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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Peneliti Terdahulu

Penelitian mengenai hubungan kepuasan kerja terhadap turnover intention 

antara lain dilakukan Rahayu (2011) pada karyawan PT. X di Sidoarjo 

menghasilkan kesimpulan terdapat pengaruh secara simultan maupun parsial 

faktor-faktor kepuasan kerja yang terdiri dari isi pekerjaan, promosi, kompensasi, 

rekan kerja, dan kondisi kerja terhadap turnover intentions karyawan PT. X di

Sidoarjo. 

Penelitian lainnya dilakukan oleh Andini (2006) dalam tesisnya yang 

berjudul “Analisis  Pengaruh  Kepuasan Gaji, Kepuasan kerja, Komitmen 

Organisasional Terhadap Turnover Intention Pada Rumah Sakit Roemani 

Semarang ”menghasilkan kesimpulan bahwa kepuasan gaji, kepuasan kerja, 

komitmen organisasional mempunyai pengaruh yang negatif terhadap turnover 

intentions karyawan. 

Individu yang merasa terpuaskan dengan pekerjaannya cenderung untuk 

bertahan  dalam organisasi  sedangkan individu yang merasa kurang terpuaskan 

dengan pekerjaannya akan memilih keluar dari organisasi. Beberapa penelitian 

terdahulu yang terkait dengan topik penelitian ini dapat diiktisarkan dalam Tabel 

2.1:
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Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu

Peneliti Judul Penelitian Variabel Hasil Penelitian
Independen Dependen

Rahayu 
(2011)

Pengaruh 
Kepuasan Kerja 

Terhadap 
Turnover 
Intention

Karyawan PT. X 
di Sidoarjo

Kepuasan 
Kerja

Turnover 
Intention

Hasil pengujian 
hipotesis ada 

pengaruh secara 
simultan 

maupun parsial 
faktor-faktor 

kepuasan kerja 
yang terdiri dari 

isi pekerjaan, 
promosi, 

kompensasi, 
rekan kerja, dan 

kondisi kerja
terhadap 
turnover 
intentions

karyawan PT. X 
di Sidoarjo.

Andini
(2006)

Analisis Pengaruh
Kepuasan Gaji, 
Kepuasan kerja, 

Komitmen 
Organisasional 

Terhadap 
Turnover 

Intention Pada 
Rumah Sakit 

Roemani 
Semarang

Kepuasan
Gaji,

Kepuasan 
kerja, 

Komitmen 
Organisasion

al

Turnover
Intention

Kepuasan Gaji,
Kepuasan kerja, 

Komitmen 
Organisasional 
berpengaruh 

negatif terhadap 
turnover 
intention

Posisi peneliti saat ini adalah untuk membandingkan hasil penelitian atas 

temuan dari peneliti terdahulu, dalam hasil penelitian terdahulu, Rahayu (2011) 

menyimpulkan terdapat pengaruh antara kepuasan kerja terhadap turnover 

intention, sedangkan dalam penlitian Andini (2006) kepuasan kerja berpengaruh 

negatif terhadap turnover intention.
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B. Landasan Teori

1. Kepuasan Kerja

a. Pengertian Kepuasan Kerja

Robbins (2001), mendefinisikan kepuasan kerja  adalah suatu sikap 

umum seseorang individu terhadap pekerjaannya, selisih antara banyaknya 

ganjaran yang diterima seorang pekerja dan banyaknya yang mereka yakini 

seharusnya mereka terima. Menurut Hasibuan (2008:202) kepuasan kerja 

adalah sikap emosional dan menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. 

Kepuasan kerja dalam pekerjaan adalah kepuasan kerja yang dinikmati dalam 

pekerjaan dengan memperoleh pujian hasil kerja, penempatan, perlakuan, 

peralatan dan suasana lingkungan kerja yang baik karyawan yang lebih suka 

menikmati kepuasan kerja dalam pekerjaan akan lebih mengutamakan 

pekerjaannya dari pada balas jasa walaupun balas jasa itu penting. 

Kepuasan di luar pekerjaan adalah kepuasan kerja karyawan yang 

dinikmati diluar pekerjaan dengan besarnya balas jasa yang akan diterima dari 

hasil kerjanya, agar dia dapat membeli kebutuhan-kebutuhannya. Kepuasan 

kerja kombinasi dalam dan luar pekerjaan adalah kepuasan kerja yang 

dicerminkan oleh sikap emosional yang seimbang antara balas jasa dengan 

pelaksanaan pekerjaannya. Karyawan yang lebih menikmati kepuasan kerja 

kombinasi dalam dan luar pekerjaan akan merasa puas jika hasil dan balas 

jasanya dirasa adil dan layak.
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Individu yang merasa terpuaskan dengan pekerjaannya cenderung 

untuk bertahan dalam organisasi. Sedangkan individu yang merasa kurang

terpuaskan dengan pekerjaannya akan memilih untuk keluar dan organisasi.

Kepuasan kerja yang dirasakan dapat mempengaruhi pemikiran seseorang

untuk keluar. Evaluasi terhadap berbagai alternatif pekerjaan, pada akhirnya

akan mewujudkan terjadinya turnover karena individu yang memilih keluar 

organisasi akan  mengharapkan hasil yang lebih memuaskan di tempat lain.

b. Faktor-Faktor Kepuasan Kerja

Levi (2002) menyatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

kepuasan kerja yakni:

1) Pekerjaan itu sendiri (work it self)

Setiap pekerjaan memerlukan suatu keterampilan tertentu sesuai dengan

bidangnya masing-masing. Sukar tidaknya suatu pekerjaan serta perasaan 

seseorang bahwa keahliannya  dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan 

tersebut, akan meningkatkan kepuasan kerjanya.

2) Teman sekerja (workers)

Teman kerja merupakan faktor yang  berhubungan dengan hubungan 

antara pegawai dengan atasannya dan dengan pegawai lain, baik yang

sama maupun yang berbeda jenis pekerjaannya.

3) Hubungan dengan atasan (supervision)

Kepemimpinan yang konsisten berkaitan dengan kepuasan kerja adalah 

tenggang rasa (consideration). Hubungan fungsional mencerminkan 
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sejauh mana atasan membantu tenaga kerja untuk memuaskan nilai-nilai

pekerjaan yang penting bagi tenaga kerja. Hubungan keseluruhan

didasarkan pada ketertarikan antar pribadi yang mencerminkan sikap

dasar dan nilai-nilai yang serupa, misalnya keduanya mempunyai 

pandangan hidup yang sama. Tingkat kepuasan kerja yang paling besar

dengan atasan adalah jika kedua jenis hubungan adalah positif. Atasan

yang memiliki ciri pemimpin yang transformasional, maka tenaga kerja

akan meningkat motivasinya dan sekaligus dapat merasa puas dengan 

pekerjaannya.

4) Promosi (promotion)

Promosi merupakan faktor yang berhubungan dengan ada tidaknya 

kesempatan untuk memperoleh peningkatan karier selama bekerja.

5) Gaji atau upah (pay)

Merupakan faktor pemenuhan kebutuhan hidup pegawai yang dianggap

layak atau tidak.

c. Tujuan Kepuasan Kerja

Menurut Kuswadi (2004) tujuan kepuasan karyawan yang bekerja pada 

perusahaannya tempat bekerja adalah:

1) Mengidentifikasi kepuasan karyawan secara keseluruhan, termasuk 

kaitannya dengan tingkat urutan prioritasnya. Prioritas yang dimaksud 

dapat berbeda antara karyawan dari berbagai bidang dalam organisasi 

yang sama dan antara perbandingannya yang satu dan organisasi lainnya.
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2) Menetahui persepsi setiap karyawan terhadap perusahaan sampai 

seberapa dekat persepsi tersebut sesuai dengan harapan mereka dan 

bagaimana perbandingan dengan karyawan lain.

3) Mengetahui atribut yang termasuk dalam kategori kritis yang 

berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan karyawan. Dengan 

demikian, keseluruhan kepuasan karyawan dapat dimonitori dan 

diperbaiki dimasa mendatang.

4) Apabila memungkinkan perusahaan dapat membandingkan dengan indek 

milik perusahaan saingan atau perusahaan lainnya.

2. Turnover Intention

a. Intention

Intensi ini layaknya sebuah rencana yang disusun sebelum kita 

melakukan sesuatu. Sebagaimana penjelasan Ajzen (2006) yang mengatakan 

bahwa intensi merupakan suatu indikasi dari kesiapan seseorang untuk 

menunjukkan perilaku, dan hal ini merupakan anteseden dari perilaku. Hal ini 

diperjelas oleh Warshaw dan Davis dalam Landry (2003) yang menyatakan 

bahwa intensi adalah tingkatan dimana seseorang memformulasikan rencana 

untuk menunjukkan suatu tujuan masa depan yang spesifik atau tidak, secara 

sadar. 

Warshaw dan Davis (dalan Landry, 2003) juga menambahkan bahwa 

intensi melibatkan pembuatan komitmen perilaku untuk menunjukkan suatu 
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tindakan atau tidak, dimana ada harapan yang diperkirakan seseorang dalam 

menunjukkan suatu tindakan bahkan ketika komitmen belum dibuat.

Definisi Intention (intensi), menurut anwar dkk, menunjukan bahwa 

intensi merupakan probabilitas yang bersifat subjektif, yaitu perkiraan 

seseorang mengenai seberapa besar kemungkinannya untuk melakukan suatu 

tindakan tertentu. Artinya, mengukur intensi adalah mengukur kemungkinan 

seseorang dalam melakukan perlilaku tertentu (Anwar, Bakar & Harmaini, 

2005).

Menurut Azjen dalam teorinya yang disebut theory of planned behavior

(Ajzen, 2005) intention dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu:

1) Sikap terhadap tingkah laku tertentu (attitude toward behavior)

2) Norma subjektif (subjective norm)

3) Persepsi tentang kontrol prilaku (perceived behavior control)

Faktor pertama, sikap terhadap prilaku, adalah penilaian yang bersifat 

pribadi dari orang yang bersangkutan, menyangkut pengentahuan dan 

keyakinan mengenai prilaku tertentu, baik dan buruknya, keuntungan dan 

manfaatnya. Norma subjektif mencerminkan pengaruh sosial, yaitu persepsi 

seseorang terhadap tekanan sosial (masyarakat, orang-orang sekitar) untuk 

melakukan atau tidak melakukan suatu tingkah laku.

Persepsi tentang kontrol prilaku merupakan persepsi mengenai sulit atau 

mudahnya seseorang untuk menampilkan tingkah laku tertentu dan 
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diasumsikan merefleksikan pengalaman masa lalu beserta halangan atau 

rintangan yang diantisipasi.

b. Turnover Intention

Arti intention (intensi) adalah niat atau keinginan yang timbul pada 

individu untuk melakukan sesuatu. Sementara Turnover adalah berhentinya 

seseorang karyawan dari tempatnya bekerja secara sukarela. Dapat 

didefinisikan bahwa intention turnover adalah kecenderungan atau niat 

karyawan untuk berhenti bekerja dari pekerjaannya secara sukarela menurut 

pilihannya sendiri (Zeffane, 2003).

Harnoto (2002) menyatakan: “turnover intentions adalah kadar atau 

intensitas dari keinginan untuk keluar dari perusahaan, banyak alasan yang 

menyebabkan timbulnya turnover intentions ini dan diantaranya adalah 

keinginan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Indriantoro (dalam 

Indrianto & Suwandi,2001 ) menyatakan intensi turnover mengacu pada hasil 

evaluasi individu mengenai kelanjutan hubungannya dengan organisasi dan 

belum diwujudkan dalam tindakan pasti meninggalkan organisasi. Pendapat 

tersebut juga relatif sama dengan pendapat yang telah diungkapkan 

sebelumnya, bahwa turnover intentions pada dasarnya adalah keinginan untuk 

meninggalkan (keluar) dari perusahaan.

Turnover Intention yang tinggi menyita perhatian perusahaan karena 

mengganggu operasi, melahirkan permasalahan moral pada karyawan yang 

tinggal, dan juga melambungkan biaya dalam rekrutmen, wawancara, tes, 
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pengecekan referensi, biaya administrasi pemrosesan karyawan baru, 

tunjangan, orientasi, dan biaya peluang yang hilang karena karyawan baru 

harus mempelajari keahlian yang baru (Simamora,2006).

Toly (2001), menyatakan: “Tingkat keinginan berpindah yang tinggi para 

staf akuntan telah menimbulkan biaya potensial untuk Kantor Akuntan Publik 

(KAP).” Pendapat ini menunjukkan bahwa turnover intensions merupakan 

bentuk keinginan karyawan untuk berpindah ke perusahaan lain. Handoko 

(2000) menyatakan: “Perputaran (turnover) merupakan tantangan khusus bagi 

pengembangan sumber daya manusia. Karena kejadian-kejadian tersebut tidak 

dapat diperkirakan, kegiatan-kegiatan pengembangan harus mempersiapkan 

setiap saat pengganti karyawan yang keluar.”Di lain pihak, dalam banyak kasus 

nyata, program pengembangan perusahaan yang sangat baik justru 

meningkatkan turnover intentions.

Pergantian karyawan atau keluar masuknya karyawan dari organisasi 

adalah suatu fenomena penting dalam kehidupan organisasi. Ada kalanya 

pergantian karyawan memiliki dampak positif. Namun sebagian besar 

pergantian karyawan membawa pengaruh yang kurang baik terhadap 

organisasi, baik dari segi biaya maupun dari segi hilangnya waktu dan 

kesempatan untuk memanfaatkan peluang dalam arti luas, “turnover diartikan 

sebagai aliran para karyawan yang masuk dan keluar perusahaan” (Ronodipuro 

dan Husnan, 1995). Sedangkan Mobley (1986: 13), megemukakan bahwa 

batasan umum tentang pergantian karyawan adalah : “berhentinya individu 
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sebagai anggota suatu organisasi dengan disertai pemberian imbalan keuangan 

oleh organisasi yang bersangkutan”.

c. Indikasi Terjadinya Turnover Intention

Menurut Harnoto (2002): “Turnover intentions ditandai oleh berbagai hal 

yang menyangkut perilaku karyawan, antara lain: absensi yang meningkat, 

mulai malas kerja, naiknya keberanian untuk melanggar tata tertib kerja, 

keberanian untuk menentang atau protes kepada atasan, maupun keseriusan 

untuk menyelesaikan semua tanggung jawab karyawan yang sangat berbeda 

dari biasanya.” Indikasi-indikasi tersebut dapat digunakan sebagai acuan untuk 

memprediksikan turnover intentions karyawan dalam sebuah perusahaan.

1) Absensi yang meningkat. Karyawan yang berkinginan untuk melakukan 

pindah kerja, biasanya ditandai dengan absensi yang semakin meningkat. 

Tingkat tanggung jawab karyawan dalam fase ini sangat kurang 

dibandingkan dengan sebelumnya.

2) Mulai malas bekerja. Karyawan yang berkinginan untuk melakukan 

pindah kerja, akan lebih malas bekerja karena orientasi karyawan ini 

adalah bekerja di tempat lainnya yang dipandang lebih mampu 

memenuhi semua keinginan karyawan bersangkutan.

3) Peningkatan terhadap pelanggaran tata tertib kerja. Berbagai 

pelanggaran terhadap tata tertib dalam lingkungan pekerjaan sering 

dilakukan karyawan yang akan melakukan turnover. Karyawan lebih 
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sering meninggalkan tempat kerja ketika jam-jam kerja berlangsung, 

maupun berbagai bentuk pelanggaran lainnya.

4) Peningkatan protes terhadap atasan. Karyawan yang berkinginan 

untuk melakukan pindah kerja, lebih sering melakukan protes terhadap 

kebijakan-kebijakan perusahaan kepada atasan. Materi protes yang 

ditekankan biasanya berhubungan dengan balas jasa atau aturan lain yang 

tidak sependapat dengan keinginan karyawan.

5) Perilaku positif yang sangat berbeda dari biasanya. Biasanya hal ini 

berlaku untuk karyawan yang karakteristik positif. Karyawan ini 

mempunyai tanggung jawab yang tinggi terhadap tugas yang dibebankan, 

dan jika perilaku positif karyawan ini meningkat jauh dan berbeda dari 

biasanya justru menunjukkan karyawan ini akan melakukan turnover.

d. Faktor yang Mempengaruhi Turnover Intention

Mobley (1986) menyatakan bahwa banyak faktor yang menyebabkan 

karyawan berpindah dari tempat kerjanya namun faktor determinan keinginan 

berpindah diantaranya adalah:

1) Kepuasan Kerja

Pada tingkat individual, kepuasan merupakan variabel psikologi yang 

paling sering diteliti dalam suatu model intention to leave. Aspek 

kepuasan yang ditemukan berhubungan dengan keinginan individu untuk 

meninggalkan organisasi meliputi kepuasan akan upah dan promosi, 
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kepuasan atas supervise yang diterima, kepuasan dengan rekan kerja dan 

kepuasan akan pekerjaan dan isi kerja.

2) Komitmen organisasi

Karena hubungan kepuasan kerja dan keinginan meninggalkan tempat 

kerja hanya menerangkan sebagian kecil varian maka jelas model proses 

intention to leave karyawan harus menggunakan variabel lain di luar 

kepuasan kerja sebagai satu-satunya variabel penjelas. Perkembangan 

selanjutnya dalam studi intention to leave memasukkan konstruk 

komitmen organisasional sebagai konsep yang turut menjelaskan proses 

tersebut sebagai bentuk perilaku, komitmen organisasional dapat 

dibedakan dari kepuasan kerja. Komitmen mengacu pada respon 

emosional (affective) individu kepada keseluruhan organisasi, sedangkan 

kepuasan mengarah pada respon emosional atas aspek khusus dari 

pekerjaan.

Wanous dalam Zimmerman (2007) menyatakan ada 2 faktor yang 

mempengaruhi timbulnya intensi turnover, yaitu :

1) Individual Differences

a) Gender

Hasil penelitian Parsons dalam Mobley (1986:132) dari segi gender 

ditemukan bahwa wanita lebih cenderung untuk melakukan turnover 

dibandingkan dengan pria.
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b) Race

Parsons dalam Mobley (1986:132) menyatakan bahwa karyawan 

perusahaan yang berkulit hitam lebih banyak mengalami turnover

dibandingkan dengan karyawan berkulit putih

c) Age

Mobley (1986:115) Menyatakan, karyawan yang muda memiliki 

Kemungkinan yang tinggi untuk meninggalkan perusahaan. Hal ini 

dikarenakan karyawan yang lebih muda mungkin mempunyai 

kesempatan yang lebih banyak untuk mendapatkan pekerjaan yang 

baru yang memilki tanggung jawab kekeluargaan yang lebih kecil, 

sehingga dengan demikian lebih mempermudah mobilitas pekerjaan. 

d) Education

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Parsons dalam Mobley 

(1986:132) individu yang berpendidikan tinggi cenderung untuk 

melakukan turnover dibandingkan individu yang berpendidikan 

rendah.

2) Organization Characteristics

a) Pay Level

Turnover berada pada tingkat tertinggi didalam industri-industri yang 

yang menggaji karyawannya lebih rendah. Armknecht dan Early 

dalam Mobley (1986:112) menyatakan faktor penting dalam 

menentukan berbagai variasi antar industri dalam hal turnover adalah 

tingkat pendapatan yang ada dalam industri tersebut.
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b) Existence of training program

Dengan adanya program training maka diharapkan kemampuan yang 

dimiliki oleh karyawan akan semakin meningkat dengan demikian 

karyawan akan diberikan kesempatan unutk mengembangkan 

karirnya dalam organisasi. Kesempatan untuk mengembangkan karir 

ini akan menurunkan keinginan karyawan untuk keluar dari 

organisasi tersebut.

c) Length of training program

Salah satu strategi untuk mensosialisasikan budaya perusahaan kepada 

karyawan adalah melalui training. Melalui lamanya jangka waktu 

pengadaan training diharapkan karyawan akan semakin memahami 

dan menerima budaya dari perusahaan. Dengan kata lain karyawan 

akan merasa puas terhadap keberadaan perusahaan, dan keinginan 

untuk meninggalkan perusahaan pun akan semakin kecil.

March dan Simon dalam Mobley (1986:138) juga menemukan bahwa ada 

banyak aspek integratif munculnya intensi turnover, antara lain :

1) Kepuasan kerja,  termasuk image (gambaran) pekerjaan, perkiraan 

hubungan antar pekerjaan dan kecocokan antara pekerjaan dan aturan-

aturan lainnya,

2) Kemungkinann transfer dalam organisasi,
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3) Tersedianya alternatif pekerjaan lain atau diluar organisasi. Hal ini juga 

di pengaruhi oleh keberadaan organisasi, tingkat aktivitas bisnis, dan 

karakteristik personal.

Mobley (1986:128) menyatakan keinginan (intention) untuk keluar dari 

organisasi merupakan prediktor dominan yang bersifat positif terhadap 

terjadinya turnover. Oleh karena itu, jika karyawan menerima dan merasa puas 

dengan hasil evaluasi terhadap pekerjaannya maka keinginan untuk keluar dari 

organisasi akan semakin kecil. Demikian sebaliknya, jika karyawan tidak dapat 

menerima dan menyukai pekerjaannya maka keinginan untuk melakukan 

turnover akan semakin besar.

Faktor – faktor organizational characteristic dapat di asumsikan sebagai 

faktor eksternal yang berhubungan dengan kualitas kehidupan bekerja di dalam 

organisasi.  Faktor  –  faktor  yang  berhubungan  dengan  kualitas  kehidupan 

bekerja yaitu pay level, dan training program (existence of training program 

dan length of training program). Dengan diberikan upah yang mencukupi dan 

adil serta training yang diberikan oleh perusahaan, diharapkan dapat 

mengurangi intensi turnover karyawan serta meningkatkan kualitas kehidupan 

bekerja didalam organisasi.

3. Hubungan Kepuasan Kerja dengan Turnover Intention

Kepuasan kerja seseorang dapat mempengaruhi prilaku kerja seseorang, 

misalnya dalam bentuk efektifitas kerja, prestasi kerja, partisipasi aktif dan 

kemauan untuk tetap menjadi anggota (Esiyannera, 1991).
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Mitchell dalam Sedarmayanti (2001) menyebutkan ada empat hal yang 

merupakan akbiat dari kepuasan kerja, yaitu turnover, absensi, kesehatan dan 

produktifitas. Turnover dan absensi merupakan akibat langsung yang muncul 

karena tidak adanya kepuasan kerja pada karyawan suatu perusahaan. Oleh 

karena itu apabila terdapat kepuasan kerja yang tinggi pada karyawan suatu 

perusahaan, maka dapat diharapkan bahwa turnover dan absensi akan berada 

pada tingkat yang paling rendah.

Selain itu juga Hullin (1985) mengakui bahwa alternatif pekerjaan 

dan kepuasan kerja dapat memiliki pengaruh yang substansial pada keinginan 

keluar pekerja pada berbagai populasi. Kepuasan kerja yang rendah telah

sering diidentifikasikan sebagai suatu alasan yang penting yang

menyebabkan individu meninggalkan pekerjaannya (Price dan Muller, 1981;

pada William dan Hazer, 1986) menyimpulkan secara empiris bahwa

ketidakpuasan kerja memiliki suatu pengaruh langsung pada pembentukan

keinginan keluar.

Kepuasan kerja menyangkut seberapa besar kesesuaian antara seberapa 

besar penghargaan yang diterima dan pekerjaannya dengan ekspektasinya 

mengenai seberapa besar yang seharusnya diterima. Kepuasan kerja berkaitan

dengan seberapa puas seseorang dengan aspek-aspek pekerjaannya. Kepuasan

kerja didefinisikan sebagai perasaan senang atau emosi positif yang diperoleh

dari pengalaman kerja, yang berkenaan dengan individu, bukan kelompok

dan menyangkut masa lalu, bukan masa yang akan datang.
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Banyak penelitian yang dilakukan oleh para ahli seperti Brayfield dan 

Crockett (dalam Wexley dan Yukl, 1977), Mobley dkk (1979), Muchinsky dan 

Tuttle (1979), Porter dan Steer (1983), Robin (1989) dan Riggio (1990), 

berkesimpulan bahwa semakin tidak puas karyawan dengan pekerjaannya, 

maka semakin besar kemungkinan terjadinya turnover.

Kepuasan kerja pada karyawan memiliki arti yang sangat penting bagi 

suatu perusahaan. Karyawan yang merasa puas dengan apa yang didapatkan 

maka ia akan bertahan di perusahaan itu dan mampu bekerja secara produktif. 

Mobley (1986:145), menyatakan kepuasan kerja memiliki hubungan erat 

terhadap pikiran untuk berhenti bekerja dan intensi untuk mencari pekerjaan 

lain. Intensi untuk berhenti pada akhirnya memilliki hubungan singnifikan

terhadap turnover  yang sebenarnya.

Karyawan dalam bekerja akan mengevaluasi apa yang diperoleh dari 

pekerjaannya. Motowildo dalam Yuyetta (2002) mengemukakan kepuasan 

kerja mempengaruhi intensi karyawan untuk keluar dan ini merupakan hasil 

dari harapan karyawan terhadap pekerjaannya. Ketidakpuasan kerja akan 

menyebabkan adanya perasaaan negatif terhadap pekerjaan, rendah pemenuhan 

diri, pesimis tehadap masa depannya, sehingga karyawan bersangkutan akan 

berorientasi untuk berganti pekerjaan. Kondisi seperti ini menyebabkan 

individu mulai berpikir untuk berhenti kerja dan berusaha mencari peluang 

kerja baru dan berniat untuk keluar dari pekerjaanya sekarang.

Mobley (1986:145), berpendapat bahwa perasaan tidak puas dapat 

menimbulkan pikiran untuk keluar pada karyawan yang dilanjutkan dengan 
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upaya mencari pekerjaan lain. Jika kerugian yang akan ditanggung akibat 

keluar dari pekerjaannya terlalu tinggi, maka individu akan mengevaluasi 

kembali pekerjaannya (peninjauan kembali terhadap perasaan tidak puas nya 

itu), mengurangi pikiran untuk keluar dan melakukan alternatif lain dari 

turnover seperti mangkir dari pekerjaan atau berprilaku positif terhadap 

pekerjaan lain yang lebih baik, maka ini akan merangsang intensi karyawan 

untuk keluar, yang diikuti dengan keluarnya karyawan dari perusahaan itu, 

tetapi jika pekerjaan lain itu tidak lebih baik, maka ini akan membuat karyawan 

untuk tetap bertahan pada pekerjaanya semula.

Gambar 2.1 Tahapan Kognitif

Sumber: Mobley (1986:150)

Pekerja-pekerja yang melakukan turnover umumnya disebabkan karena 

mereka merasa tidak puas dengan manajemen perusahaan, kualitas dan sifat-

sifat dari kondisi kerja, besarnya upah, perasaan diperlakukan secara tidak adil 
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oleh perusahan dan mutu pengawasan yang tidak memadai. Kondisi-kondisi 

tersebut akan membuat pekerja merasa dikecewakan dan tidak dihargai 

(Sunarso, 2000).

4. Pengertian UKM

Definisi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mempunyai batasan yang   

bervariasi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Berdasarkan kuantitas tenaga 

kerja, usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 

5 – 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitias usaha yang 

memiliki tenaga kerja 20 – 99 orang.

  Berdasarkan UU No. 9 tahun 1995,  usaha kecil dan  menengah 

memiliki kriteria sebagai berikut:

1) Kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha.

2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1 miliar.

3) Milik Warga Negara Indonesia (WNI)

4) Berdiri  sendiri,  bukan  merupakan  anak  perusahaan  atau  cabang 

perusahaan yang dimiliki atau dikuasai usaha besar.

5) Bentuk usaha orang per orang, badan usaha berbadan hukum/tidak, 

termasuk koperasi.

6) Untuk sektor industri, memiliki total aset maksimal Rp 5 miliar.

7) Untuk sektor non industri, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 

600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha), atau 
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memiliki hasil penjualan  tahunan maksimal Rp 3 miliar pada usaha yang 

dibiayai.

5. Kerangka Pikir

Berdasarkan pembahasan mengenai pengaruh kepuasan kerja terhadap 

turnover intention, penelitian dan pendapat dari beberapa ahli seperti Mobley 

yang berpendapat bahwa perasaan tidak puas dapat menimbulkan pikiran untuk 

keluar pada karyawan yang dilanjutkan dengan upaya mencari pekerjaan lain. 

Motowildo dalam Yuyetta mengemukakan kepuasan kerja mempengaruhi intensi 

karyawan untuk keluar dan ini merupakan hasil dari harapan karyawan terhadap 

pekerjaannya. Maka peneliti membuat kerangka pikir penelitian yang di ajukan 

sebagai berikut: 

Dalam kerangka penelitian variabel kepuasan kerja, indikator menggunakan 

faktor-faktor kepuasan kerja karyawan dari Levi (2002), sedangkan untuk variabel 

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Penelitian
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turnover intention menggunakan indikator dari model tahapan kognitif Mobley 

(1986).

6. Hipotesis

Kepuasan kerja dihubungkan negatif dengan keluarnya karyawan (turnover 

intention), tetapi faktor-faktor lain seperti kondisi pasar kerja, kesempatan kerja 

alternatif, dan panjangnya masa kerja merupakan kendala yang penting untuk 

meninggalkan pekerjaan yang ada (Robbins, 2001; Tett and Meyer, 1995; Johnson 

et. al, 1987).

Berdasarkan pernyataan diatas peneliti menduga kepuasan kerja yang terdiri 

dari Pekerjaan itu sendiri (work it self), Teman sekerja (co worker), Hubungan

dengan atasan (supervision), Gaji (pay) berpengaruh negatif terhadap turnover 

intention pada pekerja UKM Sarimustika.


