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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian terdahulu 

Landasan penelitian terdahulu dijadikan sebagai pertimbangan dan acuan 

dalam membandingkan pengaruh suatu variabel. Beberapa hasil dari penelitian 

terdahulu disajikan pada Tabel 2.1 berikut ini. 

Tabel 2.1 penelitian terdahulu 

No Penelitian terdahulu Keterangan 

1. Peneliti (Tahun) Handayani, Waspodo dan Paramita (2013) 

 Judul penelitian Pengaruh kepuasan kerja dan stres kerja terhadap 

turnover intention karyawan (Studi pada karyawan 
PT. Unitex di bogor) 

 Metode penelitian 1. Regresi linier berganda 

2. Variabel : stres kerja dan kepuasan kerja 

 Hasil penelitian 1. Kepuasan kerja dan stres kerja secar bersama-sama 

berpengaruh  terhadap turnover intention 

2. Sedangkan Kepuasan kerja berpengaruh paling 

dominan terhadap turnover intention 

2 Peneliti (Tahun) Mona Tiorina Manurung (2012) 

 Judul penelitian Analisi pengaruh sters kerja dan kepuasan kerja 

terhadap turnover intention keryawan (Studi pada 

STIKES Widya Husada Semarang) 

 Metode penelitian 1. Analisis regresi linier berganda 

2. Variabel : stres kerja dan kepuasan kerja 

 Hasil penelitian Terdapat pengaruh secara bersama-sama antara 

variabel sters kerja (X1) dan kepuasan kerja (X2) 
terdadap variabel dependen Turnover intention (Y) 

namun stres berpengaruh negatif sedangkan 

kepuasan berpengaruh positif terhadap  Turnover 
intention. 

3 Peneliti (Tahun) Septiari dan Adara (2016) 

 Judul penelitian Pengaruh job insecurity dan stres kerja terhadap 

turnover intention karyawan (Studi pada hotel asana 
agung putra bali) 

 Metode penelitian 1. Analisis regresi linier berganda 

2. Variabel: Job insecurity dan stres kerja 

 Hasil penelitian Perhitungan ini dibantu dengan program komputer 
Statitical Pacage of Sosial Science (SPSS) versi 15.0 

for windows. Adapun bentuk umum persamaan 

regresi linear berganda (Nata Wirawan, 2002:293) 
β1,β2 = koefisien regresi variabel X1,X2 μ 

=variabel pengganggu (residual error) yang 

mewakili factor lain berpengaruh terhadap Y namun 

tidak dimasukan ke dalam model. 
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Berdasarkan Tabel 2.1 maka dapat diketahui bahwa terdapat persamaan 

antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang. Persamaan penelitian 

sekarang dengan terdahulu sama-sama meneliti turnover intention, skala likert 

dan analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. 

Sedangkan perbedaan penelitian sekarang dengan terdahulu terletak pada 

metode penelitian, objek penelitian dan variabel penelitian. 

B. Tinjauan Teori 

1. Turnover intention 

a. Pengertian 

Turnover intention adalah keinginan untuk berpindah pekerjaan atau 

keinginan untuk keluar dari suatu organisasi dalam bentuk berhenti kerja atau 

pindah ke organisasi lain karena tidak merasa nyaman dan berkeinginan untuk 

mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi. Pada dasarnya sikap individu 

yang mempunyai keinginan untuk keluar dari suatu organisasi adalah hal yang 

umum. Turnover intention adalah tindakan akhir yang akan diambil oleh 

individu untuk keluar dari organisasi dikarenakan faktor-faktor yang 

mendorong individu tersebut berkeinginan untuk keluar dari organisasi. 

Menurut Ronald dan Milkha (2014), turnover adalah kecenderungan atau 

intensitas individu untuk meninggalkan organisasi dengan berbagai alasan dan 

diantaranya keinginan untuk mendapatkan pekerjaaan yang lebih baik.  

Turnover intention didefinisikan sebagai faktor mediasi antar sikap 

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

(yucel,2012:2). Menurut handoko (2001:131) permintaan berhenti jika terjadi 

seseorang karyawan melihat kesempatan karir yang lebih besar di tempat lain. 
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Berdasarkan difinisi diatas, maka disimpulkan bahwa turnover intenion 

merupakan keinginan keluar karyawan dari pekerjaanya ekarang secara 

sukarela unuk mendapatkan pekerjaan ditempat lain. (Simamora, 2004) 

turnover merupakan pemisahan diri secara sukarela oleh seorang karyawan 

dari orgaisasi. 

b. Jenis-jenis Turnover intention 

Menurut Mathis dan Jackson (2000:125), Turnover karyawan diklasifikasi 

menjadi beberapa jenis, yaitu:  

Berdasarkan kesediaan karyawan, turnover dibagi menjadi dua jenis, yaitu 

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/keluarga. 

Beberapa tingkat fungsionalnya, turnover dibagi menjadi dua jenis, yaitu 

turnover fungsional dan turnover disfungsional; 

a) Turnover fungsional 

Karyawan yang memiliki kinerja lebih rendah, individu yang kurang dapat 

diandalkan, atau mereka yang mengganggu rekan kerja meninggalkan 

organisasi. 
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b) Turnover disfungsional. 

Karyawan penting dan memiliki kinerja tinggi meninggalkan organisasi saat 

yang penting. 

 Berdasarkan bentuk pengendalian, turnover dibagi menjadi dua jenis, yaitu 

turnover yang tidak dapat dikendalikan dan turnover yang dapat dikendalikan; 

(1) Turnover yang dapat dikendalikan 

Muncul karena alasan diluar pengaruh pemberi kerja. Banyak alasan 

karyawan yang berhenti tidak dapat dikendalikan oleh organisasi contohnya 

sebagai berikut: adanya perpindahan karyawan dari daerah geografis, 

karyawan memutuskan untuk tinggal di daerah karena alasan keluarga, suami 

atau istri yang dipisahkan dan 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 dapat menimbulkan 

turnover 

c. Indikasi terjadinya Turnover Intention  

Turnover Intention ditandai berbagai hal yang menyangkut perilaku 

karyaan, berawal indikasi-indikasi yaitu meliputi: 

(Harnoto,2002). 

1) Mulai Malas bekerja 
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Karyawan yang memiliki turnover intention akan memiliki indikasi 

malas bekerja karena orientasi karyawan ini adalah bekerja di tempat lain yang 

dipandang mampu memenuhi keinginan.  

2) Peningkatan protes terhadap atasan 

Karyawan yang memiliki turnover intention, lebih sering melakukan 

protes terhadap kebijakan- kebikjakan perusahaan kepada atasan. Materi protes 

yang ditekankan asanya berhubungan dengan bals jasa atau aturan lain yang 

tidak sependapat dengan keinginan karyawan. 

3) Absensi Karyawan Meningkat 

Karyawan yang memiliki turnover intention, biasanya cenderung 

meningkatkan ansensinya, hal itu terjadi karena dalam fase terebut tingkat 

tanggung jawab karyawan sudah sangat berkurang dibandingkan sebelumnya. 

4) Peningkatan Terhadap Pelanggaran Tata Tertib Kerja 

Pelanggaran tata tertib dalam lingkungan kerja sering dilakukan karyawan 

yang memiliki turnover intention. Karyaan lebih sering meninggalkan tempat 

kerja ketika jam kerja berlangsung, ataupun berbagai bentuk pelanggaran 

lainnya. 

2. Kepuasan Kerja 

a. Pengertian 

Menurut beberapa para ahli pengertian kepuasan kerja diantaranya yang 

dikemukakan Robbins dan Judge (2008:98) bahwa Kepuasan kerja merupakan 

suatu perasaaan positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari 

sebuah evaluasi karakteristiknya.pendapat lain bahwa kepuasan kerja 

merupakan suatu sikap yang dimiliki oleh para individu sehubungan dengan 
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jabatan atau pekerjaan mereka (Winardi.1992) Martoyo (2007:57) 

memaparkan Kepuasan kerja merupakan keadaaan emosional karyawan 

dimana terjadi ataupun tidak terjadi titik temu antara nilai balas jasa karyawan 

dari perusahaan/organisasi dengan tingkat nilai balas jasa yang memang 

diinginkan oleh karyawan yang bersangkutan pendapat lain bahwa kepuaan 

kerja yaitu keadaan emosional yang menyenangkan dan tidak menyenangkan 

dengan cara karyawan memandang pekerjaan mereka. Kepuasan kerja ini 

mencerminkan perasaan terhadap pekerjaannya (Handoko.2000). 

b. Faktor-faktor kepuasan kerja 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah: 

1) Peraturan, budaya serta karakteristik yang ada dalam organisasi tersebut, jika 

peraturan dalam pekerjaannya dapat mendukung terhadap pekerjaan maka 

karyaan atau para pekerja akan merasakan kepuasan kerja. 

2) Peluang promosi, dimana adanya suatu peluang untuk mendapatkan 

penghargaan atas prestasi kerja seseorang simna diberikan jabatan dan tugas 

yang lebih tinggi dan disertai sengan kenaikan gaji. Promosi ini sangat 

mempengaruhi kepuasan kerja. 

3) Kompensasi dari pekerjaanya yang seimbang dengan pekerjaan yang telah 

dilakukan. 

4) Kondisi kerja, artinya jika seluruh kebutuhan seseorang untuk bekerja 

terpenuhi baik itu dari bahan yang dibutuhkan ataupun dari lingkungan yang 

menunjang maka kepuasan kerja akan terjadi. 

 Adapun faktor-faktor yang menentukan kepuaan kerja menurut (Robbins,2001) 

yaitu : 



18 
 

1) Gagasan yang pantas pegawai menginginkan sistem upah/gaji dan kebijakan 

promosi yang adil, tidak meragukan dan sesuai dengan pengharapan mereka. 

2) Kesesuaian kepribadian pekerjaan, bahwa keccokan yang tingg atara 

kepribadian seorang pegawai dan pengharapan akan menghasilkan individual 

yang lebih terpuaskan. 

3) Teman kerja yang mendukung adanya interaksi sosial antara sesama pegaai 

yang saling mendukung akan meningkatkan kepuasan kerja. 

4) Dalam gen bahwa 30% dari kepuasan individual dapat dijelaskan oleh 

keturunan. Hasil riset lainnya mengemukakan baha sebagian besar kepuaan 

beberapa orang dikemukan secara genetis. 

5) Kerja yang secara mental menantang karyawan cenderung menyukai pekerjaan 

yang memberikan kesempatan menggunakan ketrampilan dan kemampuan 

dalam bekerja. 

Dalam mengelola personalia (karyawan) harus senantias memonitor 

kepuasan kerja, karena hal itu akan mempengaruhi tingkat absensi, semangat 

kerja, perputaran tenaga kerja, keluhan-keluhan dan masalah karyawan lainnya 

(Handoko.2001). 

c. Variabel kepuasan kerja  

Mangkunegara (2009;117) mengemukakan bahwa kepuasan kerja 

berhubungan dengan variabel-varibel seperti: 

1) Tingkat ketidakstabilan (absen) kerja 

 Karyawan yang kurang puas cenderung tingkat ketidakhadirannya (absen) 

tinggi. Mereka sering tidak hadir kerja dengan berbagai alasan yang tidak 

subjektif dan logis. 
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2) Turnover 

 Kepusan kerja lebih tinggi dihubungkan dengan turnover pegawai yang 

rendah. Sedangkan pegawai-pegawai yang kurang puas biasanya turnover-nya 

lebih tinggi 

3) Ukuran organisasi perusahaan 

 Ukuran organisasi perushaan dapat mempengaruhi kepuasan pegawai. Hal ini 

karena besar kecil suatu perusahaan berhubungan dengan komunikasi, 

koordinasi dan partisipasi pegawai. 

4) Tingkat pekerjaan. 

 Pegawai-pegawai yang menduduki tingkat pekerjaanya yang lebih tinggi 

cenderung lebih puas daripada pegawai yang menduduki tingkat pekerjaan 

yang lebih rendah. Pegawai-pegawai yang tingkat pekerjaanya lebih tinggi 

menunjukan kemampuan kerja yang baik dan aktif dalam mengemukakan ide-

ide serta kreatif dalam bekerja. 

5) Umur 

 Kecenderungan pegawai yang tua lebih merasa puas daripada pegawai yang 

berumur realtif 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. 
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d. Indikator kepuasan kerja 

 Menurut Luthan (2006) indikator kepuasan kerja yaitu: 

1) Gaji  

 Karyawan menginginkan sistem upah yang dipersepsikan adil, tidak 

meragukan dan sesuai dengan harapannya. 

2) Rekan kerja 

 Bagi kebanyakan pegawai, kerja merupakan salah satu cara utnuk memenuhi 

kebutuhan interaksi sosial. Oleh karena itu mempunyai rekan kerja yang 

menyenangkan dapat menigkatkan kepuasan kerja. 

3) Pekerjaan itu sendiri 

 Perasaan karyawan dalam menyukai pekerjaan yang memberi kesempatan 

untuk menggunakan kemampuan dan ketrampilan, kebebasan serta umpan 

balik. 

4) Pegawai Supervisor 

 Supervisor mempunyai peran yang penting dalam suatu organisasi karena 

berhubungan dengan pegawai secara langsung dan mempengaruhi pegawai 

dalam melakukan pekerjaannya. Pada umumnya pegawai lebih suka 

mempunyai supervisi yang adil, terbuka dan bekerja sama dengan bawahan. 

3). Stres Kerja 

a. Pengertian 

Stres kerja adalah perasaan yang menekan  atau merasa tertekan yang 

dialami seorang karyawan dalam menghaapi pekerjaannya. Stres kerja sendiri 

tampak dari gejala antara lain emosi tidak stabil, perasaan tidak tenang, sulit 

tidur, suka menyendiri, merokok yang berlebihan, susah berkonsentrasi, tidak 
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bisa rileks, tegang, cemas, gugup, mengalami gangguan pencernaan dan 

tekanan darah meningkat. Menurut Effendy (2002:303) Stres kerja merupakan 

tekanan emosional yang dialami seseorang yang sedang menghadapi tuntutan 

yang besar, kendala-kendala dan adanya kesempatan yang sangat penting yang 

dapat mempengaruhi emosi, pikiran, dan kondisi fisik seseorang. Menurut 

Robbins (2006) Stres adalah kondisi yang didalamnya menghadapi peluang 

kendala, atau tuntutan yang terkait dengan apa yang sangat diinginkan dan 

yang hasilnya dipersepsikan tidak pasti tapi penting. Sedangkan  menurut 

Charles D Spielberger (Handoyo, 2001:63) mendefinisikan stres adalah 

tuntutan-tuntutan eksternal yang mengenai seseorang, misalnya objek-obyek 

dalam lingkungan atau suatu stimulus yang secara objektif adalah berbahaya. 

Stres juga biasa diartikan sebagai tekanan, ketegangan atau gangguan yang 

tidak menyenangkan yang berasal dari luar diri seseorang. 

b. Indikator-Indikator Stres Kerja 

Menurut Robbins (2006:800-801) menyebutkan beberapa konsekuensi 

dari stres yang juga bisa digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat 

stres dalam organisasi. 

Berikut ini beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat 

stres yaitu:  

1) Gejala fisologis, yaitu terkait aspek kesehatan dan medis yang dilihat dari 

perubahan metabolisme, meningkatnya tekanan darah, menimbulkan sakit 

kepala dan serangan jantung dan meningkatnya laju detak jantung dan 

pernapasan. 
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2) Gejala perilaku, yaitu dilihat dari perubahan produktivitas, tingkat keluar 

masuknya karyawan, absensi, perubahan kebiasaan makan, bicara cepat, 

gelisah dan adanya gangguan tidur, mengikatkan konsumsi alkohol dan rokok,. 

3) Gejala psikologis, yaitu dapat dilihat dari kecemasan, ketidakpuasan, 

ketegangan, kebosanan, mudah marah dan suka menunda-nunda. 

c. Penyebab stres kerja 

Terdapat dua faktor penyebab stres kerja, yaitu faktor lingkungan kerja dan 

faktor personal (Dwiyanti, 2001:75). Faktor lingkungan kerja dapat berupa 

kondisi fisik, manajemen kantor maupun hubungan sosial di luar pengalaman 

pribadi lingkungan pekerjaan. Sedang faktor personal bisa berupa  tipe 

kepribadian, peristiwa atau pengalaman pribadi maupun kondisi sosial, 

ekonomi keluarga dimana pribadi berada dan mengembangkan diri. 

Menurut Hasibuan (2012:2004) faktor-faktor penyebab stres kerja 

karyawan, antara lain: 

1) Tekanan dan sikap pemimpin yang kurang adil dan wajar 

2) Balas jasa yang terlalu rendah 

3) Konflik antara pribadi dengan pimpinan atau kelompok kerja 

4) Beban kerja yang berlebihan dan sulit 

5) Masalah – masalah keluarga seperti anak, mertua, istri dan lain-lain. 

Menurut Robbins (2008:370) ada tiga kategori potensi pemicu stres kerja 

yaitu: 

1)  Faktor-faktor perusahaan 

 Faktor-faktor perusahaan dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu: 
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a. Tuntutan antarpribadi yaitu tekanan yang diciptakan oleh karyawan lain, tidak 

adanya dukungan dari kolega dan hubungan antarpribadi yang buruk dapat 

menyebabkan stres. 

b. Tuntutan tugas merupakan faktor yang terkait dengan pekerjaan seseorang, 

meliputi: desain pekerjaan individual (otonomi, keragaman tugas, tingkat 

otomatisasi), kondisi kerja dan tata letak fisik pekerjaan.  

c. Tuntutan peran adalah beban peran yang berlebihan dialami ketika karyawan 

diharapkan melakukan lebih banyak daripada waktu yang ada. 

2) Faktor- faktor pribadi 

Faktor-faktor pribadi ini terutama menyangkut masalah keluarga, masalah 

ekonomi pribadi serta kepribadian dan karakter yang melekat dalam diri 

seseorang. Berbagai kesulitan dalam hidup perkawinan, retaknya hubungan 

dan kesulitan masalah disiplin dengan anak-anak merupakan masalah 

hubungan yang menciptakan stres bagi karyawan yang lalu terbawa sampai 

ketempat kerja. Masalah ekonomi karena pola hidup yang lebih besar pasak 

daripada tiang adalah kendala pribadi lain yang menciptakan stres bagi 

karyawan dan mengganggu konsentrasi kerja mereka. 

3) Faktor –faktor lingkungan 

 Faktor-faktor lingkungan dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu: 

a. Perubahan teknologi adalah faktor lingkungan ketiga yang dapat menyebabkan 

stres, karena inovasi-inovasi baru yang dapat membuat bentuk inovasi 

teknologi lain yang serupa merupakan ancaman bagi banyak orang dan 

membuat mereka stres. 
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b. Selain mempengaruhi desain struktur sebuah perusahaan, ketidakpastian 

lingkungan juga mempengaruhi tingkat stres para karyawan dalam perusahaan. 

Perubahan dalam siklus bisnis menciptakan ketidakpastian ekonomi. 

c. Ketidakpastian politik juga merupakan pemicu stres diantara karyawan.  

C. Hubungan antar Variabel 

1. Hubungan Stres kerja dengan Turnover Intention Karyawan 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yuda dan Ardana  (2017:5342) 

mengatakan bahwa stres kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

turnover intention. Dalam penelitiannya semakin tinggi stres yang dirasakan 

oleh karyawan maka akan semakin tinggi turnover intention karyawan. 

Karyawan yang mengalami stres kerja berlebihan berimplikasi terhadap 

voluntary turnover. Voluntary turnover merupakan keinginan karyawan keluar 

dari pekerjaanya secara sukarela dengan suatu alasan. Ketika karyawan 

mengalami tekanan didalam pekerjaannya, maka karyawan akan merasakan 

stres yang berlebihan sampai akhirnya akan berfikir untuk keluar dari 

pekerjaannya.  

Sedangkan menurut Handoko (2010) mengemukakan stres adala suau 

kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses berfikir dan kondisi 

seseorang. Stres yang terlalu besar dapat mengancam kemampuan seseorang 

untuk menghadapi kondisi lingkungan. 

2. Hubungan Kepuasan kerja dengan Turnover Intention Karyawan 

Menurut Sigian (2015) sebab-sebab ketidakpuasan beranekaragam seperti 

penghasilan rendah atau kurang memadai, hubungan yang tidak serasi, kondisi 

yang kurang memuaskan, pekerjaan yang tidak sesuai, hubungan yang tidak 
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serasi dan berbagai faktor lainnya. Sedangkan menurut Robbins dan Judge 

(2009:121) kerpuasan kerja dihubungkan negatif dengan keluarnya karyawan, 

tetapi faktor-faktor lain seperti kesempatan kerja alternatif, pasar kerja dan 

panjanggnya masa kerja merupakan kendla penting untuk meninggalkan 

pekerjaan yang ada. Karyawan dengan kepuasan kerja yang tinggi akan merasa 

senang dan bahagia dalam melakukan pekerjaannya. 

Sedangkan menurut pendapat lain dikemukakan oleh Koesmono (2005), 

kepuasan kerja merupakan perasaan atau sikap karyawan terhadap 

pekerjaannya dan berhubungan dengan lingkuangan kerja, kompensasi, jenis 

pekerjaan, hubungan antar teman kerja dan sebagainya. Dapat disimpulkan dari 

penjelasan diatas bahwa kepuasan kerja adalah suatu sikap dari seorang 

karyawan yang menggambarkan sikap terpenuhinya beberapa keinginan dan 

kebutuhan mereka melalui kegiatan bekerja. 

D. Kerangka pikir 

Kerangka pikir adalah pernyataan (proposi) atau narasi (uraian) tentang 

kerangka konsep pemecahan masalah yang telah dirumuskan. Kerangka 

berpikir atau kerangka pemikiran merupakan intesa 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.  

Setiap perusahaan pasti akan mengalami turnover. Turnover adalah keluar 

masuknya tenaga kerja dalam suatu perusahaan dalam kurun waktu tertentu, 

Fillipo dalam Ridlo (2014;4). Sejalan dengan itu perusahaan turnover intention 

adalah penimbangan pilihan dan pencarian pekerjaan menandakan keinginan 
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untuk berpindah pekerjaan sejalan, Andini (2016), turnover intention dengan 

indikator: pelanggaran tata tertib, pikiran untuk keluar, absensi meningkat dan 

mulai malas bekerja (Chen dan Francesco 2013;4). stres kerja sendiri 

berpengaruh terhadap turnover intention  sebagai mana dijelaskan oleh 

Anoraga, (2009:108) bahwasanya perasaan tertekan yang dialami karyawan 

dalam menghadapi pekerjan. Stres kerja ini tampak dari simptom,  dengan 

indikator antara lain: beban kerja, target dan tekanan. Sedangkan kepuasan 

kerja sendiri berpengaruh juga terhadap turnover intention sebagaimana yang 

dijelaskan oleh Martoyo (2006:158) semakin puas karyawan dalam bekerja 

maka akan semakin kecil perputaran karyawan. Beberapa indikator kepuasan 

kerja; kepuasan terhadap gaji, kepuasan terhadap promosi dan kepuasan 

terhadap rekan kerja (Isa et al,2013;528). 

kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar  2.1 

dibawah ini. 

Gambar 2.1 Hubungan Stres kerja, Kepuasan kerja dan Trunover 

intention karyawan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stres kerja (X1) 

X1.1 Gejala Fisologis  

X1.2  Gejala Perilaku 

X1.3 Gejala Psikologis 

(Harnoto,2002) 

 

Kepuasan kerja (X2)  

X2.1 Gaji 

X2.2 Promosi 

X2.3 Rekan kerja 

(Isa et al,2013;528). 

 

Turnover intention (Y) 

Y3.1 Mulai malas bekerja 

Y3.2 Peningkatan protes terhadap 

atasan 

Y3.3 Absensi meningkat 

Y3.4 pelanggaran tata tertib 

(Chen dan Francesco 2013;4) 
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E. Hipotesis penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam 

bentuk kalimat  Sugiyono (2008:96). Dilihat dari penelitian terdahulu dan 

rumusan masalah  diatas perumus hipotesis ini ditunjukan sebagai berikut, 

yaitu: 

1) Hasil penelitian Saeka dan Suana (2016) menyatakan variabel stres kerja 

berpengaruh positif dan negatif terhadap turnover intention.  

Berdasarkan hasil tersebut maka dapat dihipotesiskan. 

H1:  Stres kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap turnover 

intention karyawan PT. World Innovative Telecommunication Sragen. 

2) Hasil penelitian Manurung dan Ratnawati (2012:10), menyimpulkan 

bahwa kepuasan kerja memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap 

turnover intention.  

Berdasarkan hasil tersebut maka dapat dihipotesiskan. 

H2: Kepuasan berpengaruh negatif dan signififikan terhadap turnover 

intention karyawan PT. World Innovative Telecommunication Sragen. 

3) Hasil penelitian Waspodo dkk (2013:111), menyimpulkan bahwa stres 

kerja dan kepuasan kerja secara bersama-sama memiliki pengaruh 

terhadap turnover intention. 

Berdasarkan hasil tersebut maka dapat dihipotesiskan. 

H3: Stres kerja dan kepuasan kerja berpengaruh secara simultan terhadap 

turnover intention PT. World Innovative Telecommunication Sragen. 
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4) Hasil penelitian Syahronica dkk (2015:5) menyimpulkan bahwa variabel 

stres kerja yang paling dominan berpengaruh dibandingkan variabel 

kepuasan kerja terhadap turnover intention. 

Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien stres kerja lebih tinggi 

dibandingkan kepuaan kerja. 

H4: Variabel stres kerja yang dominan berpengaruh terhadap turnover 

intention PT. World Innovative Telecommunication Sragen. 
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