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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

2.1 Model Penelitian Terdahulu 

Menurut penelitian McKay et.al, (2008) yang bertujuan mengeksplorasi 

hubungan antara racial awareness dan diversity climate dengan supervisor support , 

turnover intention dan psych.contract violation Penelitian ini membagikan 685 

kuesioner secara online di fakultas bisnis profesional tenaga kerja United States. 

Hasil hipotesis menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan yang diberikan racial 

awareness pada turnover intention. 

 

 

Gambar 2.1 Model hubungan pengaruh  racial awareness and diversity climate with 

supervisor support , turnover intention and psych.contract violation a study on 

Business school faculty professional labor market, sumber: McKay et.al, (2008). 

Menurut penelitian Chen et.al, (2014) bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

gender pada employee intentions to stay dan satisfaction with supervisor. Penelitian 

ini menguji argumen teoretis pada 1.527 karyawan tetap di 267 departemen yang 

berbeda di 94 hotel di Amerika Serikat dan Canada. Hasil hipotesis menunjukkan 
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bahwa tidak ada pengaruh signifikan yang diberikan gender  pada employee intention 

to stay. 

 

 

Gambar 2.2 Model hubungan pengaruh gender with employee intentions to stay and 

satisfaction with supervisor a study at 94 hotels in USA and Canada, sumber: Chen 

et. al, (2014). 

Menurut penelitian Ignace et.al, (2009) yang bertujuan mengetahui pengaruh 

Individual characteristics dan organizational characteristics yang berpengaruh 

terhadap female managers. Tujuan lainnya yaitu untuk mengetahui efek cross gender 

network terhadap quit intention pada female managers. Penelitian ini membagikan 

kuesioner kepada 91 managers tentang karakteristik individual serta karakteristik 

organisasi di Hongkong. Hasil hipotesis menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh 

signifikan yang diberikan cross gender network  pada quit intention.  
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Gambar 2.3 Model pengaruh individual and organizational characteristics on female 

managers and cross-gender network on the quit intention of female managers, 

sumber: Ignace et.al, (2009). 

Menurut penelitian K. Stahl et.al, (2017)  bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh Gender difference terhadap turnover intentions. Penelitian ini membagikan 

kuesioner kepada expatriate German, French, American, Singaporean and Japanese 

yang sedang melakukan tugas international melalui email secara langsung oleh tim 

penelitian. Hasil hipotesis menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan yang 

diberikan gender difference pada turnover intention.   

 

 

 

 

Gambar 2.4 Model pengaruh Gender Differences on Turnover intention of 

Expatriates, sumber: K. Stahl et.al, (2017). 

Menurut penelitian Waight et.al, (2011) bertujuan untuk mengetahui efek 

diversity training pada ethnic minorities terhadap turnover intention. Penelitian ini 

membagikan kuesioner kepada 186 pelajar (72 laki-laki dan 112 perempuan) jurusan 

perhotelan pada restaurant management yang sedang melakukan tugas sebagai part 

atau full time karyawan di hospitality industry melalui email. Hasil hipotesis 
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menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan yang diberikan Ethnic minorities 

terhadap turnover intention.   

 

 

Gambar 2.5 Model pengaruh Diversity training and ethnic minorities on turnover 

intention employee at hospitality industry, sumber: Waight et.al, (2011). 

Menurut penelitian Groeneveld, (2010) bertujuan untuk mengetahui 

perbedaan turnover intention yang disebabkan oleh gender dan ethnicity. Data yang 

digunakan pada penelitian ini diambil dari survei di antara sampel perwakilan 

pegawai sektor publik Belanda yang telah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri 

Belanda dan Hubungan Kerajaan setiap dua tahun. Hasil hipotesis menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh signifikan yang diberikan Ethnicity terhadap turnover 

intention.  

 

 

 

Gambar 2.6 Model pengaruh gender and ethnicity with turnover intention on Public 

sector of Belanda, sumber: Groeneveld, (2010). 

Menurut penelitian Sharma et.al, (2016) bertujuan untuk mengetahui 

hubungan antara ethnic differences and organizational commitment on turnover 

intentions. Penelitian ini membagikan 150 kuesioner melalui email kepada karyawan  

Diversity 

training 

Ethnic 

minorities 

Turnover 

intention 

Gender  

Ethnicity 

Turnover 

inentions 

Andriani Amanda Putri, Analisis pengaruh Racial Dissimilarity dan Gender Dissimilarity terhadap Turnover Intention 
dengan Mentoring Quality sebagai Variabel Mediasi pada Generasi Y 
UIB Repository©2019



13 

 

 
Universitas Internasional Batam 

ITes BPO’s di india utara tepatnya Chandigarh, Panchkula and Mohali. Hasil 

hipotesis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan yang diberikan Ethnic 

differences terhadap turnover intention.  

 

 

Gambar 2.7 Model pengaruh ethnic differences and organizational commitment with 

turnover intention on employees of ITes BPO’s India, sumber: Sharma et.al, (2016). 

Menurut penelitian Hansel et.al, (2015) bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

gender, education and managerial position terhadap mentoring quality dan turnover 

intention. Penelitian ini diambil melalui survey kepada 197 white-collar diantaranya 

12 Asian dan 11 Western MNEs manufacturing di china. Hasil hipotesis 

menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan yang diberikan gender 

terhadap mentoring quality dan juga tidak terdapat pengaruh signifikan yang 

diberikan gender terhadap turnover intention.  
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Gambar 2.8 Model pengaruh gender, education and managerial position with 

mentoring quality and turnover intention on MNE’s in Chine, sumber: Hansel et.al, 

(2015). 

Menurut penelitian Panchamia et.al, (2017) bertujuan untuk mengetahui 

keterikatan antara ethnicity and organization culture terhadap perceived 

organizational support dan turnover intention. Dengan melakukan penelitian 

terhadap 509 perwakilan medis di industri farmasi. Hasil hipotesis menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh signifikan yang diberikan ethnicity terhadap perceived 

organizational support dan juga terdapat pengaruh signifikan yang diberikan 

ethnicity terhadap turnover intention.  

 

 

 

Gambar 2.9 Model pengaruh ethnicity and organization culture with perceived 

organizational support and turnover intention on Pharmaceutical industry, sumber: 

Panchamia et.al, (2017). 

Menurut Annor et.al, (2017) penelitian ini menjelaskan hubungan antara 

gender dissimilarity dan supervisor support terhadap turnover intention di Ghana dan 

United kingdom. Data diperoleh dari 217 karyawan Ghana dan 198 karyawan inggris. 

Hasil hipotesis menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan yang 
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diberikan gender terhadap supervisor support dan juga tidak terdapat pengaruh 

signifikan yang diberikan gender terhadap turnover intention.  

 

 

Gambar 2.10 Model pengaruh gender dissimilarity and supervisor support with 

turnover intention in Ghana and United kingdom, sumber: Annor et.al, (2017). 

Menurut Yang et.al, (2019) penelitian ini meneliti tentang pengaruh ethnic 

diversity terhadap phychosocial support, organizational embeddedness dan turnover 

intention. Data diperoleh dari 354 responden hotel karyawan di china yang 

dikelompokkan berdasarkan provinsi. Hasil hipotesis menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh signifikan yang diberikan ethnic diversity terhadap phychosocial support 

dan juga terdapat pengaruh signifikan yang diberikan ethnic diversity terhadap 

turnover intention.  

 

 

 

Gambar 2.11 Model pengaruh ethnic diveristy with phycosocial support, 

organizational embeddedness, turnover intention on Employee hotel in China, 

sumber: Yang et.al, (2019). 

Ethnic 

diversity  

Phychosocial 

support 

Turnover 

intention 
Organizational 

embeddedness 

Gender dissmilarity  
Supervisor support  Turnover intention  

Andriani Amanda Putri, Analisis pengaruh Racial Dissimilarity dan Gender Dissimilarity terhadap Turnover Intention 
dengan Mentoring Quality sebagai Variabel Mediasi pada Generasi Y 
UIB Repository©2019



16 

 

 
Universitas Internasional Batam 

Menurut Skogstad et.al, (2017) penelitian ini meneliti tentang hubungan 

antara gender dissimilarity terhadap organizational support, mentoring quality, work 

engangement dan intention to leave. Hasil hipotesis menunjukkan bahwa tidak 

terdapat pengaruh signifikan yang diberikan gender dissimilarity terhadap mentoring 

quality dan juga tidak terdapat pengaruh signifikan yang diberikan gender 

dissimilarity terhadap intention to leave.  

 

 

Gambar 2.12 Model pengaruh gender dissimilarity with organizational support, 

mentoring quality, work engangement and intention to leave, sumber: Skogstad et.al, 

(2017). 

Menurut Madsen et.al, (2017) penelitian ini meneliti tentang hubungan antara 

gender diversity terhadap job satisfaction dan turnover intention. Data diperoleh dari 

2,818 karyawan dari pekerjaan yang berbeda-beda pada Danish public sector. Hasil 

hipotesis menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan yang diberikan 

gender diversity terhadap turnover intention.  

 

 

 

Gambar 2.13 Model pengaruh gender diversity with job satisfaction and turnover 

intention at Danish public sector, sumber: Madsen et.al, (2017). 

Gender 

disimilarity 

Organizational 

support 

Mentoring 

quality 

Work 

engangement 

Intention to 

leave 

Gender 

Diversity 

Job 

satisfaction 

Turnover 

Intention 

Andriani Amanda Putri, Analisis pengaruh Racial Dissimilarity dan Gender Dissimilarity terhadap Turnover Intention 
dengan Mentoring Quality sebagai Variabel Mediasi pada Generasi Y 
UIB Repository©2019



17 

 

 
Universitas Internasional Batam 

Menurut Rehman et.al, (2015) penelitian ini  meneliti tentang hubungan 

gender, mentoring terhadap turnover intention dengan satisfaction of leader sebagai 

moderating variabel. Hasil hipotesis menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh 

signifikan yang diberikan gender terhadap mentoring dan tidak terdapat pengaruh 

signifikan yang diberikan gender terhadap turnover intention.  

 

 

 

Gambar 2.14 Model pengaruh gender, mentoring with turnover intention and 

satisfaction of leader as moderating variable, sumber: Rehman et.al, (2015). 

Menurut Subhash et.al, (2017) penelitian ini meneliti hubungan racial 

dissimilarity terhadap motivation dan employee intention to quit. Data yang 

digunakan didalam peneitian ini dari 547 karyawan yang bekerja di 234 perusahaan 

india. Hasil hipotesis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan yang 

diberikan racial dissimilarity terhadap motivation dan terdapat pengaruh signifikan 

yang diberikan racia dissimilarity terhadap employee intention to quit.  

 

 

Gambar 2.15 Model pengaruh racial dissimilarity with motivation and employee 

intention to quit in employee of India company, sumber: Subhash et.al, (2017). 
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Menurut Miska et.al, (2017) penelitian ini meneliti tentang hubungan gender 

terhadap satisfaction company support , turnover intention dan repatriation concern. 

Data yang diperoleh dari 164 wanita dan 1509 laki laki expatriates yang bekerja pada 

perusahaan international. Hasil hipotesis menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh 

signifikan yang diberikan gender terhadap satisfaction company support dan tidak 

terdapat pengaruh signifikan yang diberikan gender terhadap turnover intention. 

 

 

 

Gambar 2.16 Model pengaruh gender with Satisfaction company support, turnover 

intention and Repatriation concern at International company, sumber: Miska et.al, (2017). 

Menurut Ming et.al, (2017) penelitian ini meneliti tentang Racial dissimilarity 

dan organizational support terhadap turnover intention. Hasil hipotesis menunjukkan 

bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan yang diberikan racial dissimilarity terhadap 

turnover intention. 

  

 

 

Gambar 2.17 Model pengaruh racial dissimilarity and organizational support with 

turnover intention, sumber: Ming et.al, (2017). 

Satisfaction company 

support 

 

Gender  

 

Turnover 

intention 

Repatriation 

concern 

Racial dissimilarity 

 Turnover 

intention 

 Organizational 

support 

Andriani Amanda Putri, Analisis pengaruh Racial Dissimilarity dan Gender Dissimilarity terhadap Turnover Intention 
dengan Mentoring Quality sebagai Variabel Mediasi pada Generasi Y 
UIB Repository©2019



19 

 

 
Universitas Internasional Batam 

2.2 Definisi Variabel Dependen 

Turnover Intentions adalah kesadaran, kesengajaan, kesungguhan 

meninggalkan organisasi yang mana segala perilaku tersebut dipertimbangkan 

sebagai niat. (Mobley, 2009). Turnover intention juga diartikan sebagai rasio jumlah 

pekerja yang harus diganti dalam jangka waktu tertentu terhadap rata-rata jumlah 

pekerja. Dalam istilah yang lebih sederhana, Employee turnover adalah serangkaian 

tindakan yang dilakukan untuk menggantikan karyawan yang telah meninggalkan 

organisasi. Hal ini sering dimanfaatkan sebagai indikator kinerja perusahaan dan 

dapat dengan mudah diamati efek negatif terhadap efisiensi dan efektivitas organisasi. 

(Bax et.al, 2011).  

Rasio jumlah anggota organisasi yang telah meninggalkan pekerjaannya 

selama periode yang dipertimbangkan dibagi dengan jumlah rata-rata orang di 

organisasi tersebut selama satu periode yang mana biasanya menjadi acuan manajer 

dalam hal turnover sebagai keseluruhan proses yang terkait dengan mengisi 

kekosongan masing-masing posisi, baik sukarela maupun tanpa disengaja, pegawai 

baru harus dipekerjakan dan dilatih siklus penggantian tersebut dikenal sebagai 

turnover. (Woods, 2011). 

Namun, untuk tujuan penelitian istilah “meninggalkan” dan “memisahkan” 

digunakan untuk menandakan penghentian sebuah kontrak kerja dengan organisasi 

tertentu. Ini adalah tingkat di mana atasan memperoleh dan kehilangan karyawan. 

Dengan demikian, pergantian karyawan bukanlah konsep yang relatif baru dalam 

manajemen namun merupakan isu khas dalam sumber daya manusia manajemen yang 
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saat ini menarik perhatian administrasi publik dan manajemen hubungan industrial 

praktisi di seluruh dunia.  

Selain biaya investasi pada karyawan, dengan globalisasi persaingan 

semakin tinggi, organisasi harus terus mengembangkan produk dan memberikan 

layanan, yang didasarkan pada strategi yang diciptakan oleh karyawan (Ongori, 

2015).  

2.3 Hubungan Antar Variabel  

2.3.1  Hubungan racial dissimilarity dan gender dissimilarity terhadap 

mentoring quality 

Mentoring adalah proses dimana seorang mentor, atau seseorang yang 

memiliki pengalaman berkarir dan pengetahuan, memberikan dukungan instrumental 

(misalnya dukungan terhadap perkembangan), dukungan psikososial (misalnya saran, 

persahabatan), dan peran mentor untuk melindungi anak didik yang memiliki 

pengalaman karir yang lebih rendah sehingga membutuhkan pengembangan dan 

saran (Hezlett et.al, 2010).  

Mentoring memiliki banyak program seperti program formal di mana mentor 

dan anak didik dipasangkan oleh pihak ketiga sedangkan untuk program informal 

yang berkembang lebih kepada sekedar aktifitas alami antara mentor dan anak didik 

Mentor memperoleh manfaat psikis dari menyampaikan pengetahuan mereka, 

sedangkan anak didik berusaha mendapatkan peluang pengembangan karir dan 

dukungan. (Ragins, 2010). 
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Berbagai penelitian menunjukkan bahwa, berkenaan dengan orang yang 

tidak berpendidikan, karyawan yang lebih banyak mendapatan mentoring dari 

atasannya lebih mendapatkan manfaat karir termasuk gaji lebih tinggi , Promotion 

rate dan Career satisfaction (Kapas, 2010). Para mentor cenderung lebih tertarik dan 

memilih anak didik yang memiliki kesamaan dengan diri mereka seperti kesamaan 

ras dan kesamaan dalam hal lainnya ketidaksamaan bisa menjadi suatu hambatan dan 

tantangan yang dapat membatasi dan mempengaruhi kualitas dari mentoring tersebut. 

(Ragins, 2010). 

Sebaliknya, gambaran yang agak beragam tentang efek ketidaksamaan 

gender terhadap laki-laki telah terjadi. Misalnya, wanita dengan mentor pria 

menikmati pengembangan karir yang lebih besar (Sosik & Godshalk, 2010) dan gaji 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan mentor wanita (Ragins,2010). Selanjutnya, 

Sosik dan Godshalk (2010) menyatakan bahwa “mentor perempuan memberikan 

peran yang lebih besar dari pada mentor laki-laki, dan mentor laki-laki kurang 

memberikan saran pada tingkat dukungan psikososial. Hal ini mencerminkan peran 

gender dimana teori perbedaan gender dalam gaya manajemen / kepemimpinan, 

Wanita cenderung berorientasi pada hubungan, sementara pria biasanya lebih banyak 

melihat pada hasil yang dihasilkan (Johnson & Eagly, 2012). 

2.3.2  Hubungan racial dissimilarity dan gender dissimilarity terhadap 

turnover intentions dengan mentoring quality sebagai variabel mediasi  

Dampak yang ada pada racial dissimilarity dan gender dissimilarity pada 

mentoring berguna dalam menjelaskan mengapa perbedaan tersebut dikaitkan dengan 
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niat pekerja untuk keluar dari pekerjaanya. Teori dan penelitian 

pendampingan telah mengkonseptualisasikan hubungan mentor dengan anak didik 

secara simbolis sejauh mana organisasi mendukung diri masing-masing anak didik 

dalam pengembangan diri mereka (Ragins, 2010).  

Oleh karena itu, mentoring adalah komponen penting dari sosialisasi 

karyawan yang membantu keberhasilan karyawan menyesuaikan diri dengan budaya 

organisasi, menguasai peran kerja, memperkuat hubungan dengan perusahaan, dan 

meningkatkan keinginan mereka untuk tetap bersama organisasi dan juga hal lain 

yang diharapkan yang mana perbedaan ras dan jenis kelamin antara atasan dan 

bawahan dapat  mengurangi persepsi terhadap kualitas mentoring (Ragins, 2010). 

Karena perbedaan ras antara atasan dan bawaan yang telah dikaitkan dengan 

kurangnya pengaruh atau rasa menyukai persepsi tentang dukungan pengawasan, 

kepuasan kerja, kepuasan dengan supervisor dan ketidakpastian yang lebih besar 

dalam kewajiban peran dan konflik pekerja antara ekspektasi peran supervisor dan 

bawahan, kelelahan kerja dan diskriminasi (Barone, 2009). Demikian pula, perbedaan 

gender supervisor-subordinate juga dikaitkan dengan tingkat efektivitas pengawas 

yang lebih rendah, supervisor mempengaruhi atau menyukai bawahan, dukungan 

psikososial dan karir, kepuasan dengan supervisor (Tsui & O'Reilly, 2008). Karena 

perbedaan ras dan perbedaan gender cenderung mengurangi kualitas mentoring maka 

hal ini akan menuju turnover intention. Persepsi pendampingan yang tidak 

menggembirakan dalam hal instrumental (karir terkait) dan psikososial (emosional) 

mendukung tujuan karyawan untuk meninggalkan perusahaan (Huffman et.al, 2015). 
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Mentoring dipandang sebagai investasi perusahaan dalam pengembangan, 

kesejahteraan, dan kesuksesan personelnya. Dengan demikian, mentoring bermutu 

rendah dapat ditafsirkan sebagai kurangnya dukungan, sehingga mendorong niat 

karyawan untuk keluar dari organisasi. Karena dampak negatif prospektif dari 

perbedaan ras dan jenis kelamin terhadap kualitas mentoring, mentoring berkualitas 

rendah cenderung meningkatkan niat turnover bagi karyawan yang berbeda dalam hal 

ras atau jenis kelamin dari atasan mereka. 

2.4         Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

 

 

 

Gambar 2.18 Model analisis pengaruh Racial Dissimilarity dan Gender Dissimilarity 

terhadap Turnover Intentions dengan Mentoring Quality sebagai Mediating variable, 

sumber: Peneliti (2019). 

Hipotesis  yang diajukan sebagai berikut : 

H1 : Terdapat pengaruh signifikan antara Racial dissimilarity terhadap 

Mentoring Quality. 

H2 : Terdapat pengaruh signifikan antara Gender Disimilarity terhadap 

Mentoring Quality. 

H3 : Terdapat pengaruh signifikan antara Racial Dissimilarity terhadap 

Turnover Intentions dengan Mentoring Quality sebagai mediating variabel. 
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H4 : Terdapat pengaruh signifikan antara Gender Dissimilarity terhadap 

Turnover Intentions dengan Mentoring Quality sebagai mediating variabel.
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