam organisasi yang 

timbul akibat kurangnya kesatuan dalam melaksanakan tugas dan kerja 

terutama pada level bawahan, kurangnya dukungan dari atasan, 

munculnya konflik antar personal, interpersonal, dan antar kelompok.  

d. Individual stresor, stres yang berakibat dari dalam diri individu yang 

muncul akibat konflik dan ambiguitas peran, beban kerja yang terlalu 

berat, dan kurangnya pengawasan dari pihak perusahan.  

Mangkunegara (2000) mengemukakan bahwa stres kerja diukur 

oleh beberapa hal, antara lain: beban kerja yang terlalu berat, waktu kerja 

yang mendesak, kualitas pengawasan kerja yang rendah, iklim kerja yang 

tidaksehat, otoritas kerja yang tidak memadai yang berhubungan dengan 

tanggungjawab, konflik kerja, serta perbedaan nilai antara karyawan dengan 

pemimpin. 
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5. Komitmen Organisasi 

Anggota yang memiliki komitmen terhadap organisasinya akan 

lebih dapat bertahan sebagai bagian dari organisasi. Luthans (2006) pada 

bukunya Perilaku Organisasi mendefinisikan komitmen organisasi sebagai 

sikap, yaitu : 

a. Keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu. 

b.  Keinginan untuk berusaha keras sesuai keinginan organisasi. 

c. Keyakinan tertentu, dan penerimaan nilai dan tujuan organisasi. 

Dengan demikian komitmen organisasi merupakan sikap yang 

merefleksikan loyalitas karyawan pada organisasi dan proses berkelanjutan 

dimana anggota organisasi mengekspresikan perhatiannya terhadap 

organisasi dan keberhasilan serta kemajuan yang berkelanjutan. Komitmen 

organisasional memberikan hubungan positif terhadap kinerja tinggi 

karyawan, tingkat pergantian karyawan yang rendah dan tingkat 

ketidakhadiran karyawan yang rendah. Komitmen organisasional juga 

memberikan iklim organtau jenis komitmen organisasi yang hangat dan 

mendukung.  

Meyer et al., (1993) Terdapat tiga golongan menggolongkan 

komitmen organisasi menjadi tiga, yaitu : 

a. Komitmen afektif (affective commitment) 

Komitmen afektif (affective commitment) adalah suatu 

pendekatan emosional dari individu dalam keterlibatan dengan 

organisasi, sehingga individu akan merasa dihubungkan dengan 
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organisasi. Komponen afektif berkaitan dengan emosional, identifikasi 

dan keterlibatan pegawai didalam suatu organisasi. Komitmen 

berkelangsungan (continuance commitment) 

Komitmen berkelangsungan (continuance commitment) adalah 

hasrat yang dimiliki oleh individu untuk bertahan dalam organisasi, 

sehingga individu merasa membutuhkan untuk dihubungkan dengan 

organisasi. Komitmen ini didasarkan pada persepsi pegawai tentang 

kerugian yang akan dihadapinya jika ia meninggalkan organisasi. 

Karyawan dengan komitmen berkelangsungan yang kuat akan 

meneruskan keanggotaannya dengan organisasi, karena mereka 

membutuhkannya. Luthans (2006) mengemukakan komitmen 

berkelangsungan sebagai komitmen berdasarkan kerugian yang 

berhubungan dengan keluarnya karyawan dari organisasi. Hal ini 

mungkin dikarenakan kehilangan senioritas atas promosi atau benefit. 

b. Komitmen normatif (Normative commitment) 

Komitmen normatif (normative commitment) adalah suatu 

perasaan wajib dari individu untuk bertahan dalam organisasi. Normatif 

merupakan perasaan-perasaan pegawai tentang kewajiban yang harus 

dia berikan kepada organisasi, dan tindakan tersebut merupakan hal 

benar yang harus dilakukan. Karyawan dengan komitmen normatif 

yang kuat akan tetap bergabung dalam organisasi karena mereka merasa 

sudah cukup untuk hidupnya. 
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Setiap karyawan memiliki dasar dan perilaku yang berbeda 

tergantung pada komitmen organisasi yang dimilikinya. Karyawan 

yang memiliki komitmen organisasi dengan dasar afektif memiliki 

tingkah laku yang berbeda dengan karyawan yang memiliki komitmen 

organisasi dengan dasar continuance. Karyawan yang ingin menjadi 

anggota akan memiliki keinginan untuk menggunakan usaha yang 

sesuai dengan tujuan organisasi. Sebaliknya karyawan yang terpaksa 

menjadi anggota akan menghindari kerugian financial dan kerugian 

lain, sehingga karyawan tersebut hanya melakukan usaha yangtidak 

maksimal. Sementara itu, komitmen normatif yang berkembang 

sebagai hasil daripengalaman sosialisasi bergantung dari sejauh apa 

perasaan kewajiban yang dimiliki karyawan. Komitmen normatif 

menimbulkan perasaan kewajiban pada karyawan untuk memberi 

balasan atas apa yang telah diterima dari organisasi.  

6. Konflik Kerja-Keluarga 

Menurut Susanto (2010). konflik kerja- keluarga (work-family 

conflict) adalah konflik yang terjadi pada individu akibat menanggung peran 

ganda, baik dalam pekerjaan (work) maupun keluarga (family), di mana 

karena waktu dan perhatian terlalu tercurah pada satu peran saja di 

antaranya (biasanya pada peran dalam dunia kerja), sehingga tuntutan peran 

lain (dalam keluarga) tidak bisa dipenuhi secara optimal. Konflik pada 

dasarnya akan dialami oleh tiap individu jika ia dihadapkan pada dua hal 

atau lebih yang bertentangan dan dia harus membuat pilihan. Konflik peran 
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sendiri merupakan simultan dari dua atau lebih peran yang diharapkan, 

namun pemenuhan satu peran akan bertentangan dengan peran lain. 

Susanto (2010) menjelaskan bahwa konflik pekerjaan‐keluarga 

dalam penelitiannya adalah sebagai bentuk interrole conflict, peran yang 

dituntut dalam pekerjaan dan keluarga akan saling mempengaruhi, 

mempunyai dua dimensi: pertama, work interfering with family (work‐

family conflict‐WIF), yaitu pemenuhan peran dalam pekerjaan dapat 

menimbulkan kesulitan pemenuhan peran dalam keluarga dan kedua, family 

interfering with work (family-work conflict‐FIW), yaitu pemenuhan peran 

dalam keluarga dapat menimbulkan kesulitan pemenuhan peran dalam 

pekerjaan.  

Dapat disimpulkan Work Family Conflict merupakan konflik yang 

terjadi karena usaha untuk menyeimbangkan antara tuntutan yang timbul 

dari keluarga maupun dari pekerjaannya. Konflik yang terjadi pada 

karyawan yang harusnya melakukan pekerjaan di kantor dan di sisi lain 

harus memperhatikan keluarganya, sehingga sulit membedakan antara 

pekerjaan mengganggu keluarga atau keluarga yang mengganggu 

pekerjaan. Work to family conflict adalah suatu bentuk konflik peran dimana 

menghabiskan waktu untuk tuntutan pekerjaan dan pekerjaan tersebut 

menimbulkan tekanan yang mengganggu tanggung jawab dalam keluarga. 

Family to work conflict adalah suatu bentuk konflik peran dimana 

menghabiskan waktu untuk tuntutan keluarga dan keluarga menimbulkan 

tekanan yang mengganggu tanggungjawab dalam pekerjaan. 
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B. Tinjauan Penelitian Sebelumnya 

Penelitian mengenai kepuasan kerja, stres kerja, komitmen organisasi, 

dan turnover intention telah banyak dilakukan di Indonesia, seperti penelitan 

yang dilakukan Fahrizal dan Utama (2017) ; Sentana Dan Surya ( 2017) ; 

Mahardika dan Wibawa (2017) ; Widyantara dan Ardana (2017) ; Utama dan 

Sintaasih (2017) ; Nanda dan Utama (2017) ; Monica dan Putra (2017); Dyantini 

dan Dewi  (2017); 

Penelitan yang dilakukan oleh Fahrizal dan Utama (2017) tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh persepsi dukungan organisasi 

terhadap komitmen organisasional serta untuk mengetahui pengaruh persepsi 

dukungan organisasi dan komitmen organisasional terhadap Turnover intention 

pada Hotel Kajane Mua Ubud. Penelitian ini dilakukan pada karyawan Hotel 

Kajane Mua Ubud, dengan jumlah sampel sebanyak 49 orang. Teknik analisis 

yang digunakan adalah analisis jalur (path analysis). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa persepsi dukungan organisasi berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap turnover intention. Persepsi dukungan organisasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasional. 

Komitmen organisasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap turnover 

intention. Implikasi yang dapat terjadi dari penelitian ini yaitu pihak hotel dapat 

menciptakan hubungan tenaga kerja yang positif baik antara atasan dengan 

karyawan maupun antara sesama karyawan. Pimpinan perusahaan harus 

membuat situasi dalam perusahaan terasa senyaman mungkin. Beban kerja 

disesuaikan dengan kapasitas kerja individu, sehingga persepsi dukungan 
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organisasi dan komitmen oganisasi dapat terwujud dan turnover intention dapat 

diminimalisir. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sentana Dan Surya ( 2017) tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja dan komitmen 

organisasonal terhadap turnover intention Manis Gallery Mas Ubud pada 

Karyawan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh 

karyawan Manis Gallery Mas Ubud yang berjumlah 54 orang karyawan, 

Metode penentuan sampel dilakukan dengan metode sampling jenuh. 

Pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara dan kuesioner. Alat 

analisis yang digunakan adalah teknik regresi linier berganda. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap turnover intention, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat 

kepuasan kerja maka akan mengurangi tingkat turnover intention. Untuk 

variabel komitmen organisasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

turnover intention, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat 

komitmen organisasional maka akan mengurangi tingkat turnover intention. 

Hal ini bertujuan agar karyawan tidak memiliki pemikiran terkait keinginan 

mereka untuk keluar dari perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Mahardika dan Wibawa (2017). 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh antara 

kepuasan kerja dan turnover intention yang dimediasi oleh komitmen organisasi 

pada PT. Autobagus Rent Car Bali. Instrumen yang digunakan dalam penelitian 

ini berupa kuesioner yang terdiri atas sejumlah pernyataan mengenai kepuasan 
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kerja, turnover intention, dan komitmen organisasi. Penelitian ini menggunakan 

sampel jenuh, dimana seluruh populasi penelitian akan dipilih menjadi sampel 

yaitu sebanyak 98 orang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah analisis jalur (path analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kepuasan kerja memiliki pengaruh yang signifikan secara langsung terhadap 

turnover intentions dan terdapat pengaruh tidak langsung antara kepuasan kerja 

terhadap turnover intentions yang dimediasi melalui komitmen organisasional. 

Penelitian yang dilakukan oleh Widyantara dan Ardana (2017) tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja dan komitmen 

organisasi terhadap intensitas turnover karyawan pada front office Department 

di Hotel Kuta Paradisso. Penelitian ini dilakukan pada karyawan front office 

department Hotel Kuta Paradisso. Ukuran sampel yang diambil sebanyak 75 

karyawan front office department Hotel Kuta Paradisso. Teknik pengambilan 

sampel dengan sampling jenuh yaitu teknik sensus, dimana responden yang 

diambil adalah seluruh karyawan front office department Hotel Kuta Paradisso. 

Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner yang menggunakan 

skala Likert 5 poin untuk mengukur 26 item pernyataan. Teknik analisis yang 

digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kepuasan kerja dan Komitmen organisasional secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap intensitas turnover. Kedua, bahwa 

kepuasan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap intensitas turnover. 

Ketiga, komitmen organisasional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

intensitas turnover. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Utama dan Sintaasih (2017) tujuan 

penelitian ini untuk menguji pengaruh work-family conflict dan kepuasan kerja 

terhadap komitmen organisasional dan turnover intention. Penelitian dilakukan 

pada karyawan Bank Mandiri Kantor Cabang Veteran. Penentuan sampel 

menggunakan metode sampel jenuh, dengan responden sebanyak 67 orang 

karyawan. Data dikumpulkan menggunakan kuisioner didukung dengan 

observasi dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan analisis jalur. 

Hasil penelitian membuktikan bahwa 1) work-family conflict berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap komitmen organisasional., 2) kepuasan kerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasional., 3) work-

family conflict berpengaruh positif dan signifikan terhadap turnover intention., 

(4) kepuasan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap turnover 

intention., 5) komitmen organisasional berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap turnover intention., dan 6) pengaruh tidak langsung mengindikasikan 

bahwa komitmen organisasional tidak mampu menurunkan tingkat pengaruh 

work-family conflict terhadap turnover intention. Namun hasil penelitian ini 

membuktikan jika tingkat kepuasan kerja yang semakin meningkat ditambah 

dengan komitmen organisasional yang semakin baik pada diri karyawan dapat 

menurunkan turnover intention.  

Penelitian yang dilakukan oleh Nanda dan Utama (2017) penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui pengaruh konflik kerja-keluarga dan kepuasan 

kerja terhadap turnover intention. Penelitian ini dilakukan di Pizza Hut Mall 

Bali Galeria. Sampel yang diambil sebanyak 60 orang dengan metode sampel 
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jenuh, dimana sampel jenuh disini menggunakan seluruh populasi yang ada 

sebagai sampel. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner 

dengan menggunakan skala Likert 5 poin. Teknik analisis yang digunakan 

adalah analisis jalur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masing-masing 

variabel konflik kerja-keluarga dan kepuasan kerja berpengaruh terhadap 

turnover intention di Restoran Pizza Hut Mall Bali Galeria dan pengaruh tidak 

langsung konflik kerja-keluarga terhadap turnover intention melalui kepuasan 

kerja. Ini menunjukkan bahwa konflik kerja-keluarga berpengaruh negatif 

terhadap kepuasan kerja, dan berpengaruh positif terhadap turnover intention. 

Kepuasan kerja dapat menurunkan tingkat turnover intention karyawan di 

Restoran Pizza Hut Mall Bali Galeria. 

Penelitian yang dilakukan oleh Monica dan Putra (2017)  penelitian ini 

bertujuan untuk 1) mengetahui pengaruh stres kerja terhadap turnover intention, 

2) mengetahui pengaruh komitmen organisasional terhadap turnover intention, 

dan 3) mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap turnover intention. 

Penelitian dilakukan pada dua hotel di Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten 

Gianyar, Bali yaitu Hotel Taman Harum dan Hotel Bali Spirit. Jumlah 

responden pada penelitian ini sebanyak 83 orang. Pengumpulan data dengan 

penyebaran kuesioner yang menggunakan skala likert 5 poin untuk mengukur 

30 indikator. Teknik analisis data adalah analisis regresi linier berganda. Hasil 

penelitian membuktikan bahwa stres kerja berpengaruh positif terhadap 

turnover intention. Hasil yang didapatkan selanjutnya yaitu, komitmen 

organisasional berpengaruh negatif terhadap turnover intention. Penelitian juga 
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mendapatkan hasil bahwa kepuasan kerja berpengaruh negatif terhadap 

turnover intention. 

Penelitian yang dilakukan oleh  Dyantini dan Dewi  (2017),penelitian ini 

bertujuan untuk menguji pengaruh komitmen organisasional dan penilaian 

kinerja terhadap turnover intention. Penelitian dilakukan terhadap karyawan di 

PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Distribusi Bali. Populasi dalam 

penelitian ini sebanyak 165 dan dengan menggunakan rumus Slovin maka 

didapat sampel sebanyak 62 responden yang ditentukan melalui random 

sampling method. Metode pengumpulan data melalui kuesioner. Teknik analisis 

data yang digunakan adalah Analisis Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa variabel komitmen organisasional dan penilaian kinerja 

berpengaruh negatif terhadap turnover intention karyawan di PT. Perusahaan 

Listrik Negara (Persero) Distribusi Bali. Tingginya komitmen organisasional 

dan baiknya penilaian kinerja dalam perusahaan mampu menekan tingkat 

turnover intention karyawan. 
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C. Kerangka Konseptual  

Variabel Independen        
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Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 

Keterangan : 

Berdasarkan kerangka konseptual diatas penelitian ini dimaksudkan 

untuk meneliti sejauh mana variabel independen, seperti :  Kepuasan Kerja, 

Stres Kerja, Komitmen Organisasi dan Konflik Kerja-Keluarga berpengaruh 

terhadap variabel dependen yaitu Turnover Intention pada karyawan PT DONG 

BANG INDO, Semarang 

D. Perumusan Hipotesis 

1. Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Turnover Intention  

Menurut Teori Ketidaksesuaian seseorang akan merasakan 

kepuasan kerja apabila tidak ada perbedaan antara yang seharusnya dengan 

kenyataan yang dirasakan, dalam hal ini batas minimal kebutuhan telah 
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terpenuhi. Jika kebutuhannya telah terpenuhi di atas batas minimal maka 

seseorang akan merasa lebih puas. Sebaliknya bila batas minimal 

kebutuhannya tidak terpenuhi maka seseorang akan merasakan 

ketidakpuasan kerja.  

Hal ini di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Monika dan 

Putra (2017), menunjukan bahwa faktor keefektifan kupuasan kerja 

berpengaruh signifikan terhadap keinginan keryawan pada perusahaan 

untuk melakukan turnover intention. Penelitian yang dilakukan oleh 

Nasution (2009), menyatakan bahwa kepuasan kerja merupakan kondisi 

terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan di lingkungan kerja seperti kebutuhan 

terhadap pekerjaan si pekerja, tingkat supervisi, hubungan sesame pekerja, 

kesempatan promosi yang memadai, dan tingkat upah yang memadai. 

Kepuasan kerja sangat menentukan bagus tidaknya kinerja dari seorang 

karyawan. Jika karyawan merasa puas dengan pekerjaannya, maka mereka 

akan terpacu untuk berbuat lebih baik lagi. 

Dan Penelitian Widyantara dan Ardana (2017), menunjukkan bahwa 

apabila kepuasan kerja yang dialami karyawan meningkat maka intensitas 

turnover yang terjadi pada karyawan fornt office department hotel Kuta 

Paradisso akan menurun.  

Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis penelitian 

sebagai berikut: 

H1: Kepuasan Kerja berpengaruh terhadap Turnover Intention  
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2. Pengaruh Stres Kerja terhadap Turnover Intention  

Menurut Richardson dan Rothstein (2008) dalam Monika dan Putra 

(2017), stres kerja merupakan suatu keadaan yang mempengaruhi kinerja 

karyawan, dimana kondisi kerja menyimpang dengan kondisi psikologis 

individu. Stres yang tidak bisa diatasi dengan baik biasanya berakibat pada 

ketidakmampuan orang berinteraksi secara positif terhadap lingkungannya, 

baik lingkungan luar maupun lingkungan dalam.   

Hal ini di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Monika dan 

Putra (2017) yang melihat pengaruh Stres Kerja terhadap keinginan 

karyawan untuk melakukan Turnover Intention. 

Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis penelitian 

sebagai berikut: 

H2: Stres Kerja berpengaruh terhadap Turnover Intention  

3. Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Turnover Intention 

Sopiah (2008:155) dalam Sentana dan Surya (2017) menyatakan 

bahwa komitmen organisasional adalah dimensi prilaku penting, yang dapat 

digunakan untuk menilai kecenderungan karyawan untuk bertahan sebagai 

anggota perusahaan. Karyawan yang berkomitmen untuk organisasi akan 

memiliki keinginan yang kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi 

tersebut, serta karyawan akan berupaya semaksimal mungkin dalam 

pekerjaannya.  

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Widyantara dan 

Ardana  (2017), dengan hasil penilitian yang menunjukan bahwa Stres Kerja 
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berpengaruh signifikan terhadap keinginan karyawan untuk melakukan 

Turnover Intention. Fahrizal dan Utama, Murdiarta (2017), hasil penelitian 

yang dilakukan menunjukkan bahwa Komitmen Organisasi berpengaruh 

signifikan terhadap keinginan karyawan untuk melakukan Turnover 

Intention 

Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis penelitian 

sebagai berikut: 

H3 : Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Turnover Intention  

4. Pengaruh Konflik Kerja-Keluarga terhadap Turnover Intention  

Work-family conflict adalah konflik yang terjadi karena adanya 

ketidakseimbangan peran antara tanggung jawab di tempat tinggal dengan 

di tempat kerja (Boles et al., 2001) dalam Utama dan Sentaasih (2017). 

Karyawan yang merasa aktivitas pekerjaannya dan aktivitasnya dirumah 

tidak cocok akan semakin tidak puas dengan pekerjaan mereka,   

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Nanda dan Utama  

(2017), yang menunjukkan bahwa Konflik Kerja-Keluarga berpengaruh 

positif dan signifikan yang berarti meningkatkan keinginana karyawan 

untuk melakukan Turnover Intention. Penelitian Zahroh, Retno dan Sudibya 

Gde Adnyana (2017), menunjukkan Konflik Kerja-Keluarga berpengaruh 

positif dan signifikan yang berarti meningkatkan keinginan karyawan untuk 

melakukan Turnover Intention 
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Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis penelitian 

sebagai berikut: 

H4: Konflik Kerja-Keluarga berpengaruh terhadap Turnover Intention 


