
 8 Universitas Internasional Batam 

BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN MASALAH 

2.1 Model Penelitian Terdahulu 

 Menurut Salleh et al (2012), pembelajaran ini bertujuan untuk menentukan 

keterkaitan dari tingkat kepuasan kerja dan komitmen kerja terhadap intensitas 

untuk meninggalkan perusahaan. Dimana pembelajaran ini dijalankan di salah 

satu supermarket terbesar yang berada di pesisir timur Peninsular Malaysia, 

dengan cara mendistribusikan sejumlah kuesioner. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model hubungan job training satisfaction dan organizational 

commitment terhadap turnover intentions, sumber : Salleh et al (2012) 

 

 Menurut Ramadhani (2014), dilakukannya penelitian ini adalah bertujuan 

untuk menilai hubungan diantara supervisi atau pelatihan kerja sebagai variabel 

independen terhadap intensitas karyawan untuk meninggalkan perusahaan sebagai 

variabel dependen dan dengan satisfaction kerja sebagai variabel moderator atau 

yang dikenal dengan variabel penengah. Pembelajaran ini dijalankan pada Bank 

komersial ternama yang bertempat di Negara Tanzania dengan menggunakan cara 

pembagian kuesioner ke beberapa Bank yang berlokasi di Tanzania dan data yang 
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telah diperoleh dianalisa menggunakan prosedur statistika yang kemudian 

hasilnya di jelaskan dalam penelitian ini 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Model faktor-faktor yang mempengaruhi turnover intention, sumber : 

Rahmadani (2014) 

 

 Menurut Cha (2008), penelitian ini bertujuan untuk mempelajari dan 

mengerti lebih baik mengenai sektor yang mempengaruhi pengambilan para guru-

guru sekolah menengah keatas untuk melakukan pengunduran diri (turnover 

intention), dan juga peran kepuasan kerja sebagai variabel penengah diantara 

kondisi kerja terhadap intensitas turnover. Pembelajaran ini berlangsung  dengan 

cara membagi kuesioner di sekolah-sekolah yang terpilih, dimana mendapatkan 

respon dari sekolah negeri 81.2% dan sekolah swasta 74.9% dari total kuesioner 

yang telah dibagikan 

 

 

 

Gambar 2.3 Model pengaruh dari working condition dan job satisfaction, terhadap 

turnover intention, sumber : Cha (2008) 
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 Menurut Tziner et al (2014), pembelajaran ini dijalankan untuk 

menginvestigasi attachment styles dan kepuasan kerja terhadap intensitas 

turnover. Pembelajaran ini dijalankan dengan cara mengumpulkan laporan atau 

data dari 125 karyawan dengan 22.4 persen adalah pria dan sisanya 77.6 persen 

adalah wanita. Respondennya berasal dari teknisi, ekonomik, logistik dan 

pemasaran. pada pembelajaran ini menghasilkan beberapa variabel independen 

yaitu attachment style dengan variabel intervening adalah job satisfaction dan 

intensitas turnover sebagai variabel dependennya. 

 

 

 

Gambar 2.4 Model pengaruh attachment styles dan job satisfaction terhadap 

turnover intentions, sumber : Tziner et al (2014) 

 

 Menurut Subawa & Utama (2013), penelitian ini dilakukan untuk 

mempelajari tentang seberapa berpengaruhnya dari training kerja dan keterikatan 

kerja terhadap satisfaction kerja karyawan/pekerja beserta impact terhadap 

intensitas untuk meninggalkan perusahaan. Penelitian ini dilakukan pada 

perusahaan Sinar Nusa Press yang mempunyai anggota atau pekerja sebanyak 62 

orang. 

 

 

 

Gambar 2.5 Model hubungan antara job training dan job involvement terhadap 

job satisfaction dan turnover intention, sumber : Subawa & Utama (2013) 
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 Menurut Dardar, Jusoh & Rasli (2012), penelitian ini memiliki tujuan untuk 

menemukan celah dan menentukan seberapa besar dampak daripada pelatihan 

kerja terhadap intensitas untuk meninggalkan perusahaan dan juga kepuasan kerja 

serta peluang kerja alternatif yang secara langsung terkait dengan turnover 

intention. Pembelajaran ini dijalankan terhadap organisasi/perusahaan minyak 

yang berada di Libya  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Model pengaruh training, job satisfaction dan alternative job 

opportunity terhadap turnover intention, sumber : Dardar, Jusoh & Rasli (2012) 

 

 Menurut Ikhwanto & Amir (2015), pembelajaran ini terpoinkan untuk 

menginvestigasi sektor-sektor apa saja yang meberikan dampak ke tingkat 

kepuasan kerja para karyawan sehinga secara langsung bisa mempengaruhi 

pengambilan keputusan untuk meninggalkan perusahaan. pembelajaran ini 

dijalankan secara menggunakan cara membagikan kuesioner di perusahaan Sari 

Warna Asli, Boyolali.  

 

 

Gambar 2.7 Model hubungan antara job satisfaction terhadap turnover intention 

perusahaan, sumber : Ikhwanto & Amir (2015) 
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 Menurut Meilano & Nugraheni (2017), pembelajaran ini dijalankan untuk 

melihat keterkaitan antara pelatihan kerja dan kompensasi yang diberikan 

perusahaan beserta kepuasan kerja sebagai variabel intervening atau penengah 

terhadap intensitas para pekerja untuk meinggalkan perusahaan. Penelitian ini 

diterapkan pada karyawan diperusahaan Laksana Baru Swalayan, Cilacap yang 

berjumlah 264 orang. Siasat pengelompokan data yang digunakan adalah dengan 

menggunakan kuesioner 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Model pengaruh antara job training dan compensation terhadap 

turnover intention dengan job satisfation sebagai variabel penengah, sumber : 

Meilano & Nugraheni (2017) 

 

 Menurut Martin & Roodt (2008), pembelajaran ini dijalankan untuk 

memperlihatkan keterikatan yang signifikan dari komitmen perusahaan terhadap 

intensitas karyawan untuk pergi dari perusahaan/organisasi dengan satisfaction 

kerja sebagai variabel moderator atau penengah. Penelitian ini diambil alih di 

sebuah perusahaan yang terletak Afrika Selatan dengan jumlah karyawan sebesar 

367. Data penelitian dikumpulkan dengan cara membuat tiga macam kuesioner 
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untuk setiap subjek penelitian seperti halnya, kuesioner mengenai kepuasan kerja, 

kuesioner mengenai komitmen perusahaan dan juga kuesioner mengenai intensitas 

karyawan untuk meninggalkan perusahaan, yang dimana hasil dari penelitian 

dipaparkan dalam jurnal ini 

 

 

 

Gambar 2.9 Model keterikatan organizational commitment dan job satisfaction 

terhadap turnover intentions, sumber : Martin & Roodt (2008) 

 Menurut Camara, Dulewicz, & Higgs (2016), pembelajaran ini berfungsi 

untuk mengeksplorasi hubungan antara perceptional of organizational, emotional 

intellegence terhadap intensitas turnover. Adapun penelitian ini dilakukan dengan 

cara mengajak 230 karyawan yang bertempat di Inggris bagian tenggara dengan 

81 persennya adalah dari kaum wanita dan sisanya adalah pria.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Model keterkaitan antara perceptional of organizational emotional 

intelligence terhadap intensitas turnover dengan satisfaction kerja dan affective 

commitment sebagai variabel penengah, sumber : Camara, Dulewicz, & Higgs 

(2016) 
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 Menurut Cronley & Kim (2017), penelitian ini bertujuan untuk 

mengeksplorasi hubungan diantara kultural organisasi terhadap kepuasan kerja 

dan intensitas turnover. Adapun penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan 

analisa terhadap budaya yang terdapat dalam suatu organisasi yang bertempat di 

the salvation army, Amerika bagian selatan. Didalam pembelajaran ini 

mengandung variabel bebas yaitu, kultur organisaional dan dengan variabel 

dependennya adalah intensitas turnover. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11 Model hubungan pengaruh antara organizational culture terhadap 

turnover intention, sumber : Cronley & Kim (2017) 

 

 Menurut Ferreira et al (2017), pembelajaran ini dilakukan untuk 

mengeksplorasi hubungan diantara job satisfaction dengan task characteristic dan 

turnover intention di salah satu rumah sakit di Portugal. Pembelajaran ini 

dijalankan melalui pembagian kuesioner kepada semua karyawan/pekerja. di 
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pembelajaran ini terdapat beberapa variabel independen yang dimulai dari task 

identity dengan variabel dependennya adalah job satisfaction dan yang variabel 

bebas adalah turnover intention. 

 

 

Gambar 2.12 Model pengaruh antara task characteristic dengan job satisfaction 

sebagai variabel intervening terhadap turnover intention, sumber : Ferreira, et al 

(2017) 

 

Menurut Elanain (2014), pembelajaran ini dijalankan dengan tujuan untuk 

mempelajari keterkaitan diantara pergantian pemimpin terhadap terjadinya 

turnover intention dalam suatu perusahaan. Pembelajaran ini dijalankan dengan 

cara mengumpulkan data dari 241 karyawan yang bekerja pada 15 sektor kerja 

yang berbeda-beda di Dubai dengan memberikan kuesioner kapada masing-

masing dari karyawan. Dalam penelitain ini termuat variabel bebas yaitu leader 

member exchange dengan variabel terikatnya adalah intensitas intentions. 

 

 

 

 

Gambar 2.13 Model keterkaitan pengaruh diantara leader member exchange 

terhadap terjadinya turnover intention dalam suatu perusahaan, sumber : Elanain 

(2014) 
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 Menurut Gracia (2008), dilakukannya pembelajaran ini memiliki tujuan 

untuk mempelajari keterkaitan dan keterkaitan antar kompensasi, kepuasan kerja, 

dan juga komitmen perusahaan dalam kontribusinya terhadap tingginya tingkat 

intensitas karyawan untuk pergi dari perusahaan/organisasi. Pembelajaran ini 

dilakukan dengan cara penilitian kuantitatif dan dengan menggunakan metode 

deskriptif analisis secara survei di perusahaan Grahacipta dengan jumlah 

karyawan sebanyak 117 orang. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.14 Model pengaruh antara compensation, satisfaction kerja, dan 

organizational commitment terhadap intensitas turnover, sumber : Gracia (2008) 

 

 Menurut Cheng & Waldenberger (2013), penelitian ini dilakukan dengan 

tujuan untuk menginvestigasi apakah dengan terpenuhinya ekspektasi untuk 

pelatihan kerja mampu untuk mempengaruhi intensitas para pekerja untuk tetap 

bekerja diperusahaan yang bersangkutan. Penellitian ini dilakukan pada delapan 

perusahaan yang bertempat di China, dengan jumlah karyawan yang mencapai 
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292 karyawan. Pengumpulan data dilakukan dengan menginterview secara 

langsung para manajer dari perusahaan yang bersangkutan dan juga menyebarkan 

kuesioner/angket. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.15 Pola keterkaitan antara job training kepada intensitas turnover 

dengan kepuasan kerja selaku variabel penengah, sumber : Cheng & 

Waldenberger (2013) 

 Menurut Andrews, Kacmar, & Kacmar (2014), penelitian ini dilakukan 

untuk mengeksplorasi bagaimana mindfulness mampu mempengaruhi job 

satisfaction dan intensitas turnover. Penelitian ini dijalankan dengan 

memanfaatkan cara mengirimkan survei secara online kepada mahasiswa yang 

sudah lulus dari bidang bisnis. 

 

 

 

 

Gambar 2.16 Model pengaruh hubungan antara bagaimana mindfulness mampu 

mempengaruhi job satisfaction dan turnover intention, sumber : Andrews, 

Kacmar, & Kacmar (2014) 
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 Menurut Memon, et al (2017), penelitian ini dilakukan untuk 

mengeksplorasi keterkaitan antara kepuasan pelatihan kerja terhadap 

organisational citizenship behaviour dan intensitas turnover. Pembelajaran ini 

dilakukan dengan cara menggunakan pengumpulan data dari 409 karyawan 

minyak dan gas dari malaysia. Dalam pembelajaran ini mengandung variabel 

bebas yaitu training satisfaction beserta variabel dependennya adalah 

organisational citizenship behaviour dan turnover intention. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.17 Model keterkaitan antara organisational citizenship behaviour 

terhadap training satisfaction dan intensitas turnover, sumber : Memon et al 

(2017) 

 

 Menurut Firdaus (2017), pembelajaran ini dijalankan untuk mencari tahu 

lebih lanjut keterikatan diantara kepuasan kerja dan juga komitmen perusahaan 

dalam perannya yang mempengaruhi tingkat intensitas karyawan/pekerja untuk 

menyisihkan perusahaan. Penelitian ini dilakukan pada sejumlah perusahaan yang 

dimana telah berdiri lebih dari 10 tahun dengan memilih sampel secara acak untuk 

20 orang karyawan dari masing-masing perusahaan yang sudah ditargetkan 

sehingga memperoleh 100 orang untuk dijadikan sampel penelitian dengan cara 
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membagikan kuesioner, dan hasil akhir dari penelitian ini dijelaskan didalam 

jurnal penelitian ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.18 Model hubungan organizational commitment dan juga job 

satisfaction terhadap turnover intenion sumber : Firdaus (2017) 

 

 Menurut Kuswadi & Meliana (2014), pembelajaran ini diadakan dengan 

intensi untuk mempelajari hubungan diantara kepuasan kerja, pelatihan kerja dan 

juga komitmen perusahaan dalam menentukan keputusan karyawan untuk tetap 

bekerja dalam suatu perusahaan dengan kata lain tingkat turnover yang rendah. 

pembelajaran ini dijalankan pada UKM Sungkai yang berada di Jakarta Timur. 

 

 

 

 

Gambar 2.19 Pola keterikatan antara organizational commitment, job satisfaction 

dan job training terhadap turnover intention dengan job performance sebagai 

variabel penengah, sumber : Kuswadi & Meliana (2014) 
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 Menurut Memon, Salleh, & Baharom (2017), penelitian ini dilakukan untuk 

menjelaskan lebih dalam mengenai hubungan diantara kepuasan pelatihan kerja, 

work engagement dan juga intensitas karyawan untuk meninggalkan perusahaan 

dan juga peranan dari work engagement sebagai variabel penengah diantara 

kepuasan pelatihan kerja terhadap intensitas karyawan untuk meninggalkan 

perusahaan/organisasi. Pembelajaran ini dijalankan di perusahaan minyak dan gas 

yang berada di Malaysia, teknik perangkuman data yang dilakukan dalam 

pembelajaran ini ialah dengan menerapkan penyelidikan melalui surat elektronik 

yang dikirimkan kepada 1,802 orang yang bekerja di bidang tersebut. 

 

 

 

Gambar 2.20 Model hubungan diantara work engagement dan training 

satisfaction terhadap intensitas turnover, sumber : Memon, Salleh, & Baharom 

(2016) 

 

 Menurut Oktaviani & Nurhayati (2014), pembelajaran ini berfungsi 

untuk mengukur dan menganalisa satisfaction kerja sebagai variabel penengah 

hubungan antara komitment pekerjaan terhadap intensitas turnover. pada 

pembelajaran ini sampel yang dikenakan adalah karyawan/pekerja yang bekerja di 

Kantor Konsultan Pajak di Semarang. Tekhnik yang diterapkan adalah judgment 

sampling dengan total sampel yang berjumlah 54 sampel. Pada hasil penelitian 

telah disebutkan bahwa pekerjaan dan stisfaction kerja secara partsial tidak 

berdampak terhadap intensitas turnover. Profession commitment dalam 

pembelajaran ini hanya memiliki dampak terhadap satisfaction kerja. Hasil akhir 
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dari pembelajaran ini variabel kepuasan kerja tidak sanggup menjadi variabel 

pemoderator antara komitmen profesi terhadap intensitas turnover. 

 

 

 

 

Gambar 2.21 Model hubungan antara komitmen organisasi dan kepuasan kerja 

terhadap turnover intention, sumber : Oktaviani & Nurhayati (2014) 

 

 Menurut Huang et al (2017), pembelajaran ini dilakukan untuk mempelajari 

dan mengetahui lebih lanjut mengenai efek atau peran penengah daripada policy 

support dan job alternatives terhadap hubungannya dengan kepuasan kerja dan 

juga turnover intentions. Pengkajian ini dilakukan di China dengan cara 

menggunakan sampel dari karyawan yang berasal dari perusahaan dan jenis 

perusahaan yang berbeda-beda, pada akhirnya penelitian ini mendapatkan sampel 

sebanyak 462 kuesioner yang dinyatakan valid.  

 

 

 

 

Gambar 2.22 Model hubungan diantara kepuasan kerja terhadap turnover 

intentions, sumber : Huang et al (2017) 
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 Menurut Rahman, Rahman & Ali (2015), penelitian ini dilakukan untuk 

meneliti lebih dalam mengenai hubungan diantara pengembangan karyawan, 

komitmen karyawan dalam bekerja dan juga kepuasan kerja yang dirasakan dari 

karyawan dalam suatu perusahaan terhadap turnover intention dalam anggota 

fakultas yang berada pada Universitas Khyber Pakhtunkhwa. Pada pengkajian ini 

terdapat spesimen yang diperoleh adalah setara 329 orang yang berasal dari 

Universitas tersebut. Data-data yang telah dikumpulkan ini diolah secara 

memanfaatkan metode structural equation modelling (SEM). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.23 Pola keterkaitan antara organizational commitment, job satisfaction 

dan employee development terhadap intensitas turnover, sumber : Rahman, 

Rahman & Ali (2015) 

 

 

 Menurut Sutanto & Gunawan (2013), penelitian ini dilakukan dengan atas 

dasar sebagai penguji apakah satisfaction dalam kerja dan komitmen organisasi 

berdampak kepada intensitas turnover. Pengkajian ini ditargetkan tepatnya 

integritas organisasional dari 130 orang karyawan yang terdapat pada suatu 

Organizational 

commitment 

Employee development Turnover intention 

Job satisfaction 

Toran Khasmin.  Analisa Pengaruh Komitmen Organisasi dan Kepuasan Pelatihan Kerja Terhadap Intensitas 
Turnover dengan Kepuasan Kerja Sebagai Intervening pada Perusahaan Manufaktur di Batamindo, 2019 
UIB Repository©2019



23 
 

Universitas Internasional Batam 

industry keramik di Surabaya. Dan pada akhir peneilitian ini hasil yang 

didapatkan adalah, dimana kepuasan kerja dan komitmen organisasi berdampak 

signifikan baik secara segmental maupun bersamaan terhadap intensitas turnover 

pada karyawan/pekerja. Selain dari pada itu, variabel bebas menunjukan arah 

tidak positif terhadap variabel berikat yang maknanya apabila satisfaction kerja 

atau komitmen organisasional meningkat akan memberi dampak terhadap 

degradasi intensitas turnover, dan sebaliknya.  

 

 

 

 

 

Gambar 2.24 Model hubungan antara komitmen organisasi dan juga kepuasan 

kerja terhadap intensitas turnover sumber : Sutanto & Gunawan (2013) 

 

 Menurut Khan & Aleem (2014), penelitian ini dilakukan adalah untuk 

menginvestigasi hubungan atau relasi dari faktor seperti pay, promotion, job 

safety dan security, nature of work yang mempengaruhi satisfaction dalam kerja 

terhadap intensitas turnover. Pengkajian ini dilakukan dengan cara 

mengumpulkan sampel sebanyak 200 orang doker, perawat dan staf administrasi 

lainnya yang berasal dari Autonomous Medical Health Institutions di Pakistan. 

Dari total 270 kuesioner yang telah disalurkan oleh peneliti terdapat sebanyak 200 

kuesiner yang telah kembali dan dinyatakan sebagai sah untuk dijadikan materi 

penelitian. 
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Gambar 2.25 keterkaitan antara kepuasan kerja terhadap intensitas turnover 

sumber: Khan & Aleem (2014) 

 

 

 Menurut Saputra (2012), pengkajian ini dilakukan untuk memperlihatkan 

impak stres kerja, kepuasan kerja, kompensasi, dan juga iklim organisasi kepada 

intensitas turnover. Pengkajian ini dilakukan dengan cara mengambil representatif 

dari 180 orang karyawan yang beroperasi pada Kokapura Avia. Teknik 

pengumpulan data yang diterapkan adalah dengan menggunakan questioner. Pada 

bagian akhir dari peneilitian yang dilakukan ini, terdapat hasil yang menunjukan 

bahwa semua variabel diatas bisa dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap 

intensitas turnover. 
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Gambar 2.26 Pola keterkaitan antara iklim organisasi, stres kerja, kompensasi, 

dan juga kepuasan kerja terhadap intensitas turnover sumber : Saputra (2012) 

 

 Menurut Ibrahim, Hilman, & Kaliappen (2016), pembelajaran ini 

dijalankan untuk memahami keterkaitan diantara satisfaction kerja terhadap 

intensitas turnover. Pengkajian ini dijalankan pada Bank yang berada pada Negara 

Nigeria, peneliti menggunakan 192 sampel yang dimana sampel-sampel tersebut 

merupakan karyawan yang bekerja pada 5 Bank berbeda. Pada bagian akhir dari 

penelitian ini telah didapatkan hasil peneilitan yang dimana memperlihatkan kalau 

satisfaction kerja memberikan signal signifikan negatif terhadap intensitas 

turnover pada indusrti Bank di Nigeria. 

 

 

Gambar 2.27 Model keterkaitan diantara kepuasan kerja terhadap hubungannya 

kepada intensitas turnover, sumber : Ibrahim, Ilham, & Kaliappen (2016) 

 

 Menurut Joarder & Ashraf (2012), penelitian ini dilakukan untuk 

mempelajari lebih lanjut mengenai hubungan diantara compensation package, 
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supervisi, pertumbuhan karir, training & development, work atmosphere, 

company loyalty, performance appraisal dan satisfaction kerja terhadap intensitas 

turnover. Peneilitian ini memberikan hasil yang menunjukkan bahwa variabel-

variabel diatas merupakan kunci penting dalam memberikan kepuasan kerja 

kepada karyawan sehingga dapat menekan tingginya tingkat turnover pada suatu 

perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.28 Model hubungan antara variabel yang berkaitan dengan kepuasan 

kerja dan intensitas turnover, sumber : Joarder & Ashraf (2012) 

 

 Menurut Tariq & Ahmed (2014), pembelajaran ini dijalankan untuk 

mempelajari apakah ada keterkaitan diantara pelatihan kerja terhadap turnover 

intention, menjelaskan apakah keterkaitan kerja mempunyai hubungan langsung 

yang bisa mempengaruhi tingkat turnover pada suatu perusahaan. Penelitian ini 

dilakukan pada perusahaan jasas yang berada di Pakistan. Pada bagian akhir dari 

peneilitian ini terdapat hasil penelitian yang menunjukan bahwa, program 

pelatihan kerja yang dilakukan pada perusahaan secara langsung menghasilkan 
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dampak yang baik dan stabil bagi sifat, kesetiaan karyawan, serta dapat membantu 

karyawan dalam mengembangkan potensi diri. 

 

 

 

Gambar 2.29 Model hubungan antara pelatihan kerja dan keterkaitan kerja 

terhadap turnover intention sumber : Tariq & Ahmed (2014) 

 

 Menurut Artinningrum & Sattrya (2016), pembelajran ini dilakukan untuk 

memahami dan menganalisa efek daripada management karir, satisfaction 

pelatihan dan kepuasan dalam upah terhadap turnover. Pada bagian akhir dari 

penelitian ini terdapat hasil dimana career management secara langsung tak 

berimbas terhadap turnover intention namun training satisfaction memberikan 

pengaruh terhadap turnover intention melalui peran moderator dari organizational 

engagement. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.30 Model hubungan antara training satisfaction, career management, 

pay satisfaction dan organizational engagement terhadap intensitas turnover 

sumber : Artiningrum & Satrya (2016) 
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2.2 Definisi Variabel Dependen 

 Intensitas untuk meninggalkan perusahaan atau intensitas turnover pada 

umumya adalah berkaitan dengan dorongan/kemauan berpindah yang dimiliki 

oleh karyawan dari satu organisasi/perusahaan ke tempat kerja lainnya, terdapat 

berbagai macam alasan yang menyebabkan intensitas untuk meninggalkan 

perusahaan, dan hal yang menjadi salah satu poin utamanya adalah tingkat 

kepuasan kerja yang dirasakan oleh pekerja itu sendiri. 

 Rendahnya tingkat intensitas untuk meninggalkan perusahaan didorong 

dengan adanya konteks lingkungan kerja yang menentramkan sehingga 

terbentuklah suatu ikatan kerja yang baik bagi kedua belah pihak, semakin tinggi 

rasa kepuasan kerja yang dirasakan oleh pekerja itu semakin rendah pula tingkat 

intensitas pekerja untuk meninggalkan perusahaan ditempat dia bekerja. 

2.3 Hubungan Antar Variabel 

2.3.1 Hubungan Antara Job Satisfaction Terhadap Turnover Intention 

 Kepuasan kerja dari sudut pandang secara umum bisa dijelaskan dengan 

sifat mental yang memuaskan dan menyukai tanggunjawabnya. hal ini dijelaskan 

oleh mental kerja, ketaatan dan pencapaian kerja. Kepuasan kerja didapatkan 

dalam tanggungjawab, luar tanggungjawab, dan penggabungan dalam dan luar 

tanggungjawab. 

 Setiap karyawan pasti mempunyai skala dari tingkat kepuasan kerja mereka 

sendiri yang dimana dapat diukur dari kinerja karyawan tersebut dalam 
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melaksanakan tanggungjawabnya diperusahaan tempat dia bekerja, dan untuk 

membentuk tingkat kepuasan kerja yang tinggi, hal ini didasari dengan 

tanggungjawab perusahaan untuk melakukan sebuah tindakan atau strategi yang 

baik agar para karyawan dapat merasa nyaman. 

 Aspek dari kepuasan kerja yang dimaksudkan disini bisa diterapkan oleh 

perusahaan dengan melakukan beberapa kegiatan yang dimana dalam pengkajian 

ini hal yang dijadikan sorotan utama dalam pembentukan suatu kepuasan kerja 

bagi karyawan adalah dengan memberikan pelatihan kerja yang sesuai hal ini 

didasari dengan alasan pelatihan kerja yang sesuai mampu membangun sebuah 

bentuk kepuasan kerja dimana para pekerja merasa lebih percaya diri untuk 

melakukan tanggungjawabnya sebagai seorang pekerja. Semakin baik sebuah 

pelatihan kerja diberikan kepada karyawan maka secara langsung akan 

memperngaruhi tingginya rasa kepuasan dalam bekerja. 

2.3.2 Hubungan Antara Organizational Commitment Terhadap Job 

Satisfaction 

 Roobins (2015), mendefinisikan bahwa komitmen pekerjaan yang tinggi 

adalah kondisi dimana seorang individu berpihak pada tanggungjawab yang 

terperinci, sementara komitmen pada institusional yang tinggi mempunyai arti 

memihak atau loyal kepada institusi yang merekrut individu tersebut. Maka dari 

itu secara umum, komitmen organisasi adalah sebuah kondisi dimana seorang 

individu karyawan atau pekerja yang secara langsung berpihak terhadap serikat 
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tertentu beserta semua tujuan dan kemauan untuk menjaga 

keanggotaan/partisipasinya dalam intitusi atau perusahaan tersebut.  

 Keterlibatan yang berlangsung dalam suatu organisasi mampu 

menimbulkan rasa kepercayaan diri yang tinggi bagi karyawan yang melakukan 

semua tanggungjawabnya didalam organisasi tersebut, hal ini didasari dengan 

alasan bahwa setiap individu yang melakukan tugas dan tanggungjawabnya 

dengan benar akan secara langsung menimbulkan rasa kebanggaan tersendiri 

bahwa seorang individu tersebut telah mampu untuk memberikan kontribusi yang 

positif terhadap organisasi tempat karyawan tersebut bekerja, maka dari itu 

komitmen organisasi mengandung efek secara langsung ataupun tidak langsung 

dalam berlangsungnya rasa kepuasan kerja yang terjadi di suatu organisasi. 

2.3.3 Hubungan Antara Organizational Commitment Terhadap Turnover 

Intention 

 Tingkat pergantian karyawan atau yang biasa kita kenali dengan sebutan 

turnover intention adalah suatu kejadian dimana terjadinya pertukaran karyawan 

yang disebabkan oleh banyak hal, yang dimana menjadi suatu permasalahan 

serius yang tidak ingin dialami oleh semua organisasi atau perusahaan. Hal yang 

menjadi salah satu faktor utama terjadinya turnover intention adalah ketika 

karyawan merasa bahwa sudah tidak adanya koneksi atau hubungan yang saling 

bergantungan antara organisasi dengan karyawan itu sendiri. 

 Maka dari itu komitmen organisasi merupakan suatu hal krusial yang wajib 

diperhatikan bagi setiap organisasi untuk menciptakan rasa keterkaitan atau rasa 

Toran Khasmin.  Analisa Pengaruh Komitmen Organisasi dan Kepuasan Pelatihan Kerja Terhadap Intensitas 
Turnover dengan Kepuasan Kerja Sebagai Intervening pada Perusahaan Manufaktur di Batamindo, 2019 
UIB Repository©2019



31 
 

Universitas Internasional Batam 

kepunyaan terhadap karyawannya agar terciptanya suatu situasi dimana karyawan 

menjadi lebih berkomitmen untuk memberikan kontribusi yang lebih baik lagi 

kedepannya untuk perusahaan atau organisasi yang bersangkutan. 

2.3.4 Hubungan Antara Job Training Satisfaction Terhadap Job Satisfaction 

 Pelatihan kerja melambangkan serangkaian kegiatan yang dibuat berfungsi 

memberi ilmu dan skill yang diperlukan para pencari pengetahuan untuk dapat 

menjalankan tanggungjawab mereka per-saat ini, (Mondy 2008). Lain halnya 

dengan Dessler (2008), memberitahu bahwa penataran didasarkan untuk 

memprovide skill yang diperlukan bagi pekerja/karyawan baru tak lain juga 

karyawan yang sudah senior dalam mengerjakan tanggungjawabnya. Jadi dalam 

poin-poin yang sudah dijelaskan diatas maka tampak jelas hubungan antara 

kepuasan dalam pelatihan kerja terhadap kepuasan kerja, maka kita bisa 

simpulkan bahwa pekerja yang mendapatkan pelatihan kerja yang sesuai dan baik 

secara akan memperoleh kepuasan kerja berdasarkan tanggungjawab yang sedang 

pekerja itu lakukan. Menurut Robiins & Juddge (2008) training kerja 

menumbuhkan banyak fungsi kepada karyawan maupun perusahaan/organisasi. 

Training kerja dapat menambah skill karyawan/pekerja yang secara langsung 

memberi dampak kinerja dan satisfaction karyawan melalui kecocokan dari skill 

bekerja. 
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2.3.5 Hubungan Antara Job Training Satisfaction Terhadap Turnover 

Intention 

 Kepuasan pelatihan kerja adalah suatu keadaan dimana seorang individu 

karyawan merasakan adanya kemudahan yang didapatkan saat karyawan yang 

bersangkutan mengikuti pelatihan yang telah diselenggarakan oleh perusahaan 

atau organisasi, kepuasan pelatihan kerja mampu menciptakan rasa kepercayaan 

diri yang tinggi bagi pekerja atau karyawan dalam melaksanakan tugas beserta 

tanggungjawab yang telah disodorkan oleh organisasi atau perusahaan kepada 

masing-masing karyawan yang bersangkutan. 

 Pelatihan kerja yang baik mampu menciptakan kenyamanan dan kepuasan 

kerja, dimana rasa kepuasan itu muncul ketika pekerja tersebut mampu 

menyelesaikan setiap tugas dan tanggungjawab yang diberikan tanpa adanya 

permasalahan apapun yang bisa menimbulkan rasa ketidaknyamanan. Maka 

pelatihan kerja yang baik dan benar sangat disarankan untuk menciptakan 

hubungan yang baik antara perusahaan atau organisasi dan juga karyawannya 

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

 Berdasarkan penjelasan yang sudah diberikan oleh penulis diatas, maka 

peneliti mendapatkan ide untuk pola pembelajaran yang akan telusuri lebih jauh 

adalah dengan menggunakan penelitian yang menganalisa mengenai peran 

penengah dari kepuasan kerja dari hubungan antara kepuasan pelatihan kerja dan 

komitmen organisasi terhadap intensitas untuk menyisihkan perusahaan. Model 

penelitian ini merupakan model pembelajaran terdahulu yang dimana pada 
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penyidikan yang dilakukan sebelumnya memakai kepuasan pelatihan kerja (job 

training satisfaction) dan komitmen organisasi (organizational commitment) 

sebagai variabel independen dengan kepuasan kerja (job satisfaction) merupakan 

variabel intervening atau yang biasa kita kenal dengan variabel penengah dan 

intensitas untuk meninggalkan perusahaan (turnover intention) adalah variabel 

dependennya. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.31 Model pengaruh job training satisfaction dan organizational 

commitment terhadap turnover intention dengan job satisfaction sebagai 

intervening sumber : Huang & Su (2016) & Salleh et al., (2012) 

 

 Berdasarkan penjabaran serta struktur model diatas, maka hipotesa yang 

dapat kita simpulkan didalam pembelajaran ini antara lainnya: 
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H3. Organizational commitment berdampak signifikan terhadap turnover 

intention. 

H4. Job training satisfaction berpengaruh signifikan terhadap job satisfaction 

H5. Job training satisfaction berpengaruh signifikan terhadap turnover 

intention 

H6. Organizational commitment berimpak signifikan secara langsung maupun 

tidak langsung terhadap turnover intention dengan job satisfaction sebagai 

variabel intervenig atau mediasi 

H7. Job training satisfaction berpengaruh signifikan terhadap intensitas 

turnover secara langsung juga tak langsung terhadap intensitas turnover 

dengan job satisfaction sebagai variabel moderator 
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