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Definisi dan Konsep 

2.1. Turnover Intention 

Turnover menurut Cotton dan Tuttle (1986) diartikan sebagai suatu 

perkiraan kemungkinan seorang individu akan tetap berada dalam suatu 

organisasi  (dalam Suhanto 2009). Sedangkan Low et al (2001), 

mendefinisikan turnover intention merupakan derajat kecenderungan sikap 

yang dimiliki oleh karyawan untuk mencari pekerjaan baru di tempat lain 

atau adanya rencana untuk meninggalkan perusahaan dalam masa yang tidak 

menentu (dalam Widodo (2010). Hal senada disampaikan Harninda (2002) 

bahwa turnover intention adalah keinginan karyawan untuk pindah dari satu 

tempat ke tempat yang lain (dalam digilib.petra.ac.id). Mobley (1982) 

menekankan keinginan pindah kerja (turnover intention) adalah kecenderungan 

atau niat karyawan untuk berhenti bekerja dari pekerjaannya secara sukarela 

maupun tidak sukarela atau pindah dari satu tempat kerja ke tempat kerja yang 

lain menurut pilihannya sendiri (dalam repository.upi.edu). Andi (2006) 

menyatakan penyebab turnover karyawan antara lain ketidak puasan terhadap 

gaji yang diterima, iklim kerja dalam organisasi yang tidak mendukung dan 

komitmen organisasi yang rendah sehingga membuat karyawan termotivasi 

untuk mencari pekerjaan di tempat lain (dalam repository.usu.ac.id). 

 

2.1.1. Indikasi Terjadinya Turnover Intentions 

Menurut Gecko dan Fly (2010), Turnover intentions atau keinginan 

pindah adalah perilaku karyawan yang dapat ditandai dengan beberapa hal, 

antara lain: absensi yang meningkat, mulai malas kerja, naiknya keberanian 

untuk melanggar tata tertib kerja, keberanian untuk menentang atau protes 



kepada atasan, maupun keseriusan untuk menyelesaikan semua tanggung 

jawab karyawan yang sangat berbeda dari biasanya 

(http://etd.eprints.ums.ac.id).  Hal senada juga dijelaskan oleh Harnoto 

(2009), bahwa terdapat beberapa perilaku karyawan yang berbeda ketika 

seseorang ingin keluar dari suatu organisasi antara lain; (1) Karyawan yang 

berkinginan untuk melakukan pindah kerja, biasanya ditandai dengan absensi 

yang semakin meningkat. Tingkat tanggung jawab karyawan dalam fase ini 

sangat kurang dibandingkan dengan sebelumnya. (2) Karyawan yang 

berkinginan untuk melakukan pindah kerja, akan lebih malas bekerja karena 

orientasi karyawan ini adalah bekerja di tempat lainnya yang dipandang lebih 

mampu memenuhi semua keinginan karyawan bersangkutan. (3) Berbagai 

pelanggaran terhadap tata tertib dalam lingkungan pekerjaan sering 

dilakukan karyawan yang akan melakukan turnover. Karyawan lebih sering 

meninggalkan tempat kerja ketika jam-jam kerja berlangsung, maupun 

berbagai bentuk pelanggaran lainnya. (4) Karyawan yang berkinginan untuk 

melakukan pindah kerja, lebih sering melakukan protes terhadap kebijakan-

kebijakan perusahaan kepada atasan. Materi protes yang ditekankan biasanya 

berhubungan dengan balas jasa atau aturan lain yang tidak sependapat 

dengan keinginan karyawan. (5) Biasanya hal ini berlaku untuk karyawan 

yang karakteristik positif. Karyawan ini mempunyai tanggung jawab yang 

tinggi terhadap tugas yang dibebankan, dan jika perilaku positif karyawan ini 

meningkat jauh dan berbeda dari biasanya justru menunjukkan karyawan ini 

akan melakukan turnover.  

 

2.1.2. Dampak turnover intention bagi organisasi 

Lebih lanjut Harnoto (2002), menekankan bahwa turnover 

merupakan petunjuk kestabilan karyawan. Semakin tinggi turnover, berarti 

semakin sering terjadi pergantian karyawan. Tentu hal ini akan merugikan 

http://etd.eprints.ums.ac.id/


perusahaan. Sebab, apabila seorang karyawan meninggalkan perusahaan 

akan membawa berbagai biaya seperti: 1) Biaya penarikan karyawan. 

Menyangkut waktu dan fasilitas untuk wawancara dalam proses seleksi 

karyawan, penarikan dan mempelajari penggantian. 2) Biaya Pelatihan. 

Menyangkut waktu pengawas, departemen personalia dan karyawan yang 

dilatih. 3) Apa yang dikeluarkan buat karyawan lebih kecil dari yang 

dihasilkan karyawan baru tersebut. 4) Tingkat kecelakaan para karyawan 

baru, biasanya cenderung tinggi. 5) Adanya produksi yang hilang selama 

masa pergantian karyawan. 6) Peralatan produksi yang tidak bisa digunakan 

sepenuhnya. g. Banyak pemborosan karena adanya karyawan baru. 7) Perlu 

melakukan kerja lembur, kalau tidak akan mengalami penundaan 

penyerahan. Turnover yang tinggi pada suatu bidang dalam suatu organisasi, 

menunjukkan bahwa bidang yang bersangkutan perlu diperbaiki kondisi 

kerjanya atau cara pembinaannya. 

Menurut Aamodt (2004), dampak yang lain dari turnover adalah 

terdiri dari dua bagian yaitu: dampak yang dapat dilihat dan dampak yang 

tidak dapat dilihat. (1) Dampak yang dapat dilihat dari turnover, termasuk 

biaya agensi karyawan, bonus, biaya perjalanan, gaji dan biaya yang 

dikeluarkan selama proses aplikasi wawancara calon karyawan baru, dan 

biaya penempatan bagi karyawan baru. (2) Dampak yang tidak dapat dilihat 

yaitu hilangnya produktivitas kerja akibat dengan pindahnya karyawan ke 

organisasi lain, sehingga beban kerja semaking bertambah bagi karyawan 

yang masih menetap dalam organisasi tersebut. Selain itu waktu kerja yang 

melebihi dari seharusnya juga  berdampak  pada turnover, karena 

keterbatasan karyawan sehingga karyawan dituntut untuk menyelesaikan 

semua pekerjaan yang telah di targetkan oleh organisasi (dalam yuska, 

(2011).  

 

http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/08/proses-seleksi-dalam-departemen-sdm.html
http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/08/proses-seleksi-dalam-departemen-sdm.html
http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/04/pelatihan-kerja-definisi-tujuan-teknik.html


2.1.2. Komitmen Organisasi 

Menurut Luthans (2006:249) bahwa komitmen organisasi paling 

sering didefinisikan sebagai (1) keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota 

organisasi tertentu, (2) keinginan untuk berusaha keras sesuai keinginan 

organisasi, dan 3) keyakinan tertentu, penerimaan nilai, dan tujuan 

organisasi. Allen dan Meyer (1990) mendefinisikan komitmen merupakan 

sikap seseorang dalam mengidentifikasikan dirinya terhadap organisasi 

beserta nilai-nilai dan tujuannya serta keinginan untuk tetap menjadi anggota 

untuk mencapai tujuan (dalam http://jurnal-sdm.blogspot.com).  

Dalam penelitian yang dilakukan Meyer et al., (1991) sebagaimana 

dikutip Witasari (2009), menggolongkan multidimensi dari komitmen 

organisasi menjadi tiga komponen model, yaitu :  

(1). Komitmen afektif (affective commitment). Komitmen afektif (affective 

commitment) adalah suatu pendekatan emosional dari individu dalam 

keterlibatan dengan organisasi, sehingga individu akan merasa dihubungkan 

dengan organisasi. Komponen afektif berkaitan dengan emosional, 

identifikasi dan keterlibatan pegawai di dalam suatu organisasi. Karyawan 

yang komitmen organisasinya berdasarkan komitmen afektif yang kuat akan 

meneruskan bekerja dengan perusahaan karena keinginan mereka sendiri, 

berdasarkan tingkat identifikasinya dengan perusahaan dan kesediannya 

untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuan (Hackett et al., 1994). 

(2). Komitmen berkelangsungan (continuance commitment). Komitmen 

berkelangsungan  (continuance commitment)  adalah hasrat yang dimiliki 

oleh individu untuk bertahan dalam organisasi, sehingga individu merasa 

membutuhkan untuk dihubungkan dengan organisasi. Komitmen ini 

didasarkan pada persepsi pegawai tentang kerugian yang akan dihadapinya 

jika ia meninggalkan organisasi. Karyawan dengan komitmen 

berkelangsungan yang kuat akan meneruskan keanggotaannya dengan 

http://jurnal-sdm.blogspot.com/


organisasi, karena mereka membutuhkannya. (3). Komitmen normatif 

(Normative commitment). Komitmen normatif (normative commitment) 

adalah suatu perasaan wajib dari individu untuk bertahan dalam organisasi. 

Normatif merupakan perasaan-perasaan pegawai tentang kewajiban yang 

harus ia berikan kepada organisasi, dan tindakan tersebut merupakan hal 

benar yang harus dilakukan. Karyawan dengan komitmen normatif yang kuat 

akan tetap bergabung dalam organisasi karena mereka merasa sudah cukup 

untuk hidupnya.  

Dessler (1994), mengemukaan bahwa tingginya komitmen karyawan 

dalam suatu organisasi dipengaruhi oleh : (1) Nilai-nilai kemanusiaan. 

Pondasi yang utama dalam membangun komitmen karyawan adalah adanya 

kesungguhan dari organisasi untuk bisa memprioritaskan nilai-nilai 

kemanusiaan. (2) Komunikasi dua arah yang komprehensif. Komitmen 

organisasi dibangun atas dasar kepercayaan, dan kepercayaan pasti 

membutuhkan komunikasi dua arah. Tanpa adanya komunikasi dua arah 

mustahil komitmen organisasi dapat dibangun dengan baik. (3) Rasa 

kebersamaan dan kerukunan. (4) Visi dan Misi, lebih lanjut Dessler (1994) 

menjelaskan bahwa pemimpin dapat memberi inspirasi bagi tumbuhnya 

performansi dan komitmen karyawan yang tinggi dengan cara memberi 

kesempatan pada karyawan untuk dapat mengerti dan memahami visi dan 

misi bersama dalam sebuah organisasi. (5) Nilai sebagai dasar perekrutan. 

Nilai personal merupakan dasar kesesuaian seseorang untuk menunjukkan 

kesesuaian dengan organisasi. (6) Kestabilan kerja. Karyawan dengan 

kestabilan yang tinggi akan memperoleh komitmen organisasi yang tinggi 

pula. (7) Penghayatan finansial, (dalam http://etd.eprints.ums.ac.id).  

 

2.1.3. Budaya Organisasi 



Hofstede (1980) menurunkan konsep budaya dari program mental yang 

dibedakan dalam tiga tingkatan, sebagaimana dikutip oleh Armia (2002), 

yaitu: (1) tingkat universal, yaitu program mental yang dimiliki oleh seluruh 

manusia. Pada tingkatan ini program mental seluruhnya melekat pada diri 

manusia. (2) tingkat collective, yaitu program mental yang dimiliki oleh 

beberapa, tidak seluruh manusia. Pada tingkatan ini program mental khusus 

pada kelompok atau kategori dan dapat dipelajari. (3) tingkat individual, 

yaitu program mental yang unik yang dimiliki oleh hanya seorang, dua orang 

tidak akan memiliki program mental yang persis sama. Pada tingkatan ini 

program mental sebagian kecil melekat pada diri manusia, dan lainnya dapat 

dipelajari dari masyarakat, organisasi atau kelompok lain. 

Menurut Schein seperti dikutip oleh Luthan (2006:124), budaya 

organisasi adalah sebuah asumsi yang diciptakan, ditemukan atau 

dikembangkan oleh sebuah kelompok tertentu seiring dengan pengalaman 

menghadapi masalah yang muncul dari dalam maupun dari luar keplompok 

tersebut dan kemudian dianggap berharga dan dirasa perlu untuk diajarkan 

pada anggota baru sebagai cara yang benar untuk menanggapi, memikirkan 

dan menghadapi suatu masalah yang ada. Davis (1994), budaya organisasi 

adalah pola keyakinan dan nilai-nilai yang dipahami dan dijiwai oleh 

anggota organisasi sehingga pola tersebut memberikan makna tersendiri bagi 

organisasi besangkutan dan menjadi dasar aturan berperilaku dalam 

organisasi (dalam Sudarmadi,  2007).  

Sofyandi dan Garniwa (2007:45) mendefinisikan bahwa budaya 

organisasi merupakan sistem nilai, keyakinan dan norma bersama. Lebih 

lanjut, Waridin dan Masrukhin (2006) seperti dikutip oleh Kusumawati 

(2008) menyatakan bahwa budaya organisasi adalah suatu sistem nilai yang 

diperoleh dan dikembangkan oleh organisasi dan pola kebiasaan dan falsafah 

dasar pendirinya, yang terbentuk menjadi aturan yang digunakan sebagai 



pedoman dalam berfikir dan bertindak dalam mencapai tujuan organisasi. 

Susanto (1997) memberikan definisi budaya organisasi sebagai nilai-nilai 

yang menjadi pedoman sumber daya manusia untuk menghadapi 

permasalahan eksternal dan usaha penyesuaian integrasi ke dalam 

perusahaan sehingga masing-masing anggota organisasi harus memahami 

nilai-nilai yang ada dan bagaimana mereka harus bertindak atau berperilaku. 

Munandar dkk (2004) seperti dikutip oleh Brahmasari (2008) 

mengemukakan bahwa budaya organisasi mempunyai lima ciri-ciri pokok 

yaitu: (1) Budaya organisasi merupakan satu kesatuan yang integral dan 

saling terkait, (2) Budaya organisasi merupakan refleksi sejarah dari 

organisasi yang bersangkutan, (3) Budaya organisasi berkaitan dengan hal-

hal yang dipelajari oleh para antrapolog, seperti ritual, simbol, criteria, dan 

ketokohan, (4) Budaya organisasi dibangun secara sosial, dalam pengertian 

bahwa budaya organisasi lahir dari konsensus bersama dari sekelompok 

orang yang mendirikan organisasi tersebut, (5) budaya organisasi sulit 

dirubah.  

Robbins (2002:247) mendefinisikan, budaya organisasi mengacu ke 

sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan 

organisasi itu dari organisasi-organisasi lain. Lebih lanjut Robbins 

(2002:248) mengemukakan ada tujuh karakteristik primer  yang secara 

bersama-sama menangkap hakikat budaya suatu organisasi apapun bentuk 

organisasinya. Ketujuh karakteristik tersebut,  yaitu : (1) Inovasi dan 

pengembalian risiko, yaitu sejauh mana para karyawan didorong untuk 

inovatif dan mengambil risiko.(2) Perhatian ke rincian, yaitu sejauh mana 

para karyawan diharapkan memperlihatkan presisi (kecermaatan) analisis 

dan perhatian kerincian. (3) Orientasi hasil, yaitu sejauh mana manajemen 

memusatkan pada hasil bukannya pada teknik dan proses yang digunakan 

untuk mencapai hasil itu.(4) Orientasi orang, yaitu sejauh mana keputusan 



manajemen memperhitungkan efek hasil-hasil pada orang-orang didalam 

organisasi tertentu. (5) Orientasi tim, yaitu sejauh mana kegiatan kerja 

diorganisasikan sekitar tim-tim,bukannya individu-individu. (6) Keagresifan, 

yaitu sejauh mana orang-orang itu agresif dan kompetitif bukannya santai-

santai. (7) Kemantapan, Sejauh mana kegiatan organisasi menekankan 

dipertahankannya status quo sebagai kontras dari pertumbuhan.  

 

2.1.4.  Peluang Karir  

Menurut Handoko (2000:123), peluang pengembangan karir merupakan 

peningkatan-peningkatan pribadi yang dilakukan untuk mencapai suatu 

rencana karir. Simamora (2001 : 504), berpendapat bahwa kata karir dapat 

dipandang dari beberapa perspektif yang berbeda, antara lain dari perspektif 

yang obyektif dan subyektif. Dipandang dari perspektif yang subyektif, karir 

merupakan urut-urutan posisi yang diduduki oleh seseorang selama 

hidupnya, sedangkan dari perspektif yang obyektif, merupakan perubahan-

perubahan nilai, sikap, dan motivasi yang terjadi karena seseorang menjadi 

semakin tua. Applebaum et al (2001) dan Tuty Lindawaty (2003), 

mengatakan peluang pengembangan karir merupakan peningkatan status 

seseorang dalam suatu organisasi dalam jalur karir yang telah ditetapkan oleh 

organisasi yang bersangkutan (dalam Wibobo (2006).  

Rivai dan Sagala yang dikutip Ayudiarini (2011) mendefinisikan 

pengembangan karir adalah proses peningkatan kemampuan kerja individu 

yang dicapai dalam rangka mencapai karir yang diinginkan. Mathis dan 

Jackson (2003), menekankan organisasi dapat mendukung perencanaan 

karier karyawan dalam bentuk pemberian  seperti: pendidikan karir, 

informasi karir, monitoring, konseling dukungan manajemen, pelatihan dan 

pengembangan serta umpan balik kinerja pada karyawan, maka fungsi SDM 

dapat berperan dalam pengembangan karier karyawan melalui proses-proses 



berurutan seperti berikut (1)mempertemukan kebutuhan individu dan 

organisasi; (2) identifikasi peluang karier dan persyaratan; (3) menakar 

potensi karyawan dimana melambangkan inisiatif-inisiatif pengembangan 

karir. Lebih lanjut Mathis dan Jackson (2003), mengemukakan berbagai 

alasan karyawan sering meninggalkan pekerjaan atau keluar dari pekerjaan 

salah satunya kurangnya peluang untuk maju. Peluang untuk maju dalam 

karier bagi karyawan biasanya berkaitan dengan kesempatan yang diberikan 

untuk bertumbuh dan berkembang melalui perencanaan dan pengembangan 

karir, termasuk di dalamnya program-program pelatihan dan pengembangan 

karier yang difasilitasi organisasi. Pengembangan karier membutuhkan 

dukungan penuh dari manajemen dan system pengembangan karier 

hendaknya mencerminkan kultur organisasi.  (dalam elib.unikom.ac.id).   

 

2.1.5. Sistem Kompensasi  

Kompensasi merupakan balas jasa yang diberikan oleh organisasi / 

perusahaan kepada karyawan,  yang dapat bersifat langsung maupun tidak 

langsung,  pada  periode  yang  tetap.  Sistem  kompensasi  yang  baik  akan 

mampu  memberikan  kepuasan  bagi  karyawan  dan  memungkinkan 

organisasi  memperoleh,  mempekerjakan,  dan  mempertahankan karyawan. 

Bagi organisasi /perusahaan, kompensasi memiliki arti penting karena  

kompensasi  mencerminkan  upaya  organisasi  dalam mempertahankan  dan  

meningkatkan  kesejahteraan  karyawannya.  

Pengalaman  menunjukkan  bahwa  kompensasi  yang  tidak memadai  dapat 

menurunkan  prestasi  kerja,  motivasi  kerja,  dan  kepuasan  kerja  

karyawan, bahkan  dapat  menyebabkan  karyawan  yang  potensial  keluar  

dari perusahaan. 

Menurut Handoko (2001:155), kompensasi adalah segala sesuatu 

yang diterima para karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. 



Simamora (2004:442) kompensasi merupakan apa yang diterima oleh para 

karyawan sebagai ganti kontribusi mereka kepada organisasi. Kompensasi 

menurut Sukamti (1989:226) adalah apa yang diterima pegawai sebagai 

penukaran dari pekerjaan mereka. Lebih lanjut Sukamti menyimpulkan 

bahwa kompensasi merupakan satu dari banyak persoalan yang paling sulit 

di dalam manajemen sumber daya manusia. Semua pegawai mengenal apa 

kompensasi itu, karena mereka menerimanya dalam bentuk gaji dan upah, 

tetapi hanya sedikit yang menyadari jumlah kompensasi yang mereka terima 

dalam bentuk jaminan kesejahteraan seperti asuransi kesehatan, uang cuti, 

ataupun uang pensiun. Hal ini membantu organisasi untuk mendapatkan, 

memelihara dan mempertahankan satu angkatan kerja yang produltif. Tanpa 

kompensasi yang memadai pegawai akan meniggalkan organisasi dan 

mencari pekerjaan ditempat lain dan untuk penggantiannya memerlukan 

biaya yang besar dan memakan waktu. Maka Mathias dan Jakson 

menyebutkan kompensasi adalah: (1) Pembayaran adalah kompensasi dasar 

yang diterima pegawai, biasanya terdiri upah harian/jam atau gaji bulanan. 

(2) Iinsentif adalah hadiah atau penghargaan yang dirancang untuk 

mendorong dan memotivasi pegawai untuk berusaha melampaui performansi 

normal yang diharapkan. Biasanya berbentuk bonus, komisi dan sebagainya. 

(3) Jaminan kesejahteraan: adalah hadiah atau penghargaan yang dapat 

dinikmati oleh pegawai atu kelompok pegawai karena keanggotaannya 

dalam suatu organisasi.  

Program kompensasi yang efektif dalam suatu organisasi menurut 

Mathis dan Jackson (2003) dipengaruhi oleh empat tujuan yaitu: kepatuhan 

legal, ke-efektifan biaya bagi organisasi, kesetaraan (eguity) individual, 

internal dan eksternal bagi karyawan serta peningkatan kinerja organisasi. 

Pengaruh internal meliputi kebijakan kompensasi perusahaan untuk 

membayar.   Sedangkan factor eksternal yang berpengaruh pada tingkat 



gaji  mencakup kondisi pasar  kerja, tingkat gaji wilayah, biaya hidup, hasil 

tawar-menawar kolektif dan persyaratan legal (dalam elib.unikom.ac.id).  

Tujuan penghargaan menurut Ivancevich, Konopaske, Matteson ( 

2005:226), adalah (1) menarik orang yang memeliki kualifikasi untuk 

bergabung dengan organsasi, (2) mempertahankan karyawan agar terus 

datang untuk bekerja, (3) memotivasi karyawan untuk mencapai tingkat 

kinerja yang tinggi. Sedangkan  menurut Hasibuan (2002: 120) tujuan 

pemberian kompensasi anatara lain: (1) Ikatan Kerja Sama. Dengan 

pemberian kompensasi terjadilah ikatan kerja sama formal antara majikan 

dengan karyawan. Karyawan harus mengerjakan tugas-tugasnya dengan 

baik, sedangkan pengusaha/majikan wajib membayar kompensasi sesuai 

dengan perjanjian yang disepakati. (2) Kepuasan Kerja. Dengan balas jasa, 

karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik, status sosial dan 

egoistiknya sehingga memperoleh kepuasan kerja dari jabatannya. (3) 

Pengadaan Efektif. Jika program kompensasi ditetapkan cukup besar, 

pengadaan karyawan yang qualified untuk perusahaan akan lebih mudah. (4) 

Motivasi. Jika balas jasa yang diberikan cukup besar, manajer akan mudah 

memotivasi bawahannya. (5) Stabilitas Karyawan. Dengan program 

kompensasi atas prinsip adil dan layak serta eksternal konsistensi yang 

kompetitif, maka stabilitas karyawan lebih terjamin karena turn-over relatif 

kecil. (6) Disiplin. Dengan pemberian balas jasa yang cukup besar, maka 

disiplin karyawan semakin baik. Mereka akan menyadari dan mentaati 

peraturan-peraturan yang berlaku. (7) Pengaruh Serikat Buruh. Dengan 

program kompensasi yang baik, pengaruh serikat buruh dapat dihindarkan 

dan karyawan akan berkonsentrasi pada pekerjaannya. (8) Pengaruh 

Pemerintah. Jika program kompensasi sesuai dengan undang-undang 

perburuhan yang berlaku (seperti batas upah minimum), maka intervensi 

pemerintah dapat dihindarkan. 



 

 

 

 

 

2.2. Pengembangan Hipotesis 

2.2.1. Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Turnover Intention 

Permasalahan dalam lingkup organisasi kerja dan organisasi yang 

sering dikaitkan dengan perihal komitmen pada organisasi adalah tunrover 

dan absenteeisme sehingga salah satu aspek yang penting dalam organisasi 

adalah mempertahankan keberadaan dan menekan turnover dengan 

memperhatikan nilai-nilai utama sebuah organisasi. Sehingga berdampak 

pada pengurangan kasus – kasus kemangkiran  dan berkurangnya turnover. 

Mengacu pada apa yang diatakan Robbin (1998) menyatakan bahwa budaya 

organisasi yang kuat memeliki pengaruh yang cukup kuat dan berpengaruh 

besar terhadap perilaku karyawan dan secara langsun mengurangi turnover, 

begitu pun sebaliknya. Sehingga karyawan memandang pekerjaaan bukan 

sebagai beban atau kewajiban tetapi sarana berkarya dan mengembangkan 

diri, karena seseorang karyawan diharapkan mampu menjiwai pekerjaannya 

serta bekerja dengan pikiran dan hati bila karyawan itu mampu menerima 

nilai-nilai utama organisasi seutuhnya (dalam Novliadi, 2008). Maka hasil 

penelitian Novliadi, membuktikan bahwa budaya organisasi yang kuat 

memeliki pengaruh yang cukup kuat dan berpengaruh besar terhadap 

perilaku karyawan dan secara langsung mengurangi turnover.  

Berdasarkan beberapa hasil penelitian di atas, maka dirumuskan 

hipotesis pertama sebagai berikut:  

H1: “Budaya organisasi berpengaruh negatif terhadap turnover intention” 

 



 

2.2.2. Pengaruh Peluang Karir terhadap turnover intention  

Peluang pengembangan karir juga merupakan salah satu varibel yang 

mempengaruhi turnover intention, oleh karena itu organisasi perlu mengelola 

karir dan mengembangkannya dengan baik supaya produktivitas karyawan 

tetap terjaga dan mampu mendorong karyawan untuk selalu melakukan hal 

yang terbaik dan menghindari turnover yang berakibat penurunan kinerja 

organisasi. Hasil penelitian Risambessy (2010), menyimpulkan  bahwa  

praktek pengembangan  peluang karir  secara  signifikan  berpengaruh  

negatif terhadap turnover intention.  

Berdasarkan beberapa hasil penelitian di atas, maka dirumuskan 

hipotesis kedua sebagai berikut:  

H2: “Peluang karir berpengaruh negatif terhadap turnover intention” 

 

2.2.3. Pengaruh Sistem kompensasi terhadap turnover intention 

Hal yang memotivasi semangat kerja seseorang adalah untuk 

memenuhi kebutuhan serta kepuasan baik materiil maupun non materiil yang 

diperolehnya sebagai imbalan atau balas jasa dari jasa yang diberikannya 

kepada organisasi. Herzberg et.al (1959) menyatakan bahwa faktor hygiene 

seperti gaji hanya akan menghasilkan motivasi dalam jangka yang pendek. 

Oleh karena itu insentif yang diberikan kepada individu yang telah berhasil 

melampaui target dari apa yang ditetapkan perlu dihargai jerih payah kerja 

kerasnya (dalam http://www.masbow.com). 

Meskipun kompensasi bukan merupakan satu-satunya faktor yang 

berpengaruh terhadap komitmen karyawan, akan tetapi diyakini bahwa 

kompensasi merupakan salah satu faktor penentu dalam menimbulkan 

komitmen karyawan yang tentu saja akan memotivasi karyawan untuk 

meningkatkan produktivitas kerja mereka. Jika karyawan merasa bahwa 

http://www.masbow.com/


usahanya akan dihargai dan jika perusahaan menerapkan sistem kompensasi 

yang dikaitkan dengan evaluasi pekerjaan, maka perusahaaan telah 

meminimalkan turnover. Hasil penelitian Harianja (...) pada PT. Indomarco 

Prismatama Cabang Surabaya, menunjukkan bahwa sistem kompensasi 

berpengaruh positif terhadap turnover intention. 

H3: Sistem kompensasi berpengaruh positif terhadap turnover intention. 

 

2.2.4. Pengaruh Komitmen karyawan terhadap Turnover Intention 

Salah satu aspek yang penting dalam organisasi adalah 

mempertahankan keberadaan karyawan dan menekan turnover. Pada 

kenyataannya, seringkali manager sumber daya manusia kurang memahami 

aspek-aspek yang mendasari keputusan seseorang untuk turnover. Akibat 

dari ketidaktahuan ini maka timbul kesenjangan antara pihak karyawan 

dengan pihak managemen. Hasil penelitian Andini (2006), pada Pada Rumah 

Sakit Roemani Muhammadiyah Semarang menunjukkan bahwa komitmen 

organisasi berpengaruh positif terhadap turnover intention. 

H4: “ Komitmen karyawan berpengaruh positif terhadap turnover” 

 

2.2.5. Komitmen organisasi sebagai faktor yang memediasi Pengaruh 

Budaya Organisasi, Peluang Karir, dan Sistem Kompensasi terhadap . 

Ada kemungkinan bahwa dua variabel atau lebih secara bersama-

sama dapat mempengaruhi sebuah variabel terikat. Sebuah variabel lain 

dapat juga berpengaruh sebagai variabel mediasi. Dalam hal ini budaya 

organisasi, peluang karir, dan sistem kompensasi dapat mempengaruhi 

turnover intention secara bersamaan dengan komitmen sebagai variabel 

mediasi. Hasil penelitian Novliadi (2008), menyatakan bahwa budaya 

organisasi memeliki pengaruh yang cukup besar teryadap perilaku karyawan 

dan secara langsung mempengaruhi turnover.  



Menurut Ali dan Kristiani (2006), yang dikutip Tobin (2010) dalam 

penelitiannya pada perawat di sebuah rumah sakit menegaskan bahwa 

terjadinya turnover disebabkan oleh tidak adanya kompensasi yang sesuai 

dengan pelayanan yang diberikan oleh perawat, sehingga menimbulkan 

keinginan perawat untuk pindah kerja, terutama pada rumah sakit swasta. 

Lebih lanjut Ali dan Kristiani (2006), memaparkan sebuah hasil Studi di 

Belanda yang dilakukan oleh WHO terhadap perpindahan dokter dan 

perawat internasional, menunjukkan bahwa dokter dan perawat berusaha 

pindah karena tidak ada jaminan kompensasi yang bisa memperbaiki situasi 

profesional dan finansial mereka.  

Menurut Fubrin yang dikutip Hasibuan (2006), menyatakan 

pengembangan karir adalah aktivitas yang membantu karyawan 

merencanakan masa depan karir mereka di perusahaan atau organisasi agar 

karyawan dan organisasi dapat mengembangkan diri secara maksimum 

(dalam Dalimunthe, 2008). Dalam sebuah kajian yang dipaparkan oleh 

Kristanto (2008) dalam menyimpulkan bahwa perubahan paradigma di 

bidang praktek-praktek manajemen sumber daya manusia, khususnya 

mengenai karir di masa kini telah mengalami perubahan. Lebih lanjut 

Kristanto (2008) menceriterakan Indonesia sejak terjadi krisis tahun 1997 

mengakibatkan banyak perusahaan yang collapse, sehingga banyak 

karyawan berkualitas yang keluar dan mencari  kerja di tempat lain, karena 

suatu kondisi perusahaan yang sedang dalam keadaan sakit akan 

mempengaruhi keinginan kuat setiap karyawan yang ingin mengembangkan 

karinya. Jadi peluang karir adalah salah satu faktor yang mempengaruhi 

turnover pada sebuah organisasi atau perusahaan.  

Karena diduga bahwa budaya organisasi, peluang karir dan sistem 

kompensasi mempengaruhi komitmen dan hasil penelitian sebelumnya 



menyebutkan bahwa komitmen dapat mempengaruhi turnover intention 

maka disusun hipotesisi sebagai berikut: 

H5: “Budaya organisasi, peluang karir, dan sistem kompensasi 

berpengaruh terhadap turnover intention dengan Komitmen karyawan 

sebagai variabel medias 

 

 

2.3. Model Penelitian  

Gambar 2.1 

Model Penelitian 
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