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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka 

penyusunan penelitian ini. Kegunaannya sebagai bahan perbandingan untuk 

mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Beberapa 

hasil dari penelitian terdahulu disajikan pada Tabel 2.1 berikut ini. 

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu 

Judul Penelitian Variabel 
Alat 

Analisis 
Hasil Penelitian 

Pengaruh Stres 

Kerja, Beban Kerja 

dan Lingkungan 

Kerja terhadap 

Turnover Intention 

Karyawan pada PT 

XL Axiata Tbk 

Jakarta 

(Irvianti dan Verina, 

2015) 

Independent: 

- Stres Kerja

- Beban Kerja

- Lingkungan

Kerja

Dependent: 

- Turnover

Intention

Regresi 

Linier 

Berganda 

Stres kerja, beban kerja, 

dan lingkungan kerja 

secara parsial dan 

simultan berpengaruh 

terhadap turnover 

intention karyawan 

Pengaruh Stres 

Kerja, Kompensasi 

dan Kepuasan Kerja 

terhadap Turnover 

Intention (Studi 

Pada Karyawan 

Kontrak PT Gagah 

Satria Manunggal 

Banjarmasin) 

(Khaidir dan 

Sugiati, 2016) 

Independent: 

- Stres Kerja

- Kompensasi

- Kepuasan Kerja

Dependent: 

- Turnover

Intention

Regresi 

Linier 

Berganda 

Stres kerja berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap turnover 

intention; kompensasi 

dan kepuasan kerja 

berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap 

turnover intention; stres 

kerja, kompensasi dan 

kepuasan kerja 

berpengaruh signifikan 

secara simultan terhadap 

turnover intention. Stres 

kerja dominan 

berpengaruh terhadap 

turnover intention 
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Lanjutan Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Judul Penelitian Variabel 
Alat 

Analisis  
Hasil Penelitian 

Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan dan 

Kepuasan Kerja 

terhadap Turnover 

Intention Karyawan 

PT Garuda Karya 

Mandiri 

(Krisyanto, 2016) 

Independent: 

- Gaya 

Kepemimpinan 

- Kepuasan Kerja 

 

Dependent: 

- Turnover 

Intention 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Gaya kepemimpinan 

berpengaruh signifikan  

terhadap turnover 

intention; kepuasan kerja 

tidak berpengaruh 

terhadap turnover 

Intention; secara simultan 

gaya kepemimpinan dan 

kepuasan kerja 

berpengaruh signifikan  

terhadap turnover 

intention karyawan 

Pengaruh Kepuasan 

Kerja dan 

Komitmen 

Organisasi terhadap 

Turnover Intention 

(Setiyanto dan 

Hidayati, 2017) 

Independent: 

- Kepuasan Kerja 

- Komitmen 

Organisasi 

 

Dependent: 

- Turnover 

Intention 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Kepuasan kerja tidak 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

turnover intention namun 

komitmen organisasi 

berpengaruh signifikan 

terhadap turnover 

intention 

Sumber: Irvianti dan Verina (2015); Khaidir dan Sugiati (2016); Krisyanto (2016); 

Setiyanto dan Hidayati (2017) 

 

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat 

ini adalah:  

1. Persamaan Penelitian:  

a. Sama-sama meneliti tentang turnover intention 

b. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dan skala Likert.  

c. Analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. 

2. Perbedaan Penelitian:  

a. Irvianti dan Verina (2015), melakukan penelitian pada karyawan PT XL 

Axiata Tbk Jakarta. Variabel independen yang digunakan stres kerja, 

beban kerja, dan lingkungan kerja. Jumlah populasi 402 orang, dengan  

sampel dalam penelitian sebanyak 81 orang karyawan yang ukuran 
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sampel ditentukan melalui rumus Slovin. Teknik sampel yang digunakan 

adalah simple random sampling. 

b. Khaidir dan Sugiati (2016), melakukan penelitian pada karyawan kontrak 

PT Gagah Satria Manunggal Banjarmasin. Variabel independen yang 

digunakan stres kerja, kompensasi, dan kepuasan kerja. Sampel yang 

akan diteliti adalah karyawan kontrak dilapangan yang berjumlah 45 dari 

total populasi karyawan yakni 54 orang. Teknik sampel yang digunakan 

adalah purposive sampling. 

c. Krisyanto (2016), melakukan penelitian pada karyawan PT Garuda Karya 

Mandiri. Variabel independen yang digunakan gaya kepemimpinan. 

Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 50 sampel. Teknik sampel 

yang digunakan adalah simple random sampling 

d. Setiyanto dan Hidayati (2017), melakukan penelitian pada karyawan 

perusahaan manufaktur di kawasan Panbil kota Batam. Variabel 

independen yang digunakan kepuasan kerja dan komitmen organisasi. 

Jumlah populasi 8000 orang, dengan sampel dalam penelitian 334 orang 

karyawan. Teknik sampel yang digunakan adalah purposive sampling. 

e. Penelitian yang sekarang dilakukan oleh Efendi (2018), melakukan 

penelitian pada karyawan kontrak bagian produksi di PT Karyamitra 

Budisantosa Pasuruan. Variabel independen yang digunakan stres kerja 

dan kepuasan kerja. Jumlah populasi 4607 orang, dengan  sampel dalam 

penelitian 100 orang. Teknik sampel yang digunakan adalah simple 

random sampling. 
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B. Tinjauan Teori 

1. Stres Kerja 

a. Pengertian  

Stres merupakan satu situasi yang mungkin dialami manusia pada 

umumnya dan karyawan pada khususnya di dalam sebuah organisasi atau 

perusahaan. Kreitner dan Kinicki (2015:289) mendefinisikan stres 

sebagai respon adaptif yang dipengaruhi karaktersitik individu dan atau 

proses psikologis, yang merupakan akibat dari tindakan eksternal, situasi, 

atau kejadian yang membebankan tuntutan fisik dan psikologis pada 

seseorang diri seseorang. Sunyoto (2014:216) menyatakan bahwa stres 

adalah konsekuensi setiap tindakan dan situasi lingkungan yang 

menimbulkan tuntutan pisikologis dan fisik yang berlebihan pada 

seseorang. 

Handoko (2011:200) mendefinisikan stres kerja sebagai suatu 

kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses berpikir dan 

kondisi seseorang. Nawawi (2006:345) menyatakan bahwa stres kerja 

sebagai rasa tertekan yang dialami karyawan dalam menghadapi 

pekerjaannya. Arifin dkk (2003:207) mengungkapkan bahwa stres kerja 

adalah suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses 

pikiran, dan kondisi fisik seseorang. 

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa stres 

kerja adalah suatu perasaan yang menekan atau rasa tertekan yang 

dialami karyawan dalam menghadapi pekerjaannya. 
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b. Sumber-Sumber Potensi Stres 

Kreitner dan Kinicki (2015:291) menyatakan bahwa terdapat 

beberapa faktor yang diidentifikasikan sebagai pemicu stres, yaitu: 

1) Tingkat individu, meliputi: tuntutan kerja, kelebihan pekerjaan, 

kekurangan pekerjaan dan monoton, konflik peran, ambiguitas peran, 

dan keamanan kerja. 

2) Tingkat kelompok, meliputi: dinamika kelompok, perilaku manajer, 

dan kekerasan. 

3) Tingkat organisasi, meliputi: budaya, struktur, teknologi, dan 

pengenalan tentang perubahan dalam kondisi kerja. 

4) Ekstraorganisasi, meliputi: keluarga, status sosial ekonomi, waktu 

perjalanan, kebisingan, panas, kesibukan, dan polisi udara. 

Stres kerja dapat disebabkan oleh beban kerja yang dirasakan 

terlalu berat, waktu kerja yang mendesak, kualitas pengawasan yang 

rendah, iklim kerja yang tidak menentu, autoritas yang tidak memadahi 

yang berhubungan dengan tanggung jawab, konflik kerja, perbedaan nilai 

antara karyawan dengan perusahaan, dan frustasi.  

Munandar (2011:381) mengelompokkan faktor-faktor penyebab 

stres dalam pekerjaan yaitu sebagai berikut:  

1) Faktor-faktor instrinsik dalam pekerjaan,  

Meliputi tuntutan fisik dan tuntutan tugas. Tuntutan fisik berupa 

bising, vibrasi (getaran), higene. Sedangkan tuntutan tugas mencakup:  
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a) Kerja shif atau kerja malam  

Kerja shift merupakan sumber utama dari stres bagi para pekerja 

pabrik. Para pekerja shift lebih sering mengeluh tentang kelelahan 

dan gangguan perut daripada para pekerja pagi, siang dan dampak 

dari kerja shift terhadap kebiasaan makan yang mungkin 

menyebabkan gangguan perut.  

b) Beban kerja  

Beban kerja berlebih dan beban kerja terlalu sedikit merupakan 

pembangkit stres.  

c) Peran terhadap risiko dan bahaya  

Risiko dan bahaya dikaitkan dengan jabatan tertentu merupakan 

sumber stres. Makin besar kesadaran akan bahaya dalam 

pekerjaannya makin besar depresi dan kecemasan pada tenaga 

kerja.  

2) Peran individu dalam organisasi  

Setiap tenaga kerja mempunyai kelompok tugasnya yang harus 

dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang ada dan sesuai yang 

diharapkan atasannya. Namun tenaga kerja tidak selalu berhasil 

memainkan perannya sehingga timbul:  

a) Konflik peran  

b) Keterpaksaan peran  
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3) Pengembangan karir  

Pengembangan karir merupakan pembangkit stres potensial yang 

mencakup ketidakpastian pekerjaan, promosi berlebih dan promosi 

yang kurang.  

4) Hubungan dalam pekerjaan  

Harus hidup dengan orang lain merupakan salah satu aspek dari 

kehidupan yang penuh stres. Hubungan yang baik antar anggota dari 

satu kelompok kerja dianggap sebagai faktor utama dalam kesehatan 

individu dan organisaasi.  

5) Struktur dan iklim organisasi  

Kepuasan dan ketidakpastian kerja berkaitan dengan penilaian dari 

struktur dan iklim organisasi. Faktor stres yang ditemui terpusat pada 

sejauh mana tenaga kerja dapat terlibat atau berperan serta dalam 

organisasi.  

Mohyi (2016:163) menguraikan dua kategori penyebab stress, 

yaitu: 

1) On the job (masalah terkait kondisi kerja), yaitu: 

a) Beban kerja yang berlebihan 

b) Tekanan waktu 

c) Kualitas supervisi yang jelek 

d) Iklim politis yang tidak aman 

e) Umpan balik tentang pelaksanaan kerja yang tidak memadai 
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f) Wewenang yang tidak mencukupi untuk melaksanakan tanggung 

jawab 

g) Roll ambiquity (kemenduaan peranan) 

h) Frustasi 

i) Konflik antar pribadi dan kelompok 

j) Perbedaan nilai-nilai perusahaan dan karyawan 

k) Berbagai bentuk perubahan 

2) Off the job (masalah-masalah diluar pekerjaan), yaitu: 

a) Kekuatiaran finansial 

b) Masalah-masalah yang bersangkutan dengan anak 

c) Masalah-masalah fisik 

d) Masalah-masalah perkawinan 

e) Perubahan-perubahan yang terjadi ditempat tinggal 

f) Masalah-masalah pribadi lainnya seperti kematian sanak saudara 

c. Indikator Stres Kerja 

Anoraga (2009:108), mengemukakan indikator stres kerja, yaitu:  

1) Tekanan dan sikap pimpinan yang kurang adil dan wajar. 

2) Perbedaan antara tuntutan dan sumber daya yang ada untuk 

melaksanakan tugas dan kewajiban. 

3) Ketidakcocokan dengan pekerjaan.  

4) Pekerjaan yang berbahaya, membuat frustasi, membosankan atau 

berulang- ulang.  

5) Beban lebih.  
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6) Faktor-faktor yang diterapkan oleh diri sendiri seperti target dan 

harapan yang tidak realistis, kritik dan dukungan terhadap diri sendiri. 

2. Kepuasan Kerja 

a. Pengertian  

Kepuasan adalah cermin dari perasaan seseorang terhadap 

pekerjaannya. Robbins (2006:91) mendefinisikan kepuasan kerja 

mengacu kepada sikap individu secara umum terhadap pekerjaannya. 

Seseorang dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi mempunyai sikap 

positif terhadap pekerjaannya, sedangkan seseorang yang tidak puas 

dengan pekerjaanya mempunyai sikap negatif terhadap pekerjaan 

tersebut. Sutrisno (2010:75) menyatakan bahwa kepuasan kerja adalah 

keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan bagi 

para karyawan memandang pekerjaan mereka. 

Luthans (2011:243) mendefiniskan kepuasan kerja adalah 

keadaan emosi yang senang atau emosi positif yang berasal dari penilaian 

pekerjaan atau pengalaman kerja seseorang. Anoraga (2009:82) 

menjelasakan kepuasan kerja pada dasarnya adalah rasa aman (security 

feeling) dan mempunyai segi sosial ekonomi seperti gaji dan jaminan 

sosial, serta segi sosial psikologi seperti kesempatan untuk maju, 

kesempatan mendapatkan penghargaan, berhubungan dengan masalah 

pengawasan, berhubungan dengan pergaulan antara karyawan dengan 

karyawan dan antara karyawan dengan atasan. 
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Berdasarkan pengertan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

kepuasan kerja adalah gambaran perasaan seseorang baik perasaan puas 

(positif) maupun perasaan tidak puas (negatif) terhadap pekerjaannya. 

b. Faktor Kepuasan Kerja 

Anoraga (2009:82) mengemukakan pendapatnya mengenai faktor 

yang menentukan kepuasan kerja sebagai berikut:  

1) Faktor hubungan antar karyawan, antara lain:  

a) Hubungan langsung antara manajer dengan karyawan  

b) Faktor psikis dan kondisi kerja  

c) Hubungan sosial diantara karyawan  

d) Sugesti dari teman sekerja  

e) Emosi dan situasi kerja  

f) Faktor-faktor individual, yaitu yang berhubungan dengan: sikap, 

umur, dan jenis kelamin. 

2) Faktor-faktor luar, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan:  

a) Keadaan keluarga karyawan  

b) Rekreasi  

c) Pendidikan 

Mangkunegara (2009:120) berpendapat ada dua faktor yang 

mempengaruhi kepuasan kerja, yaitu:  

1) Faktor pegawai, yaitu kecerdasan (IQ), kecakapan khusus, umur, jenis 

kelamin, kondisi fisik, pendidikan, pengalaman kerja, masa kerja, 

kepribadian, emosi, cara berfikir, persepsi, dan sikap kerja.  
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2) Faktor pekerjaan, yaitu jenis pekerjaan, struktur organisasi, pangkat 

(golongan), kedudukan, mutu pengawasan, jaminan financial, 

kesempatan promosi jabatan, interaksi sosial, dan hubungan kerja. 

c. Variabel Kepuasan Kerja 

Mangkunegara (2009:117) mengemukakan bahwa kepuasan kerja 

berhubungan dengan variabel-variabel seperti: 

1) Turnover  

Kepuasan kerja lebih tinggi dihubungkan dengan turnover pegawai 

yang rendah. Sedangkan pegawai-pegawai yang kurang puas biasanya 

turnover-nya lebih tinggi.  

2) Tingkat Ketidakhadiran (absen) Kerja  

Karyawan yang kurang puas cenderung tingkat ketidakhadirannya 

(absen) tinggi. Mereka sering tidak hadir kerja dengan alasan yang 

tidak logis dan subjektif. 

3) Umur  

Ada kecenderungan pegawai yang tua lebih merasa puas daripada 

pegawai yang berumur relative muda. Pegawai usia muda biasanya 

mempunyai harapan yang ideal tentang dunia kerjanya, sehingga 

apabila antara harapannya dengan realita kerja terdapat kesenjangan 

atau ketidakseimbangan dapat menyebabkan mereka tidak puas.  

4) Tingkat Pekerjaan  

Pegawai-pegawai yang menduduki tingkat pekerjaan yang lebih tinggi 

cenderung lebih puas daripada pegawai yang menduduki tingkat 
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pekerjaan yang lebih rendah. Pegawai-pegawai yang tingkat 

pekerjaannya lebih tinggi menunjukan kemampuan kerja yang baik 

dan aktif dalam mengemukakan ide-ide serta kreatif dalam bekerja.  

5) Ukuran Organisasi Perusahaan  

Ukuran organisasi perusahaan dapat mempengaruhi kepuasan 

pegawai. Hal ini karena besar kecil suatu perusahaan berhubungan 

pula dengan koordinasi, komunikasi, dan partisipasi pegawai. 

d. Indikator Kepuasan Kerja 

Issa et al, (2013:528) mengemukakan lima indikator kepuasan 

kerja, yaitu:  

1) Kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri  

Seberapa besar pekerjaan itu memberi seseorang tugas yang menarik, 

kesempatan untuk belajar dan kesempatan untuk menerima tanggung 

jawab.  

2) Kepuasan terhadap gaji  

Berapa besar imbalan financial yang diterima dan seberapa besar hal 

itu dianggap pantas/adil dibandingkan dengan imbalan di organisasi 

lain.  

3) Kepuasan terhadap promosi  

Kesempatan untuk maju dalam organisasi. 

4) Kepuasan terhadap pengawasan (Supervisi)  

Kemampuan penyelia memberi bantuan teknis dan dukungan perilaku. 
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5) Kepuasan terhadap rekan kerja 

Seberapa besar rekan kerja terampil secara teknis dan secara sosial 

memberi dukungan. 

3. Turnover Intention 

a. Pengertian  

Turnover intention didefinisikan sebagai faktor mediasi antara 

sikap yang mempengaruhi niat untuk keluar dan benar-benar keluar dari 

perusahaan (Yucel, 2012:2). Turnover intention adalah niat 

meninggalkan perusahaan secara sukarela, yang dapat mempengaruhi 

status perusahaan dan dengan pasti akan mempengaruhi produktivitas 

karyawan (Issa et al., 2013:526). Proses dimana karyawan-karyawan 

meninggalkan organisasi dan harus digantikan (Mathis dan Jackson, 

2006:102). 

Turnover Intention adalah derajat kecenderungan sikap yang 

dimiliki oleh karyawan untuk mencari pekerjaan baru di tempat lain atau 

adanya rencana untuk meninggalkan perusahaan dalam masa tiga bulan 

yang akan datang, enam bulan yang akan datang, satu tahun yang akan 

datang, dan dua tahun yang akan datang (Dharma, 2013:1). Handoko 

(2011:131) menyatakan bahwa permintaan berhenti dapat terjadi jika 

seorang karyawan melihat kesempatan karir yang lebih besar di tempat 

lain. 

Berdasarkan definisi di atas, maka disimpulkan bahwa turnover 

intention merupakan niat atau keinginan keluar karyawan dari 
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pekerjaannya sekarang secara sukarela untuk mendapatkan pekerjaan 

ditempat lain. 

b. Faktor yang mempengaruhi Turnover Intention 

Siagian (2011:230) mengklasifikasikan faktor yang 

mempengaruhi keinginan karyawan untuk meninggalkan organisasi 

(turnover intention) antara lain adalah: 

1) Tingginya stres kerja dalam perusahaan 

Tinggi rendahnya stres kerja karyawan dapat didasari karena beban 

kerja atau tuntutan tugas yang tidak dapat dicapai oleh karyawan, 

sehingga mempengaruhi penghasilan atau gaji. Hal ini dapat memicu 

stres kerja. 

2) Rendahnya kepuasan yang dirasakan karyawan  

Ketidakpuasan yang menjadi penyebab turnover memiliki banyak 

aspek, di antara aspek-aspek tersebut adalah ketidakpuasan terhadap 

manajemen perusahaan, kondisi kerja, mutu pengawasan, perhargaan, 

gaji, promosi, dan hubungan personal. 

3) Kurangnya komitmen pada diri karyawan  

Karyawan yang memiliki komitmen yang kurang terhadap perusahaan 

akan cenderung meninggalkan organisasinya dengan menunjukkan 

beberapa perilaku yang menyimpang dari aturan perusahaan. 

Mobley (2007:46) menggariskan secara detil faktor-faktor yang 

mempengaruhi terjadinya turnover, yaitu:  
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1) Faktor Eksternal, dari faktor eksternal ada dua sisi yang bisa dilihat: 

a) Aspek lingkungan. Dalam aspek ini tersedianya pilihan-pilihan 

pekerjaan lain dapat menjadi faktor untuk kemungkinan keluar.   

b) Aspek individu. Dalam aspek ini, usia muda, jenis kelamin dan 

masa kerja lebih singkat, besar kemungkinannya untuk keluar.   

2) Aspek Internal, dari faktor internal ini, ada lima sisi yang bisa dilihat:   

a) Budaya Organisasi. Kepuasan terhadap kondisi-kondisi kerja dan 

kepuasan terhadap kerabat-kerabat kerja merupakan faktor-faktor 

yang dapat menentukan turnover.  

b) Gaya Kepemimpinan. Gaya kepemimpinan, kepuasan terhadap 

pemimpin dan variabel-variabel lainnya seperti sentralisasi 

merupakan faktor yang menentukan turnover.  

c) Kompensasi. Penggajian dan kepuasan terhadap pembayaran 

merupakan faktor-faktor yang dapat menentukan turnover.  

d) Kepuasan Kerja. Kepuasan terhadap pekerjaan, secara menyeluruh 

dan kepuasan terhadap bobot pekerjaan merupakan faktor yang 

dapat menentukan turnover. 

Rivai (2009:240) menjelaskan beberapa karateristik pekerjaan 

yang dapat mempengaruhi keinginan pindah kerja adalah sebagai berikut  

1) Lama Kerja  

Karyawan yang ingin pindah dari tempat kerja disebabkan karena 

setelah lama bekerja, dimana harapan-harapan yang semula dari 

pekerjaan itu berbeda dengan kenyataan yang didapat.  
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2) Beban Kerja  

Beban kerja merupakan sesuatu yang muncul dari interaksi antara 

tuntutan tugas-tugas, lingkungan kerja dimana digunakan sebagai 

tempat kerja, keterampilan, perilaku, dan persepsi dari pekerjaan. 

Beban kerja dibedakan menjadi dua, yaitu: kuantitatif dan kualitatif 

3) Dukungan Sosial  

Karyawan yang kurang mendapatkan dukungan sosial bisa mengalami 

frustasi, stres dalam bekerja sehingga prestasi kerja menjadi buruk, 

dan dampak lainnya tingginya absensi kerja, keinginan pindah kerja 

bahkan sampai pada berhenti bekerja. 

4) Kompensasi  

Kompensasi yang tidak memadai akan menimbulkan terjadinya 

turnover intention pada karyawan. Kompensasi terbagi menjadi 

kompensasi finansial dan kompensasi nonfinansial. 

c. Dampak Turnover Intention 

Turnover intention pada karyawan dapat berdampak pada 

organisasi ketika berujung pada keputusan karyawan untuk benar-benar 

meninggalkan organisasi (turnover), karena keinginan untuk keluar 

tersebut berasal dari individu karyawan sendiri dan bukan merupakan 

keinginan organisasi atau perusahaan. Disebutkan beberapa dampak 

negatif yang akan terjadi pada organisasi akibat pergantian karyawan, 

seperti: meningkatnya potensi biaya perusahaan, masalah prestasi, 

masalah pola komunikasi dan sosial, merosotnya semangat kerja, 
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strategi-strategi pengendalian yang kaku, hilangnya biaya-biaya peluang 

strategik (Manurung dan Ratnawati, 2013:1). 

Dharma (2013:3) menyebutkan dampak turnover bagi perusahaan 

adalah: 

1) Biaya penarikan karyawan  

Menyangkut waktu dan fasilitas untuk wawancara dalam proses 

seleksi karyawan, penarikan dan memepelajari. 

2) Biaya latihan  

Menyangkut waktu pengawas, departemen personalia dan karyawan 

yang dilatih.  

3) Apa yang dikeluarkan buat karyawan lebih kecil dari yang dihasilkan 

karyawan baru tersebut  

4) Tingkat kecelakaan para karyawan baru, biasanya cenderung tinggi  

5) Adanya produksi yang hilang selama masa pergantian karyawan  

6) Peralatan produksi yang tidak bisa digunakan sepenuhnya  

7) Banyak pemborosan karena adanya karyawan baru  

8) Perlu melakukan kerja lembur, kalau tidak akan mengalami 

penundaan penyerahan. 

d. Indikator Turnover Intention 

Chen dan Francesco dalam Dharma (2013:4) mengemukakan tiga 

indikator yang mempengaruhi turnover intention yaitu:   

1) Pikiran untuk keluar, yaitu ide seseorang untuk keluar dari perusahaan 

yang disebabkan oleh berbagai faktor.  
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2) Keinginan untuk mencari lowongan, yaitu mencerminkan individu 

berkeinginan untuk mencari pekerjaan pada organisasi lain.  

3) Adanya keinginan untuk meninggalkan organisasi dalam beberapa 

bulan mendatang, yaitu keinginan karyawan untuk mencoba berpisah 

ke organisasi lain. 

4. Hubungan Antar Variabel 

a. Hubungan Stres Kerja dengan Turnover Intention 

Robbins dan Judge (2009:365) menyatakan bahwa akibat stres 

yang dikaitkan dengan perilaku mencakup perubahan dalam 

produktivitas, turnover karyawan tinggi, tingkat absensi yang tinggi dan 

kecelakaan kerja. Stres kerja dapat mempengaruhi emosi, proses berpikir, 

dan kondisi seseorang, baik fisik maupun mental. Karyawan yang 

mengalami stres kerja yang berlebihan berimplikasi terhadap voluntary 

turnover. Voluntary turnover merupakan keinginan karyawan keluar dari 

organisasi secara sukarela dengan suatu alasan. Ketika karyawan 

mengalami tekanan di dalam perkerjaannya, maka karyawan akan 

merasakan stres yang berlebihan sampai akhirnya akan berpikir untuk 

keluar dari organisasi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Yuda dan Ardana (2017:5342) 

menyebutkan bahwa stres kerja berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap turnover intention. Dalam penelitiannya disebutkan bahwa 

semakin tinggi stres yang dirasakan oleh karyawan maka akan semakin 

tinggi turnover intention karyawan. 
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b. Hubungan Kepuasan Kerja dengan Turnover Intention 

Mobley (2007:46) menggariskan secara detil faktor-faktor yang 

mempengaruhi terjadinya turnover adalah Faktor Eksternal yaitu aspek 

lingkungan dan aspek individu. Dan faktor Internal yaitu budaya 

organisasi, gaya kepemimpinan, kompensasi, kepuasan kerja dan karir. 

Mobley (2007:240) menjabarkan bahwa perasaan tidak puas dapat 

memicu rencana untuk berhenti kerja. Kemudian akan mengarah pada 

usaha untuk mencari pekerjaan baru. Hubungan dimulai dari adanya 

pikiran untuk berhenti bekerja, usaha untuk mencari pekerjaan baru, 

berintensi untuk berhenti bekerja, atau tetap bertahan dan yang terakhir 

adalah memutuskan untuk berhenti kerja atau bertahan.  

Robbins dan Judge (2009:121) menjelaskan bahwa kepuasan 

kerja di hubungkan negatif dengan keluarnya karyawan, tetapi faktor-

faktor lain seperti pasar kerja, kesempatan kerja alternatif dan 

panjangnya masa kerja merupakan kendala penting untuk meninggalkan 

pekerjaan yang ada. Kepuasan kerja di hubungkan secara negatif dengan 

keinginan berpindah karyawan, tetapi kolerasi itu lebih kuat daripada apa 

yang ditemukan dalam kemangkiran. Karyawan dengan kepuasan kerja 

yang tinggi akan merasa senang dan bahagia dalam melakukan 

pekerjaannya dan tidak berusaha mengevaluasi alternatif pekerjaan lain.  

Penelitian yang dilakukan oleh Waspodo dkk (2013:108) 

menyimpulkan bahwa kepuasan kerja memiliki pengaruh negatif dan 

signifikan terhadap turnover intention. Dalam penelitiannya disebutkan 
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bahwa karyawan yang merasa tidak puas dalam pekerjaannya cenderung 

mempunyai pikiran untuk keluar, mengevaluasi alternatif pekerjaan lain, 

dan berkeinginan untuk keluar karena berharap menemukan pekerjaan 

yang lebih memuaskan. 

 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir atau kerangka konseptual merupakan sintesa tentang 

hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah 

dideskripsikan, dalam hal ini yaitu mengenai pengaruh stres kerja dan 

kepuasan kerja terhadap turnover intention. Stres kerja dengan indikator: 

tekanan, beban kerja, dan target dan harapan yang tidak realistis (Anoraga, 

2009:108); kepuasan kerja dengan indikator; kepuasan terhadap pekerjaan, 

kepuasan terhadap gaji, dan kepuasan terhadap rekan kerja (Issa et al., 

2013:528); sedangkan turnover intention dengan indikator: pikiran untuk 

keluar, keinginan untuk mencari lowongan, dan keinginan untuk meninggalkan 

organisasi (Chen dan Francesco dalam Dharma, 2013:4). 

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu yang diuraikan di atas, 

maka dapat dikemukakan kerangka pikir seperti Gambar 2.1 berikut ini. 
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Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian 

 

D. Hipotesis 

Hasil penelitian Waspodo dkk (2013:110); Khaidir dan Sugiati 

(2016:182) menyimpulkan bahwa stres kerja berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap turnover intention. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut:  

H1 : Stres kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap turnover 

intention 

Hasil penelitian Manurung dan Ratnawati (2012:10); Syahronica dkk 

(2015:5) menyimpulkan bahwa kepuasan kerja memiliki pengaruh negatif dan 

signifikan terhadap turnover intention. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, 

maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H2 : Kepuasan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap turnover 

intention 

Turnover Intention (Y) 

- Pikiran untuk keluar  

- Keinginan untuk mencari 

lowongan   

- Keinginan untuk 

meninggalkan organisasi  

Stres Kerja (X1) 

- Tekanan   

- Beban kerja 

- Target dan harapan yang 

tidak realistis  

Kepuasan Kerja (X2) 

- Kepuasan terhadap 

pekerjaan itu sendiri 

- Kepuasan terhadap gaji 

- Kepuasan terhadap rekan 

kerja 
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Hasil penelitian Waspodo dkk (2013:111); Khaidir dan Sugiati 

(2016:182) menyimpulkan bahwa kepuasan kerja dan stres kerja secara 

bersama-sama memiliki pengaruh terhadap turnover intention. Berdasarkan 

hasil penelitian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H3 : Stres kerja dan kepuasan kerja berpengaruh secara simultan terhadap 

turnover intention 

Hasil penelitian Syahronica dkk (2015:5) menyimpulkan bahwa 

variabel stres kerja yang paling dominan berpengaruh terhadap turnover 

intention. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

H4 : Variabel stres kerja yang dominan berpengaruh terhadap turnover 

intention 

 


