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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1 Model Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan Park, (2016) yang bertujuan untuk mengembangkan 

dan menyarankan model konseptual untuk hubungan antara transformational 

leadership dan faktor-faktor lainnya terhadap turnover  karyawan. Berdasarkan 

tinjauan literatur, sampai saat ini ada beberapa studi tentang memperhatikan 

hubungan antara leadership dan turnover pekerja sosial atau retensi. Namun, 

beberapa penelitian mengungkapkan ada hubungan antara leadership style dan job 

satisfaction, stress, kelelahan (burnout), organizational culture dan organization 

commitment yang dianggap sebagai faktor langsung untuk turnover. Terutama, 

transformational leadership memiliki hubungan positif dengan faktor-faktor 

tersebut untuk turnover pekerja sosial. Sebanyak 382 kuesioner dibagikan (156 

melalui e-mail dan 226 melalui hyperlink) kepada rekan-rekan mereka dengan 

bantuan mereka di Amerika Serikat. Survei ini berlangsung selama hampir lima 

bulan dan 143 tanggapan telah dikembalikan. Setelah mengecek kuisioner yang 

bermasalah dari kumpulan data, sebanyak 122 tanggapan yang dapat digunakan  

untuk analisis. Hasil penelitian ini menemukan bahwa job satisfaction, stress, 

kelelahan (burnout), organizational culture dan organization commitment 

terkadang menjadi faktor langsung dan tidak langsung bagi karyawan untuk 

turnover. 
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Gambar 2.1.1 Model Relationship between Transformational Leadership in Social 

Work Organizations and Social Worker Turnover, sumber: (Park, 2016) 

  

Kumar, Ramendran dan Yacob (2012) menjelaskan tujuan penelitian untuk 

menguji pengaruh organization culture, organization commitment, dan person 

organizational fit juga dengan keinginan turnover dalam industri makanan cepat 

saji. Konsep intensi turnover karyawan telah menjadi salah satu topik paling 

penting dalam organisasi. Beberapa sarjana datang dengan banyak faktor yang 

dapat memberi dampak pada keinginan untuk turnover. Namun ada faktor lain 

seperti organization culture, organization commitment, dan person organizational 

fit juga dapat memberikan dampak terhadap turnover intention. Namun studi 

tentang budaya organisasi terhadap turnover intention  khususnya di industri 

makanan cepat saji Malaysia sangat terbatas. Sampel sebanyak 278 responden 

dari tingkat atas hingga karyawan tingkat rendah di industri makanan cepat di 

Malaysia, dengan menggunakan multiple regression. Ditemukan bahwa 

organizational culture dan organization commitment, person organizational fit 

memberikan dampak pada turnover intention dalam industri makanan cepat saji. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa organization culture dan 
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organization culture, person organizational fit pada karyawan di industri 

makanan cepat tinggi, maka turnover intention  akan rendah. 

 

 

  

 

 

 

Gambar 2.1.2 Model A Study on Turnover Intention in Fast Food Industry: 

Employees’ Fit to the Organizational Culture and the Important of Their 

Commitment, sumber: ( Kumar, Ramendran & Yacob, 2012) 

 

Kim, Tam dan Kim (2017) mengungkapkan hubungan antara organisasi dan 

karyawan sangat penting tetapi rapuh. Tujuan penelitian ini untuk 

mengidentifikasikan hubungan antara organizational justice, supervisory justice, 

authoritarian culture, organization-employee relationship quality dan turnover 

intention karyawan. Sampel dikumpulkan di Korea Selatan melalui survei online. 

Sebanyak 300 peserta yang merupakan karyawan dari berbagai organisasi di 

Seoul, Korea, direkrut melalui perusahaan riset antara bulan September dan 

Oktober 2008 dan sebanyak 300 kuisioner yang dikembalikan untuk dianalisa. 

Hasil dari penelitian diambil kesimpulan bahwa organizational justice dan 

supervisory justice mempunyai relasi yang positif terkait dengan organization 

employee relationship quality, sedangkan authoritarian organizational culture 

memiliki hubungan negatif, namun memiliki hubungan positif antara 

authoritarian organizational culture dan turnover intention. organizational 
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justice dan organization employee relationship quality secara negatif dikaitkan 

dengan turnover intention. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1.3 Hubungan model Determinants of Employee Turnover Intention, 

sumber: (Kim, Tam & Kim, 2017) 

 

Capehart (2015) mengungkapkan tujuan penelitian untuk mengembangkan 

hipotesis yang bertujuan menemukan cara untuk mengambil ahli sepenuhnya 

manfaat yang terkait dengan memilih dan mempekerjakan karyawan yang berbeda 

seperti creativity, productivity, dan problem solving, sambil menghindari 

konsekuensi negatif seperti lower job satisfaction dan meningkatnya turnover 

intention. Sebanyak 936 tanggapan responden yang diterima dari 1.361 karyawan 

yang disurveidi daerah Toronto, AS.. Hanya sebagian kecil karyawan yang 

menerima kuisioner di alamat rumah mereka karena kurangnya akses ke fasilitas 

jaringan online organisasi. Hasil menunjukkan bahwa kecenderungan untuk 

turnover intention  dikaitkan dengan ketidaksamaan antar individu dan 

heterogenitas kelompok, dan juga menunjukkan bahwa wanita berkulit putih lebih 

banyak mengalami turnover intention daripada pria kulit putih. 
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Gambar 2.1.4 Model A Configurational Framework for Diversity: Socialization 

and Culture, sumber: (Capehart, 2015) 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Dwivedi, Kaushik dan Luxmi (2018) untuk 

meneliti peran mediasi organizational commitment diantara organizational 

culture dan turnover intention. Sampel dari unit BPO sebanyak 15 unit dengan 

karyawan sebanyak 4524 orang. Data dikumpulkan dari 524 karyawan dari 15 

BPO dan disekitar Chandigarh, India, dan juga termasuk Panchkula dan Mohali 

yang mencakup semua tiga strata BPO dari semua karyawan tingkat atas, 

menengah dan bawah. Hasilnya mengungkapkan bahwa turnover intention secara 

signifikan dipengaruhi oleh organization culture dan organization commitment. 

peran organization commitment dalam organization culture dan turnover intention 

telah ditemukan bukan merupakan tipe mediasi yang sempurna melainkan 

merupakan parsial. 
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Gambar 2.1.5 Model Impact of Organizational Culture on Turnover Intentions in 

BPO Sector in India, sumber: (Dwivedi, Kaushik & Luxmi, 2018) 

 

Sahu, Pathardikar dan Kumar (2018) meneliti didalam artikel berjudul 

Transformational Leadership and Turnover: Mediating Effects of Employee 

Engagement, Employer Branding, and Psychological Attachment untuk 

melaporkan temuan penelitian yang meneliti hubungan antara kepemimpinan 

transformasional dan niat untuk pergi melalui peran mediasi dari keterlibatan 

karyawan, branding pemberi kerja, dan keterikatan psikologis. Kepemimpinan 

transformasional, keterlibatan karyawan, pengerjaan karyawan, dan keterikatan 

psikologis dinilai dalam studi empiris -waktu karyawan yang bekerja di organisasi 

teknologi informasi (TI) di India. Data yang diperoleh menggunakan Googledoc 

dan kuesioner dicetak dianalisis melalui model struktural dan pengukuran. 

Sebanyak 700 kuesioner dibagikan, yang 400 dikirim menggunakan survei 

Google Doc dan 300 dicetak dan didistribusikan bersama dengan jaminan 

kerahasiaan. Dari 426 tanggapan yang diterima, 405 kuesioner yang lengkap 

dianalisis. Hasilnya mengungkapkan bahwa gaya kepemimpinan transformasional 

secara langsung mempengaruhi niat karyawan untuk pergi. Kepemimpinan 

transformasional dan branding pemberi kerja dimediasi oleh keterlibatan 

karyawan. Hubungan kepemimpinan dengan keterikatan psikologis dimediasi oleh 

branding pemberi kerja. 
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Gambar 2.1.6 Model Mediating Effects of Employee Engagement, Employer 

Branding, and Psychological Attachment, sumber: (Sahu, Pathardikar & Kumar, 

2018) 

 

Peneliti yang diungkapkan oleh Elçi et al. (2012) dalam artikel The Impact of 

Ethical Leadership and Leadership Effectiveness on Employees Turnover 

Intentions memiliki efek signifikan pada kinerja organisasi, penentu turnover 

karyawan telah dipelajari secara luas. Salah satu anteseden penting dari intensi 

turnover karyawan adalah kepemimpinan dan stres terkait pekerjaan. Dengan 

penelitian ini dimaksudkan untuk memahami efek efektivitas kepemimpinan etis 

pada niat turnover karyawan. stres terkait pekerjaan diperiksa sebagai mediator 

hubungan antara kepemimpinan etis, efektivitas pemimpin, dan niat berpindah. 

Menggunakan sampel 1093 karyawan di 70 perusahaan yang beroperasi di 

sembilan industri yang berbeda, ditemukan bahwa sementara kepemimpinan etis 

dan efektivitas kepemimpinan secara negatif mempengaruhi niat turnover 

karyawan, stres terkait pekerjaan memiliki efek positif pada niat turnover 

karyawan. selain itu, stres terkait pekerjaan terjadi sebagai variabel mediator 

untuk hubungan yang diusulkan. 
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Gambar 2.1.7 Model The Impact of Ethical Leadership and Leadership 

Effectiveness on Employees Turnover Intentions, sumber: (Elçi et al., 2012) 

 

Sitorus (2017) melakukan penelitian di artikel berjudul Pengaruh Leadership 

Transformational dan Organizational Commitment terhadap Turnover Intention 

untuk menganalisis pengaruh leadership transformational dan organizational 

commitment terhadap turnover intention di Ratu Mayang Garden Hotel Pekanbaru. 

Leadership transformational sebagai variabel pertama (X1), organizational 

commitment dijadikan variabel kedua (X2), serta turnover intention dijadikan 

sebagai variabel ketiga (Y). Metode yang digunakan didalam penelitian ini adalah 

metode analisis deskriptif dan kuantitatif program SPSS 21. Sampel yang 

digunakan adalah karyawan di Ratu Mayang Garden Hotel Pekanbaru berjumlah 

80 orang dengan cara sensus dan teknik pengumpulan data melalui kuesioner, uji 

validitas, uji reliabilitas, determinasi, uji regresi linier sederhana, uji T dan uji F. 

Sehingga penelitian ini dapat disimpulkan bahwa leadership transformational dan 

organizational commitment berpengaruh signifikan secara negatif turnover 

intention di Ratu Mayang Garden Hotel Pekanbaru. 
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Gambar 2.1.8 Model Pengaruh Leadership Transformational dan Organizational 

Commitment terhadap Turnover Intention, sumber: (Sitorus, 2017) 

 

 Penelitian yang dilakukan oleh Tse, Huang dan Lam (2013) dalam atrikel 

berjudul Why does Transformational Leadership Matter for Employee Turnover 

mengungkapkan pada teori pertukaran sosial, penelitian ini menyelidiki 

mekanisme yang mendasari melalui mana transformational leadership 

mempengaruhi turnover karyawan. leader-member exchange (LMX) dan affective 

commitment (AC) masing-masing diusulkan sebagai mekanisme pertukaran sosial 

berbasis pengawas dan berbasis organisasi, yang menunjukkan bagaimana proses 

pertukaran sosial terjadi antara seorang karyawan dan atasannya, dan antara 

karyawan dan / organisasinya secara keseluruhan untuk mendukung pengaruh 

transformational leadership terhadap hasil turnover. Hasil pemodelan persamaan 

struktural pada sampel 490 karyawan kerja penuh waktu di perusahaan 

telekomunikasi besar di RRC memberikan dukungan untuk gagasan bahwa 

transformational leadership terkait dengan mekanisme pertukaran sosial leader-

member exchange dan affective commitment  dan turnover intention. Lebih lanjut, 

hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa affective commitment daripada leader-

member exchange memediasi hubungan antara transformational leadership dan 
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turnover intention. Dan juga hanya memediasi hubungan antara affective 

commitment dan turnover intention dari waktu ke waktu. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.1.9 Model Why Does Transformational Leadership Matter For Employee 

Turnover, sumber: (Tse, Huang & Lam, 2013) 

 

Penelitian ini dilakukan oleh Susilowati dan Harsiwi (2016) di artikel berjudul 

Pengaruh Leadership Style terhadap Turnover Intention dan Contraproductive 

Work Behaviour Karyawan pada Perusahaan Ono Swalayan Sidareja untuk 

mengetahui pengaruh leadership style terhadap turnover intention dan 

contraproductive work behaviour karyawan pada Perusahaan Ono Swalayan 

Sidareja.. Populasi peneltian adalah karyawan dengan ststus PKWTT yang 

bekerja di Perusahaan Ono Swalayan Sidareja dengan jumlah karyawan sebanyak 

210 orang, dengan menyeleksi sampel penelitian yaitu karyawan yang telah 

bekerja minimal 6 bulan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode 

cross sectional dan pemilihan sampel menggunakan purposive nonrandom 

sampling dengan cara memberikan kuesioner kepada karyawan Perusahaan Ono 

Swalayan Sidareja di tiga cabang yang berjumlah 70 kuesioner.. Berdasarkan hasil 
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penelitian, dapat dirangkumkan bahwa otocratic leadership style memiliki 

pengaruh signifikan terhadap turnover intention dan contraproductive work 

behaviour karyawan. Democratic leadership style memiliki pengaruh signifikan 

terhadap turnover intention tetapi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

democratic leadership style karyawan. laissez-faire leadership style memiliki 

pengaruh signifikan terhadap turnover intention dan democratic leadership style 

karyawan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1.10 Model Pengaruh Leadership Style Terhadap Turnover Intention 

dan Contraproductive Work Behaviour Karyawan pada Perusahaan Ono 

Swalayan Sidareja, sumber: (Susilowati & Harsiwi, 2016) 

 

Min (2016) dalam artikel yang berjudul Examining Sources of Warehouse 

Employee Turnover yang bertujuan untuk mengidentifikasi variabel idenpenden 

yang mempengaruhi turnover karyawan gudang. Variabel-variabel idenpenden ini 

meliputi: occuopational variable (misalnya keterampilan, pengalaman bertahun-

tahun); organizational variable (misalnya ukuran perusahaan, industri); individual 

variable (misalnya skala gaji, keamanan kerja). Makalah ini juga 

mengembangkan model konseptual untuk menghubungkan variabel-variabel 
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tersebut mencerminkan job alternative dan job satisfaction terhadap  turnover  

karyawan gudang. Dari 700 kuesioner, sebanyak 152 respon yang diterima dan 17 

dikembalikan sebagai kuisioner yang tidak terkirim. Dari sampel ini, 111 

menanggapi sebelum tanggal cut-off awal, karena karena mereka diterima dalam 

waktu sekitar dua minggu sejak pengiriman awal. 

 

  

 

Gambar 2.1.11 Model hubungan Job Satisfaction dengan Turnover Intention, 

sumber: (Min, 2016) 

 

Poon (2013) meneliti didalam artikel berjudul Effects of Performance 

Appraisal Politics on Job Satisfaction, Turnover Intention and Loyalty to 

Supervisor untuk menjelaskan dampak politik penilaian kinerja terhadap kepuasan 

kerja, niat berpindah dan loyalitas kepada penyelia (yaitu, penilai) seperti yang 

dirasakan oleh karyawan organisasi telekomunikasi Pakistan. Studi sebelumnya 

menunjukkan bahwa peringkat kinerja sengaja diubah oleh penilai yang memiliki 

motif berbeda terutama politik dan politik dalam penilaian kinerja memiliki 

dampak berbeda pada hasil kerja karyawan. Data dikumpulkan dari karyawan 

kerah putih (N = 207) dari organisasi telekomunikasi Pakistan dan hasil analisis 

regresi menyimpulkan bahwa motif politik penilai selama proses penilaian kinerja 

menyebabkan berkurangnya kepuasan kerja dan loyalitas atasan serta 

meningkatnya turnover niat karyawan. 
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Gambar 2.1.12 Model hubungan Effects of Performance Appraisal Politics on Job 

Satisfaction, Turnover Intention and Loyalty to Supervisor, sumber: (Poon, 2013) 

 

Singh (2016) didalam artikel berjudul Effect of Workplace Incivility on Job 

Satisfaction and Turnover Intentions in India mengungkapkan bahwa studi  di 

masa lalu telah menetapkan bahwa menghadapi workplace incivility 

mempengaruhi mental manusia secara keseluruhan. Data dari studi ini 

dikumpulkan dari sampel secara acak dari 283 karyawan restoran di bagian utara 

dan barat India selama delapan bulan. Alasan untuk memilih restoran adalah 

bahwa industri  ini turnover karyawan yang lebih tinggi dari yang lain di sektor 

swasta (US National Restaurant Association, 2015). Hasil dari penelitian 

menunjukkan bahwa job satisfaction memiliki korelasi bersifat lemah tapi 

memiliki hubungan negatif dengan workplace incivility dan pada saat yang sama 

niat untuk turnover berkorelasi positif dengan workplace incivility. 

 

 

Gambar 2.1.13 Model pengaruh Effect of Workplace Incivility on Job Satisfaction 

and Turnover Intentions in India, sumber: (Singh, 2016) 

 

Job Satisfaction Turnover Intention 

Job Incivility Job Satisfaction Turnover Intensity 

Performance Appraisal 

Hendri. Analisa Pengaruh Organizational Culture, Leadership Terhadap Turnover Intention dengan Job 
Satisfaction Sebagai Variabel Mediasi Terhadap Perusahaan Machining Center di Kota Batam, 2019. 
UIB Repository©2019



21 

 

Universitas Internasional Batam 

 

Russo (2012) didalam artikel yang berjudul The Relationship between Work-

Family Enrichment and Nurse Turnover yang bertujuan untuk menguji model di 

mana pengayaan pekerjaan-keluarga (work-family enrichment) yang dikaitkan 

dengan tingkat turnover yang lebih rendah melalui tingkat job satisfaction dan 

professional commitment yang lebih tinggi. Data penelitian ini dikumpulkan 

selama Februari dan Maret 2010 dari lima kelas program pascasarjana yang 

dikelola oleh Dewan Keperawatan Nasional Italia (Italian National Board of 

Nursing / IPASVI). Sampel terdiri dari 179 perawat yang bekerja di rumah sakit 

umum dan klinik swasta di Campania Region of Italy. Kuesioner diserahkan 

langsung kepada para pendidik, yang membagikannya ke kelas mereka. Sebanyak 

146 kuesioner yang dilaporkan sendiri selesai (81,5 persen). Hasil dari penelitian 

menyimpulkan, perawat yang mengalami tingkat pengalaman kerja dan berasal 

dari keluarga yang kaya cenderung memiliki niat lebih rendah untuk turnover 

yang berdasarkan pada komitmen yang lebih tinggi. 

 

 

 

   

 

Gambar 2.1.14 Model hubungan The Relationship between Work-Family 

Enrichment and Nurse Turnover, sumber: (Russo, 2012) 

 

Wheeler et al. (2010) didalam artikel When Person-Organization (Mis)fit and 

(Dis)Satisfaction Lead to Turnover menjelaskan hubungan antara P-O fit, job 
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satisfaction, perceived job mobility, dan turnover yang dihipotesiskan bahwa job 

satisfaction memediasi niat P-O fit untuk turnover dan bahwa perceived job 

mobility memoderasi  job satisfaction untuk turnover sedemikian rupa sehingga 

efek combinasi dari job satisfaction yang tinggi dan perceived job mobility tinggi 

yang memperkuat niat untuk turnover. Sebanyak 205 peserta yang bekerja penuh 

waktu menyelesaikan survei web berbasis HTML di AS. Hasil pada analisis ini 

mengungkapkan bahwa bahwa kesalahan P-O fit dan job dissatisfaction tidak 

selalu mengarah mereka untuk turnover. 

 

 

 

 

Gambar 2.1.15 Model hubungan When Person-Organization (Mis)fit And 

(Dis)Satisfaction Lead to Turnover , sumber: (Wheeler et al., 2010) 

 

Habib et al. (2014) menyatakan penelitian bertujuan untuk mengeksplorasikan 

dampak organization culture  pada job satisfaction, dan turnover intention dan 

retensi karyawan di dalam organisasi. Peserta makalah penelitian ini adalah 

karyawan dari organisasi yang berbeda, seperti MCB Layyah, Bank Keuangan 

Mikro ULayyah, Pabrik Gula Layyah, Pembangkit Listrik Tenaga Panas 

MuzaffarGarh, dan NRSP DG Khan, dan data dikumpulkan melalui kuesioner 

yang terdiri dari 24 pertanyaan. Sampel sebanyak 235 dari karyawan dikumpulkan 

dari berbagai organisasi di Pakistan, dan hasil menunjukkan bahwa organizational 

PO-Fit Job Mobility 

Job Satisfaction Turnover Intention 

Hendri. Analisa Pengaruh Organizational Culture, Leadership Terhadap Turnover Intention dengan Job 
Satisfaction Sebagai Variabel Mediasi Terhadap Perusahaan Machining Center di Kota Batam, 2019. 
UIB Repository©2019



23 

 

Universitas Internasional Batam 

 

culture berpengaruh signifikan positif terhadap job satisfaction dan signifikan 

negatif terhadap turnover intention. 

 

 

 

  

Gambar 2.1.16 Analisa model The Impact of Organizational Culture on Job 

Satisfaction, Employess Commitment and Turnover Intention, sumber: (Habib et 

al., 2014) 

 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Macintosh dan Doherty (2010) 

didalam atrikel berjudul The Influence Of Organizational Culture On Job 

Satisfaction And Intention To Leave bertujuan untuk meneliti dampak 

organizational culture pada job satisfaction dan turnover intention organisasi 

melalui survei staf kebugaran. Sampel dari populasi merupakan peserta penelitian 

yang menghadiri konferensi dan pameran perdagangan internasional utama yang 

diadakan di Toronto, Kanada. Para hadirin yang datang ke lokasi tersebut  

ditanyakan apakah mereka karyawan fitness klub atau organisasi di kota Kanada 

tersebut. Sebanyak 612 survei didistribusikan dan 432 dikembalikan (70,6%). 

Dari survei yang dikembalikan, 392 diselesaikan di tempat (91%) dan 40 dikirim 

kembali ke peneliti (9%). Dari survei yang dikembalikan 16 tidak memenuhi 

kriteria staf saat ini dari klub / organisasi kebugaran Kanada dan karenanya 416 

survei dapat digunakan. Berdasarkan penelitian tersebut, ketiga variable, yaitu 
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staff competencies, sales, service equipment, dan organizational presence tidak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap job satisfaction. Tiga organizational 

culture mempunyai pengaruh secara signifikan memengaruhi job satisfaction: 

atmosphere dan service-programs, memiliki hubungan positif ketika 

formalization memiliki negatif dengan kepuasan kerja. Dimensi connectedness 

secara signifikan dan berbanding terbalik dengan turnover intention. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1.17 Model The Influence of Organizational Culture on Job 

Satisfaction and Intention to Leave, sumber: (Macintosh & Doherty, 2010) 

 

Hsu (2009) di artikel berjudul Professionals in Taiwan during an Economic 

Downturn, mengungkapkan dengan perubahan teknologi dan tenaga kerja baru, 

lingkungan R&D yang dinamis dan inovatif semakin dibutuhkan dalam ekonomi 

berbasis pengetahuan. HRD perlu memiliki pemahaman yang lebih baik tentang 

praktik-praktiknya dalam menghadapi berbagai tantangan bagi para profesional 

R&D. Studi ini menyelidiki hubungan antara organizational learning culture dan 

perilaku yang berhubungan dengan pekerjaan yaitu job satisfaction, 

organizational commitment, dan turnover intention. Total 418 dari 77 5 (tingkat 
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respons 53,9%) profesional R&D di industri teknologi tinggi di Taiwan 

berpartisipasi dan menyelesaikan survei, terdiri dari 71 item kuesioner terkait 

dengan empat konstruksi ini. Confirmatory Factor Analysis (CFA) digunakan 

untuk memverifikasi validitas konstruk instrumen, sementara Alpha Cronbach 

dfigunakan untuk mengonfirmasi keandalannya. Analisis data menggunakan 

analisis korelasional dan Structural Equation Modeling (SEM) untuk mengukur 

hipotesis penelitian dan model hipotesis. Hasil penelitian disimpulkan bahwa 

persepsi profesional R&D dengan tingkat tinggi organizational learning culture 

memiliki efek positif pada job satisfaction dan organizational commitment, dan 

job satisfaction memiliki efek negatif pada turnover intention dan efek positif 

pada organizational commitment. Dan juga ada yang tidak memiliki hubungan 

yang signifikan antara organizational learning culture dan turnover intention, 

atau antara organizational commitment dan turnover intention, serta ada dampak 

tidak langsung dari organizational learning culture terhadap turnover intention 

ketika job satisfaction atau organizational commitment dianggap sebagai mediator. 

Akhirnya, implikasi untuk teori dan praktik HRD dibahas, dan batasan serta arah 

penelitian di masa depan disediakan. 

 

 

 

 

Tabel 2.1.18 Model Professionals in Taiwan during an Economic Downturn, 

sumber: (Hsu, 2009) 
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Artikel berjudul Investigating the Relationship between Organizational 

Learning Culture, Job Satisfaction and Turnover Intention in IT SMEs oleh 

Emami et al. (2012) mengungkapkan bahwa Pekerja IT sangat penting bagi 

perusahaan IT karena pengetahuan dan pengalaman mereka dalam sifat teknologi 

yang cepat berubah. Pergantian dapat menjadi krisis untuk semua industri dan 

perusahaan, terutama untuk perusahaan IT, karena kehilangan seorang pekerja 

dapat menyebabkan masalah keuangan dan non keuangan untuk perusahaan IT. 

Tujuan dari penelitian deskriptif, corelasional, dan cross-sectional untuk 

pedalaman lebih baik tentang relasi antara organizational learning culture dan job 

satisfaction karyawan, dan dampaknya terhadap turnover intention di perusahaan 

IT di Iran pada tahun 2011. Data dikumpulkan dengan distribusi tiga kuesioner 

berdasarkan job satisfaction survey (JSS), organizational learning culture (DLOQ) 

dan turnover intention (SLI) kepada karyawan berjumlah 132 orang di perusahaan 

tersebut dengan metode sampling acak secara sederhana. Hasil penelitian diambil 

kesimpulan adanya hubungan signifikan positif diantara tujuh dimensi 

organizational learning culture dan job satisfaction. Korelasi tujuh dimensi 

organizational learning culture dan negatif terhadap turnover intention. Job 

satisfaction juga memiliki hubungan negatif yang kuat dengan turnover intention. 

Dan juga terdapat ada dampak secara tidak langsung dari organizational learning 

culture terhadap turnover intention ketika job satisfaction dianggap sebagai 

mediator. Karena organizational learning culture dan job satisfaction memiliki 

korelasi kuat dengan turnover intention, penting untuk memperkuat mereka 

dengan menerapkan kebijakan sumber daya manusia yang tepat. 
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Gambar 2.1.19 Model Investigating the Relationship between Organizational 

Learning Culture , Job Satisfaction and Turnover Intention in IT SMEs, sumber: 

(Emami et al., 2012) 

 

Sihombing (2012) dalam artikel Pengaruh Organizational Commitment 

terhadap Turnover Intention melalui Job Satisfaction dengan Organization 

Culture sebagai Variabel Anteseden mengidentifikasikan bahwa terdapat turnover 

intention yang tinggi di Kantor Akuntan Publik, karena sering dijadikan sebagai 

perusahaan menengah untuk mendapatkan kerja yang lebih baik. sehingga Kantor 

Akuntan Publik harus mengalami kerugian, Oleh karena itu, peneliti terinspirasi 

untuk meneliti apakah organizational culture, organizational commitment dan job 

satisfaction dapat meminimalkan tingkat turnover intention di Kantor Akuntan 

Publik. Sampel penelitian yang digunakan adalah auditor yang berasal dari 18 

Kantor Akuntan Publik di Semarang dengan menggunakan teknik pengumpulan 

melalui kuesioner. Hasil penelitian diungkapkan bahwa organizational culture 

dalam penelitian ini memiliki dampak positif terhadap organizational commitment 

yang memberi dampak negatif pada turnover intention, dan job satisfaction tidak 

dapat menjadi variabel mediasi diantara organizational commitment terhadap 
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turnover intention karena job satisfaction tidak dapat mengurangi dampak 

turnover intention. 

 

 

 

 

  

 

Tabel 2.1.20 Model Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Turnover Intention 

melalui Kepuasan Kerja dengan Budaya Organisasi sebagai Variabel Anteseden, 

sumber: (Sihombing, 2012) 

 

Rohmawati, Yulianeu dan Wulan (2017) melakukan penelitian di artikel 

berjudul Pengaruh Leadership Transformational Style dan Compensation 

terhadap Turnover Intention yang dimediasi Job Satisfaction untuk mengetahui 

pengaruh leadership transformational style dan pengaruh compensation terhadap 

job satisfaction karyawan bagian sewing PT Maxmoda Indo Global, mengetahui 

pengaruh leadership transformational style dan compensation terhadap turnover 

intention karyawan bagian sewing PT Maxmoda Indo Global, mengetahui 

kepuasan kerja memediasi pengaruh job satisfaction dan compensation terhadap 

turnover intention karyawan bagian sewing PT Maxmoda Indo Global. 

Kompensasi yang diberikan dari perusahaan sebagai salah satu penyebab job 

satisfaction yang tinggi, dan tentunya meningkatkan kinerja sehingga akan 

mengurangi dampak turnover intention dari para karyawan. Metode dalam 

penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, verifikatif, analisis kuantitatif, 
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analisis regresi, analisis jalur dan uji goodness of fit. Populasi akan digunakan 

dalam penelitian sebanyak 525 orang, sementara sampel yang diambil berjumlah 

84 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik kuesioner, 

wawancara dan studi pustaka. Hasil dari penelitian tersebut menidentifikasi bahwa 

leadership transformational style dan compensation terbukti berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap job satisfaction pegawai. Leadership Transformational 

style dan compensation terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

turnover intention para pegawai. Job satisfaction terbukti dapat memediasi 

pengaruh dari leadership transformational style dan compensation terhadap 

turnover intention yang bersifat parsial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1.21 Model Pengaruh Leadership Transformational Style dan 

Compensation Terhadap Turnover Intention yang Dimediasi Job Satisfaction, 

sumber: (Rohmawati, Yulianeu & Wulan, 2017) 

 

Penelitian yang dilakukan Hidayati dan Saputra (2018) dalam artikel berjudul 

Pengaruh Leadership, Compensation, Communication, dan Motivation Kerja 

terhadap Turnover Intention Pegawai dengan Job Satisfaction sebagai “Variabel 

Antara” untuk mengkaji leadership, compensation, communication, dan 

motivation kerja secara positif mempengaruhi job satisfaction. Hasil dari 83 
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responden karyawan FTI UPN Veteran Yogyakarta dapat dijelaskan sebagai 

berikut, terbukti secara signifikan bahwa terdapat pengaruh tidak langsung 

leadership, compensation, communication, dan motivation kerja dengan turnover 

intention melalui  job satisfaction dijadikan variabel perantara. Sedangkan 

pengaruh langsung dari variabel-variabel tersebut tidak signifikan. Diantara 

keempat variabel independen, pengaruh yang paling dominan untuk 

meningkatkan job satisfaction dan selanjutnya turnover intention yang lebih 

rendah adalah Motivation kerja. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1.22 Model Pengaruh Leadership, Compensation, Communication, dan 

Motivation Kerja terhadap Turnover Intention Pegawai dengan Job Satisfaction 

sebagai “Variabel Antara”, sumber: (Hidayati & Saputra, 2018) 

 

Penelitian dilakukan Permatasari dan Akuntansi (2013) di artikel Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi Turnover Intention Auditor (Studi Empiris Pada 

Kantor Akuntan Publik Di Jawa Tengah Dan Daerah Istimewa Yogyakarta 

menjelaskan untuk menginvestigasi penyebab dari turnover intention auditor yang 

berasal dari Kantor Akuntan Publik, dengan faktor-faktor leadership style,rile 

conflict, ambitious role, chance to promote, salary satisfaction, improve needs, 

dan job satisfaction. Populasi penelitian yakni seluruh auditor di Kantor Akuntan 
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Publik di Jawa Tengah dan Yogyakarta, sementara sampel yang diambil sebanyak 

127 orang berprofesi sebagai auditor di Kantor Akuntan Publik yang ada di Kota 

Semarang dan Yogyakarta dan  menggunakan metode analisis regresi yaitu teknik 

multivariat Structural Equation Modeling (SEM). Dari penelitian tersebut diambil 

kesimpulan bahwa turnover intention auditor Kantor Akuntan Publik disebabkan 

oleh variabel-variabel, seperti leadership style, role conflict, ambitious role, 

chance to promote, salary satisfaction, improve needs yang dimediasi oleh 

variabel organizational commitment dan job satisfaction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.1.23 Model Faktor-Faktor yang mempengaruhi Keinginan Berpindah 

Auditor (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Jawa Tengah dan Daerah 

Istimewa Yogyakarta, sumber: (Permatasari & Akuntansi, 2013) 

 

Kevin, (2017) melakukan penelitian pada artikel berjudul Pengaruh 

Leadership Capability Terhadap Turnover Intention melalui Job Satisfaction di 

PT. Rajawali Nusindo, mengungkapkan bahwa employee turnover berpengaruh 
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kepada kehilangan sejumlah karyawan di perusahaan tersebut dalam jangka waktu 

tertentu, sementara turnover intention sendiri mengarah kepada hasil evaluasi. 

Penelitian ini dilakukan agar memperoleh faktor dari turnover intention di 

perusahaan dengan menggunakan variabel leadership capability dan job 

satisfaction. Populasi dan juga sampel dari penelitian ini adalah karyawan PT. 

Rajawali Nusindo, sebanyak 80 orang yang aktif bekerja minimal dua tahun di PT. 

Rajawali Nusindo, dengan teknik analisis Partial Least Square (PLS). Hasil 

menyimpulkan bahwa ada hubungan signifikan dari leadership capability sebagai 

faktor paling dominan bagi job satisfaction terhadap turnover intention, 

sedangkan leadership capability sendiri juga berpengaruh signifikan terhadap 

turnover intention. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1.24 Model Pengaruh Leadership Capability Terhadap Turnover 

Intention melalui Job Satisfactiond di PT. Rajawali Nusindo, sumber: (Kevin, 

2017) 

 

Wells dan Peachey (2011) di artikel Do Leadership Behaviors and 

Satisfaction with the Leader Matter untuk menyelidiki hubungan antara 

leadership style (transformational dan transactional), job satisfaction, dan 

voluntary organizational turnover intention. Secara khusus, ini bertujuan untuk 
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menyelidiki efek mediasi job satisfaction pada hubungan antara leadership style 

dan voluntary organizational turnover intention. Peserta adalah 208 National 

Collegiate Athletic Association (NCAA) Divisi I dan pelatih bola voli di AS. 

Dengan menggunakan Multifactor Leadership Quisionnaire (MLQ-Formulir 5X) 

dan kuesioner organization turnover intention, para peserta mengevaluasi 

leadership style pelatih kepala mereka, job satisfaction, dan organizational 

turnover intention perusahaan mereka sendiri. Hasil mengungkapkan hubungan 

negatif langsung antara leadership style (transformational dan transactional) dan 

voluntary organizational turnover intention. Juga, job satisfaction memediasi 

hubungan negatif antara leadership style (transformational dan transactional) dan 

voluntary organizational turnover intention. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1.25 Model Do Leadership Behaviors and Satisfaction with the Leader 

Matter, sumber: (Wells & Welty Peachey, 2011) 

 

2.2. Definisi Variabel Dependen 

Turnover Intention 

Menurut Park (2016) bukan sebuah fenomena yang baru bahwa ada tingkat 

turnover yang tinggi di antara pekerja sosial. Secara khusus, kesejahteraan kerja 

pada zaman sekarang ini telah menunjukkan bahwa ada tingkat tertinggi didalam 
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pergantian staf. Sedangkan menurut Kumar et al. (2012), Hubungan organisasi 

dan karyawan dalam jangka waktu panjang sering dipengaruhi oleh banyak, 

seperti organizational culture dan organizational commitment, kecocokan 

personel organisasi juga dapat memberikan dampak yang besar terhadap intention 

turnover. Untuk mengatasi masalah ini, turnover dan retensi pekerja sosial telah 

dipelajari dan diteliti selama beberapa dekade. Seseorang pekerja yang 

meninggalkan organisasi termasuk pemikiran untuk berhenti untuk bekerja, dan 

pernyataan oleh karyawan tersebut bahwa tersebut bahwa ingin meninggalkan 

organisasi (bermaksud untuk pergi). 

Oleh karena itu, sumber daya manusia didalam perusahaan yang berkualitas 

dapat membuat perusahaan tersebut menjadi perusahaan yang besar, yang 

merupakan akar dari segala aktivitas produksi yang harus dikembangkan agar 

kinerja, efisiensi, dan job satisfaction dapat dirasakan oleh karyawan, sehingga 

mengecilkan kemungkinan karyawan untuk turnover didalam perusahaan tersebut. 

(Anggraeni, 2015). 

2.3. Hubungan Antar Variabel 

2.3.1. Hubungan Organizational Culture dengan Turnover Intention 

Park (2016) mengatakan Organizational justice dan supervisory justice 

secara positif terkait dengan organization employee relationship quality, 

sementara authoritarian organizational culture secara negatif terkait dengannya. 

Selain itu, terkadang ada hubungan positif antara authoritarian organizational 

culture dan turnover intention. Sementara itu, organizational justice dan 
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organization-employee relationship quality berhubungan negatif dengan turnover 

intention. 

Sedangkan menurut Kumar et al. (2012) bahwa organizational culture yang 

kuat dapat menurunkan turnover karyawan, yang menunjukkan persetujuan yang 

tinggi diantara karyawan perusahaan tentang apa yang diperjuangkan organisasi, 

sehingga kesimpulan bahwa apabila organizational culture yang diterapkan secara 

tepat dapat mengarahkan tujuan perusahaan dengan aspek dan tujuan yang 

diharapkan dari profesinya. Dengan kata lain, hasil penelitian dijelaskan bahwa 

organizational culture berpengaruh signifikan positif terhadap turnover intention 

apabila karyawan mendapatkan job satisfaction yang rendah. 

2.3.2. Hubungan Leadership dengan Turnover Intention 

Sitorus (2017) transformational leadership yang ada pada Hotel Ratu 

Mayang Garden Pekanbaru secara seluruh dikatakan bagus, organizational 

commitment pada Hotel Ratu Mayang Garden Pekanbaru secara keseluruhan 

dikatakan bagus. Dan juga dari hasil spss menunjukkan hasil bahwa pengaruh 

transformational leadership dan organizational commitment terhadap turnover 

intention memiliki pengaruh signifikan secara negatif, yang menyatakan bahwa 

transformational leadership dan organizational commitment terhadap turnover 

intention berpengaruh secara negatif jika menggunakan analisis regresi ganda. 

Jadi dapat ambil kesimpulan bahwa leadership dapat berpengaruh secara 

signifikan positif kepada turnover intention. 
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2.3.3. Hubungan Job Satisfaction dengan Turnover Intention  

Job satisfaction adalah suatu respon umum terhadap pekerjaan karyawan, 

salah satunya yaitu banyaknya gaji yang diterima karyawan (realita) dengan 

seberapa banyak gaji yang mereka harapkan (ekspektasi). Beberapa faktor yang 

dapat mempengaruhi job satisfaction, yaitu gaji, pekerjaan, peningkatan jabatan, 

pengawasan, serikat kerja, dan lingkungan kerja. Seiring dengan masalah yang 

tercantum, penelitian oleh Ritonga dan Zein (2012) didalam jurnal yang berjudul 

Hubungan antara Leadership Style, Job Satisfaction dengan Turnover Intention 

Auditor di Kantor Akuntan Publik, dengan kesimpulan mengungkapkan bahwa 

bahwa job satisfaction yang semakin tinggi mempunyai dampak yang tidak 

signifikan bersifat positif terhadap turnover intention. Sebaliknya semakin rendah 

job satisfaction auditor, maka semakin tinggi turnover intention tersebut. Dengan 

adanya job satisfaction yang tinggi pada  karyawan, maka akan memacu ikut serta 

dalam kegiatan perusahaan, tetapi sebaliknya ketika job satisfaction yang 

dirasakan karyawan tidak memenuhi, dapat memberi dampak turnover karyawan 

dan mencari kerja lain. 

2.3.4. Pengaruh Leadership terhadap Turnover Intention dengan variabel 

mediasi  Job Satisfaction 

Rohmawati, Yulianeu dan Wulan (2017) mengungkapkan hasil penelitian 

bahwa leadership style dan compensation terbukti secara signifikan berpengaruh 

negatif terhadap job satisfaction pegawai. Transformational leadership style dan 

compensation terbukti negatif dan signifikan terhadap turnover intention yang 

dimediasi oleh  job satisfaction terhadap peningkatan turnover intention yang 
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mendukung parsial. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa leadership dapat 

berpengaruh kepada turnover intention, jika terdapat variabel yang dapat 

memediasi kedua variabel tersebut. 

2.3.5. Pengaruh Organizational Culture terhadap Turnover Intention dengan 

variabel mediasi Job Satisfaction 

Job satisfaction memiliki dampak yang besar terhadap perilaku individu 

dalam pekerjaannya. Karyawan yang menyukai dengan pekerjaannya akan 

menjadi karyawan yang produktif, yang akan disiplin bekerja tanpa diawasi oleh 

atasannya dan juga bekerja walaupun gaji yang ia dapatkan tak sesuai. Karena 

karyawan seperti ini memiliki komitmen yang tinggi terhadap tanggung jawab 

kerjanya.  

Hsu (2009) dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi 

profesional R&D tinggi Tingkat organizational learning culture berpengaruh 

positif terhadap job satisfaction dan organizational commitment, dan job 

satisfaction  memiliki efek negatif pada turnover intention dan efek positif pada 

organizational commitment. Tetapi tidak menunjukkan hubungan signifikan 

diantara organizational learning culture dan turnover intention dan juga 

organizational commitment dan turnover intention. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

organizational culture  tidak signifikan dan berpengaruh negatif terhadap reputasi 

suatu organisasi di perusahaan dan berpengaruh negatif dengan turnover intention. 

Atau dengan kata lain, orang yang memiliki hubungan organizational learning 

culture yang positif, tentunya juga memiliki job satisfaction yang tinggi, sehingga 

kemungkinan kecil karyawan tersebut akan melakukan turnover. 
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2.4. Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

 
 H1  

  H4   

  

 H3  

 H5    

   H2  

   

Gambar 2.4.1 Model hubungan antara organizational culture dan leadership 

dengan turnover intention dengan variabel mediasi job satisfaction 

  

Berdasarkan penelitian sebelumnya, penelitian ini mengembangkan model 

dan melihat pengaruh lima hipotesis berikut untuk menguji asosiasi dari beberapa 

variabel organizational culture dan leadership, yang dimediasi oleh job 

satisfaction dan variabel dependen turnover intention: 

H1. Terdapat pengaruh secara signifikan organizational culture dengan turnover 

intention. 

H2. Terdapat pengaruh leadership berpengaruh secara signifikan terhadap 

turnover intention. 

H3. Terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara  job satisfaction dengan 

turnover intention. 

H4. Terdapat pengaruh tidak signifikan organizational culture terhadap turnover 

intention dengan variabel mediasi job satisfaction. 

H5. Terdapat pengaruh secara signifikan leadership terhadap turnover intention 

dengan variabel mediasi job satisfaction. 
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Turnover 
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Leadership 
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