
11 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Peneliti Terdahulu 

Andini (2006) dalam tesisnya yang berjudul “Analisis kepuasan gaji, 

kepuasan kerja, komitmen organisasional terhadap Turnover Intentions pada 

Rumah sakit Roemani Semarang”. Menggunakan teknik analisis Structural 

Equation Modelling  (SEM), hasil penelitian menunjukan bahwa kepuasan gaji, 

kepuasan kerja, komitmen organisasional mempunyai pengaruh yang negatif 

terhadap turnover intention 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. 

Manurung (2012) melakukan penelitian untuk mengetahui dan 

menganalisis stres kerja dan kepuasan kerja terhadap turnover intentions 

karyawan (Studi Pada STIKES Widya Husada Semarang). Jumlah sampel yang 

ditetapkan sebanyak 98 responden dengan menggunakan metode sensus dan 

metode analisis data yang digunakan adalah analisa regresi linier berganda dengan 

menggunakan bantuan progran SPSS. Hasil kesimpulan yang dilakukan oleh 

manurung adalah variabel stres kerja berpengaruh positif terhadap turnover 

intention karyawan. Kepuasan kerja berpengaruh negatif terhadap  turnover 

intention karyawan. Hasil koefisien determinasi yang kecil menunjukkan bahwa 
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kemampuan variabel independen (stres kerja dan kepuasan kerja) dalam  

menjelaskan variabel dependen (turnover intention karyawan) sangat terbatas. 

Dari kedua peneliti diatas adapun perbedaan penelitian ini dengan yang 

dilakukan peneliti di atas adalah objek penelitian yang akan diteliti. Persamaan 

dari penelitian yang di atas yaitu meneliti tentang trunover intention dengan 

menggunakan teknik analisis regresi linier sederhana. Dari pembahasan penelitian 

terdahulu di atas, maka dapat dilihat ringkasan penelitian terdahulu pada tabel 2.1 

di bawah ini : 

Tabel 2.1 

Peneliti Terdahulu 

Peneliti Judul Alat Analisis Hasil 

Rita andini 

(2006) 

“Analisi kepuasan 

gaji, kepuasan kerja, 

komitmen 

organisasional 

terhadap Turnover 

Intentions pada 

Rumah sakit 

Roemani semarang” 

SEM dengan 

AMOS 5 
 kepuasan kerja 

berpengaruh positif 

terhadap komitmen 

organisasi. 

 Kepuasan kerja 

berpengaruh negative 

terhadap turnover. 

 komitmen organisasi 

berpengaruh negative 

terhadap turnover 

Mona Tiorina 

Manurung 

Analisis Pengaruh 

stres kerja dan 

kepuasan kerja 

terhadap turnover 

intentions karyawan 

(Studi Pada STIKES 

Widya Husada 

Semarang). 

Universitas 

Dipenogoro 

Semarang. 

Analisis 

Linier 

Berganda 

 stres kerja berpengaruh 

positif terhadap 

turnover intention 

karyawan 

 Kepuasan kerja 

berpengaruh negatif 

terhadap  turnover 

intention karyawan. 

 

 



13 
 

2.2 Tinjauan  Teori 

2.2.1 Kepusan kerja 

Fuad Mas‟ud (2002) menyatakan bahwa kepuasan kerja merupakan sikap 

positif terhadap pekerjaan pada diri seseorang. Pada dasarnya kepuasan kerja 

merupakan hal yang bersifat individual. Setiap individu akan memiliki tingkat 

kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada 

dirinya. Biasanya orang akan merasa puas atas kerja yang telah atau sedang 

dijalankan, apabila apa yang dikerjakan dianggap telah memenuhi harapan, sesuai 

dengan tujuannya bekerja. Apabila seseorang mendambakan sesuatu, berarti yang 

bersangkutan memiliki suatu harapan dan dengan demikian akan termotivasi 

untuk melakukan tindakan ke arah pencapaian harapan tersebut. Jika harapan 

tersebut terpenuhi, maka akan dirasakan kepuasan.  

Kepuasan kerja menunjukkan kesesuaian antara harapan seseorang yang 

timbul dan imbalan yang disediakan pekerjaan, sehingga kepuasan kerja juga 

berkaitan erat dengan teori keadilan, perjanjian psikologis, dan motivasi. Robbins 

(2006) mendefinisikan kepuasan kerja sebagai suatu sikap umum seorang individu 

terhadap pekerjaannya dimana dalam pekerjaan tersebut seseorang dituntut untuk 

berinteraksi dengan rekan sekerja dan atasan, mengikuti aturan dan kebijaksanaan 

organisasi, memenuhi standar produktivitas. Robbins (2006) menyatakan bahwa 

orang dalam melaksanakan pekerjaannya dipengaruhi oleh dua faktor yang 

merupakan kebutuhan, yaitu : 
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1. Maintenance Factors   

Faktor-faktor pemeliharaan yang  berhubungan dengan hakikat manusia yang 

ingin memperoleh ketentraman badaniah. Kebutuhan kesehatan ini menurut 

Hezberg merupakan kebutuhan yang berlangsung terus-menerus,  karena 

kebutuhan ini akan kembali pada titik nol setelah terpenuhi. Faktor-faktor 

pemeliharaan ini meliputi : 

a. Gaji atau upah (wages or salaries)  

b. Kondisi kerja (working condition)  

c. Kebijaksanaan dan administrasi perusahaan (company policy and 

administration)  

d. Hubungan antar pribadi (interpersonal relation)  

e. Kualitas supervisi (quality supervisor) 

Hilangnya faktor-faktor pemeliharaan ini dapat menyebabkan timbulnya 

ketidakpuasan dan absennya karyawan, bahkan dapat menyebabkan banyak 

karyawan yang keluar. Faktor-faktor pemeliharaan ini perlu mendapat perhatian 

yang wajar dari pimpinan, agar kepuasan dan gairah bekerja bawahan dapat 

ditingkatkan. Maintenance factors ini bukanlah merupakan motivasi bagi 

karyawan, tetapi merupakan keharusan yang harus diberikan oleh pimpinan 

kepada mereka, demi kesehatan dan kepuasan bawahan. 

2.  Motivation Factors    

Adalah faktor motivator yang menyangkut kebutuhan psikologis seseorang 

yaitu perasaan sempurna dalam melakukan pekerjaan. Faktor motivasi ini 
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berhubungan dengan penghargaan terhadap pribadi yang secara langsung 

berkaitan dengan pekerjaan. Faktor motivasi ini meliputi : 

a. Prestasi (achievement)  

b. Pengakuan (recognition)  

c. Pekerjaan itu sendiri (the work it self)  

d. Tanggung jawab (responsibility)  

e. Pengembangan potensi individu (advancement) 

f. Kemungkinan berkembang (the possibility of growth) 

Dalam teori ini timbul paham bahwa dalam perencanaan pekerjaan harus 

diusahakan sedemikian rupa, agar kedua faktor ini (faktor pemeliharaan dan faktor 

motivasi) dapat dipenuhi. Banyak kenyataan yang dapat dilihat misalnya dalam 

suatu perusahaan, kebutuhan kesehatan mendapat perhatian yang lebih banyak 

daripada pemenuhan kebutuhan individu secara keseluruhan. Hal ini dapat 

dipahami, karena kebutuhan mempunyai pengaruh yang dominan terhadap 

kelangsungan hidup individu. Kebutuhan peningkatan prestasi dan pengakuan ada 

kalanya dapat dipenuhi dengan memberikan bawahan suatu tugas yang menarik 

untuk dikerjakan. Ini adalah suatu tantangan bagaimana suatu pekerjaan 

direncanakan sedemikian rupa, sehingga  dapat menstimulasi dan menantang si 

pekerja serta menyediakan kesempatan baginya untuk maju. 

Karena itu disebutkan dalam (Robins, 2006) bahwa karyawan yang merasa 

tidak puas dapat melakukan beberapa tindakan, seperti :   

1. Exit (keluar) yaitu perilaku yang mengarah untuk meninggalkan organisasi, 

meliputi pencarian posisi baru sekaligus mengundurkan diri.  
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2. Voice (bersuara)  secara aktif dan konstruktif berupaya memperbaiki kondisi, 

yang meliputi menyarankan perbaikan, mendiskusikan masalah dengan atasan, 

dan sebagian bentuk kegiatan perserikatan.  

3. Loyalty (kesetiaan) yaitu secara pasif namun optimis menunggu perbaikan 

kondisi, yang meliputi membela organisasi dari kritikan eksternal dan 

mempercayai organisasi beserta manajemennya untuk “melakukan hal yang 

benar”. 

4. Neglect (pengabaian) yaitu secara pasif membiarkan keadaan memburuk, yang 

meliputi keabsenan atau keterlambatan kronis, penurunan usaha, dan 

peningkatan tingkat kesalahan. 

Sedangkan Handoko (2001) mendefinisikan kepuasan kerja (job 

satisfaction) sebagai keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak 

menyenangkan dengan mana para karyawan memandang pekerjaan mereka. 

Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Ini 

nampak dalam sikap positip karyawan terhadap pekerjaan dan segala sesuatu yang 

dihadapi di lingkungan kerjanya. Departemen personalia atau manajemen harus 

senantiasa memonitor kepuasan kerja, karena hal itu mempengaruhi tingkat 

absensi, perputaran tenaga kerja, semangat kerja, keluhan-keluhan, dan masalah-

masalah personalia vital lainnya. Dalam Fathoni (2006) Kepuasan kerja adalah 

sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Sikap ini 

dicerminkan oleh moral kerja, kedisiplinan, dan prestasi kerja. Kepuasan ini 

dinikmati dalam pekerjaan, luar pekerjaan, dan kombinasi dalam dan luar 

pekerjaan. 
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Kepuasan kerja dalam pekerjaan adalah kepuasan kerja yang dinikmati 

dalam pekerjaan dengan memperoleh tujuan hasil kerja, penempatan, perlakuan, 

dan suasana lingkungan kerja yang baik. Karyawan yang lebih suka menikmati 

kepuasan kerja dalam pekerjaan ini akan lebih mengutamakan pekerjaannya 

daripada balas jasa atas pelaksanaan tugas-tugasnya. 

Luthans (2006) dalam bukunya Perilaku Organisasi secara rinci sebagai 

dimensi terjadinya suatu kepuasan kerja, yaitu : 

1. Pekerjaan itu sendiri  

Kepuasan pekerjaan itu sendiri merupakan sumber utama kepuasan, dimana 

pekerjaan tersebut memberikan tugas yang menarik, kesempatan untuk belajar, 

kesempatan untuk menerima tanggung jawab dan kemajuan untuk karyawan. 

Penelitian terbaru menemukan bahwa karakteristik pekerjaan dan kompleksitas 

pekerjaan menghubungkan antara kepribadian dan kepuasan kerja. Jika 

persyaratan kreatif pekerjaan terpenuhi, maka mereka cenderung menjadi puas. 

Selain itu, perkembangan karir (tidak perlu promosi) merupakan hal penting untuk 

karyawan muda dan tua. 

2. Gaji  

Gaji sebagai faktor multidimensi dalam kepuasan kerja merupakan sejumlah 

upah/ uang yang diterima dan tingkat dimana hal ini bisa dipandang sebagai hal 

yang dianggap pantas dibandingkan dengan orang lain dalam organisasi. Uang 

tidak hanya membantu orang memperoleh kebutuhan dasar, tetapi juga alat untuk 

memberikan kebutuhan kepuasan pada tingkat yang lebih tinggi. Karyawan 

melihat gaji sebagai refleksi dari bagaimana manajemen memandang kontribusi 
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mereka terhada perusahaan. Jika karyawan fleksibel dalam memilih jenis benefit 

yang mereka sukai dalam sebuah paket total (rencana benefit fleksibel), maka 

adapeningkatan signifikan dalam kepuasan benefit dan kepuasan kerja secara 

keseluruhan. 

3. Kesempatan Promosi 

Kesempatan promosi adalah kesempatan untuk maju dalam organisasi, 

sepertinya memiliki pengaruh yang berbeda pada kepuasan kerja. Hal ini 

dikarenakan promosi memiliki sejumlah bentuk yang berbeda dan memiliki 

penghargaan, seperti promosi  atas dasar senioritas atau kinerja dan promosi 

kenaikan gaji. Lingkungan kerja yang positif dan kesempatan untuk berkembang 

secara intelektual dan memperluas keahlian dasar menjadi lebih penting daripada 

kesempatan promosi. 

4. Pengawasan 

Pengawasan merupakan kemampuan penyelia untuk memberikan bantuan 

teknis dan dukungan perilaku. Ada 2 (dua) dimensi gaya pengawasan yang dapat 

mempengaruhi kepuasan kerja. Yang pertama adalah berpusat pada karyawan, 

diukur menurut tingkat dimana penyelia menggunakan ketertarika personal dan 

peduli pada karyawan, seperti memberikan nasehat dan bantuan kepada karyawan, 

komunikasi yang baik dan meneliti seberapa baik kerja karyawan. Yang kedua 

adalah iklim partisipasi atau pengaruh dalam pengambilan keputusan yang dapat 

mempengaruhi pekerjaan karyawan. Secara umum, kedua dimensi tersebut sangat 

berpengaruh pada kepuasan kerja karyawan. 
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5. Rekan Kerja 

Pada umumnya, rekan kerja yang kooperatif merupakan sumber kepuasan 

kerja yang paling sederhana pada karyawan secara individu. Kelompok kerja, 

terutama tim yang „kuat‟ bertindak sebagai sumber dukungan, kenyamanan, 

nasehat, dan bantuan pada anggota individu. Karena kelompok kerja memerlukan 

kesalingtergantungan antar anggota dalam menyelesaikan pekerjaan. Kondisi 

seperti itulah efektif membuat pekerjaan menjadi lebih menyenangkan, sehingga 

membawa efek positif yang tingggi pada kepuasan kerja. 

Kelima dimensi tersebut di atas, digunakan oleh para peneliti untuk 

mengukur kepuasan kerja, dan membawa pengaruh yang signifikan terhadap 

kepuasan kerja karyawan. Dari sudut pandang masyarakat dan karyawan individu, 

kepuasan kerja merupakan hasil yang diinginkan. Karyawan dengan tingkat 

kepuasan kerja yang tinggi cenderung memiliki kesehatan fisik yang lebih baik, 

memelajari tugas yang berhubungan dengan pekerjaan baru dengan lebih cepat, 

memiliki sedikit kecelakaan kerja, mengajukan sedikit keluhan dan menurunkan 

tingkat stres (Luthans, 2006). 

2.2.2 Turnover Intentions 

Intensi adalah niat atau keinginan yang timbul pada individu untuk 

melakukan sesuatu. Sementara  turnover  adalah berhentinya seseorang karyawan 

dari tempatnya bekerja secara sukarela. Dengan demikian intensi turnover adalah 

kecenderungan atau niat karyawan untuk berhenti bekerja dari pekerjaannya 

secara sukarela menurut pilihannya sendiri. Ada beberapa faktor yang 

berpengaruh terhadap terjadinya  turnover, diantaranya adalah faktor eksternal, 



20 
 

yakni pasar tenaga kerja, faktor institusi yakni kondisi ruang kerja, upah, 

keterampilan kerja, dan supervisi, karakteristik personal karyawan seperti 

intelegensi, sikap, masa lalu, jenis kelamin, minat, umur, dan lama kerja serta 

reaksi individu terhadap pekerjaannya. (Zeffane, 1994; dalam Yuniar, 2008). 

Turnover intention merupakan perpindahan  (movement)  melewati batas 

keanggotan dari sebuah organisasi. Perpindahan kerja dalam hal ini adalah 

perpindahan secara sukarela yang dapat dihindarkan (avoidable voluntary 

turnover)  dan perpindahan kerja sukarela yang tidak dapat dihindarkan 

(unvoidable voluntary turnover) Simamora (2006). Dalam penelitian ini  turnover 

intention diartikan sebagai keinginan atau kecenderungan individu untuk 

meninggalkan pekerjaan untuk mencari pekerjaan di organisasi lain  (Mobley; 

dalam Yuniar, 2008). 

Henry Simamora (2006) menyebutkan Turnover Intentions merupakan 

perpindahan (movement) melewati batas keanggotan dari sebuah organisasi. 

perpindahan kerja dalam hal ini adalah perpindahan secara sukarela yang dapat 

dihindarkan  (avoidable voluntary turnover) dan perpindahan kerja sukarela yang 

tidak dapat dihindarkan (unvoidable voluntary turnover). 

Turnover intention mencerminkan keinginan individu untuk meninggalkan 

organisasi dan mencari alternatif pekerjaan lain. Studi yang dilakukan, variabel ini 

digunakan dalam cakupan luas meliputi keseluruhan tindakan penarikan diri 

(withdrawl cognitions) yang dilakukan karyawan. Tindakan penarikan diri 

menurut Abelson (dalam Nugroho, 2008) terdiri atas beberapa komponen yang 

secara simultan muncul dalam individu berupa adanya pikiran untuk keluar, 
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keinginan untuk mencari pekerjaan lain, mengevaluasi kemungkinan untuk 

menemukan pekerjaan yang layak di tempat lain, dan adanya keinginan untuk 

meninggalkan organisasi. 

Abelson (dalam Nugroho, 2008) juga menyatakan bahwa sebagian besar 

karyawan yang meninggalkan organisasi karena alasan sukarela dapat 

dikategorikan atas perpindahan sukarela yang dapat dihindarkan (avoidable 

voluntary turnover) dan perpindahan kerja sukarela yang tidak dapat dihindarkan 

(unavoidable voluntary turnover). Avoidable voluntary turnover  dapat 

disebabkan karena alasan berupa gaji, kondisi kerja, atasan atau ada organisasi 

lain yang dirasakan lebih baik, sedangkan unavoidable voluntary turnover dapat 

disebabkan oleh perubahan jalur karir atau faktor keluarga. 

Dalam Robbins (2006), menjelaskan bahwa penarikan diri seseorang keluar 

dari suatu organisasi (turnover) dapat diputuskan secara sukarela (voluntary 

turnover) maupun secara tidak sukarela (involuntary 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 (employer) untuk 

menghentikan hubungan kerja dan bersifat uncontrollable bagi karyawan yang 

mengalaminya. 

Penggantian karyawan atau keluar masuknya karyawan dari organisasi 

adalah suatu fenomena paling penting dalam kehidupan organisasi. Ada kalanya 

pergantian karyawan memiliki dampak positif. Namun sebagian besar karyawan 



22 
 

membawa pengaruh yang kurang baik terhadap organisasi, baik dari segi biaya 

maupun dari segi hilangnya waktu dan kesempatan untuk memanfaatkan peluang. 

Mobley (1996), mengemukakan bahwa batasan umum tentang pergantian 

karyawan adalah : “berhentinya individu sebagai anggota suatu organisasi dengan 

disertai pemberian imbalan keuangan oleh organisasi yang bersangkutan”. Dari 

kedua definisi di atas, disimpulkan bahwa  turnover adalah aliran para karyawan 

yang masuk dan keluar perusahaan. Namun definisi yang dikemukakan Mobley 

lebih menekankan pada karyawan yang berhenti. 

2.2.3 Faktor yang Mempengaruhi Turnover Intention Karyawan 

Dalam penelitiannya (Novliadi, 2007) mendapati bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi terjadinya  turnover cukup kompleks dan saling berkait satu sama 

lain. Diantara faktor-faktor tersebut yang akan dibahas antara lain adalah usia, 

lama kerja, tingkat pendidikan, keikatan dalam organisasi, dan kepuasan kerja. 

1. Usia 

Maier (dalam Novliadi, 2007) mengemukakan pekerja muda mempunyai 

tingkat  turnover yang lebih tinggi daripada pekerja-pekerja yang lebih tua. 

Mobley (dalam Novliadi, 2007) dalam penelitiannya menunjukkan adanya 

hubungan yang signifikan antara usia dan intensi  turnover dengan arah hubungan 

negatif. Artinya semakin tinggi usia seseorang, semakin rendah intensi  

turnovernya. Karyawan yang lebih muda lebih tinggi kemungkinan untuk keluar. 

Hal ini mungkin disebabkan pekerja yang lebih tua enggan berpindah-pindah 

tempat kerja karena berbagai alasan seperti tanggung jawab keluarga, mobilitas 

yang menurun, tidak mau repot pindah kerja dan memulai pekerjaan di tempat 
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yang baru, atau karena energi yang sudah berkurang dan lebih lagi karena 

senioritas yang belum tentu diperoleh di tempat kerja yang baru walaupun gaji 

dan fasilitasnnya lebih besar. 

  Gilmer (dalam Novliadi, 2007) berpendapat bahwa tingkat turnover yang 

cenderung lebih tinggi pada karyawan berusia muda disebabkan karena mereka 

masih memiliki keinginan untuk mencoba-coba pekerjaan atau organisasi kerja 

serta ingin mendapatkan keyakinan diri lebih besar melalui cara coba-coba 

tersebut.  

2. Lama Kerja 

U.S. Civil Service Commission (1997) menyatakan bahwa pada setiap 

kelompok tertentu dari orang-orang yang dipekerjakan, dua pertiga sampai tiga 

perempat bagian dari mereka yang keluar terjadi pada akhir tiga tahun pertama 

masa bakti, berdasarkan data ini lebih dari setengahnya sudah terjadi pada akhir 

tahun pertama (Mobley; dalam Novliadi, 2007). 

  Karyawan sering pula menemukan harapan-harapan mereka terhadap 

pekerjaan atau perusahaan itu berbeda dengan kenyataan yang didapat. Disamping 

itu, umumnya pekerja-pekerja baru itu masih muda usianya, masih punya 

keberanian untuk berusaha mencari perusahaan dan pekerjaan yang sesuai dengan 

yang diharapkan. Sebaliknya pekerja-pekerja yang lebih dapat bertahan lama 

bekerja di suatu perusahaan, merupakan pekerja yang berhasil menyesuaikan 

dirinya dengan perusahaan dan pekerjaannya. Mereka juga mempunyai 

kebanggaan atas senioritas mereka, karena itu mereka mempunyai rasa 

tanggungjawab lebih besar daripada pekerjaan-pekerjaan baru. Akibatnya secara 
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langsung mereka enggan untuk berpindah pekerjaan atau perusahaan (Handoyo; 

dalam Novliadi, 2007).     

3. Tingkat Pendidikan dan Intelegensi 

Mowday dkk (dalam Novliadi, 2007) berpendapat bahwa tingkat pendidikan 

berpengaruh pada dorongan untuk melakukan turnover. Maier (dalam Novliadi, 

2007) membahas pengaruh intelegensi terhadap  turnover. Dikatakan bahwa 

mereka yang mepunyaitingkat intelegensi tidak terlalu tinggi akan memandang 

tugas-tugas yang sulit sebagai tekanan dan sumber kecemasan. Ia mudah merasa 

gelisah akan tanggungjawab yang diberikan padanya dan merasa tidak aman. 

Sebaliknya mereka yang mempunyai tingkat intelegensi yang lebih tinggi 

akan merasa cepat bosan dengan pekerjaan-pekerjaan yang monoton. Mereka 

akan lebih berani keluar dan mencari pekerjaan baru daripada mereka yang tingkat 

pendidikannya terbatas, karena kemampuan intelegensinya yang terbatas pula 

(Handoyo; dalam Novliadi, 2007).    

4. Keikatan Terhadapa Perusahaan 

Peneliti yang dilakukan oleh beberapa peneliti di tahun yang berbeda 

menemukan bahwa keikatan terhadap perusahaan mempunyai korelasi yang 

negatrif dan signifikan terhadap intensi  turnover.  Berarti semakin tinggi keikatan 

seseorang terhadap perusahaannya akan semakin kecil ia mempunyai intensi 

untuk berpindah pekerjaan dan perusahaan, dan sebaliknya. 

Pekerja yang mempunyai rasa keikatan yang kuat terhadap perusahaan tempat 

ia bekerja berarti mempunyai dan membentuk perasaan memiliki (sense of 

belonging), rasa aman, efikasi, tujuan dan arti hidup, serta gambaran diri yang 
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positif (Mowday, dalam Novliadi, 2007). Akibat secara langsung adalah 

menurunnya dorongan diri untuk berpindah pekerjaan dan perusahaan. 

5. Kepuasan kerja 

Penelitian-penelitian yang banyak dilakukan menunjukkan bahwa tingkat 

turnover dipengaruhi oleh kepuasan kerja seseorang. Mereka menemukan bahwa 

semakin tidak puas seseorang terhadap pekerjaannya akan semakin kuat 

dorongannya untuk melakukan turnover. Ketidakpuasan yang menjadi penyebab  

turnover memiliki banyak aspek, diantara aspek-aspek itu adalah ketidakpuasan 

terhadap manajemen perusahaan, kondisi kerja, mutu pengawasan, penghargaan, 

gaji, promosi dan hubungan interpersonal. Kepuasan kerja pada dasarnya 

merupakan sesuatu yang bersifat individual (Wexley dan Yukl, dalam Novliadi, 

2007). Setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda, sesuai 

dengan sistem nilai yang berlaku pada dirinya.   

Salah satu model konseptual mengenai  turnover  yang ditawarkan oleh 

Mobley (dalam Novliadi, 2007) menyatakan bahwa Intention to Leave mungkin 

menunjukkan langkah logis berikutnya setelah seseorang mengalami 

ketidakpuasan dalam proses withdrawal. Proses keputusan penarikan diri 

menunjukkan bahwa  thinking of quiting merupakan langkah logis berikutnya 

setelah mengalami ketidakpuasan dan bahwa intention to leave diikuti oleh 

beberapa langkah lainnya, yang menjadi langkah-langkah akhir sebelum actual 

quiting. 
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2.2.4 Tahapan Turnover Intention Karyawan 

Triaryati (2002) mengungkapkan beberapa tahapan yang dilalui seorang 

karyawan sebelum memutuskan tetap bekerja pada pekerjaan yang sekarang atau 

berhenti bekerja, adalah: 

1. Mengevaluasi pekerjaan yang sekarang  

2. Mengalami job dissatisfaction atau satisfaction, merupakan pernyataan 

mengenai tingkat kepuasan dan ketidak puasan seseorang.  

3. Berpikir untuk keluar dari pekerjaan  saat ini, salah satu konsekuensi dari 

ketidakpuasan adalah menstimulasi pemikiran untuk keluar dari pekerjaan 

saat ini. Ada bentuk lain dari  withdrawal  sebagai konsekuensi dari 

ketidakpuasan yang tidak se-extreme keluar dari pekerjaan, seperti; absen dan 

perilaku kerja yang pasif. 

4. Evaluasi dari manfaat yang mungkin didapatkan dari mencari pekerjaan lain 

(memperkirakan kemungkinan untuk menemukan pekerjaan lainnya, evaluasi 

terhadap alternatif yang ada, termasuk biaya pencarian) dan biaya yang 

ditanggung karena keluar dari pekerjaan saat ini (seperti; pertimbangan 

karena kehilangan senioritas, kehilangan kepangkatan dan lainnya). 

5. Jika ada kesempatan untuk menemukan alternatif dan jika biaya tidak 

menjadi halangan, yang timbul selanjutnya adalah perilaku yang bermaksud 

untuk mencari alternatif. Beberapa faktor di luar pekerjaan saat ini juga dapat 

mempengaruhi pencarian alternatif seperti; pemindahan pasangan ke tempat 

lain, masalah kesehatan, dan yang lainnya. 
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6. Perilaku tersebut kemudian dilanjutkan oleh pencarian yang sesungguhnya. 

Jika tidak menemukan alternatif, individu terus mengusahakan pencarian, 

meng-evaluasi kembali manfaat yang diperoleh dari mencari pekerjaan 

lainya, mengevaluasi kembali pekerjaan saat ini, mengurangi pikiran untuk 

berhenti, menarik diri (withdrawal behavior). 

7. Jika alternatif tersedia, maka evaluasi alternatif dilakukan. Tiap individu 

memiliki faktor-faktor  yang spesifik untuk mengevaluasi alternatif yang ada. 

8. Evaluasi alternatif yang dilanjutkan dengan membedakan alternatif hasil 

pilihan dengan pekerjaan saat ini.  

9. Jika alternatif lebih baik dibandingkan pekerjaan saat ini, maka hal ini akan 

menstimulasi perilaku yang bermaksud untuk keluar dari pekerjaan, yang 

akan diikuti oleh penarikan diri yang sesungguhnya. Sedangkan jika 

pekerjaan saat ini lebih baik dari alternatif yang ada, terdapat beberapa 

kemungkinan perilaku, seperti; individu terus mengusahakan pencarian, 

mengevaluasi kembali manfaat yang diperoleh dari mencari pekerjaan lainya, 

mengevaluasi kembali pekerjaan saat ini, mengurangi pikiran untuk berhenti, 

dan menarik diri (withdrawal behavior).  

2.3 Hubungan Kepuasan Kerja dengan Turnover Intention Karyawan 

Menurut Robbins (2006) dalam bukunya  Perilaku Organisasi, dampak 

kepuasan kerja pada kinerja karyawan meliputi beberapa hal, diantaranya terhadap 

produktivitas, keabsenan, dan pengunduran diri. Disebutkan pula bahwa kepuasan 

juga berkorelasi negatif dengan pengunduran diri, namun hubungan tersebut lebih 

kuat dari apa yang kita temukan untuk keabsenan. Namun kembali, faktor-faktor 
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lain seperti kondisi bursa kerja, harapan-harapan tentang peluang pekerjaan 

alternatif, dan panjangnya masa kerja pada organisasi tertentu merupakan 

rintangan-rintangan penting bagi keputusan aktual untuk meninggalkan pekerjaan  

seseorang saat ini. 

Banyak bukti yang menyatakan bahwa dimensi penting hubungan 

kepuasan kerja-pengunduran  diri adalah level kinerja karyawan. Untuk itu banyak 

perusahaan berupaya keras untuk mempertahankan karyawannya terutama yang 

bikenerja tinggi bagi mereka, seperti kenaikan upah, pujian, pengakuan, 

peningkatan peluang promosi, dan seterusnya. Sedangkan sedikit upaya ditempuh 

organisasi untuk mempertahankan karyawan yang berkinerja buruk. Bahkan 

mungkin tersapat sedikit tekanan untuk mendorong mereka agar mengundurkan  

diri.   

Hal inipun diperkuat oleh pendapat Handoko (2001) yang menyebutkan 

bahwa meskipun hanya merupakan salah satu faktor dari banyak faktor pengaruh 

lainnya, kepuasan kerja mempengaruhi tingkat perputaran karyawan dan absensi. 

Perusahaan bisa mengharapkan bahwa bila kepuasan kerja meningkat, perputaran 

karyawan dan absensi menurun, atau sebaliknya.  

Hipotesis : Kepuasan Kerja berpengaruh negatif terhadap Turnover  

Intention Karyawan. 
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2.4 Kerangka Pemikiran Penelitian 

Berdasarkan dari penjelasan tinjauan pustaka beserta landasan teori yang 

telah dijelaskan sebelumnya pada penelitian ini, maka kerangka pemikiran dari 

penelitian dapat dilihat pada gambar 1 sebagai berikut : 

Gambar 1 

Kepuasan Kerja dan Turnover Intention 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Hipotesis 

Pengertian hipotesis menurut Sugiyono (2010) adalah jawaban sementara 

terhadap rumusan penelitian di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan 

dalam bentuk kalimat pernyataan. Hipotesis merupakan dugaan sementara yang 

mungkin benar dan mungkin salah, sehingga dapat dianggap atau dipandang 

Kepuasan Kerja  

(Variabel X) 

 

- Kepuasan atas gaji 

(X1.1) 

 

- Kepuasan atas 

promosi (X1.2) 

 

- Kepuasan atas 

rekan kerja (X1.3) 

 

- Kepuasan atas 

penyelia (X1.4) 

 

- Kepuasan atas 

pekerjaan itu 

sendiri (X1.5) 

 

Turnover  Intention 

(Variabel  Y) 

 

- Intention to quit 

(niat untuk keluar) 

(Y1.1) 

  

- Job search 

(pencarian 

pekerjaan) (Y1.2) 

 

- Thinking of quit 

(memikirkan 

untuk keluar 

(Y1.3) 
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sebagai konsklusi atau kesimpulan yang sifatnya sementara, sedangkan penolakan 

atau penerimaan suatu hipotesis tersebut tergantung dari hasil penellitian terhadap 

faktor-faktor yang dikumpulkan, kemudian diambil suatu kesimpulan.  


