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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Guna mendukung penelitian ini, maka dilakukan penelitian awal 

terhadap penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik yang akan 

diteliti. Selain itu hal ini juga sebagai bahan perbandingan bahwa penelitian 

ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No. Penelitian Terdahulu Keterangan 
1. Nama Adi Irawan Setiyanto, 2017 

Judul Penelitian Pengaruh Kepuasan Kerja dan Komitmen 
Organisasi terhadap Turnover Intention 

Alat Analisis Analisis regresi Linier berganda 
Hasil Penelitian 1. kepuasan kerja berpengaruh secara signifikan 

terhadap turnover intention  
2. komitmen organisasi berpengaruh signifikan 

terhadap turnover intention. 
2. Nama Abdurrahim, 2017 

Judul Penelitian pengaruh kepuasan kerja dan komitmen 
organisasi terhadap turnover intention karyawan 
studi pada PT. Bank Perkreditan Rakyat 
Mitratama Arthabuana 

Alat analisi Penelitian Analisis regresi linear berganda  
Hasil Penelitian 1. secara simultan, bahwa variabel kepuasan 

kerja (X1) dan Komitmen Organisasi (X2) 
memiliki hubungan yang signifikan dengan 
variabel Turnover Intention (Y).  

2. Variabel Kepuasan Kerja (X1) memiliki 
hubungan negatif yang signifikan dengan 
Turnover Intention (Y), serta variabel 
Organizational Commitment (X2) pada 
Turnover Intention (Y). 

3 Nama Ida Bagus Putra Widyantara, 2015 
Judul penelitian Pengaruh Kepuasan Kerja dan Komitmen 

Organisasi terhadap Intensitas Turnover 
Karyawan front office Departement Hotel Kuta  
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No. Penelitian Terdahulu Keterangan 
Alat Analisis Analisis Regresi Berganda 
Hasil Penelitian 1. kepuasan kerja berpengaruh negatif dan 

signifikan signifikan terhadap intensitas 
turnover 

2. komitmen organisasi berpengaruh negatif 
dan signifikan signifikan terhadap intensitas 
turnover 

3. kepuasan kerja dan komitmen organisasi 
secara simultan berpengaruh signifikan 
terhadap intensitas turnover karyawan front 
office departement hotel kuta. 

 

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu pada tabel 2.1 di atas memiliki 

persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaannya yaitu sama-

sama meneliti kepuasan kerja, komitmen organisasi, dan turnover intention. 

Sedangkan alat analisis yang digunakan adalah sama-sama menggunakan 

regresi linier berganda. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian 

sekarang terletak pada objek penelitian. Pada penelitian terdahulu objek 

penelitian adalah karyawan pada perusahaan jasa sedangkan pada penelitian 

sekarang objek penelitian adalah karyawan perusahaan manufaktur.  

 

B. Tinjauan Teoritik 

1. Turnover intention Karyawan 

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. 

Tabel 2.1 Lanjutan 
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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). 

Luthans, (2006: 213) 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. 

Robbins (2006:53), menjelaskan bahwa penarikan diri seseorang 

keluar dari suatu organisasi dapat diputuskan secara sukarela (voluntary 

turnover) maupun secara tidak sukarela (involuntary turnover). Voluntary 

turnover merupakan keputusan karyawan untuk meninggalkan organisasi 

secara sukarela yang disebabkan oleh faktor seberapa menarik pekerjaan 

yang ada saat ini, dan tersedianya alternatif pekerjaan lain. Sebaliknya 

involuntary turnover atau pemecatan menggambarkan keputusan pemberi 

kerja untuk menghentikan hubungan kerja dan bersifat tidak terduga bagi 

karyawan yang mengalaminya. 
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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 membawa pengaruh yang kurang baik 

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

dan kesempatan untuk memanfaatkan peluang. 

2. Faktor yang Mempengaruhi Turnover intention Karyawan

Mobley et al (1986) dalam Rodly (2012:75) menyatakan bahwa 

banyak faktor yang menyebabkan karyawan berpindah dari tempat kerjanya 

namun faktor determinan keinginan berpindah diantaranya adalah:  

a. 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. 

b. Komitmen organisasi

Karena hubungan kepuasan kerja dan keinginan menninggalkan 

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 
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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 individu kepada keseluruhan 

organisasi, sedangkan kepuasan mengarah pada respon emosional atas 

aspek khusus dari pekerjaan 

3. Jenis Turnover 

Jenis turnover menurut Mathis dan Jackson (2000): 

a. Turnover secara tidak sukarela dan Turnover secara sukarela 

1) Turnover secara tidak sukarela  

Pemecatan karena kinerja yang buruk dan pelanggaran peraturan 

kerja. Turnover secara tidak sukarela dipicu oleh kebijakan 

organisasional, peraturan kerja dan standar kinerja yang tidak 

dipenuhi oleh karyawan. 

2) Turnover secara sukarela 

Karyawan meninggalkan perusahaan karena keinginannya sendiri. 

Turnover secara sukarela dapat disebabkan oleh banyak faktor, 

termasuk peluang karier, gaji, pengawasan, geografi dan alasan 

pribadi atau keluarga. 

b. Turnover fungsional dan turnover disfungsional 

1) Turnover fungsional 

Karyawan yang memiliki kinerja lebih rendah, individu yang 

kurang dapat diandalkan, atau mereka yang mengganggu rekan 

kerja meninggalkan organisasi. 



16 
 

2) Turnover disfungsional 

Karyawan penting dan memiliki kinerja tinggi meninggalkan 

organisasi pada saat yang genting. 

c. Turnover yang tidak dapat dikendalikan dan Turnover yang dapat 

dikendalikan 

1) Turnover yang tidak dapat dikendalikan 

Muncul karena alasan diluar pengaruh pemberi kerja. Banyak 

alasan karyawan yang berhenti tidak dapat dikendalikan oleh 

organisasi, contohnya sebagai karyawan pindah dari daerah 

geografis, karyawan memutuskan untuk tinggal didaerah karena 

alasan keluarga, suami atau istri dipindahkan, karyawan adalah 

mahasiswa yang baru lulus dari perguruan tinggi. 

2) Turnover yang dapat dikendalikan 

Muncul karena faktor yang dapat dipengaruhi oleh pemberi kerja. 

Dalam turnover yang dapat dikendalikan, organisasi lebih mampu 

memelihara karyawan apabila mereka menangani persoalan 

karyawan yang dapat menimbulkan turnover. 

4. Indikator Terjadinya Turnover intention 

Turnover intention dilakukan kebanyakkan karyawan pada suatu 

organisasi atau perusahaan disebabkan oleh banyak hal, ketidakadilan 

mengenai sistem penggajian yang diterapkan perusahaan, sistem promosi 

jabatan dalam perusahaan yang dirasa karyawan tidak adil maupun 

optimal, rendahnya komitmen karyawan pada organisasi, lingkungan kerja 

yang tidak kondusif, dan masih banyak lainnya. Hasrat untuk keluar juga 
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dapat pula disebabkan karena adanya tawaran pekerjaan yang lebih baik 

dari persahaan atau organisasi yang lain. 

Simamora (2006) menyatakan bahwa ada tiga indikator yang dapat 

digunakan untuk mengukur tinggi-rendahnya keinginan karyawan untuk 

keluar dari organisasi. Ketiga indikator tesebut adalah sebagai berikut: 

a. Niat untuk keluar dari pekerjaan yaitu saat karyawan merasa 

diperlakukan tidak adil, maka terlintas dalam pikiran mereka untuk 

keluar dari organisasi.  

b. Keinginan untuk mencari pekerjaan baru yaitu ketidakmampuan suatu 

organisasi untuk memenuhi kebutuhan karyawan dapat memicu 

karyawan untuk berpikir mencari alternatif pekerjaan pada organisasi 

yang lain. Hal ini merupakan suatu konsekuensi logis saat suatu 

perusahaan tidak mampu memberikan/memenuhi kebutuhan karyawan 

seperti kemampuan perusahaan lain memiliki kemampuan yang baik 

dalam memenuhi kebutuhan karyawan. 

c. Mengevaluasi untuk menemukan pekerjaan lain yang lebih baik yaitu 

karyawan memiliki motivasi untuk menemukan pekerjaan baru pada 

organisasi lain dalam beberapa bulan mendatang yang dianggap 

pekerjaan itu leboh baik dari sebelumnya. 

5. Kepuasan Kerja 

Menurut Luthans (2006: 243) kepuasan kerja adalah keadaan 

emosi yang senan atau  emosi positif yang berasal dari penilaian pekerjaan 

atau pengalaman kerja seseorang. Kepuasan kerja adalah hasil dari 



18 
 

persepsi karyawan mengenai seberapa baik pekerjaan mereka memberikan 

hal yang dinilai penting. Secara umum dalam bidang perilaku organisasi, 

kepuasan kerja adalah sikap yang paling penting dan sering dipelajari. 

Terdapat tiga dimensi yang diterima secara umum dalam kepuasan kerja.  

Pertama, kepuasan kerja merupakan respons emosional terhadap 

situasi kerja. Dengan demikian, kepuasan kerja dapat dilihat dan dapat 

diduga. Kedua, kepuasan kerja sering ditentukan menurut seberapa baik 

hasil yang dicapai memenuhi atau melampaui harapan. Misalnya, jika 

anggota organisasi merasa bahwa mereka bekerja mereka mungkin akan 

memiliki sikap negaif terhadap pekerjaan, pimpinan dan atau rekan kerja 

mereka. Mereka tidak puas. Sebaliknya, jika mereka merasa bahwa 

mereka diperlakukan dengan baik dan dibayar dengan pantas, maka 

mereka mungkin akan memiliki sikap positif terhadap pekerjaan mereka. 

Mereka merasa puas. Ketiga, kepuasan kerja mewakili beberapa sikap 

yang berhubungan.  

Hasibuan (2006:202) kepuasan kerja adalah sikap emosional yang 

menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Sikap ini dicerminkan oleh 

moral kerja, kedisiplinan, dan prestasi kerja. Kepuasan kerja dinikmati 

dalam pekerjaan, luar pekerjaan, dan kombinasi antara keduanya. 

Sedangkan menurut Rivai (2004:475) kepuasan merupakan evaluasi yang 

menggambarkan seseorang atas perasaan sikapnya senang atau tidak puas 

dalam bekerja. 
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Robbins (2006: 23) 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.  

Robins, (2006) mengatakan bahwa karyawan yang merasa tidak 

puas dapat melakukan beberapa tindakan, seperti : 

a. Exit (keluar) yaitu perilaku yang mengarah untuk meninggalkan 

organisasi, meliputi pencarian posisi baru sekaligus mengundurkan diri. 

b. Voice (bersuara) secara aktif dan konstruktif berupaya memperbaiki 

kondisi, yang meliputi menyarankan perbaikan, mendiskusikan masalah 

dengan atasan, dan sebagian bentuk kegiatan perserikatan. 

c. 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” 

d. Neglect (pengabaian) yaitu secara pasif membiarkan keadaan 

memburuk, yang meliputi keabsenan atau keterlambatan kronis, 

penurunan usaha, dan peningkatan tingkat kesalahan 

Sedangkan Novliadi (2007) 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 
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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. 

Luthas (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. 

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. 

Kepuasan kerja, kombinasi dalam dan luar pekerjaan, adalah 

kepuasan kerja yang mencerminkan sikap emosional yang seimbang antara 

jasa dengan pelaksanaan pekerjaannya. Karyawan yang lebih menikmati 

kepuasan kerja, kombinasi dalam dan luar pekerjaan, akan merasa puas 

apabila hasil kerja dan balas jasanya dirasa adil dan layak. 

Tolak ukur tingkat kepuasan yang mutlak tidak ada, karena setiap 

individu karyawan berbeda standar kepuasannya. Indikator kepuasan kerja 
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ini hanya diukur dengan kedisiplinan, moral kerja, dan turnover kecil. 

Secara relatif kepuasan kerja karyawan baik tetapi sebaliknya jika 

kedisiplinan, moral kerja, dan turnover karyawan besar, maka kepuasan 

kerja karyawan di perusahaan ini pun kurang. Adapun kepuasan kerja 

karyawan dipengaruhi oleh faktor-faktor : 

a. Balas jasa yang adil dan layak 

b. Penempatan yang tepat sesuai dengan keahlian 

c. Berat ringannya pekerjaan 

d. Suasana dan lingkungan pekerjaan 

e. Peralatan yang menunjang pelaksanaan pekerjaan 

f. Sikap pimpinan dalam kepemimpinannya 

g. Sifat pekerjaan monoton 

6. Teori-teori kepuasan 

Menurut Wexley dan Yuki (dalam As’ad, 2004: 104) teori-teori 

tentang kepuasan kerja ada tiga macam, yaitu: 

a. Teori perbandingan intrapersonal (discrepancy theory).  

Yaitu kepuasan atau ketidakpuasan yang dirasakan oleh individu 

merupakan hasil dari perbandingan atau kesenjangan yang dilakukan 

oleh diri sendiri terhadap berbagai macam hal yang sudah diperolehnya 

dari pekerjaan dan yang menjadi harapannya. Kepuasan akan dirasakan 

oleh individu tersebut bila perbedaan atau kesenjangan antara standar 

pribaddi individu dengan apa yang diperoleh dari pekerjaan kecil, 

sebaliknya ketidakpuasan akan dirasakan oleh individu bila perbedaan 
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atau kesenjangan antara standar pribadi individu dengan apa yang 

diperoleh dari pekerjaan besar. 

b. Teori keadilan (equity theory) 

Seseorang akan merasa puas atau tidak puas tergantung apakah 

ia merasakan adanya keadilan atau tidak atas suatu situasi. Perasaan 

equity atau inequity atas suatu situasi diperoleh seseorang dengan cara 

membandingkan dirinya dengan orang lain yang sekelas, sekantor, 

maupun di tempat lain. 

c. Teori dua faktor (two factor theory) 

Prinsip dari teori ini adalah bahwa kepuasan dan ketidakpuasan 

kerja merupakan dua hal yang berbeda. Menurut teori ini, karakteristik 

pekerjaan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yang satu 

dinamakan Dissatisfier atau hygiene factor dan yang lain dinamakan 

satisfier motivators. 

Satisfier atau motivators adalah faktor-faktor atau situasi yang 

dibuktikannya sebagai sumber kepuasan kerja yang terdiri dari prestasi, 

pengakuan, wewenang, tanggungjawab dan promosi.  Dikatakan tidak 

adanya kondisi-kondisi ini bukan berarti membuktikan kondisi sangat 

tidak puas, tetapi kalau ada, akan membentuk motivasi kuat yang 

menghasilkan prestasi kerja yang baik. Oleh sebab itu faktor ini disebut 

sebagai pemuas. Higiene factor adalah faktor yang terbukti menjadi 

sumber kepuasn, terdiri dari gaji, insentif, pengawasan, hubungan 

pribadi, kondisi kerja dan status. Keberadaan kondisi-kondisi ini tidak 
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selalu menimbulkan kepuasan bai karyawan, tetapi ketidakberadaannya 

dapat menyebabkan ketidakpuasan karyawan (As’ad, 2004: 104) 

7. Indikator kepuasan kerja 

Menurut Luthans (2006:243) menyatakan secara rinci sebagai 

dimensi terjadinya suatu kepuasan kerja, yaitu : 

a. 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. 

b. 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 mereka terhada perusahaan. Jika karyawan fleksibel dalam 
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memilih jenis benefit yang mereka sukai dalam sebuah paket total 

(rencana benefit fleksibel), maka ada peningkatan signifikan dalam 

kepuasan benefit dan kepuasan kerja secara keseluruhan. 

c. 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. 

d. Pengawasan 

Kemampuan penyelia untuk memberikan bantuan teknis dan dukungan 

perilaku. 

e. 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 kesaling-tergantungan antar 

anggota dalam menyelesaikan pekerjaan. Kondisi seperti itulah efektif 

membuat pekerjaan menjadi lebih menyenangkan, sehingga membawa 

efek positif yang tingggi pada kepuasan kerja.  
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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). 

8. Komitmen Organisasi 

Menurut Luthans (2006: 249) komitmen organisasi paling sering 

didefinisikan sebagai (1) keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota 

organisasi tertentu; (2) keinginan untuk berusaha kerasa sesuai keinginan 

organisasi; dan (3) keyakinan tertentu, dan penerimaan nilai dan tujuan 

organisasi. Dengan kata lain, ini merupakan sikap yang merefleksikan 

loyalitas karyawan pada organisasi dan proses berkelanjutan dimana 

anggota organisasi mengekspresikan perhatiannya terhadap organisasi dan 

keberhasilan serta kemajuan yang berkelanjutan.  

Sedangkan menurut Robbins (2008: 100) komitmen karyawan 

didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana seorang karyawan memihak 

organisasi tertentu serta tujuan-tujuan keinginannya untuk 

mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Meyer dan Allen 

dalam Luthans (2006: 249) menyatakan bahwa karyawan yang memiliki 
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komitmen organisasi akan bekerja dengan penuh dedikasi karena 

karyawan yang memiliki komitmen tinggi menganggap bahwa hal yang 

penting yang harus dicapai adalah pencapaian tugas dalam organisasi. 

Karyawan yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi juga memiliki 

pandangan positif dan akan melakukan yang terbaik untuk kepentingan 

organisasi. Hal ini membuat karyawan memiliki keinginan untuk 

memberikan tenaga dan tanggung jawab yang lebih menyokong 

kesejahteraan dan keberhasilan organisasi tempat bekerja. 

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa komitmen karier pada diri 

karyawan merupakan penengah antara persepsi dan praktik kebijakan 

perusahaan dan komitmen organisai. Misalnya, meksipun karyawan 

menerima dukungan dari penyelia, mereka juga perlu memiliki komitmen 

atas kariernya, misalnya dalam teknik dan pemasaran agar memiliki 

komitmen organisasi yang tinggi. 

9. Dimensi komitmen organisasi 

Dikarenakan komitmen organisasi bersifat multidimensi, maka 

terdapat perkembangan dukungan untuk tiga model komponen yang 

diajukan oleh Meyer dan Allen dalam Luthans (2006: 249). Ketiga 

dimensi tersebut adalah: 

a. Komitmen afektif adalah keterikatan emosional karyawan, identifikasi, 

dan keterlibatan dalam organisasi. Komponen afektif berkaitan dengan 

emosional, identifikasi dan keterlibatan pegawai di dalam suatu 

organisasi. Karyawan yang komitmen organisasinya berdasarkan 
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komitmen afektif yang kuat akan meneruskan bekerja dengan 

perusahaan karena keinginan mereka sendiri, berdasarkan tingkat 

identifikasinya dengan perusahaan dan kesediannya untuk membantu 

organisasi dalam mencapai tujuan. 

b. Komitmen kelanjutan adalah komitmen berdasarkan kerugian yang 

berhubungan dengan keluarnya karyawan dari organisasi. Komitmen ini 

didasarkan pada persepsi pegawai tentang kerugian yang akan 

dihadapinya jika ia meninggalkan organisasi. Karyawan dengan 

komitmen berkelangsungan yang kuat akan meneruskan 

keanggotaannya dengan organisasi, karena mereka membutuhkannya. 

Komitmen berkelangsungan sebagai komitmen berdasarkan kerugian 

yang berhubungan dengan keluarnya karyawan dari organisasi. Hal ini 

mungkin dikarenakan kehilangan senioritas atas promosi atau benefit. 

c. Komitmen normatif adalah perasaan wajib untuk tetap berada dalam 

organisasi karena memang harus begitu; tindakan tersebut merupakan 

hal benar yang harus dilakukan. Normatif merupakan perasaan-perasaan 

pegawai tentang kewajiban yang harus ia berikan kepada organisasi, 

dan tindakan tersebut merupakan hal benar yang harus dilakukan. 

Karyawan dengan komitmen normatif yang kuat akan tetap bergabung 

dalam organisasi karena mereka merasa sudah cukup untuk hidupnya. 

Setiap karyawan memiliki dasar dan perilaku yang berbeda 

tergantung pada komitmen organisasi yang dimilikinya. Karyawan yang 

memiliki komitmen organisasi dengan dasar afektif memiliki tingkah laku 

yang berbeda dengan karyawan yang memiliki komitmen organisasi 
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dengan dasar continuance. Karyawan yang ingin menjadi anggota akan 

memiliki keinginan untuk menggunakan usaha yang sesuia dengan tujuan 

organisasi. Sebaliknya karyawan yang terpaksa menjadi anggota akan 

menghindari kerugian financial dan kerugian lain, sehingga karyawan 

tersebut hanya melakukan usaha yang tidak maksimal. 

Sementara itu, komitmen normatif yang berkembang sebagai hasil 

dari pengalaman sosialisasi bergantung dari sejauh apa perasaan kewajiban 

yang dimiliki karyawan. Komitmen normatif menimbulkan perasaan 

kewajiban pada karyawan untuk memberi balasan atas apa yang telah 

diterima dari organisasi. 

10. Jenis-jenis Komitmen Organisasi  

Menurut Witasari (2009:38) jenis komitmen organisasi yang 

dikenal sebagai pendekatan sikap terhadap organisasi, yang memiliki 2 

komponen yaitu sikap dan kehendak untuk bertingkah laku, yang masing-

masing dijabarkan sebagai berikut : 

a. Sikap, mencakup : 

1) Identifikasi dengan organisasi, yaitu penerimaan tujuan organisasi, 

dimana penerimaan ini merupakan dasar komitmen organisasi. 

2) Keterlibatan sesuai peran dan tanggung jawab pekerjaan di organisasi 

tersebut. Pegawai memiliki komitmen tinggi akan menerima hampir 

semua tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan kepadanya. 

3) Kehangatan, afeksi dan loyalitas terhadap organisasi merupakan 

evaluasi terhadap komitmen serta adanya ikatan emosional dan 
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keterikatan antara organisasi dan pegawai. Pegawai berkomitmen tinggi 

merasakan adanya loyalitas dan rasa memiliki terhadap organisasi. 

b. Kehendak untuk bertingkah laku, adalah : 

1) Kesediaan untuk menampilkan usaha, tampak melalui kesediaan 

bekerja melebihi apa yang diharapkan agar organisasi dapat maju. 

Pegawai berkomitmen tinggi ikut memperhatikan nasib organisasi. 

2) Keinginan tetap berada dalam organisasi. Para pegawai yang 

memiliki komitmen tinggi, hanya sedikit alasan untuk keluar dari 

organisasi dan berkeinginan untuk bergabung dengan organisasi 

yang telah dipilihnya dalam waktu lama. 

Jadi, seseorang yang memiliki komitmen tinggi akan memiliki 

identifikasi terhadap organisasi, terlibat sungguh-sungguh dalam 

kepegawaian dan ada loyalitas serta afeksi positif terhadap organisasi. 

Selain itu, tampil tingkah laku berusaha ke arah tujuan organisasi dan 

keinginan untuk tetap bergabung dengan organisasi dalam jangka waktu 

lama. 

Menurut Luthans (2006) menjelaskan bahwa komitmen organisasi 

membawa hasil positif seperti kinerja tinggi, tingkat turnover yang rendah 

dan tingkat ketidakhadiran yang rendah. Selain itu, komitmen karyawan 

juga berhubungan dengn hasil lain yang diinginkan, seperti persepsi iklim 

organisasi, yaitu organisasi yang hangat dan mendukung dan menjadi 

anggota tim yang baik dan siap membantu. 
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11. Faktor – faktor yang mempengaruhi Komitmen Organisasi 

Menurut David dalam (Sopiah, 2008: 163) mengemukakan empat 

faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi, yaitu: 

a. Faktor personal: usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman 

kerja dan lain-lain 

b. Faktor karakteristik pekerjaan: lingkup jabatan, tantangan dalam 

pekerjaan, konflik pekerjaan, tingkat kesulitan dalam pekerjaan, dan 

lain-lain 

c. Karakteristik struktur: besar kecilnya organisasi, bentuk organisasi, 

kehadiran serikat pekerja dan lain-lain. 

d. Pengalaman kerja: pengalaman kerja karyawan sangat berpengaruh 

terhadap tingkat komitmen karyawan pada organisasi. 

12. Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Turnover intention Karyawan 

Terdapat pengaruh yang negatif antara kepuasan dan pergantian 

karyawan (turnover intention). Kepuasan kerja yang tinggi tidak akan 

membuat pergantian karyawan menjadi rendah, tetapi hal tersebut 

mungkin membantu. Sebaliknya, jika terdapat ketidakpuasan kerja, maka 

pergantian karyawan mungkin tinggi (Luthans, 2006: 246). Turnover 

intention pada perusahaan merupakan sinyal awal terjadinya turnover 

karyawan. Hal tersebut perlu dijadikan perhatian bagi perusahaan karena 

tingginya turnover di dalam suatu perusahaan dapat mengganggu aktifitas 

dan produktivitas dapat menciptakan ketidakstabilan dan ketidakpastian 
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terhadap kondisi tenaga kerja. Turnover Intention terkait erat dengan 

kepuasan kerja. 

Pengaruh  kepuasan  kerja  terhadap  turnover  intention  telah 

dikemukakan dalam penelitian Abdurahim (2017). Dalam penelitiannya 

disebutkan bahwa Kepuasan kerja berpengaruh negatif terhadap turnover 

intention.  

Menurut Robbins (2006) 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 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 berkinerja tinggi bagi mereka, seperti kenaikan upah, 

pujian, pengakuan, peningkatan peluang promosi, dan seterusnya. 

Sedangkan sedikit upaya ditempuh organisasi untuk mempertahankan 

karyawan yang berkinerja buruk. 
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13. Pengaruh komitmen organisasi terhadap Turnover intention 

Karyawan 

Menurut Luthans (2005: 219) menjelaskan bahwa komitmen 

organisasi berpengaruh terhadap: 1) Kinerja yang tinggi, komitmen 

organisasi berpengaruh terhadap kinerja yang tinggi. Semakin tinggi 

komitmen karyawan terhadap organisasi maka kinerja karyawan akan 

cenderung tinggi. 2) Turnover yang rendah, komitmen organisasi 

berpengaruh terhadap turnover yang rendah. Semakin tinggi komitmen 

karyawan terhadap organisasi maka kecenderungan karyawan tersebut 

untuk keluar akan cenderung rendah. 3) Absensi yang rendah, Komitmen 

organisasi berpengaruh terhadap absensi yang rendah. Semakin tinggi 

komitmen karyawan terhadap organisasi maka kecenderungan 

ketidakhadiran karyawan akan cenderung rendah. 

Pengaruh  komitmen organisasi terhadap  turnover  intention  telah 

dikemukakan dalam penelitian Abdurrahim, (2017). Dalam penelitiannya 

disebutkan bahwa Variabel komitmen organisasi (X2) memiliki hubungan 

negatif yang signifikan dengan Turnover Intention (Y). 

Dengan adanya teori-teori yang telah dikemukakan di atas 

menunjukkan adanya keterkaitan antara komitmen organisasi dengan 

turnover intention.  
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14. Pengaruh Kepuasan dan Komitmen Organisasi terhadap Turnover 

Intention Karyawan 

Menurut Luthans (2006: 248) meskipun kepuasan kerja mendapat 

banyak perhatian dibanding semua sikap yang berhubungan dengan 

pekerjaan, namun komitmen organisasi juga semakin banyak dibahas 

dalam buku perilaku organisasi. Meskipun kepuasan berkaitan dengan 

sikap karyawan terhadap pekerjaan, dan komitmen berkaitan dengan level 

organisasi, tetapi hubungan yang kuat antara kepuasan kerja dan komitmen 

organisasi telah diketahui selama bertahun-tahun. Ada banyak karyawan 

yang puas dengan pekerjaan mereka, tetapi mereka tidak menyukai banyak 

birokrasi organisasi dimana mereka bekerja, atau teknisi perangkat lunak 

tidak puas dengan pekerjaannya, tetapi tetap menjalankan visi perusahaan 

berteknologi tinggi. 

Pengaruh  Kepuasan dan komitmen organisasi terhadap Turnover  

Intention telah dikemukakan dalam penelitian Ida Bagus (2015). Dalam 

penelitianya menyebutkan bahwa kepuasan kerja dan komitmen organisasi 

secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap intensitas 

turnover karyawan front office departement hotel kuta. 

Dengan adanya teori-teori yang telah dikemukakan di atas 

menunjukkan adanya keterkaitan antara kepuasan dan komitmen 

organisasi dengan turnover intention. Hendaknya perusahaan memberikan 

penghargaan kepada karyawan yang dapat menyelesaikan pekerjaannya 
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dengan baik yang nantinya dapat mengurangi keinginan karyawan untuk 

meninggalkan organisasi. 

C. Kerangka Pikir  

Kerangka pemikiran merupakan ringkasan penelitian yang dituangkan 

dalam bentuk skema serta mencerminkan keterkaitan antar variabel yang 

diteliti. Dalam penelitian keterkaitan antara kepuasan kerja, komitmen 

organisasi dan turnover intention. Hubungan komitmen organisasi dengan 

turnover intention didasari oleh Luthans (2006: 248) bahwa  Meskipun 

kepuasan kerja mendapat banyak perhatian dibanding semua sikap yang 

berhubungan dengan pekerjaan, namun komitmen organisasi juga semakin 

banyak dibahas dalam buku perilaku organisasi. Meskipun kepuasan berkaitan 

dengan sikap karyawan terhadap pekerjaan, dan komitmen berkaitan dengan 

level organisasi, tetapi hubungan yang kuat antara kepuasan kerja dan 

komitmen organisasi telah diketahui selama bertahun-tahun. 

Hubungan kepuasan kerja dengan turnover intention didasari oleh 

Luthans (2006: 243) bahwa individu yang merasa terpuaskan dengan 

pekerjaannya cenderung untuk bertahan dalam organisasi. Sedangkan individu 

yang merasa kurang terpuaskan dengan pekerjaannya akan memilih keluar 

dari organisasi. Sebab secara realita seseorang yang merasakan kepuasan akan 

merasa nyaman berada dilingkungan pekerjaannya sehingga merasa sulit 

untuk meninggalkan perusahaan. Sedangkan menurut Mangkunegara (2008: 

32) menyatakan kepuasan kerja mempengaruhi intensi karyawan untuk keluar, 

sebab kepuasan kerja yang tak terpenuhi akan menyebabkan perasaan negatif 

terhadap pekerjaan, sehingga karyawan akan berorientasi untuk berganti 
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pekerjaan. Kondisi ini menyebabkan individu mulai berpikir berhenti dari 

pekerjaanya dan berusaha mencari peluang kerja baru 

Dengan demikian dapat digambarkan hubungan Kepuasan Kerja dan 

komitmen organisasi Karyawan dengan Turnover intention  seperti gambar 2.1 

berikut: 

Gambar 2.1 Hubungan Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi dengan 

Turnover intention 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambaran kerangka pemikiran tersebut dapat diketahui 

pengaruh kepuasan kerja (X1) terhadap turnover intention, pengaruh 

komitmen organisasi (X2) terhadap turnover intention dan kemudian 

pengaruh kedua variabel independent yakni kepuasan kerja (X1) dan 

komitmen organisasi (X2) sekaligus bersamaan terhadap turnover intention 

(Y). 

 

 

Kepuasan Kerja (X1) 
1. Kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri (X1.1) 
2. Kepuasan terhadap Gaji (X1.2) 
3. Kepuasan terhadap Kesempatan promosi (X1.3) 
4. Kepuasan terhadap Pengawasan (X1.4) 
5. Kepuasan terhadap Rekan kerja (X1.5) 

Komitmen Organisasi (X2) 
1. Komitmen Afektif (X2.1) 
2. Komitmen kelanjutan (X2.2) 
3. Komitmen normatif (X2.3) 

Turnover intention (Y) 

1. Niat untuk keluar (Y1.1) 
2. Keinginan mencari lowongan 

pekerjaan (Y1.2) 
3. Membandingkan pekerjaan saat 

ini dengan pekerjaan lain (Y1.3) 
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D. Hipotesis 

Terdapat pengaruh yang negatif antara kepuasan dan turnover 

intention. Kepuasan kerja yang tinggi tidak akan membuat pergantian 

karyawan menjadi rendah, tetapi hal tersebut mungkin membantu. 

Sebaliknya, jika terdapat ketidakpuasan kerja, maka pergantian karyawan 

mungkin tinggi (Luthans, 2006: 246). Pengaruh  kepuasan  kerja  terhadap  

turnover  intention  telah dikemukakan dalam penelitian Abdurahim (2017). 

Dalam penelitiannya disebutkan bahwa Kepuasan kerja berpengaruh negatif 

terhadap turnover intention.  

Menurut Luthans (2005: 219) menjelaskan bahwa komitmen 

organisasi berpengaruh terhadap: 1) Kinerja yang tinggi, komitmen organisasi 

berpengaruh terhadap kinerja yang tinggi. Semakin tinggi komitmen 

karyawan terhadap organisasi maka kinerja karyawan akan cenderung tinggi. 

2) Turnover yang rendah, komitmen organisasi berpengaruh terhadap 

turnover yang rendah. Semakin tinggi komitmen karyawan terhadap 

organisasi maka kecenderungan karyawan tersebut untuk keluar akan 

cenderung rendah. 3) Absensi yang rendah, Komitmen organisasi 

berpengaruh terhadap absensi yang rendah. Semakin tinggi komitmen 

karyawan terhadap organisasi maka kecenderungan ketidakhadiran karyawan 

akan cenderung rendah. 

Pengaruh  komitmen organisasi terhadap  turnover  intention  telah 

dikemukakan dalam penelitian Abdurrahim, (2017). Dalam penelitiannya 

disebutkan bahwa Variabel komitmen organisasi (X2) memiliki hubungan 
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negatif yang signifikan dengan Turnover Intention (Y). Berdasarkan uraian 

diatas, maka hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

HO : Diduga kepuasan kerja dan komitmen organisasi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap turnover intention karyawan. 

HA : Diduga kepuasan kerja dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan 

terhadap turnover intention karyawan. 

Kepuasan kerja yang tinggi tidak akan membuat pergantian karyawan 

menjadi rendah, tetapi hal tersebut mungkin membantu. Sebaliknya, jika 

terdapat ketidakpuasan kerja, maka pergantian karyawan mungkin tinggi 

(Luthans, 2006: 246).  

Pengaruh kepuasan terhadap  turnover  intention  telah dikemukakan 

dalam penelitian Ida Bagus (2015). Dalam penelitiannya telah diketahui 

bahwa kepuasan kerja memiliki pengaruh paling kuat terhadap intensitas 

turnover karyawan pada front office Departement Hotel Kuta Paradisso. 

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis kedua yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah:  

HO  :  kepuasan kerja berpengaruh tidak dominan terhadap turnover intention 

karyawan. 

HA  :  kepuasan kerja paling berpengaruh terhadap turnover intention 

karyawan. 


