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BAB II 

KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

2.1 Model - Model Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Fah et al, (2010) pada karyawan yang 

bekerja pada perusahaan swasta di Petaling, Malaysia. Turnover intention akan 

berkurang seiring dengan bertambahnya usia, masa kerja dan pengalaman kerja 

karyawan. Seiring bertambahnya pengalaman dan  pengetahuan, karyawan akan 

mendapatkan job satisfaction dan job performance yang lebih baik. Pada aspek job 

stress yang semakin tinggi, kepuasan bekerja dan organizational commitment akan 

menurun. Rendahnya tingkat kepuasan kerja dan komitmen terhadap perusahaan 

menyebabkan tingkat turnover intention karyawan meningkat. 

         Gambar 2.1 

    An Explanatory Study on Turnover Intention among Employees 

Sumber: Fah et al. (2010) 
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Pada penelitiannya di Tahun 2012 pada beberapa perusahaan tekstil Pakistan, 

Bashir et al menyatakan job stress mempunyai hubungan korelasi positif terhadap 

turnover intention dengan hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa karyawan 

yang lebih banyak mengalami job stress mempunyai niat untuk meninggalkan 

pekerjaannya yang lebih tinggi dibanding karyawan lain yang mengalami tingkat Job 

Stress yang lebih rendah. Pada variabel lainnya yaitu job satisfaction dinyatakan 

mempunyai korelasi negatif yang signifikan terhadap turnover intention. 

Gambar 2.2 

   Turnover Intention: An HRM Issue in Textile Sector 

Sumber: Bashir et al. (2012) 

Pada penelitian Rahman, Naqvi dan Ramay pada Tahun (2008) yang berbasis 

di negara Pakistan pada karyawan yang bekerja dalam bidang elektronik yang 

mencakup hubungan variabel job satisfaction dan job stress dengan turnover 

intention menemukan bahwa kedua faktor job satisfaction dan job stress sama-sama 

memiliki korelasi negatif signifikan terhadap turnover intention karyawan. Perceived 

alternative job opportunities dinyatakan mempunyai pengaruh signifikan yang positif 

dengan turnover intention. Hal ini dibuktikan ketika kesempatan pilihan kerja lain 
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yang lebih baik, karyawan memiliki turnover intetion yang lebih tinggi begitu juga 

sebaliknya ketika perceived alternative job opportunities rendah, Turnover Intention 

karyawan juga menurun. 

              Gambar 2.3 

Measuring Turnover Intention: A Study of IT Professional in Pakistan 

 

Sumber: Rahman, Naqvi dan Ramay, (2008) 

Pada penelitian Martin dan Roodt (2007) yang dilaksanakan di Afrika Selatan 

pada sebuah perusahaan pasca pengabungan menemukan seiring dengan 

bertambahnya usia organizational commitment juga meningkat yang memberi 

dampak korelasi negatif signifikan terhadap turnover intention. Hasil penelitian ini 

juga menunjukkan bahwa job satisfaction mempunyai andil lebih besar dalam 

mengkorelasi turnover intention dibanding organizational commitment. Hal ini 

terjadi karena adanya pemberian kebebasan lebih besar di perusahaan yang diteliti 

dari lingkungan kerja lainnya. 

Vitto Iryanto,Analisis Pengaruh Job Stress, Job Satisfaction, Organizational Commitment, Organizational Justice dan 
Work Environment terhadap Turnover Intention karyawan tour & travel Batam,2014  
UIB Repository@2014



12 
 

 
 

Gambar 2.4 

Perception of Organizational Commitment, Job Satisfaction and Turnover Intention 

in a Post-Merger South African tertiary Institution 

 

Sumber: Martin dan Roodt, (2007) 

Penelitian yang dilakukan Qureshi et al, (2012) di negara Pakistan  

menyatakan dengan meningkatnya job stress menyebabkan naiknya tingkat turnover 

intention yang didukung dengan hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa 

adanya korelasi positif job stress terhadap turnover intention. Jika perusahaan ingin 

mempertahankan sumber daya karyawan, perusahaan harus mengurangi job stressor 

karyawan yang menyebabkan adanya job stress yang berujung pada menurunnya 

turnover intention. Pada penelitian Qureshi et a,l (2012) juga menyatakan work 

environment juga merupakan faktor kunci dalam mempertahankan karyawan. 
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Gambar 2.5 

Job Stress, Workload, Environment and Employees Turnover Intention: Destiny or 

Choices 

 

Sumber: Qureshi et al, (2012) 

  

2.2      Definisi Variabel Dependen 

 Menurut Price (2001) turnover adalah perpindahan individu keluar dari 

keanggotaan sebuah organisasi. Menurut Naumann (2002) turnover berarti 

pemisahanan hubungan antara karyawan dari perusahaan. 

 Harnoto (2002) menyatakan: “Turnover intention adalah kadar atau intensitas 

dari keinginan untuk keluar dari perusahaan, banyak alasan yang menyebabkan 

timbulnya turnover intention ini dan diantaranya adalah keinginan untuk 

mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.” Pendapat tersebut juga relatif sama dengan 

pendapat yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa turnover intention pada 

dasarnya adalah keinginan untuk meninggalkan (keluar) dari perusahaan. 
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 Pergantian karyawan atau keluar masuknya karyawan dari organisasi adalah 

suatu fenomena penting dalam kehidupan organisasi. Ada kalanya pergantian 

karyawan memiliki dampak positif. Namun sebagian besar pergantian karyawan 

membawa pengaruh yang kurang baik terhadap organisasi, baik dari segi biaya 

maupun dari segi hilangnya waktu dan kesempatan untuk memanfaatkan peluang 

Dalam arti luas, Turnover diartikan sebagai aliran para karyawan yang masuk dan 

keluar perusahaan” (Ronodipuro dan Husnan, 1995: 34).  

 Sedangkan Mobley (1999: 13), megemukakan bahwa batasan umum tentang 

pergantian karyawan adalah : “berhentinya individu sebagai anggota suatu organisasi 

dengan disertai pemberian imbalan keuangan oleh organisasi yang bersangkutan”. 

 

2.3 Hubungan Antara Variabel 

2.3.1 Hubungan antara Job Stress dan Turnover Intention 

Luthans (2002) mengartikan job stress sebagai sebuah respon yang bersifat 

adaptif terhadap sebuah situasi ekstrernal yang menyebabkan penyimpangan fisik, 

psikologis dan tingkah laku dari seorang anggota perusahaan.  

Beehr dan Newman (1978); Schuler (1980) menyatakan bahwa job stress 

memberi kontribusi terhadap masalah-masalah kesehatan dikalangan karyawan dan 

masalah di perusahaan seperti ketidakpuasan karyawan, pengasingan, produktivitas 

rendah, absensi dan turnover.  

Berdasarkan penelitian Kittiruengcharn (1997) Karyawan yang mengalami job 

stress yang lebih banyak mempunyai turnover intention yang lebih tinggi.  
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Tor, Guinmaraes dan Owen (1997) menyatakan bahwa kekurangan dalam 

pemberian bantuan dalam bentuk informasi atas cara dan prosedur dalam 

melaksanakan pekerjaan dapat menimbulkan rasa tidak puas oleh karyawan terhadap 

pekerjaan mereka, yang berujung pada rendahnya komitmen terhadap perusahaan, 

berlanjut pada terjadinya job stress dan pada akhirnya menunjukkan kecenderungan 

untuk meninggalkan perusahaan. Mano dan Shay (2004) berargumentasi bahwa 

kondisi keuangan yang tidak stabil menimbulkan tekanan / stres antara kalangan 

pekerja dan menyebabkan karyawan untuk meninggalkan perusahaan karena faktor 

finansial untuk mencari peluang kerja yang lain.  

Firth et al (2004) mengidentifikasikan bahwa karyawan yang pernah 

mengalami tekanan dari pekerjaan yang berujung pada timbulnya job stress 

merupakan penyebab kenapa seorang karyawan meninggalkan perusahaan.Sebuah 

lingkungan kerja yang tidak stabil dan tidak aman mencakup job security, continuity, 

procedural justice berselisih dengan tingkat kepuasan kerja seorang karyawan, 

meningkatkan tekanan pada pekerjaan dan tingkat turnover intention juga akan 

meningkat (Ali & Baloch, 2008). Kekurangan kepastian dan perbedaan status 

karyawan menyebabkan menimbulkan stress yang dapat berujung pada terjadinya 

niat karyawan untuk keluar dari perusahaan (Wefald et al, 2008). 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Kaplan (2009) di sebuah rumah sakit 

dengan sampel dokter menemukan sampel yang mengalami beban pekerjaan yang 

lebih banyak cenderung kurang puas dengan pekerjaannya dan mempunyai turnover 
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intetion yang lebih tinggi dibanding rekannya yang mengalami beban pekerjaan yang 

lebih rendah.   

Mosadehgrad (2011) menyatakan faktor-faktor yang menyebabkan job stress 

seperti jam kerja panjang, meningkatkan turnover intention karyawan. Jika 

perusahaan ingin mempertahankan pekerjanya maka mereka harus mengurangi 

faktor-faktor job stressor yang menyebabkan job stress dan berujung pada 

pengaruhnya terhadap turnover intention (Qureshi et al, 2012), pada penelitian ini 

juga ditemukan bahwa bertambahnya tekanan kerja / job stress akan meningkatkan  

turnover intention dalam kalangan karyawan. Pada Penelitian Ahmad et al (2012) 

mengusulkan bahwa job stress mempunyai relasi negatif terhadap turnover intention. 

Sebagai bukti untuk menunjang pernyataan ini karyawan yang mengalami tekanan 

kerja yang tinggi memiliki niat turnover yang lebih tinggi dibanding karyawan lain di 

dalam penelitian yang dilaksanakan Ahmad et al (2012).  

Qureshi et al (2013) menyatakan jika perusahaan ingin mempertahankan 

sumber daya manusia yang ada, mereka harus menurunkan job stressor yang 

mungkin menyebabkan job stress yang berujung pada menurunnya turnover 

intention. Klassen (2013) menyatakan karyawan yang terbebani oleh pekerjaannya 

cenderung akan meninggalkan profesinya. Dengan mengurangi stressor/faktor 

penyebab stress berpotensi mengurangi jumlah turnover yang terjadi. 

 

2.3.2 Hubungan antara Job Satisfaction dan Turnover Intention 
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Robbins (2003) mendefinisikan kepuasan pekerjaan sebagai sikap umum 

individu pada pekerjaan, selisih antara banyaknya ganjaran yang diterima seorang 

pekerja dengan banyaknya yang pekerja yakini seharusnya diterima. Job satisfaction 

mempunyai pengaruh yang kuat atas keputusan karyawan untuk terus bekerja atau berhenti, 

dari hasil penelitian Schermerhorn, et al (2000) juga menemukan bahwa karyawan yang tidak 

puas mempunyai kemungkinan yang lebih tinggi untuk berhenti bekerja daripada karyawan 

yang merasa puas akan pekerjaannya. 

Koh dan Goh (2005) menemukan bahwa kepuasan atas pekerjaan mempunyai 

korelasi negatif terhadap turnover intention dari sampel penelitian yang berasal dari 

karyawan dari industri perbankan di Singapura. Penelitian ini juga dipercaya 

mempunyai hasil yang sama dengan pekerjaan dan industri lain. 

 Dari penelitian yang di laksanakan oleh Parker dan Kohlmeyer (2005) dengan 

tema hubungan antara organizational commitment, job satisfaction dan turnover 

intention, menemukan bahwa kedua variabel di atas mempunyai hubungan korelasi 

yang bersifat negatif terhadap turnover intention. Hasil penelitian  ini mengacukan 

pada karyawan yang mempunyai tingkat job satisfaction yang tinggi cenderung 

memiliki efisiensi kerja, organizational commitment dan kemauan untuk berkorban 

bagi perusahaan, menyebabkan karyawan tersebut lebih sulit untuk meninggalkan 

perusahaan. Berdasarkan penelitian Riley (2006) job satisfaction dan organizational 

commitment mempengaruhi turnover intention secara negatif. Karyawan yang 

mempunyai tingkat job satisfaction yang tinggi cenderung akan lebih berkomitmen 

terhadap perusahaan. Dari hasil penelitian Robbins dan Judge (2007) menyatakan 

bahwa mayoritas perusahaan yang sukses mempunyai tenaga kerja yang puas. Hal ini 
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dikarenakan karyawan yang puas cenderung lebih produktif dan menunjukkan tanda-

tanda positif seperti organizational commitment dan organizational citizenship 

behavior. Maka sangat penting bagi manajemen perusahaan untuk mengerti dan 

memenuhi kebutuhan karyawan untuk menjalankan rencana perusahaan dengan 

efektif. 

Pada penelitian Naqvi dan Ramay (2008) menyatakan bahwa kedua faktor job 

satisfaction dan organizational commitment sama-sama mempunyai korelasi 

signifikan yang bersifat negatif terhadap turnover intention. Jika pengusaha 

menginginkan karyawan yang bermotivasi tinggi, innovatif dan produktif, job 

satisfaction dan organizational commitment tidak boleh diduakan karena tingkat job 

satisfaction dan organizational commitment  yang tinggi bisa menghindari terjadinya 

turnover intention dan turnover nyata (Aydogdu & Asikgil, 2011).  

Job satisfaction berhubungan timbal balik dengan turnover intention dan 

hubungan antara job satisfaction dengan turnover karyawan dipengaruhi oleh 

kepuasan terhadap budaya lingkungan kerja (Medina, 2012). Pada penelitian Mbah 

dan Ikemefuna (2012) di sebuah perusahaan di Nigeria menemukan ada tiga faktor 

penting dalam meningkatkan job satisfaction yaitu kepuasan terhadap kompensasi, 

kepuasan terhadap sifat pekerjaan dan kepuasan terhadap pengawasan pekerjaan yang 

memberi pengaruh korelasi negatif terhadap turnover intention. Hasil dari penelitian 

menemukan job satisfaction berkorelasi negatif dengan turnover intention, hal ini 

mengindikasikan bahwa ketika karyawannya puas dengan pekerjaannya maka 

Vitto Iryanto,Analisis Pengaruh Job Stress, Job Satisfaction, Organizational Commitment, Organizational Justice dan 
Work Environment terhadap Turnover Intention karyawan tour & travel Batam,2014  
UIB Repository@2014



19 
 

 
 

kemungking Turnover pada karyawan tersebut akan berkurang (Ucho, Mkavga & 

Onyishi, 2012). 

Poddar dan Maupalli (2012) dalam penelitiannya mennyatakan bahwa 

emotional exhaustion mempengaruhi job satisfaction dan turnover intention secara 

negatif. Faktor-faktor seperti jam kerja fleksibel, lokasi kerja, perfomance appraisal 

dan skill utilization menentukan tingkat job satisfaction yang berujung memberi 

pengaruh terhadap turnover intention (Bushra, 2012). Salleh, Nair dan Harun (2012) 

melakukan penelitian di sebuah perusahaan dagang di Malaysia menemukan bahwa 

kepuasan terhadap kompensasi, promosi, pimpinan dan pekerjaan itu sendiri 

mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap turnover intention karyawan. 

Penelitian Olusegun (2013) pada personel perpustakaan menunjukkan walaupun 

mempunyai gaji yang tinggi, turnover intention tetap tinggi. Hal ini disebabkan 

karena kurangnya perhatian organisasi terhadap aspek non-finansial dalam job 

satisfaction.dari hasil ini Olusegun menyatakan bahwa adanya korelasi yang bersifat 

negatif di antara turnover intention dan job satisfaction. 

2.3.3 Hubungan antara Organizational Commitment dan Turnover Intention 

Robbins (2001:69) yang menyatakan bahwa komitmen pada organisasi 

didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang karyawan memihak pada suatu 

organisasi tertentu dengan tujuan-tujuannya serta berniat memelihara keanggotaan 

dalam organisasi tersebut. Keterlibatan yang tinggi seorang karyawan dalam suatu 

perusahaan menunjukkan bahwa seorang karyawan tersebut mempunyai loyalitas 

yang tinggi terhadap pekerjaannya. Sebagai konsekuensi dari tindakan tersebut 
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karyawan berkeinginan untuk tetap bergabung dengan organisasi dalam jangka waktu 

yang lebih lama.  

  Karyawan yang berkomitmen tinggi mempunyai kecenderungan yang lebih 

tinggi untuk bertahan pada pekerjaannya. Dari hasil penelitian Meyer dan Allen 

(1997) juga menyimpulkan organizational commitment mempunyai efek yang positif 

terhadap sikap karyawan dengan tingkat turnover intention yang menurun. Karyawan 

yang mempunyai tingkat organizational commitment yang tinggi cenderung 

mempunyai niat turnover yang lebih rendah dibanding karyawan yang mempunyai 

tingkat organizational commitment yang relative lebih rendah (Joiner, Bartram & 

Gareffa, 2004). 

 Individu yang diperlakukan dengan baik cenderung akan lebih berkomitmen 

terhadap perusahaan, menunjukkan peningkatan organizational citinzenship 

behaviors  dan menurunnya turnover intention (Sun, Aryee & Law, 2007). Menurut 

penelitian Ahmad et al (2010) Tingkat organizational commitment  dan 

organizational citizenship behavior yang tinggi mempunyai dampak yang signifikan 

terhadap turnover intention, karyawan mungkin akan berhenti berkerja jika tingkat 

organizational commitment dan organizational citizenship behavior rendah, 

kurangnya organizational commitment dan organizational citizenship behavior dalam 

kalangan karyawan organisasi memberi dampak negatif pada perkembangan, 

produktivitas dan efisiensi yang berujung pada tingkat turnover intention yang tinggi.  

Ahmad et al (2010) juga menyarankan pihak SDM perusahaan untuk 

menyusun aturan, prosedur dan rencana yang dapat menunjang rasa kebersamaan 

dalam perusahaan dan menjadikannya sebagai aset penting dalam perusahaan. 
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Chatzoglou et al (2011) mengemukakan bahwa organizational commitment 

mempengaruhi job satisfaction secara positif sedangkan job satisfaction menkolerasi 

secara negatif terhadap turnover intention, dari hasil penelitian ini Chatzoglou et al 

juga menyarankan perusahaan untuk menyiapkan aturan dan susunan kerja guna 

meningkatkan tingkat komitmen karyawan, baik terhadap perusahaan maupun 

pekerjaan untuk mencapai tingkat job satisfaction yang tinggi. 

Organizational commitment sangat penting bagi perusahaan karena 

organizational commitment memicu proses kerja perusahaan menjadi lebih efektif 

dan efisien. Ali dan Jan (2012) melakukan penelitian di beberapa perusahan 

perobatan di negara Pakistan menyimpulkan bahwa organizational commitment 

berkorelasi negatif terhadap turnover intention. 

Komitmen karyawan sangat penting bagi perusahaan karena dapat menunjang 

aktivitas perusahaan agar lebih efektif dan efisien. Di saat komitmen karyawan 

berkurang, perusahaan akan mengalami kesulitan untuk mempertahankan 

karyawannya. Hal ini dapat meningkatkan tingkat turnover. Selain itu, ketika 

komitmen karyawan tinggi, para karyawan cenderung lebih memilih untuk bertahan 

dan tetap bekerja pada perusahaan daripada meninggalkan organisasi. Karena itu 

organizational commitment mempunyai hubungan korealasi yang bersifat negatif 

terhadap turnover intention (Kumar & Eng, 2012).  

Job satisfaction mempengaruhi variabel-variabel seperti organizational 

commitment dan turnover intention. Tingkat job satisfaction yang tinggi memberi 

dampak seperti organizational commitment yang tinggi dan turnover intention yang 

rendah (Yucel, 2012).  
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Dari hasil penelitian Kumar, Ramendran dan Yacob (2012) menyatakan 

bahwa karyawan yang memiliki organizational commitment yang tinggi akan lebih 

betah bertahan di perusahaan dibanding keluar dari perusahaan, karena itu 

organizational commitment mempunyai korelasi negatif terhadap Turnover Intention.  

Adanya korelasi negatif di antara organizational commitment dan turnover 

intention menbuktikan bahwa adanya dampak yang diberikan organizational 

commitment terhadap niat turnover karyawan. Ketika tingkat organizational 

commitment tinggi, tingkat turnover intetion akan rendah dan jika tingkat 

organizational commitment rendah maka tingkat turnover intetion akan tinggi 

(Kumar & Eng, 2012).  

Kompensasi yang lebih tinggi, job satisfaction yang tinggi dan organizational 

commitment yang tinggi dapat menurunkan tingkat turnover intention karyawan (Lee, 

Huang & Zhao, 2012). Menurut Teeraprasert, Piriyakul dan Khantanapha (2012) 

menyatakan bahwa organizational commitment merupakan variabel yang lebih 

berpengaruh terhadap turnover intention dibanding job satisfaction, dikarenakan itu 

perusahaan disarankan untuk menaruh perhatian lebih pada faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi organizational commitment karyawan terhadap perusahaan. 

 Pada penelitian Salleh, Nair dan Harun (2012) mengemukakan bahwa adanya 

hubungan erat diantara organizational commitment dan turnover intention, dengan 

dasar ini perusahaan disarankan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

turnover intenion. Terjadi hubungan signifikan antara tiap dimensi dalam 

organizational commitment dengan turnover intention. Walaupun komitmen 
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merupakan faktor penting yang mempengaruhi turnover intention. Variabel 

demografis lain seperti jenis kelamin, pendidikan, status pernikahan serta budaya 

perusahaan, job satisfaction dan etika kerja juga ditemukan mempunyai andil penting 

dalam mempengaruhi organizational commitment dan turnover intention (Adenuga & 

Ayodele, 2013). 

2.3.4 Hubungan antara Organization Justice dan Turnover Intention 

 Cropanzano dan Greenberg (1997) mengartikan organizational justice sebagai 

keadilan secara keseluruhan dari sistem kompensasi dan perceived fairness dari 

individu-individu yang bertanggung jawab dalam mengalokasikan kompensasi. 

organizational justice menunjukkan persepsi yang dimiliki para pekerja terhadap 

keadilan yang mereka terima dalam organisasi (Campbell & Finch, 2004).  

Persepsi karyawan terhadap distributive, procedural dan interactional justice 

yang merupakan satuan dari organizational justice mempunyai hubungan dengan 

turnover intention yang dapat dilihat dari persepsi karyawan akan organizational 

justice mengurangi niat karyawan untuk meninggalkan perusahaan. Dengan indikasi 

ini keadilan dalam aspek distributif, procedural dan interaksional ditemukan 

mempunyai korelasi negatif dengan turnover intention (Cohen-Charash & Spector, 

2001). 

Dari hasil penelitian dari Ponnu dan Chuah (2010) seiring meningkatnya 

tingkat organizational justice, turnover intention pada karyawan juga akan menurun. 

Lee et al (2010) menyatakan distributive justice berkorelasi negative dengan turnover 

intention, sedangkan procedural justice mempunyai hubungan korealasi positif 
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dengan organizational justice. Salleh et al (2009) mengemukakan bahwa distributed 

justice, approach justice dan interactional justice yang merupakan aspek-aspek 

dalam organizational justice mempunyai korelasi signifikan dan negatif terhadap 

turnover intention karyawan. 

 Menurut penelitian Aghae, Moshiri dan Shahrbanian (2012) semakin tinggi 

tingkat organizational justice pada karyawan, hubungan antara karyawan dan 

perusahaan juga semakin baik dan karyawan akan berusaha memaksimalkan kinerja 

mereka untuk membantu perkembangan perusahan. Pada penelitian Owolabi (2012) 

menunjukkan bahwa persepsi karyawan akan organizational justice merupakan 

determinan penting bagi karyawan untuk meninggalkan perusahaan atau tidak. Pada 

penelitian yang di lakukan Aghaei, Moshiri dan Shahrbanian (2012) mengajukan 

untuk penerapan berbagai faktor yang mempengaruhi organizational justice untuk 

mengurangi turnover intention karyawan dan mengajukan perusahaan untuk 

memberikan keadilan yang pasti kepada semua karyawan.  

Perusahaan disarankan untuk menaruh perhatian lebih aspek pada distributive 

justice dan procedural justice yang merupakan elemen penting dalam organizational 

justice untuk meningkatkan komitmen karyawan untuk menurunkan tingkat turnover 

intention yang berujung pada menurunnya turnover aktual perusahaan (Ali & Jan, 

2012). Dari hasil penelitian Hemdi, Omar dan Azmi (2012) menunjukkan aspek 

prosedural dan distributif pada Organizational Commitment mempunyai dampak 

signifikan pada perusahaan dan Turnover Intention. Dari kedua dimensi tersebut, 

distributive justice cenderung mempunyai prediktor yang lebih kuat dari turnover 

Intention karyawan perhotelan. Di sisi lain interactional justice ditemukan tidak 
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mempunyai efek yang signifikan terhadap turnover intention. Penelitian Rastgar dan 

Purebrahimi (2013) menyarankan pihak manajemen perusahaan untuk menekankan 

kepentingan distributive, procedural dan interactional justice untuk menurunkan 

tingkat turnover intention di kalangan karyawan. 

2.3.5 Hubungan antara Work Environment dan Turnover Intention 

 Work environment diartikan sebagai dimana lingkungan / tempat sebuah 

aktivitas kerja berlangsung (R.B Briner, 2000). Dalam penelitian yang dilaksanakan  

Milman (2002) menemukan bahwa kondisi lingkungan kerja yang tidak bersahabat 

dan buruk menjadi faktor utama yang menimbulkan tingginya turnover intention di 

antara karyawan sebuah organisasi. Kondisi kerja yang buruk dan tidak bersahabat 

merupakan salah satu faktor penting penyebab tingginyan turnover intention di 

kalaangan karyawan (Mano & Shay, 2004).  

Upah dan kondisi kerja, performa kerja, perkembangan karir, lingkungan 

kerja, kepuasan kerja, gaya kemimpinan, kesempatan promosi, komitmen karyawan 

dan berbagai faktor lain memainkan peran penting dalam membentuk turnover 

karyawan (Hillmer et al, 2004). Pada sebuah penelitian di sebuah perusahaan Taiwan, 

Silverthorne (2004) menemukan bahwa lingkungan kerja yang positif menghasilkan 

organizational commitment yang lebih tinggi dan turnover intention yang lebih 

rendah di kalangan karyawan dibanding lingkungan kerja yang tidak baik. Keputusan 

karyawan untuk bertahan atau berhenti bekerja dipengaruhi oleh kesempatan kerja 

lain di lingkungan kerja sekarang yang buruk (Taplin & Winterton, 2007). 
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Salah satu faktor penyebab turnover intetion yang tinggi adalah faktor work 

environment yang mencakup aspek komunikasi di tempat kerja, budaya perusahaan, 

sesama karyawan dan gaya pemimpinan atasan yang tidak memuaskan karyawan 

(Silva, 2006). Menurut Diane et al, (2007) kualitas dari pengawasan atasan memberi 

pengaruh besar dalam menentukan niat turnover karyawan. Pengawasan dan bantuan 

yang minim dari manajer dalam menjalani tugas akan berujung pada tingkat stres dan 

turnover yang tinggi (Yahaya et al, 2009). Markey, Ravenswood dan Webber (2011) 

menyatakan bahwa karyawan secara signifikan lebih jarang untuk mempunyai niat 

berhenti bekerja jika mempunyai work environment yang baik dan mayoritas 

karyawan yang berhenti bekerja beranggapan bahwa keadaan work environment / 

lingkungan kerja mereka tidak baik.  

Dari hasil penelitian Qureshi et al (2012) menyatakan bahwa work 

environment yang baik dan kondusif merupakan faktor penting bisa menurunkan niat 

turnover Karyawan, pada penelitian ini juga menemukan lingkungan kerja yang baik 

dan bersih memberi dampak menurunnya niat turnover pada karyawan. Faktor-faktor 

penyebab stres yang terdapat di dalam lingkungan kerja dapat memberi pengaruh 

terhadap karyawan dan kepuasan kerja yang berujung pada keinginan untuk 

berpindah pekerjaan, mengurangi faktor-faktor penyebab ini. Upaya memperbaiki 

faktor ini mempunyai potensi untuk meningkatkan kepuasan bekerja karyawan dan 

retensi karyawan (Applebaum et al, 2010).  

Upah dan kondisi kerja, performa kerja, perkembangan karir, lingkungan 

kerja, kepuasan kerja, gaya kemimpinan, kesempatan promosi, komitmen karyawan 
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dan berbagai faktor lain memainkan peran penting dalam membentuk turnover 

karyawan (Hillmer et al, 2004). Keputusan karyawan untuk bertahan atau berhenti 

bekerja dipengaruhi oleh kesempatan kerja lain di lingkungan kerja sekarang yang 

buruk (Taplin & Winterton, 2007). 

 

2.3 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Pada penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan Adenuga & Ayodele (2013) 

dan Yucel (2012) menggunakan job satisfaction sebagai variabel mediasi di antara 

variabel independen lain dengan turnover intention. Pada penelitian ini job 

satisfaction akan diuji sebagai variabel independen yang mempengaruhi turnover 

intention.   

Gambar 2.6 

Analisi Pengaruh Job Stress, Job Satisfaction, Organizational Commitment,     

Organizational Justice & Work Environment terhadap Turnover Intention Karyawan 

Tour & Travel Batam 

 

 

  

 

 

 

 

 

H1 :Job Stress berpengaruh signifikan terhadap Turnover Intention  
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H2 :Job Satisfaction berpengaruh signifikan terhadap Turnover Intention 

H3 :Organizational Commitment berpengaruh signifikan terhadap Turnover 

Intention 

H4  :Organizational Justice berpengaruh signifikan terhadap Turnover Intention 

H5 :Work Environment berpengaruh signifikan terhadap Turnover Intention 
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