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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. PENELITIAN TERDAHULU 

Landasan penelitian terdahulu dijadikan sebagai pertimbangan dan 

acuan dalam membandingkan pengaruh suatu variable. Beberapa penelitian 

yang telah dilakukan mengenai kepuasan kerja, komitmen organisasi dan 

trunover intention menunjukan hasil sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Tabulasi Penelitian Terdahulu 

No. Keterangan Uraian 

1. Judul Penelitian Pengaruh Kepuasan Kerja Karyawan Terhadap 

Intensi Trunover Pada Call Center Telkomsel di 

Medan. (Wendi Amsuri Nasution, 2009) 

Metode 

Penelitian 

Regresi Linier Berganda 

 Hasil Penelitian Hasil penelitian menyatakan bahwa adanya 

pengaruh terhadap kepuasan kerja terhadap 

turnover intention. 

2. Judul Penelitian Pengaruh Kompensasi Finansial dan 

Nonfinansial Terhadap Turnover Intention (Studi 

Pada Karyawan PT.PLN persero APJ Malang), 

Masyudith Aditya Permana et.al, 2015. 

 Metode 

Pneletian 

Analisis statustik deskriptif, Analisis Linear 

Berganda. 

Hasil Penelitian Hasil dari penelitin menyatakan bahwa variable 

Kompensasi Finansial dan non finansial  
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No. Keterangan Uraian 

berpengaruh negative signifikan terhadap 

Turnover Intention. 

3. Judul Penelitian Analisis pengaruh kepuasan kerja dan komitmen 

organisasional terhadap trunover intentions studi 

empiris pada Novotel Semarang ( Lia Witasari, 

2009) 

Metode 

Penelitian 

uji normalitas univariat/multivariat, uji outliers 

univariat/multivariat,  pola korelasi / kovarians 

Goodness of fit, Uji Pengaruh (regresion weight) 

Hasil Penelitian Kepuasan kerja berpengaruh negative secara 

keseluruhan terhadap turnover 

4. Judul Penelitian Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Turnover 

Intention dengan Komitmen organisasi sebagai 

Variabel Intervening pada PT. Autobagu Rent 

Car Bali. ( I gusti Ag. Emdy Mahardika Putra, 

2015) 

Metode 

Penelitian 

Total Sampling dan Path Analysis 

Hasil Penelitian Kepuasan kerja memiliki pengaruh yang negative 

dan signoifikan secara langsung terhadap 

turnover intention  dan kepuasan kerja memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap 

komitmen organisasi serta komitmen organisasi 

berpengaruh negative dan signifikan terhadap 

turnover intention. 
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Dari keempat penelitan terdahulu diatas penulis mendapat gambaran dalam 

melakukan penelitian terkait dengan fenomena turnover intention yang 

terjadi dalam sebuah organisasi, serta menjadikan penelitian terdahulu 

sebagai acuan bagi penelitian saya saat ini. 

 

B. LANDASAN TEORI 

1. Turnover Intention 

a. Pengertian Trunover Intention 

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, sedangkan  menurut Harnoto, 2002 

Trunover Intention adalah kadar atau intense dari keinginan untuk 

keluar dari perusahaan. Karyawan yang memiliki intense dari 

keinginan untuk keluar dari perusahaan biasanya secara langsung 

ataupun tak langsung akan melakukan tindakan – tindakan yang 

dapat merugikan perusahaan. Sementara menurut Mobley (1996) 

seorang pakar dalam masalah pergantian karyawan memberikan 

batasan turnover sebagai berhentinya individu dari anggota suatu 

organisasi yang bersangkutan. Robbins (1996), menjelaskan bahwa 

turnover dapat terjadi secara sukarela yang disebabkan oleh faktor 

seberapa menarik pekerjaan yang ada saat ini, dan terjadinya 
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alternative pekerjaan lain, sebaliknya, involuntary trunover atau 

pemecatan menggambarkan keputusan pemberian kerja untuk 

menghentikan hubungan kerja dan bersifat uncontrollable bagi 

karyawan yang mengalaminya.  

b. Faktor penyebab Turnover Intention 

Turnover dapat berupa pengunduran diri, perpindahan keluar 

unit organisasi, pemberhentian atau kematian anggota organisasi, 

keinginan untuk meninggalkan suatu organisasi umumnya didahului 

oleh niat karyawan yang dipicu antara lain oleh ketidak puasan 

karyawan terhadap pekerjaan serta rendahnya komitmen karyawan 

untuk mengikatkan diri pada organisasi (Jimad, 2011). 

Mobley et al (1986) dalam rodly (2012) menyatakan bahwa 

banyak faktor yqang menyebabkan karaywan berpindah dari tempat 

kerjanya namun ada beberapa 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, kepuasan atas supervise yang 

diterima, kepuasan dengan rekan kerja dan kepuasan akan 

pekerjaan dan isi kerja 
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2) Komitmen Organisasi 

Hubungan kepuasan kerja dan keinginan menginggalkan 

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. 

Menurut March dan Simon dalam (Mobley, 1986) juga 

menemukan bahwa ada banyak aspek integratif munculnya turnover 

intention, antara lain : 

1) Kepuasan kerja, termasuk image pekerjaan, perkiraan hubungan 

antar pekerjaan dan kecocokan antara pekerjaan dan aturan-

aturan lainnya. 

2) Kemungkinan transfer dalam organisasi. 

3) Tersedianyan alternatif pekerjaan lain atau diluar organisasi, hal 

ini juga dipengaruhi oleh keberadaan organisasi, tingkat 

aktivitas bisnis, dan karakteristik personal. 
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c. Indikasi Terjadinya Trunover Intention 

Menurut Harnoto (2002:2): “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 bisa 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 tatatertib kerja.  

Berbagai pelanggaran terhadap tata tertib dalam lingkungan 

pekerjaan sering dilakukan karyawan yang akan melakukan 
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turnover. Karyawan lebih 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. 

2. Kepuasan Kerja 

a. Pengertian Kepuasan Kerja 

Handoko (1987) dalam bukunya Manajemen Personalia dan 

Sumberdaya Manusia menyatakan bahwa  “ kepuasan kerja (job 

statisfaction) adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau 

tidak menyenangkan dengan mana para karyawan memandang 

pekerjaan mereka” . kepuasan kerja mencerminkan perasaan 

seseorang terhadap pekerjaannya. Hal ini terlihat dalam sikap 



16 
 

 
 

positive karyawan terhadap pekerjaan dan segala sesuatu yang 

dihadapi di lingkungan kerjanya.  Robbins ( 2003) mendefinisikan 

kepuasan kerja yaitu sebagai suatu sikap umum terhadap pekerjaan 

seseorang. 

Untuk membahas kepuasan kerja, beberapa teori disajikan 

untuk menjelaskan mengapa orang menyenangi pekerjaannya, 

walaupun antara satu teori dengan teori yang lain saling 

menunjukkan prinsip yang berbeda. Menurut Rivai (2004) pada 

umumnya ada 3 (tiga) teori yang dibicarakan, berikut yang sering 

dibahas dan digunakan. Teori yang pertama dipelopori oleh Porter 

(1961), adalah Teori Perbandingan Intrapersonal (Intrapersonal 

Comparison Proce) dikenal juga dengan Discrepancy Theory. Teori 

yang kedua dikemukakan oleh Zalesnik (1958), dan dikembangkan 

oleh Adams (1963), adalah Theory Interpersonal Comparison 

Process yang dikenal juga sebagai Teori Keadilan atau Equity 

Theory. Teori yang ketiga yaitu teori dua faktor (Two factor theory) 

teori ini dikemukakan oleh Herzberg. Berikut penjelasan dari 

masing-masing teori diatas : 

1) Discrepancy theory 

Menurut Porter (Moh. As'ad, 1991) bahwa mengukur 

kepuasan kerja seseorang dengan menghitung selisih antara apa 

yang seharusnya dengan kenyataan yang dirasakan (difference 

between how much of something there should be and how much 
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there is now). Apabila yang didapat ternyata lebih besar dari 

pada yang diinginkan, maka akan menjadi lebih puas lagi, 

walaupun terhadap discrepancy yang positif. Sebaliknya makin 

jauh kenyataan yang dirasakan itu dibuat standar minimum 

sehingga menjadi negative discrepancy, maka makin besar pula 

ketidakpuasan seseorang terhadap pekerjaan. Kepuasan atau 

ketidakpuasan yang dirasakan oleh individu merupakan hasil 

dari suatu perbandingan yang dilakukan oleh dirinya sendiri 

terhadap berbagai macam hal yang mudah diperolehnya dari 

pekerjaan dan menjadi harapannya. Kepuasan akan dirasakan 

oleh individu tersebut bila perbedaan atau kesenjangan antara 

standar pribadi individu dengan apa yang diperoleh dari 

pekerjaan kecil, sebaliknya ketidakpuasan akan dirasakan oleh 

individu bila perbedaan atau kesenjangan antara standar individu 

dengan apa yang diperoleh dari pekerjaan besar. 

2) Interpersonal comparison processes theory 

Interpersonal comparison processes theory dikenal juga 

dengan teori keadilan/Equity Theory. Teori ini dikemukakan 

oleh Zalesnik (1958) dan dikembangkan oleh Adam (1963). 

Teori keadilan/Equity Theory menyatakan bahwa orang akan 

merasa puas atau tidak puas tergantung apakah ia merasa adanya 

keadilan (equity). Perasaan equity atau inequity atas suatu situasi 
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diperoleh seseorang dengan cara membandingkan dirinya 

dengan orang lain yang sekelas, sekantor maupun di tempat lain. 

3) Two factor theory 

Two factor theory dikenal juga dengan nama teori dua faktor. 

Teori ini dikemukakan oleh Herzberg (1959). Prinsip teori dua 

faktor ini adalah kepuasan kerja dan ketidakpuasan itu 

merupakan dua hal yang berbeda. Menurut teori dua faktor, 

karakteristik pekerjaan dapat dikelompokkan menjadi dua 

kategori yang pertama dinamakan dissatisfier atau 

ketidakpuasan dan yang lain dinamakan satisfier atau kepuasan. 

Satisfier (motivator) ialah faktor-faktor atau situasi yang 

dibentuknya sebagai sumber kepuasan kerja yang terdiri dari 

prestasi, pengakuan, wewenang, tanggung jawab dan promosi. 

Dikatakan bahwa hadirnya faktor ini akan menimbulkan 

ketidakpuasan, tapi ketiadaaan faktor ini tidak selalu 

mengakibatkan ketidakpuasan. Dissastifier (hygine factors) 

ialah faktor-faktor yang terbukti menjadi sumber ketidakpuasan, 

terdiri antara lain : penghasilan, pengawasan, hubungan pribadi, 

kondisi kerja dan status, jika hal tersebut tidak terpenuhi 

seseorang akan tidak puas. Namun perbaikan terhadap kondisi 

atau situasi ini akan mengurangi atau menghilangkan 

ketidakpuasan, hanya saja tidak akan menimbulkan kepuasan 

karena faktor-faktor ini bukan sumber kepuasan kerja. 
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b. Faktor penyebab Kepuasan Kerja 

Faktor – faktor dalam kepuasan kerja cukup variatif, 

menurut Kreitner dan Kinick (2001) yaitu sebagai berikut : 

1) Need fulfillment (pemenuhan kebutuhan) 

Kepuasan yang ditentukan oleh tingkatan karakteristik pekerjaan 

memberikan kesempatan pada individu untuk memenuhi 

kebutuhannya. 

2) Discrepancies (perbedaan). 

Model ini menyatakan bahwa kepuasan merupakan suatu hasil 

memenuhi harapan. Pemenuhan harapan mencerminkan 

perbedaan antara apa yang diharapkan dan yang diperoleh 

individu dari pekerjaan. 

3) Value attainment (pencapaian nilai) 

Kepuasan merupakan hasil dari persepsi pekerjaan yang 

memberikan pemenuhan nilai kerja individual yang penting. 

4) Equity (keadilan) 

Kepuasan merupakan fungsi dari seberapa adil individu 

diperlakukan di tempat kerja. 

5) Dispositional / genetic components (komponen genetik). 

Model ini didasarkan pada keyakinan bahwa kepuasan kerja 

sebagian merupakan fungsi sifat pribadi dan faktor genetik. 

c. Indikasi Kepuasan Kerja 

1) Pekerjaan itu sendiri 
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Setiap pekerjaan memerlukan suatu keterampilan tertentu sesuai 

dengan bidangnya masing – masing. Sukar tidaknya suatu 

pekerjaan serta perasaan seseorang bahwa keahliannya 

dibutuhkan dalam melakukan pekerjaantersebut, akan 

meningkatkan atau mengurangi kepuasan. 

2) Hubungan dengan atasan 

Kepemimpinan yang konsisten berkaitan dengan kepuasan kerja 

adalah tegang rasa (consideration), Hubungan fungsional 

mencerminkan sejauh mana atasan membantu tenaga kerja 

untuk memuaskan nilai – nilai pekerjan yang penting bagi tenaga 

kerja. Hubungan keseluruhan didasarkan pada ketertarikan antar 

pribadi yang mencerminkan sikap dasar dan nilai – mnilai 

serupa, misalnya keduanya mempunyai pandangan hidup yang 

sama. Tingkat kepuasan kerja yang paling besar dengan atasan 

adalah jika kedua jenis hubungan adalah positif. 

3) Teman sekerja 

Teman kerja merupakan faktor yang berhubungan dengan 

hubungan antara pegawai dengan atasannya dan dengan pegawai 

lain, baik yang sama maupun yang berbeda pekerjaannya. 

4) Promosi 

Promosi merupakan faktor yang berhubungan dengan ada 

tidaknya kesempatan untuk memperoleh peningkatan karier 

selama bekerja. 
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5) Gaji atau upah 

Merupakan faktor pemenuhan kebutuhan hidup pegawai yang 

dianggap layak atau tidak layak. 

 

3. Kompensasi Finansial Langsung 

a. Pengertian Kompensasi 

Kompensasi merupakan apa yang diterima oleh karyawan 

sebagai ganti kontribusi mereka kerpada organisasi (Simamora, 

2001). Menurut Dessler (2009), kompensasi karyawan adalah setiap 

bentuk imbalan yang diberikan kepada karyawan dan timbul dari 

dipekerjakannya karyawan itu. Sedangkan menurut Hasibuan 

(2011) kompensasi merupakan biaya bagi perusahaan. Perusahaan 

mengharapkan agar kompensasi yang diberikan mendapat imbalan 

yaitu prestasi kerja yang lebih besar dari karyawan. 

Mathis dan Jackson (2004) membagi jenis-jenis kompensasi 

menjadi dua yaitu kompensasi langsung/direct compensation dan 

kompensasi tidak langsung/indirect compensation. Kompensasi 

langsung terdiri dari gaji pokok atau upah dan gaji variabel seperti 

bonus, insentif, dan program kepemilikan saham oleh 

karyawan/employee stock ownership plan. Sedangkan kompensasi 

tidak langsung berbentuk tunjangan-tunjangan seperti program 

pensiun, program rekreasi, tunjangan keluarga, asuransi kesehatan, 

keamanan kerja, cuti kerja dan sebagainya. 
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Menurut Mondy, bentuk dari kompensasi yang diberikan 

perusahaan kepada karyawan dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), 

yaitu: financial compensation, dan non-financial compensation. 

1) Financial compesation (kompensasi finansial)  

Kompensasi finansial artinya kompensasi yang diwujudkan 

dengan sejumlah uang kartal kepada karyawan yang 

bersangkutan. Kompensasi finansial implementasinya 

dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu: 

a). Direct Financial compensation (kompensasi finansial 

langsung). Kompensasi finansial langsung adalah pembayaran 

berbentuk uang yang karyawan terima secara langsung dalam 

bentuk gaji/upah, tunjangan ekonomi, bonus dan komisi. Gaji 

adalah balas jasa yang dibayar secara periodik kepada karyawan 

tetap serta mempunyai jaminan yang pasti, sedangkan upah 

adalah balas jasa yang dibayarkan kepada pekerja dengan 

berpedoman pada perjanjian yang disepakati pembayarannya. 

b). Indirect Financial compensation (kompensasi finansial tak 

langsung). Kompensasi finansial tidak langsung adalah 

termasuk semua penghargaan keuangan yang tidak termasuk 

kompensasi langsung. Wujud dari kompensasi tak langsung 

meliputi program asuransi tenaga kerja (jamsostek), pertolongan 

sosial, pembayaran biaya sakit (berobat), cuti dan lain-lain. 
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2) Non-financial compesation (kompensasi finansial tidak 

langsung) 

Kompensasi non-finansial adalah balas jasa yang diberikan 

perusahaan kepada karyawan bukan berbentuk uang, tapi 

berwujud fasilitas. Kompensasi jenis ini dibedakan menjadi 2 

(dua), yaitu: 

a). Non financial the job (kompensasi berkaitan dengan 

pekerjaan). Kompensasi non finansial mengenai pekerjaan ini 

dapat berupa pekerjaan yang menarik, kesempatan untuk 

berkembang, pelatihan, wewenang dan tanggung jawab, 

penghargaan atas kinerja. Kompensasi bentuk ini merupakan 

perwujudan dari pemenuhan kebutuhan harga diri (esteem) dan 

aktualisasi (self actualization). 

b) Non financial job environment (kompensasi berkaitan dengan 

lingkungan pekerjaan). Kompensasi non finansial mengenai 

lingkungan pekerjaan ini dapat berupa supervisi kompetensi 

(competent supervision), kondisi kerja yang mendukung 

(comfortable working conditions), pembagian kerja (job 

sharing). (Mondy, 2003) 

a. Indikasi Kompensasi finansial langsung  

Gaji adalah balas jasa yang dibayar secara periodik kepada 

karyawan tetap serta mempunyai jaminan yang pasti, sedangkan 

upah adalah balas jasa yang dibayarkan kepada pekerja dengan 
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berpedoman pada perjanjian yang disepakati pembayarannya. 

Menurut Mondy dan Noe dalam Panggabean (2004:76) 

mengemukakan bahwa kompensasi finansial langsung berupa: 

1) Gaji 

Gaji adalah imbalan finansial yang dibayarkan kepada karyawan 

secara teratur, seperti tahunan, caturwulan, bulanan atau 

mingguan. Harder (1992) mengemukakan bahwa gaji 

merupakan jenis penghargaan yang paling penting dalam 

organisasi. 

2) Upah 

Upah merupakan imbalan finansial langsung dibayarkan kepada 

para pekerja berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang 

dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan. Jadi tidak 

seperti gaji yang jumlahnya relatif tetap, besarnya upah dapat 

berubah-ubah. Pada dasarnya, gaji atau upah diberikan untuk 

menarik calon pegawai agar mau masuk menjadi karyawan. 

3) Insentif 

Insentif merupakan imbalan langsung yang dibayarkan kepada 

karyawan karena kinerjanya melebihi standar yang ditentukan. 

Dengan mengasumsikan bahwa uang dapat digunakan untuk 

mendorong karyawan bekerja lebih giat lagi, maka mereka yang 

produktif lebih menyukai gajinya dibayarkan berdasarkan hasil 

kerja. Untuk itu diperlukan kemampuan untuk menentukan 
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standar yang tepat. Tidak terlalu mudah untuk dicapai dan juga 

tidak terlalu sulit. Standar yang terlalu mudah tentunya tidak 

menguntungkan bagi perusahaan. Sedangkan yang terlalu sulit 

menyebabkan karyawan frustasi. 

C. Hubungan Antar Variabel 

a. Hubungan Kepuasan Kerja dengan Kompensasi 

Kepuasan kerja keadaan emosional yang menyenangkan 

atau tidak menyenangkan bagi para karyawan memandang 

pekerjaan mereka. Banyak faktor yang mempengaruhi kepuasan 

kerja karyawan. Faktor-faktor itu sendiri dalam peranannya 

memberikan kepuasan kepada karyawan bergantung pada pribadi 

masing-masing karyawan. Sutrisno (2012:80) mengemukakan 

faktor-faktor yang menentukan kepuasan kerja seseorang adalah: 

1) Faktor psikologis, merupakan faktor yang berhubungan dengan 

kejiwaan karyawan, yang meliputi minat, ketentraman dalam 

kerja, sikap terhadap kerja, bakat dan keterampilan. 

2) Faktor sosial, merupakan faktor yang berhubungan dengan 

interaksi sosial antar karyawan maupun karyawan dengan atasan 

3) Faktor fisik, merupakan faktor yang berhubungan dengan 

kondisi fisik karyawan, meliputi jenis pekerjan, pengaturan 

waktu dan waktu istirahat, perlengkapan kerja, keadaan ruangan, 

suhu, penerangan, pertukaran udara, kondisi kesehatan 

karyawan, umur, dan sebagainya. 
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4) Faktor finansial, merupakan faktor yang berhubungan dengan 

jaminan serta kesejahteraan karyawan, yang meliputi sistem dan 

besarnya gaji, jaminan sosial, macam-macam tunjangan, 

fasilitas yang diberikan, promosi, dan sebagainya. 

b. Hubungan Kepuasan Kerja dengan Turnover Intention 

Turnover mengarah pada kenyataan akhir yang dihadapi 

suatu organisasi berupa jumlah karyawan yang meninggalkan 

organisasi pada periode tertentu, sedangkan keinginan karyawan 

untuk berpindah (turnover intention) mengacu pada hasil evaluasi 

individu mengenai kelanjutan hubungan dengan organisasi yang 

belum diwujudkan dalam tindakan pasti meninggalkan organisasi. 

Turnover intention merupakan keinginan untuk meninggalkan suatu 

organisasi umumnya didahului oleh niat karyawan yang dipicu 

antara lain oleh ketidakpuasan karyawan terhadap pekerjaan serta 

rendahnya komitmen karyawan untuk mengikatkan diri pada 

organisasi (Jimad, 2011). 

c. Hubungan Kompensasi dengan Turnover Intention 

Kompensasi adalah salah satu hak karyawan yang wajib 

dipenuhi oleyh perusahaan. Kompensasi dapat menajadi alasan 

utama karyawan melakukan turnover, karena jika karyawan merasa 

kompensasinya tidak tercukupi maka karyawan akajn mencari 

tempat kerja lain yang bisa memberikan kompensasi lebih. 

Kompensasi mempunyai pengaruh yang besar dalam penarikan 



27 
 

 
 

karyawan, motivasi, produktivitas, dan tingkat perputaran karyawan 

(Lieke, 2008).  

Penelitian mengenai kompensasi terhadap turnover intention 

telah banyak dilakukan dan diantaranya ditemukan research gap. 

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Sumarto (2009) dan Ramlall 

(2003) yang menjelaskan bahwa terdapat pengaruh negatif antara 

kompensasi dengan turnover intention yang berbanding terbalik 

dengan penelitian yang dilakukan Irbayuni (2012) dan Sari (2012) 

yang mengatakan bahwa kompensasi tidak berpengaruh terhadap 

keinginan untuk berpindah kerja. 

D. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir berfungsi untuk mempermudah dalam suatu 

penelitian. Sesuai dengan landasan teori dan penelitian terdahulu yang telah 

dipaparkan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui 

Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Trunover Intention dengan Komitmen 

Organisasi sebagai Variabel Mediasi. Kerangka pemikiran teoritis dapat 

dilihat dalam gambar berikut ini:  

Gambar 2.1  

Pengaruh Kepuasan kerja, Komitmen Organisasi dan 

Turnover Intention 
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Berdasarkan k 

Kerangka berpikir diatas , peneliti berpendapat bahwa 

adanya pengaruh antara varibel X (kepuasan kerja) terhadap variable 

Y (turnover intention) yang kemudian di moderasi dengan variable 

Z (kompensasi finansial langsung) variable moderasi diatas 

dimaksudkan untuk mengetahui apakan variable Z (kompensasi 

finansialo langsung) memperkuat hubungan antara varibel X dan Y. 

E. Hipotesis

Hipotesis yang diperoleh dari uraian yang berdasarkan pada teoridan 

penelitian terdahulu diatas adalah sebgai berikut : 

H1 : Kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap turnover 

intention karyawan cleaning service Kopkar Melati UMM 

H2 : Kepuasan kerja dan finansial langsung berpengaruh signifikan 

terhadap turnover intention karyawan cleaning service Kopkar 

Melati UMM. 

H3 :  Kompensasi finansial langsung memoderasi pengaruh 

signifikan kepuasan kerja terhadap turnover intention karyawan 

cleaning service Kopkar Melati. 




