
BAB II 
KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1 Model Penelitian Terdahulu 

Ponnu dan Chuah (2010) mencoba untuk menyelidiki hubungan antara 

keadilan organisasi, komitmen organisasi dan keinginan berpindah dari karyawan 

Malaysia. Penelitian ini menemukan bahwa organization justice, procedural 

justice, distributive justice memiliki hubungan yang kuat dan signifikan terhadap 

turnover intention dengan dimediasi oleh organizational commitment (Gambar 

2.1). 

 

 

 

Gambar 2.1 Model penelitian organizational commitment, organizational justice 

dan employee turnover di Malaysia,sumber: Ponnu dan Chuah (2010). 

Thammayanthe dan Norazuwa (2014) melakukan pengujian hubungan 

antara aspek keadilan organisasi yaitu, keadilan distributif dan keadilan prosedural 

pada turnover intention dan menentukan peran mediasi kepuasan kerja di antara 

para profesional IT (Information Technologies) di Thailand. Teori pertukaran 

sosial ditinjau dalam makalah ini sebagai perspektif teoritis yang memandu 

pengembangan hipotesis. 550 profesional IT diambil sampelnya dan survei dari 

industri ICT (Information Communication Technologies) di Thailand. 

Menggunakan kedua paket SPSS dan AMOS, data yang dikumpulkan diuji 
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dengan teknik multivariat. Hasil menunjukkan hubungan yang signifikan antara 

keadilan distributif, keadilan prosedural dan keinginan berpindah karyawan 

melalui efek mediasi kepuasan kerja profesional IT di Thailand (Gambar 2.2). 

  

 

 

Gambar 2.2 Model penelitian organizational justice terhadap turnover intention 

yang dimediasi oleh job satisfaction, sumber: Thammayanthe dan Norazuwa 

(2014). 

Nazim dan Shahid (2012) menyelidiki hubungan antara keadilan 

organisasi, komitmen organisasi dan keinginan berpindah. Data dikumpulkan dari 

223 perwakilan medis dari perusahaan farmasi Pakistan. Paket Statistik untuk 

Ilmu Sosial (SPSS) digunakan untuk mencari tahu hubungan antara keadilan 

organisasi, komitmen organisasi dan keinginan berpindah. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa baik persepsi keadilan distributif dan persepsi keadilan 

prosedural memiliki hubungan yang signifikan dengan komitmen organisasi dan 

keinginan berpindah di antara Perwakilan Medis Perusahaan Farmasi yang 

beroperasi di Pakistan (Gambar 2.3). 
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Gambar 2.3 Model penelitian hubungan antara organizational justice dan 

organizational commitment dan turnover intention antara Perwakilan Medis 

Perusahaan Farmasi di Pakistan, sumber: Nazim dan Shahid (2012). 

 Oyku dan Idil (2012) menginvestigasi dampak keadilan organisasional 

pada turnover intention dari perwakilan penjualan jaringan toko elektronik 

internasional yang beroperasi di Turki. Data dari 156 responden digunakan untuk 

mengukur dampak dari faktor keadilan organisasional yang dirasakan pada 

turnover intention. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa turnover intention 

dari perwakilan penjualan telah dipengaruhi secara negatif oleh tingkat persepsi 

keadilan organisasional (Gambar 2.4). 

  

 

 

Gambar 2.4 Model penelitian dampak organizational justice pada turnover 

intention, dokumentasi dari International Electronic Chain Store yang beroperasi 

di Turki,sumber: Oyku dan Idil (2012). 

 Kalidass dan Bahron (2015) melakukan penelitian yang bertujuan untuk 

menyelidiki pengaruh perceived organizational support, perceived supervisory 

support dan organizational commitment terhadap keinginan berpindah karyawan. 
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Penelitian ini mengumpulkan data dari 260 responden yang dipilih dari delapan 

hotel bintang tiga di daerah Kota Kinabalu, Malaysia. Hasil menunjukkan adanya 

pengaruh yang signifikan antara perceived organizational support, perceived 

supervisory support dan organizational commitment terhadap keinginan 

berpindah karyawan (Gambar 2.5). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Model penelitian hubungan antara perceived supervisor support, 

perceived organizational support, organizational commitment dan employee 

turnover intention pada delapan Hotel Bintang Tiga di Kota Kinabalu, sumber: 

Kalidass dan Bahron (2015). 

 Kalemci dan Arzu (2012) melakukan pengujian pada hubungan antara 

dukungan organisasi yang dirasakan, dukungan pengawasan yang dirasakan dan 

keinginan berpindah. Data diperoleh menggunakan survei dari sampel dari 304 

orang dewasa yang bekerja penuh waktu pada perusahaan asuransi di Turki. 

Hasilnya menunjukkan bahwa karyawan yang merasakan tingkat Perceived 

Supervisor Support (PSS) tinggi tetapi melaporkan tingkat Perceived 

Organizational Support (POS) yang rendah juga akan melaporkan tingkat 
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turnover intention yang tinggi dibandingkan dengan karyawan yang menganggap 

rendah PSS dan POS rendah (Gambar 2.6). 

 

 

Gambar 2.6 Model penelitian organizational and supervisory support dalam 

kaitannya dengan turnover intention pada pekerja penuh waktu yang bekerja di 

perusahaan asuransi di Turki,sumber: Kalemci dan Arzu (2012). 

Kang et al. (2015), mengeksplorasi hubungan antara dukungan pengawasan, 

komitmen organisasi, kepuasan karir, dan keinginan berpindah karyawan garis 

depan di industri perhotelan Amerika Serikat. Hasilnya menunjukkan bahwa 

dukungan pengawasan memiliki efek positif terhadap komitmen organisasi 

karyawan dan kepuasan karir mereka. Meskipun komitmen organisasi tidak 

memiliki efek langsung pada kepuasan karir, tingkat komitmen organisasi yang 

lebih tinggi mengurangi niat berpindah. Selain itu, komitmen organisasi 

memediasi hubungan antara dukungan pengawasan dan keinginan berpindah 

(Gambar 2.7). 

 

 

Gambar 2.7 Model penelitian dampak supervisory support terhadap 

organizational commitment, career satisfaction dan turnover intention pada 

karyawan frontline industri perhotelan, sumber: Kang et al. (2015). 
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 Pawirosumarto dan Annur (2017) melakukan penelitian yang bertujuan 

untuk menganalisis pengaruh yang diberikan oleh komitmen karyawan, dukungan 

pengawas, dan kepuasan kerja terhadap turnover intention. Untuk mengukur 

variabel tersebut, digunakan kuesioner yang disebarkan kepada 84 karyawan PT. 

Ciriajasa Engineering Consultant, Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa, 

secara simultan dan parsial, komitmen karyawan, dukungan pengawas, dan 

kepuasan kerja memiliki hubungan signifikan terhadap turnover intention. Dari 

semua faktor, ditemukan bahwa dukungan dari pengawas lebih dominan dari 

faktor yang lain (Gambar 2.8). 

 

 

 

Gambar 2.8 Model penelitian pengaruh employee commitment, supervisor support 

dan job satisfaction terhadap turnover intention pada PT. Ciriajasa Engineering 

Consultant, sumber: Pawirosumarto dan Annur (2017). 

 Habib et al. (2014), melakukan penelitian yang bertujuan untuk 

mengeksplorasi dampak budaya organisasi pada kepuasan kerja, komitmen 

karyawan dan niat perpindahan karyawan dalam organisasi. Penelitian 

inidilakukan pada karyawan yang bekerja di berbagai organisasi dalam wilayah 

Multan, Punjab, Pakistan. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang terdiri dari 

24 pertanyaan. Sampel terdiri dari 235 karyawan dari berbagai Organisasi di 

Layyah, Pembangkit Listrik Termal Muzaffar Garh, dan NRSP DG Khan). Dari 
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penelitian tersebut disimpulkan bahwa organizational culture memiliki dampak 

yang sangat besar terhadap kinerja karyawan, yang membantu karyawan untuk 

merasa puas dengan organisasi dan yang menyebabkan peningkatan produktivitas 

karyawan (Gambar 2.9). 

 

 

Gambar 2.9 Model penelitian dampak organizational culture terhadap job 

satisfaction, employee commitment dan turnover intention pada organisasi 

wilayah Multan, Punjab, Pakistan, sumber: Habib et al. (2014). 

 Haggalla dan Jayatilake (2017) mengeksplorasi pengaruh jenis budaya 

organisasi pada turnover intention, di perusahaan IT yang beroperasi di Sri Lanka. 

Penelitian ini berusaha untuk menambah pengetahuan kepada badan pengetahuan 

budaya organisasi saat ini dalam bidang budaya organisasi dan manajemen 

karyawan dalam sektor jasa pada umumnya dan industri teknologi informasi pada 

khususnya, dengan menerapkan metode baru untuk fenomena perputaran tenaga 

kerja. Studi ini juga telah menunjukkan bahwa hubungan antara budaya organisasi 

dan keinginan berpindah di perusahaan IT Sri Lanka sebagian besar konsisten 

dengan apa yang telah ditemukan dalam studi dari negara-negara Barat (Gambar 

2.10). 
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Gambar 2.10 Model penelitian studi organizational culture dan turnover intention 

dalam perusahaan Teknologi Informasi di Sri Lanka, sumber: Haggalla dan 

Jayatilake (2017). 

 Ladellski (2014) melakukan penelitian penyebab dan kondisi pergantian 

sukarela di antara karyawan IT di sektor IT di Israel.Penelitian ini adalah 

penelitian metode campuran dan dilakukan di antara karyawan IT dan manajer IT 

dengan membagikan kuesioner kepada 350 responden. Dalam penelitian ini, 

ditemukan bahwa budaya organisasi berkorelasi secara signifikan berhubungan 

dengan hipotesis dan pengaruhnya terhadap turnover intention (Gambar 2.11). 

 

 

 

Gambar 2.11 Model penelitian pengaruh organizational culture terhadap 

employee turnover intention di Israel, sumber: Ladellski (2014). 
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organisasi dan kecocokan nilai-nilai individu dengan nilai organisasi terhadap 

keinginan berpindah dalam industri makanan cepat saji di Malaysia. Ukuran total 
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sampel adalah 278 responden dari tingkat atas hingga karyawan tingkat rendah di 

Industri fastfood dengan menggunakan analisis regresi berganda. Ditemukan 

bahwa budaya organisasi dan komitmen organisasi dan kecocokan nilai-nilai 

individu dengan nilai organisasi memberikan dampak pada keinginan berpindah 

dalam Industri fastfood (Gambar 2.12) 

 

 

 

Gambar 2.12 Model penelitian kecocokan organizational culture dan pentingnya 

komitmen mereka terhadap turnover intention dalam industri fastfood, sumber: 

Kumar et al. (2012). 

 Tastan (2014) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji 

dampak hubungan karyawan-organisasi pada hasil perilaku individu dengan 

penjelasan referensi teori pertukaran sosial. Di antara hasil perilaku karyawan, 

kinerja tugas, kinerja kontekstual dan turnover intention. Sampel penelitian terdiri 

dari staff layanan kesehatan yang bekerja di rumah sakit swasta / lembaga 

perawatan kesehatan yang berlokasi di Istanbul. Analisis melaporkan bahwa 

hubungan karyawan-organisasi secara signifikan berdampak positif terhadap 

kinerja yang berhubungan dengan tugas dan kinerja kontekstual, namun secara 

signifikan berdampak negatif terhadap turnover intention (Gambar 2.13). 
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Gambar 2.13 Model penelitian dampak hubungan employee-organization 

relationship terhadap individuals behavioral outcomes of task-related 

performance, contextual performance dan intention to turnover, sumber: Tastan 

(2014). 

 Choi (2014) menguji faktor-faktor kunci secara langsung dan tidak 

langsung yang dapat mempengaruhi turnover intention. Metode sampling 

probabilitas dilakukan untuk memilih sampel dari hotel bintang lima, empat dan 

tiga di Busan. Dari 500 kuesioner yang dikirim ke karyawan hotel, 375 

dikembalikan, untuk tingkat respon 75,0%. Hasil dari penelitian mengatakan 

bahwa kualitas hubungan, kepuasan kerja dan komitmen antara manajer dan 

karyawan menyebabkan efek negatif pada turnover intention (Gambar 2.14). 

 

 

 

 

Gambar 2.14 Model penelitian structural relationship terhadap turnover intention 

karyawan Hotel berbintang tiga, empat dan lima di Busan, sumber: Choi (2014). 
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 Long et al. (2013) membahas secara ekstensif tentang dampak praktik 

sumber daya manusia yang dapat mengubah efek negatif pada organisasi karena 

perputaran karyawan yang tinggi. Praktik SDM yang dibahas dalam makalah ini 

adalah compensation and benefit, manajemen kinerja, pelatihan dan hubungan 

karyawan. Dari penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa korelasi antara 

praktek-praktek SDM dan dampak pada keinginan berpindah oleh karyawan 

adalah signifikan (Gambar 2.15). 

 

 

 

Gambar 2.15 Model penelitian mengatasi masalah tentang turnover intention 

dalam perspektif praktik SDM diperusahaan kecil dan mengengah, sumber: Long 

et al. (2013). 

Long dan Perumal (2014) membahas secara ekstensif tentang dampak 

praktik sumber daya manusia yang dapat mengubah efek negatif pada organisasi 

karena perputaran karyawan yang tinggi. Sampel populasi penelitian ini diambil 

dari kalangan petugas keamanan dan pengawas dari perusahaan keamanan yang 

berbasis di Singapura (Perusahaan ABC) tujuan penelitian ini untuk menguji 

compensation and benefit, pelatihan, pengembangan karir, manajemen kinerja dan 

hubungan karyawan. Menurut penyelidikan empiris dalam penelitian ini, 

manajemen kinerja tampaknya memiliki dampak yang paling kuat terhadap 

turnover intention (Gambar 2.16). 
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Gambar 2.16 Model penelitian dampak manajemen sumber daya manusia pada 

turnover intention karyawan di Singapura, sumber: Long dan Perumal (2014). 

 Saeed et al. (2014) melakukan penelitian dan menemukan bahwa 

komitmen organisasi, kecerdasan emosional, pertukaran keanggotaan pemimpin, 

kinerja pekerjaan dan kepuasan kerja berdampak pada turnover intention. Dengan 

mengambil sampel 200 karyawan dan menggunakan metode kuesioner untuk 

mengumpulkan informasi ditemukan bahwa job satisfaction, job performance dan 

LMX memiliki pengaruh negatif langsung pada turnover intention (Gambar 2.17). 

 

 

 

 

Gambar 2.17 Model penelitian hubungan turnover intention dengan job 

satisfaction, job performance, leader member exchange, emotional intelligence 

dan organizational commitment,sumber: Saeed et al. (2014). 
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sekolah swasta. Penelitian ini bersifat deskriptif. Semua guru (13.764) yang 

bekerja di sekolah menengah swasta di distrik Rawalpindi dan Islamabad adalah 

populasi target penelitian dan 860 guru secara acak diambil sampelnya. Temuan 

dari penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen pembayaran dan kelanjutan 

dominan mempengaruhi turnover intention guru sekolah. Hasil pengujian 

menemukan hubungan yang kuat antara kepuasan kerja dan indikatornya (gaji) 

dengan turnover intention di antara guru sekolah menengah swasta (Gambar 2.18). 

 

 

Gambar 2.18 Model penelitian hubungan job satisfaction dan turnover intention 

guru SMA pada daerah Rawalpindi dan Islamabad, sumber: Shah dan Jumani 

(2015). 

 Lee et al. (2017) meneliti faktor pengaruh kepuasan kerja dan 

hubungannya dengan turnover intention. Karyawan yang baru memulai karirnya 

dipilih sebagai subjek penelitian. Kuesioner dibagikan dan metode pengambilan 

sampel stratified random digunakan untuk menganalisis 418 sampel yang 

dikumpulkan. Dari hasil kuesioner yang disebarkan, penulis menemukan hasil 

bahwa job satisfaction berdampak negative terhadap turnover intention, dan 

menunjukkan bahwa struktur kepuasan kerja karyawan baru memiliki 

karakteristik unik karena mereka lebih fokus pada pertumbuhan pribadi dan ruang 

pengembangan (Gambar 2.19). 
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Gambar 2.19 Model penelitian faktor pengaruh job satisfaction dan hubungannya 

dengan turnover intention pada karyawan yang baru memulai karir, sumber: Lee 

et al. (2017). 

 Penelitian ini meneliti sifat hubungan antara kepuasan kerja karyawan, 

keinginan berpindah dan komitmen organisasi yang dilakukan oleh Azeez et al. 

(2016). Sampel yang terdiri dari 320 karyawan Universitas Negeri Lagos dipilih 

secara acak. menunjukkan bahwa adanya hubungan signifikan antara kepuasan 

kerja karyawan dan keinginan berpindah karyawan (Gambar 2.20). 

 

 

Gambar 2.20 Model penelitian job satisfaction, turnover intention dan 

organizational commitment pada Universitas Negeri Lagos, sumber: Azeez et al. 

(2016). 

 Ekmekcioglu dan Aydogan (2016), meneliti pengaruh persepsi 

organizational justice terhadap turnover intention dalam organisasi kooperatif 
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yang dimediasi oleh organizational identification. Penelitian ini menemukan 

bahwa persepsi karyawan terhadap keadilan distributif, interaksional dan 

prosedural secara signifikan berdampak positif pada identifikasi organisasi dan 

keadilan distributif secara signifikan berdampak negatif terhadap turnover 

intention. Serta identifikasi organisasi karyawan memiliki dampak negatif 

terhadap turnover intention (Gambar 2.21). 

 

 

 

Gambar 2.21 Model penelitian pengaruh organizational justice perception 

terhadap turnover intention dalam organisasi kooperatif yang dimediasi oleh 

organizational identification, sumber: Ekmekcioglu dan Aydogan (2016). 

 Dwivedi et al. (2017), melakukan penelitian mengenai peran mediasi 

organzational commitment antara  organizational culture dan turnover intention. 

Hasilnya mengungkapkan bahwa turnover intention secara signifikan dipengaruhi 

oleh organizational culture dan commitment. Penelitian ini dilakukan pada 

karyawan sektor BPO (Business Outsource Process) di India (Gambar 2.22). 

 

Gambar 2.22 Model penelitian organizational culture pada turnover intention dan 

dimediasi organizational commitment di India, sumber: Dwivedi et al. (2017). 
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 Ozturk et al. (2014), melakukan penelitian terhadap interpersonal trust, 

organizational culture dan turnover intention terhadap karyawan Hotel di Turki. 

Studi menunjukkan bahwa baik kepercayaan afektif dan kepercayaan kognitif 

berhubungan negatif dengan turnover intention karyawan hotel. Selanjutnya, 

budaya organisasi clan, budaya organisasi adhokrasi, dan budaya organisasi pasar 

juga berhubungan negatif dengan turnover intention karyawan hotel. Namun, 

hasil menunjukkan bahwa hierarki budaya organisasi tidak memiliki dampak yang 

signifikan terhadap turnover intention karyawan hotel (Gambar 2.23). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.23 Model penelitian interpersonal trust, organizational culture dan 

turnover intention pada karyawan Hotel di Turki, sumber: Ozturk et al. (2014). 

 Pada 2017 Alzubi melakukan penelitian berupa peran leadership 

behaviour, organizational commitment dan organizational culture terhadap 

turnover intention di Universitas Jordanian. Kesimpulan dari penelitian 

mengatakan bahwa ke tiga variabel independen berpengaruh signifikan terhadap 

turnover intention (Gambar 2.24). 
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Gambar 2.24 Model penelitian leadership behaviour, organizational culture dan 

organizational commitment terhadap turnover intention pada Universitas 

Jordanian, sumber: Ozturk et al. (2014). 

 Abbas et al. (2018), meneliti efek organizational factors terhadap turnover 

intention karyawan di Universitas Pemerintah Jordania. Hasil akhir mengatakan 

bahwa ke empat independen berpengaruh signifikan terhadap turnover intention 

(Gambar 2.25). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.25 Model penelitian organizational factors terhadap turnover intention 

karyawan di Universitas Pemerintah Jordania, sumber: Abbas et al. (2018). 
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signifikan dengan kepuasan kerja perawat yang berada di dua rumah sakit umum 

di Seoul dan area Kyounggi Metropolitan di Korea. Selain itu, budaya konsensual 

menunjukkan hubungan negatif yang paling kuat dengan turnover intention para 

perawat, sementara budaya hierarkis menunjukkan hubungan positif yang 

signifikan (Gambar 2.26). 

 

 

 

Gambar 2.26 Model penelitian yang menunjukkan apakah jenis budaya organisasi 

berpengaruh pada kepuasan kerja perawat dan keinginan berpindah pada Rumah 

Sakit Umum di Seoul dan Kyounggi Korea, sumber: Park dan Kim (2009). 

 Pada 2017, Huang et al., meneliti bahwa cognitive job satisfaction 

memiliki efek negatif yang lebih kuat pada turnover intention dari pada kepuasan 

kerja yang afektif, kepuasan kerja kognitif lebih efektif ketika alternatif pekerjaan 

rendah dan dukungan kebijakan tinggi, sedangkan kepuasan kerja afektif 

mengarah ke pergantian yang lebih rendah ketika alternatif pekerjaan tinggi dan 

dukungan kebijakan rendah. Penelitian ini dilakukan di China pada karyawan dari 

organisasi dengan berbagai ukuran, kepemilikan, dan jenis industri (Gambar 2.27). 
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Gambar 2.27 Model penelitian job satisfaction dan turnover intention di China: 

efek moderasi dari alternatif pekerjaan dan dukungan kebijakan, sumber: Huang et 

al. (2017). 

 

2.2 Definisi Variabel Dependen 

Van Schalkwky et al., 2010 mendefinisikan turnover intention sebagai 

probabilitas estimasi individu bahwa mereka akan terus-menerus meninggalkan 

organisasi pada titik tertentu di masa mendatang. Bersamaan dengan pendapat 

Tepper et al. (2009), yang mengungkapkan bahwa turnover intention 

didefinisikan sebagai probabilitas subjektif seorang karyawan bahwa dia secara 

permanen akan meninggalkan majikan dalam waktu dekat dan juga termasuk 

pemikiran tentang berhenti dan mencari pekerjaan alternatif lain. 

Bodla dan Hameed (2008) mengemukakan bahwa perpindahan karyawan 

akan memiliki biaya besar atau risiko kehilangan modal sosial. Penelitian lebih 

lanjut meneliti dimensi pada employee turnover intention, yang merupakan 

kekuatan yang dapat dikontrol dan tidak dapat dikontrol. Ada lima variabel yang 
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telah diidentifikasi, yaitu kepuasan dengan membayar, kepuasan dengan kondisi 

kerja, kepuasan dengan pengawasan, komitmen organisasi, dan stres kerja. 

Niat berpindah karyawan dapat diklasifikasikan menjadi perputaran yang 

tidak dapat dibatalkan, perputaran yang diinginkan dan perputaran yang tidak 

diinginkan. Perputaran yang tidak dapat dibatalkan biasanya dikarenakan oleh 

penyakit, adanya konflik keluarga atau sudah memasuki waktu pensiun. Selain itu, 

perputaran yang diinginkan adalah karena ketidakmampuan karyawan. Tidak 

kalah pentingnya, untuk perputaran yang tidak diinginkan meliputi karyawan yang 

memiliki kompeten dan kualitas yang baik.  

Melanie dan Tremblay (2011), melakukan penelitian terhadap perawat 

pada generasi Y dan X dan mereka menemukan bahwa tidak ada perbedaan 

sehubungan dengan persepsi mereka tentang lingkungan kerja keperawatan dan 

niat mereka untuk meninggalkan posisi atau profesi mereka. Ada hubungan 

terbalik antara usia dan keinginan berpindah. Temuan ini dikaitkan dengan fakta 

bahwa perawat yang lebih tua telah meningkatkan kepuasan kerja dan komitmen 

organisasi dibandingkan dengan rekan perawat mereka yang lebih muda. Terlepas 

dari perbedaan usia lingkungan kerja yang sebenarnya juga memiliki pengaruh 

pada keinginan berpindah dari perawat. Dimana pada 2008 lalu, Perez dan 

Mylenejua pernah mengatakan dalam studi tentang turnover intent yang 

mengungkap bahwa usia memiliki hubungan negatif dengan turnover intention, 

dimana menunjukkan bahwa semakin tua seorang karyawan semakin berkurang 

niat untuk berpindah. Semakin lama seorang individu dipekerjakan, semakin 

sedikit individu akan memiliki niat untuk pergi. 
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Gregory et al. (2007), mengatakan bahwa niat seorang pekerja untuk 

meninggalkan organisasi termasuk pemikiran untuk berhenti dari organisasi 

(berpikir untuk berhenti), dan pernyataan oleh pekerja bahwa ia sebenarnya ingin 

meninggalkan organisasi (bermaksud untuk pergi). Perilaku karyawan yang 

sebenarnya mungkin berbeda dari niat. Namun, niat perilaku untuk berhenti telah 

ditemukan menjadi prediktor terkuat dalam hal pergantian karyawan di seluruh 

industri. 

Turnover intention adalah keinginan karyawan atau ingin meninggalkan 

organisasinya saat ini (Udechukwu et al., 2007). Lebih jauh, Rastgar dan 

Pouresrahimi (2013) dan Davoudi dan Fartash (2013) menyatakan bahwa 

turnover intention adalah kehendak yang sadar dan disengaja dari seorang 

individu terhadap pengeluaran permanen secara sukarela dari organisasi 

pengusaha. Keinginan karyawan untuk meninggalkan organisasi pengusaha 

muncul dari penerapan kebijakan dan prosedur yang tidak adil dan tidak adil 

dalam penilaian promosi dan perlakuan tidak ramah dari rekan kerja. 

 

2.3 Hubungan antar Variabel 

2.3.1 Pengaruh Organizational Justice terhadap Turnover Intention 

Dampak organizational justice telah banyak dieksplorasi dalam 

manajemen sumber daya manusia, perilaku organisasi, psikologi 

organisasi dan manajemen. Keadilan organisasional mengacu pada 

persepsi individu tentang keadilan perlakuan yang diterima dari organisasi 

dan reaksi perilaku mereka terhadap persepsi itu sendiri (Nadiri dan 
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Tanova, 2010:34). Pada tahun 2010, Nadiri dan Tanova melakukan 

penelitian dan mengungkapkan adanya dampak negatif yang diberikan 

oleh distributive justice, procedural justice dan interactional justice pada 

turnover intention. 

Sharoni et al. (2012), melakukan penelitian yang menemukan 

bahwa terdapat yang hubungan secara statistik signifikan dan negatif  

antara organizational justice dan turnover intention. Sependapat dengan 

Sharoni et al., Poon (2012) juga menemukan dalam penelitiannya bahwa 

distributive justice dan procedural justice berdampak negatif pada 

turnover intention. Muzumdar dan Prathamesh (2012), menemukan dalam 

penelitiannya bahwa pengaruh keadilan intersional yang menggabungkan 

efek keadilan interpersonal dan informasi ditemukan lebih berpengaruh 

pada keinginan karyawan untuk berpindah dibandingkan dengan bentuk-

bentuk keadilan lainnya. 

Menurut Sahi dan Mahajan (2014), saat ini employee retention 

menjadi salah satu masalah terbesar bagi organisasi. Mirip dengan 

penelitian yang meneliti efek keadilan organisasional terhadap komitmen 

organisasi dan kepuasan kerja, turnover intention telah mulai mendapatkan 

pembagian perhatian yang adil. Dengan lebih dari 1.500 penelitian yang 

dilaporkan tentang subjek ini (Nadiri dan Tanova, 2010), turnover 

intention dianggap sebagai salah satu sikap penarikan yang paling 

dipelajari. Bahkan, banyak penelitian telah menemukan hubungan negatif 

antara keadilan organisasional dan turnover intention. 
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2.3.2 Pengaruh Supervisory Justice terhadap Turnover Intention 

Penelitian mengenai supervisory justice banyak menemukan bahwa 

ini termasuk faktor yang berperan penting dalam efektifitas organisasi 

diberbagai industri (Lu et al., 2013). Chen et al. (2012), dalam studi 

terbarunya mengenai penelitian yang dilakukan pada industri perhotelan 

mengungkapkan bahwa supervisory justice mempengaruhi kepuasan kerja 

dan juga bisa berdampak kepada turnover intention. 

Menurut Maertz et al. (2007), employees turnover dapat 

dipengaruhi melalui dukungan dan keadilan dari supervisor yang juga akan 

mempengaruhi persepsi dan sikap karyawan berkaitan dengan organisasi 

itu sendiri. Pada 2008, Karatepe dan Uludag juga telah menemukan fakta 

bahwa supervisory support yang adil akan mengurangi konflik dalam 

dunia kerja maupun keluarga, sehingga dapat menambah kepuasan kerja 

dan juga karir. Oleh karena itu, keinginan berpindah antar karyawan harus 

mempertimbangkan hubungan potensial antara karyawan dan supervisor 

yang secara langsung mempengaruhi keputusan turnover intention. 

Dengan meningkatkan supervisory justice dan tingkat komitmen, 

organisasi dapat mengurangi keinginan berpindah dari karyawan mereka 

(Newman et al., 2012). 

Menurut Robbin (2001, dalam Pramudito & Yunianto, 2009: 2), 

kepemimpinan merupakan kemampuan dalam mempengaruhi kelompok 

melalui komunikasi untuk mencapai target tertentu. Metode semacam itu 
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digunakan untuk mempengaruhi seseorang dapat bersifat formal dan non-

formal. Karyawan dalam konteks kepemimpinan bertindak sebagai 

pengikut. Efektivitas pemimpin tergantung pada kemampuan mengarahkan 

pengikutnya untuk mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan 

organisasi kemudian akan menumbuhkan rasa percaya diri ke dalam 

karyawan. 

2.3.3 Pengaruh Organizational Culture terhadap Turnover Intention 

Pada 2009 Robbins mengatakan bahwa jika budaya organisasi 

menciptakan masalah seperti kesulitan dalam perubahan, menciptakan 

hambatan terhadap keragaman maka budaya organisasi itu adalah 

tanggung jawab untuk organisasi itu. 

Macintosh dan Doherty (2010), mengatakan bahwa budaya 

organisasi dapat mempengaruhi keputusan karyawan untuk meninggalkan 

atau tetap tinggal di organisasi. Selain itu, Shim (2010) menyelidiki peran 

budaya organisasi dalam memprediksi employee turnover. 

Konsekuensinya, terdapat sedikit turnover intention jika karyawan 

memiliki nilai budaya organisasi yang tinggi. Booth dan Hamer (2007), 

menetapkan bahwa memiliki budaya yang kuat dapat meningkatkan rasa 

hormat dan harga diri di antara karyawan, menciptakan persepsi tentang 

kehidupan kerja yang lebih baik yang mungkin tidak akan ditemukan di 

organisasi lain. 

Menurut Mc Laughlin (2015), budaya organisasi adalah kekuatan 

yang tak terlihat tetapi berlaku yang mempengaruhi kegiatan dan 
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keputusan dari anggota kelompok. Budaya dalam organisasi meliputi nilai-

nilai, perilaku, harapan, pengalaman, filsafat, citra diri, sikap, keyakinan 

dan kebiasaan. Budaya organisasi bersifat dinamis dan berubah seiring 

waktu. Budaya dilihat oleh kebanyakan orang sebagai segala sesuatu 

tentang sekumpulan kehidupan masyarakat, nilai-nilai, perilaku, tradisi, 

dan kegiatan umum mereka.  

Meskipun budaya organisasi dapat dipandang berbeda, penelitian 

telah menunjukkan bahwa nilai adalah inti dari budaya. Meskipun ada 

perbedaan, kesamaan di antara anggota kelompok budaya didasarkan pada 

nilai-nilai bersama. Prinsip-prinsip budaya organisasi dapat membantu 

dalam memahami konsep nilai dalam suatu organisasi. Nilai adalah inti 

dari budaya organisasi dan dapat mempengaruhi keputusan karyawan. 

(Schmiedel et al., 2014). 

2.3.4 Pengaruh Organization-Employee Relationship terhadap Turnover 

Intention 

Hom et al. (2009), mendefinisikan organization-employee 

relationship sebagai hubungan formal maupun informal, ekonomi, sosial 

dan mental antara karyawan dan atasan. Shih et al. (2011), menyiratkan 

bahwa strategi hubungan karyawan-organisasi mencakup harapan 

pengusaha tentang kontribusi spesifik yang diinginkannya dari karyawan 

dan bujukan yang digunakannya untuk memengaruhi kontribusi yang 

diinginkan. 
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Jiang (2012), menggunakan strategi hubungan karyawan-organisasi 

untuk menangkap perspektif pemberi kerja tentang hubungan kerja. Ia juga 

menambahkan bahwa hubungan ini didirikan dan dilanjutkan dengan 

pihak organisasi (entitas organisasi, pengusaha, manajer, subsistem, fungsi 

sumber daya manusia) dan karyawan. Hubungan karyawan dalam suatu 

organisasi secara sederhana digambarkan sebagai menjaga hubungan kerja 

yang sehat antara manajemen dan karyawan (Newman, 2012). 

Kim et al. (2010), menyelidiki sifat kualitas antara kualitas 

hubungan antara pemimpin dan bawahan terhadap keinginan berpindah 

karyawan di industri perhotelan Korea Selatan. Temuan utama dari 

penelitian ini adalah bahwa karyawan yang menganggap hubungan mereka 

dengan manajer rendah memiliki niat yang tinggi untuk pergi 

meninggalkan perusahaan dibandingkan dengan mereka yang menganggap 

hubungan mereka cukup kuat dengan manajer. 

2.3.5 Pengaruh Job Satisfaction terhadap Turnover Intention 

Cukup banyak penelitian menunjukkan bahwa kepuasan kerja 

karyawan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap turnover 

intention misalnya Esra et al. (2013) dan Faris et al. (2014). Meski 

penelitian dilakukan berjarak 1 tahun, hasil dari kedua penelitian 

mengungkapkan bahwa tingginya kepuasan kerja yang dirasakan dikaitkan 

dengan rendahnya turnover intention. 

Kepuasan kerja adalah perasaan utama dari orang-orang setelah 

melaksanakan tugasnya. Ini mengacu pada sejauh mana pekerjaan 
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memenuhi kebutuhan dasar seseorang, dan konsisten dengan harapan 

akannilai mereka, dan akan bekerja dengan memuaskan. Sebagian besar 

penelitian menunjukkan bahwa karyawan yang memiliki tingkat 

ketidakhadiran rendah, lebih puas terhadap pekerjaan mereka. Kepuasan 

kerja dapat dikatakan sebagai salah satu indikator terkuatyang berpengaruh 

pada intention of turnover (Martin, 2007). Jika moral karyawan menurun 

dan ada ketidakamanan dalam pekerjaan, karyawan cenderung akan 

meninggalkan organisasi dan mencari pekerjaan alternatif. 

Samuel et al. (2012), dalam penelitian mereka menemukan bahwa 

semakin besar kepuasan kerja memungkinkan kurangnya turnover 

intention, sehingga mengkonfirmasi literatur sebelumnya bahwa karyawan 

yang memiliki tingkat kepuasan kerja yang tinggi memegang sikap positif 

terhadap pekerjaan dan sebaliknya. Ini berarti bahwa karyawan yang puas 

dengan pekerjaannya akan mempertahankan pekerjaan mereka dan tidak 

berhenti. Jadi ditemukan bahwa kepuasan kerja secara khusus mengurangi 

keinginan berpindah karyawan dan pengawasan yang efisien tidak hanya 

bertindak sebagai strategi untuk mengurangi turnover karyawan tetapi juga 

sebagai strategi retensi perusahaan. 

 

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

2.4.1 Model Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, dan model 

penelitian terdahulu yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka 
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dapat digambarkan hubungan antar variabel tersebut dalam sebuah model 

penelitian dimana disebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi niat 

berpindah karyawan (Gambar 2.28). 

     

H1 

   H2 

   H3 

   H4 

   H5 

      

Gambar 2.28 Model penelitian analisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

turnover intention pada karyawan industri alat berat di Batam, sumber: Kim et al. 

(2017) dan Lee et al. (2017) 

2.4.2 Perumusan Hipotesis 

Dari model penelitian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesa sebagai 

berikut : 

H1 :Organizational justice berpengaruh secara signifikan terhadap 

turnover intention. 

H2 :Supervisory justice berpengaruh secara signifikan terhadap turnover 

intention. 
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H3 :Organizational culture berpengaruh secara signifikan terhadap 

turnover intention. 

H4 :Organization-employee relationship berpengaruh secara signifikan 

terhadap turnover intention. 

H5 :Job satisfaction berpengaruh secara signifikan terhadap turnover 

intention. 
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