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Bab II 

Telaah Pustaka 

 

2.1 Diversity Management 

2.1.1 Pengertian Diversity Management 

“Jika organisasi-organisasi ingin tetap berdaya saing dalam pasar, 

keberagaman harus menjadi bagian dari tujuan stratejik”. Susan Meisinger, 

presiden dan CEO SHRM. 

 

Keragaman bisa menjadi pedang bermata dua, 

meningkatkan kesempatan untuk kreativitas serta 

kemungkinan bahwa anggota kelompok akan puas dan gagal 

untuk mengidentifikasi dengan kelompok. Keragaman atau 

diversity pada awalnya hanya berarti variasi. Sekarang ini, 

digunakan sebagai pengertian untuk menjelaskan tempat 

kerja bagi orang dengan berbagai latar belakang dan budaya. 

Keragaman terlihat dalam perbedaan demografis di 

angkatan kerja. Di antara masalah yang harus ditangani, 

sebagai bagian dari pengelolaan keragaman adalah untuk 

berurusan dengan sejumlah masalah yang sering 

dikemukakan baik oleh individu dari kelompok yang 
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dilindungi maupun oleh yang lainnya. Banyak pribadi dari 

kelompok yang dilindungi merasa bahwa mereka bekerja 

dalam budaya organisasional yang memusuhi mereka, jika 

tidak dikelola dengan baik akan memicu pertentangan. 

Keprihatinan lainnya adalah terjadinya strereotip, akibatnya 

adalah di tempat kerja akan tercipta konflik antara kelompok 

orang-orang dan mengakibatkan semakin sedikitnya interaksi 

dan kerjasama di tempat kerja. Maka dari itu adalah sangat 

penting untuk mengelola keragaman (Manthis, 2009). 

Menurut Cox (2001) dalam Hoge (2010) keragaman 

adalah variasi dari identitas sosial dan budaya antara orang-

orang yang ada bersama-sama dalam sebuah pekerjaan atau 

pengaturan pasar. Keragaman merupakan banyak perbedaan 

individu dan persamaan yang ada di antara orang. Ada banyak 

dimensi yang berbeda atau komponen keragaman yang 

membuat kita semua unik dan berbeda dari orang lain. 

Sedangkan Thomas (1992) dalam Kamenou (2007) 

mendefinisikan keragaman sebagai komitmen sistematis dan 

terencana di bagian dari organisasi untuk merekrut dan 

mempertahankan staf dari latar belakang demografis yang 
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beragam. Jika menurut Wellner (2000) dalam Gardenswartz 

(2009) keragaman adalah mewakili banyak perbedaan individu 

dan kesamaan yang ada di antara orang-orang. Keragaman 

dapat mencakup banyak karakteristik manusia yang berbeda 

seperti ras, usia, keyakinan, kebangsaan, agama, etnis, 

orientasi seksual. Hal ini dapat diperluas untuk mencakup 

komitmen organisasi dalam meningkatkan karir peluang 

beragam pada karyawan dan memperluas partisipasi mereka 

dalam pengambilan keputusan organisasi. Organisasi 

mencoba menanamkan kesetaraan dalam kebijakan 

keragaman dan sebagai contoh positif dan efektif dalam 

mengelola inisiatif keragaman (Prasad dan Mills, 1997 dalam 

Kamenou, 2007). 

Ada definisi yang luas tentang manajemen keragaman 

tetapi mayoritas mereka fokus pada manfaat organisasi dalam 

mengelola keragaman dan bahwa ada instrumental implisit 

dan pemikiran mekanistik yang mendasari definisi ini. 

Manajemen keragaman adalah strategi yang dimaksudkan 

untuk mendorong dan memelihara lingkungan kerja yang 

positif. Biasanya diprakarsai oleh sumber daya manusia yang 
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profesional dan dikelola oleh kepala departemen dan 

pengawas, program manajemen keragaman yang efektif akan 

meningkatkan pengakuan dan penghormatan terhadap 

perbedaan individu ditemukan di antara sekelompok 

karyawan (www.wisegeek.org). Sedangkan menurut Thomas 

(2012), manajemen keragaman adalah sebagai kemampuan 

untuk membuat keputusan yang berkualitas baik tentang 

kesamaan dan di tengah-tengah perbedaan, dan ketegangan 

terkait dan kompleksitas. Manajemen keragaman dapat 

didefinisikan sebagai program sukarela dilaksanakan yang 

meliputi semua individu ke dalam proses perusahaan dan 

memperkuat keanggotaan mereka dalam jaringan informal 

(Gilbert, 1999 dalam Hoge, 2010). Sedangkan, Cox (2001) 

dalam Hoge (2010) mendefinisikan manajemen keragaman 

sebagai upaya proaktif dari pimpinan dan karyawan untuk 

bereaksi terhadap masalah tenaga kerja yang heterogen. 

Manajemen keragaman sebagai pendekatan secara 

eksplisit yang berkaitan dengan integrasi isu-isu manajemen 

dengan masalah bisnis dan pengembangan budaya tempat 

kerja yang mengakui kebutuhan untuk mengelola persamaan 
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dan perbedaan antara kontributor organisasi. Konsep 

keragaman biasanya meliputi 4 dimensi yang diperlihatkan 

dalam tabel 2.1. Semua dimensi ini dapat menciptakan konflik 

di antara orang dalam pekerjaan, tetapi dapat juga 

memberikan keuntungan dari ide dan sudut pandang yang 

berbeda. 

Manajemen keragaman memastikan tersedianya faktor-

faktor untuk memberi dan mendorong pengembangan 

berkelanjutan angkatan kerja yang beragam dengan 

menyatukan perbedaan-perbedaan yang nyata dan yang 

dipersepsikan tersebut untuk mencapai produktivitas 

maksimum. Hal ini menyebabkan meningkatnya persoalan 

etika dan tanggung jawab sosial, sehingga merupakan 

persoalan kritis organisasi di tengah arus globalisasi yang 

perlu ditangani dengan baik, bila hal tersebut tidak 

diperhatikan dapat menjadi akar masalah dan menghambat 

pertumbuhan organisasi. Mengelola perbedaan dapat 

meningkatkan keefektifan organisasi dan ketika para manajer 

mengelola dengan efektif, maka perbedaan tersebut 

merupakan sumber daya yang sangat penting yang dapat 
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menolong organisasi memperoleh keuntungan dan mampu 

menghadapi berbagai persaingan. Ide gaya manajemen ini 

adalah untuk mendorong karyawan untuk menjadi nyaman 

dengan keragaman di tempat kerja (Manthis, 2009). 

Manajemen keragaman melibatkan kegiatan yang 

bertujuan untuk mengelola perbedaan individu dalam rangka 

untuk memungkinkan orang untuk melakukan potensi 

mereka hingga maksimum, namun tidak terbatas hanya pada 

yang diperlukan untuk bekerja. Upaya-upaya perusahaan 

dalam merekrut keberagaman mencerminkan komitmen 

menyeluruh organisasi untuk menciptakan angkatan kerja 

yang beragam. Adanya peluang yang melarang diskriminasi 

dalam pekerjaan atas dasar ras, agama, jenis kelamin, warna 

kulit, asal kebangsaan, usia, kecacatan dan faktor-faktor 

lainnnya. Beberapa perusahaan mematuhi hukum tersebut 

semata-mata untuk menghindari konsekuensi hukum karena 

melanggar hukum tersebut. Namun sebagian perusahaan 

telah menyadari manfaat-manfaat yang terkandung dalam 

kelompok yang heterogen seperti kreativitas yang lebih besar 
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dan kemampuan untuk membantu perusahaan memperluas 

bisnis pelanggannya.  

Persaingan global menuntut organisasi untuk inovatif. 

Dengan demikian, organisasi secara aktif terlibat dalam 

menarik tenaga kerja yang mencerminkan kondisi masyarakat 

dan membantu perusahaan berekspansi ke pasar-pasar yang 

belum tersentuh. Organisasi-organisasi yang berusaha untuk 

mengembangkan angkatan kerja yang beragam perlu 

menggunakan praktik-praktik perekutan yang menjamin 

kaum wanita, minoritas, dan mereka yang cacat tercakup 

dalam rencana perekutannya. Organisasi yang berhasil dalam 

perekrutan untuk keragaman menemukan bahwa sikap 

inklusif di tempat kerja dengan cepat akan menyebar dengan 

sendirinya (Mondy, 2008) 

2.1.2 Pendekatan untuk Mengelola Keragaman 

Organisasi dapat melakukan pendekatan terhadap 

pengelolaan keragaman dari beberapa perspektif yang 

berbeda. Rangkaian ini dapat dimulai dari perlawanan sampai 

pada penciptaan dari budaya beragam yang inklusif. Maka 

dari itu, organisasi besar dan kecil melihat alasan-alasan 
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penting untuk secara proaktif menghadapi masalah 

keragaman. Hal ini berarti mengambil langkah untuk 

memaksimalkan keunggulan potensi keragaman dengan 

meminimalkan halangan potensial seperti prasangka dan 

dugaan yang dapat mengurangi fungsi keragaman tenaga 

kerja. Berdasarkan pada tinjauan studi riset (Mondy, 2008), 

menyimpulkan bahwa terdapat lima aktivitas sukarela 

organisasi yang menjadi inti dari program manajemen 

keragaman : 

a. Memiliki kepemimpinan yang kuat: Perusahaan dengan 

reputasi yang sangat baik dalam mengelola keragaman 

biasanya memiliki pemimpin yang sangat menghargai 

sebab-sebab keragaman. 

b. Menilai situasi: Perusahaan harus menilai keadaan dengan 

memperhatikan manajemen keragaman. Satu studi 

perangkat yang paling umum digunakan untuk mengukur 

keragaman kesempatan yang setara dalam mendapatkan 

pekerjaan dan matriks, retensi, survei perilaku karyawan.  

c. Memberikan pelatihan dan pendidikan keragaman: Ada 

sejumlah tujuan berbeda untuk pelatihan keragaman. Satu 
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tujuan yang umum adalah untuk meminimalkan tuntutan 

hukum diskriminasi dan pelecehan. Tetapi tujuan lain 

mempunyai fokus pada peningkatan penerimaan dan 

pemahaman orang dengan latar belakang, pengalaman, 

kapabilitas, dan gaya hidup yang berbeda. 

d. Mengubah budaya dan sistem manajemen: idealnya 

program pendidikan harus digabungkan dengan langkah–

langkah pencapaian yang nyata pada sistem kultur dan 

manajemen organisasi yang selalu berubah. 

e. Melakukan evalusi program keberagaman: sebagai contoh, 

apakah survei perilaku karyawan sekarang menunjukkan 

adanya perbaikan dalam perilaku terhadap keberagaman. 

 

2.1.3 Equal Employment Opportunity (EEO) 

Sejumlah hukum internasional yang telaah disahkan 

memiliki pengaruh pada peluang kerja yang setara (Equal 

Employment Opportunity). Pengesahan hukum-hukum tersebut 

mencerminkan sikap masyarakat terhadap perubahan yang 

harus dibuat untuk memberi setiap orang peluang yang setara 

pekerjaan. Hukum-hukum utama meliputi Civil Rights Act 



10 

 

tahun 1866; Equal Pay Act tahun 1963; Title VII of the Civil 

Right Act tahun 1964, sebagaimana diamandemekan tahu 

1972; Age Discrimitation in Employement Act tahun 1967, 

sebagaimana diamandemenkan tahun 1978 dan 1986; 

Rehabilitation Act tahun 1973; Pregnancy Discrimination Act 

tahun 1978; Immigration Reform and Control Act (IRCA) tahun 

1986; Immigration Act tahun 1990; Illegal Immigration Reform 

ang Immigrant Responsibility Act tahun 1996; Civil Rights Act 

tahun 1991; Uniformed Services Employement ang 

Reemployement Rights Acts tahun 1994; dan Veteran’s 

Benefits Improvement Act Tahun 2004. 

Kesetaraan kesempatan dalam pekerjaan adalah sebuah 

konsep luas yang menganggap bahwa individu harus 

mendapatkan perlakuan yang setara dalam semua tindakan 

yang berhubungan dengan pekerjaan. Individu yang dilindungi 

di bawah hukum kesetaraan dalam pekerjaan dilindungi dari 

diskriminasi ilegal (Mathis, 2009). Suatu tindakan yang 

dilakukan pemberi kerja atas pemberian kesempatan dan 

perlakuan sama kepada setiap insan di dunia. Tujuan 

program ini dilakukan untuk mengurangi atau menghapuskan 
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diskriminasi dalam organisasi dan meningkatkan 

produktivitas. Para pemberi kerja harus memenuhi berbagai 

macam peraturan dan garis pedoman EEO. Untuk 

melakukannya, manajemen harus mempunyai pernyataan 

kebijakan EEO dan memelihara catatan yang dibutuhkan 

yang berkaitan dengan EEO. 

 

2.1.4 Konsep Model Keragaman 

Model keragaman menjelaskan keragaman sebagai seperti 

bawang, memiliki lapisan yang dikupas jauh untuk 

mengungkapkan inti. Menurut Gardenswartz & Rowe (2009) 

empat lapisan keragaman adalah dimensi organisasi, dimensi 

eksternal, dimensi internal dan kepribadian, yaitu: 

1. Kepribadian (Lingkaran Dalam) 

Kepribadian digambarkan sebagai sifat dan karakteristik 

stabil individu yang dipandang untuk menentukan 

konsistensi tertentu dengan cara di mana orang 

berperilaku dalam setiap diberikan situasi dan dari waktu 

ke waktu (Winstanley, 2006 dalam Gardenswartz 2009). 

Kepribadian, dimensi yang merupakan inti dari model ini 
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mencakup semua aspek dari seseorang yang dapat 

diklasifikasikan sebagai “gaya pribadi”. Kepribadian adalah 

pusat dari roda keanekaragaman karena itu merupakan 

karakteristik yang bertanggung jawab untuk identitas 

individu seseorang. Didalamnya terdapat Big Five 

Personality (lima besar kepribadian) adalah suatu 

pendekatan yang digunakan dalam psikologi untuk melihat 

kepribadian manusia yang tersusun dalam lima buah 

domain kepribadian yang telah dibentuk dengan 

menggunakan analisis faktor. Lima buah domain 

kepribadian kepribadian tersebut adalah extraversion, 

agreeableness, conscientiousness, neuoriticism, openness to 

experiences (Rothmann, 2003). Sedangkan lapisan lain 

membantu membentuk persepsi individu, disposisi, dan 

tindakan sebagai individu yang berinteraksi dengan dunia 

di sekitar mereka. 

2. Dimensi internal 

Dalam dimensi internal keragaman individu tidak memiliki 

kontrol atas karakteristik ini. Sering karakteristik ini 

adalah sumber prasangka dan diskriminasi. Dimensi 
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internal atau dimensi inti dianggap dimensi yang mungkin 

tidak mudah diubah oleh individu dan juga dianggap 

sesuai dengan perlakuan hukum yang sama, yaitu: usia, 

ras/etnis, jenis kelamin, orientasi seksual, cacat tubuh, 

status perkawinan. 

3. Dimensi eksternal  

Dimensi eksternal merupakan karakteristik yang 

berhubungan dengan pilihan hidup seorang individual. 

Individu dengan tingkat yang lebih tinggi dari kontrol atas 

karakteristik ini  ada pada di dimensi organisasi. Dimensi 

eksternal yang ditandai dengan variabilitas agama atau 

kepercayaan merupakan sebuah pengecualian, itulah 

sebabnya dimensi eksternal di sorot. Ada sepuluh bagian 

dalam dimensi eksternal yaitu: lokasi geografis, 

penghasilan, kebiasaan pribadi, kebiasaan rekreasi, agama, 

latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, penampilan, 

status orang tua dan kedudukan perkawinan. 

4. Dimensi Organisasi (Lingkaran Luar) 

Dimensi organisasi merupakan lapisan paling luar dan 

dimensi ini didefinisikan oleh afiliasi organisasi, ada tujuh 
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bagian dalam dimensi organisasi yaitu: tingkat fungsional, 

konten kerja, minat, departemen, durasi kerja, jenis 

pekerjaan dan lokasi kerja. Ciri-ciri keragaman yang terkait 

dengan ini lapisan item di bawah kendali organisasi yang 

bekerja. Orang-orang dapat mempengaruhi lapisan ini 

dalam kapasitas terbatas, karena kontrol terletak pada 

organisasi di mana seseorang bekerja. 

 

Gambar 2.1 Dimensi dari Keragaman 
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2.1.5 Pengukuran Manajemen Keragaman 

Dengan adanya perbedaan yang ada di antara orang-

orang dalam sebuah organisasi maka dapat menciptakan 

konflik di antara orang dalam pekerjaan, tetapi dapat juga 

memberikan keuntungan dari ide dan sudut pandang yang 

berbeda. Menurut Gardenswartz dan Rowe (2009), model 

pengukuran keragaman meliputi 4 lapisan, yaitu: 

· Personality (extraversion, agreeableness, 

conscientiousness, neuoriticism, openness to 

experiences) 

· Dimensi Internal (usia, etnis, jenis kelamin, orientasi 

seksual, cacat tubuh) 

· Dimensi Eksternal (status perkawinan, lokasi geografis, 

penghasilan, kebiasaan pribadi, kebiasaan rekreasi, 

agama, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, 

penampilan, status orang tua, kedudukan perkawinan) 

· Dimensi Organisasi (tingkat fungsional, konten kerja, 

minat, departemen, durasi kerja, jenis pekerjaan, lokasi 

kerja) 
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2.2 Turnover Intentions 

2.2.1 Pengertian Turnover Intention 

“Turnover is the process through which staff leave a business or organization 

and that business or organization replaces them. Turnover intention is a 

measurement of whether a business or organization's employees plan to 

leave their positions or whether that organization plans to remove employees 

from positions”. Michaele Curtis 

 

Definisi Turnover menurut Gray (2000) dalam Lathifah 

(2008) adalah keputusan yang diambil oleh seorang karyawan 

secara sukarela untuk meninggalkan perusahaan tempatnya 

bekerja. Sedangkan Martin (2000) dalam Suhanto (2009) 

mengatakan bahwa turnover karyawan berarti kerugian 

perusahaan. Karena perusahaan harus merekrut karyawan 

baru lagi untuk mengisi kekosongan tersebut sehingga biaya 

yang dikeluarkan pun tak sedikit dan ditambah lagi laju 

produktivitas perusahaan terganggu.  

Sebelum terjadinya suatu perilaku, ada hal yang 

menjadi prediktor utama dalam menentukan perilaku, yaitu 

intensi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Schiffman dalam 

Suhanto (2009), yang mengatakan bahwa intensi adalah hal 

yang berkaitan dengan kecenderungan seseorang untuk 
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melakukan suatu tindakan atau berperilaku tertentu. Intensi 

atau niat juga dapat diartikan sebagai tujuan atau maksud 

untuk berbuat sesuatu (Kartono dan Gulo, 1987 dalam Jaya, 

2001). Menurut  dalam The Dictionary of Psychology 

mendefinisikan intensi sebagai suatu keputusan untuk 

berperilaku secara tertentu. Dalam referensi lainnya (Ajzen, 

2005 dalam Syafrizal, 2011), mengemukakan definisi intensi 

yaitu indikasi seberapa kuat keyakinan seseorang akan 

mencoba suatu perilaku, dan seberapa besar usaha yang akan 

digunakan untuk melakukan sebuah perilaku. Intensi 

memiliki korelasi yang tinggi dengan perilaku, oleh karena itu 

dapat digunakan untuk meramalkan perilaku. 

Turnover intention sendiri merupakan keinginan dari 

seorang karyawan untuk berpindah dari organisasi satu ke 

organisasi lainnya (Nelwan, 2008 dalam Suhanto, 2009). 

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa turnover intentions 

adalah keinginan untuk berpindah, belum sampai pada tahap 

realisasi yaitu melakukan perpindahan dari satu tempat kerja 

ke tempat kerja lainnya. Sedangkan Harnoto (2002) dalam 

Risambessy (2009) menyatakan, “Turnover intentions adalah 
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kadar atau intensitas dari keinginan untuk keluar dari 

perusahaan, banyak alasan yang menyebabkan timbulnya 

turnover intentions ini dan diantaranya adalah keinginan 

untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.” Handoko 

(2000) dalam Lathifah (2008) menyatakan, “Turnover intentions 

merupakan tantangan khusus bagi pengembangan sumber 

daya manusia. Pendapat penulis juga relatif sama dengan 

pendapat yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa 

turnover intentions pada dasarnya adalah bentuk keinginan 

karyawan untuk berpindah ke perusahaan lain. Karena 

kejadian-kejadian tersebut tidak dapat diperkirakan, kegiatan-

kegiatan pengembangan harus mempersiapkan setiap saat 

pengganti karyawan yang keluar.” 

 

2.2.2 Indikasi Terjadinya Turnover Intentions 

Menurut Harnoto (2002) dalam Suhanto (2009), 

Turnover intentions ditandai oleh berbagai hal yang 

menyangkut perilaku karyawan, indikasi-indikasi tersebut 

bisa digunakan sebagai acuan untuk memprediksi turnover 

http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/07/manajemen-sumber-daya-manusia-fungsi.html
http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/07/manajemen-sumber-daya-manusia-fungsi.html
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intentions karyawan dalam sebuah perusahaan. Indikasinya 

adalah sebagai berikut: 

1. Absensi yang meningkat 

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. Mulai malas bekerja 

Karyawan yang berkeinginan 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. Peningkatan terhadap pelanggaran tata tertib kerja 

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. Peningkatan protes terhadap atasan 
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Karyawan yang berkeinginan 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. Perilaku positif yang sangat berbeda dari biasanya 

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. 

 

2.2.3 Dampak dari Turnover bagi Perusahaan 

Menurut Wahyu Retno (2006) dalam Risambessy (2009), 

disimpulkan bahwa dampak negatif yang ditimbulkan oleh 

turnover tidak hanya dihubungkan dengan faktor biaya tetapi 

juga faktor bukan biaya, sehingga perlu dipertimbangkan 

karena mempengaruhi efektivitas organisasi secara 

keseluruhan. Turnover sebenarnya tidak selalu berdampak 
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negatif, melainkan juga positif terutama bila turnover yang ada 

memang dikehendaki oleh perusahaan. 

Kehilangan beberapa tenaga kerja kadang memang 

diinginkan, apalagi jika tenaga kerja yang pergi adalah yang 

kinerjanya rendah. Turnover merupakan indeks stabilitas dari 

tenaga kerja dimana suatu pergerakan yang berlebihan 

merupakan hal yang tidak diinginkan dan mahal karena dapat 

menimbulkan berbagai dampak seperti berikut: 

1. Hiring costs (biaya perekrutan) meliputi waktu dan 

fasilitas untuk rekruitmen wawancara dan penempatan. 

2. Training costs (biaya pelatihan) meliputi waktu dari 

supervisor, bagian personalia dan pelatih. 

3. Tingkat kecelakaan dari pekerja baru yang cenderung 

lebih tinggi. 

4. Hilangnya produktivitas dalam interval waktu antara 

keluarnya pekerja lama sampai dengan diperoleh 

penggantinya. 

5. Peralatan produksi yang tidak dapat difungsikan secara 

penuh selama proses perekrutan dan masa training. 
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6. Tingkat kerusakan dan waktu yang terbuang cenderung 

lebih tinggi pada pekerjaan baru. 

7. Kerja lembur yang disebabkan oleh banyaknya pekerja 

yang keluar mengakibatkan masalah dalam memenuhi 

jadwal pengiriman yang telah disepakati. 

 

2.2.4 Pengukuran Turnover Intention 

Menurut Mutiara (2004) dalam Risambessy (2009), 

berpendapat bahwa keinginan untuk berpindah kerja 

didefinisikan sebagai keinginan untuk meninggalkan 

organisasi dengan sengaja dan sadar. Sebagaimana halnya 

dengan konsep-konsep lainnya yang bersifat kualitatif atau 

yang di sebut konstruk. Konsep ini dapat diukur dengan 

menggunakan daftar pernyataan (kuesioner) yang dapat terdiri 

dari beberapa pertanyaan. Berikut ini adalah pengukuran 

yang digunakan oleh para peneliti sebelumnya, seperti di 

kutip dalam Suhanto (2009): 

1. Hom, Griffeth dan Sellaro (1984) menggunakan dua 

pertanyaan, yaitu: 

a. saya acapkali berpikir untuk pindah kerja 
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b. seberapa sering anda berpikir untuk pindah kerja. 

2. Jaros Stephen J (1995) menggunakan tiga pertanyaan, 

yaitu: 

a. seberapa sering mereka berpikir untuk meninggalkan 

perusahaan 

b. seberapa senangnya mereka dengan pekerjaan yang 

sekarang sehingga mereka tidak mau mencari jabatan 

dengan atasan yang lain 

c. seberapa senangnya mereka selama ini, sehingga 

mereka tidak berniat untuk pindah kerja pada tahun 

mendatang. 

3. Chen dan Fransesco (2000) menggunakan empat 

pertanyaan, yaitu: 

a. adanya pemikiran untuk meninggalkan pekerjaan 

b. kemungkinan untuk pindah kerja pada waktu yang 

akan datang 

c. keinginan untuk tetap tinggal guna mengembangkan 

karir di perusahaan yang sekarang 

d. merasa tidak mempunyai masa depan, jika tetap bekerja 

di perusahaan ini.  



24 

 

Dalam hal ini peneliti akan menggunakan pertanyaan dari 

Chen dan Fransesco (2000) dalam Suhanto (2009), karena 

item ini sudah mengalami pembaharuan. Indikator-indikator 

yang diukur sebagai berikut: 

a. Sering berfikir keluar dari pekerjaan sekarang 

b. Mungkin meninggalkan pekerjaan tahun depan 

c. Berencana tetap tinggal di perusahaan ini 

d. Mungkin tidak mempunyai masa depan yang baik jika 

tetap bekerja diperusahaan ini 

 

2.3 Job satisfaction 

2.3.1 Pengertian Job satisfaction 

“Job satisfaction as a positive feeling about one is job resulting from an 

evaluation of its characteristics”. Stephens P Robbins 

 

Pembahasan mengenai kepuasan kerja merupakan hal 

yang tidak sederhana, baik dalam arti dan konsepnya maupun 

dalam arti analisisnya, karena kepuasan mempunyai 

pengertian yang beraneka ragam dan banyak faktor yang perlu 

mendapat perhatian dalam membahasnya. Menurut kamus 

besar bahasa Indonesia kepuasan adalah perasaan senang, 
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gembira, dan lega karena sudah terpenuhi hasrat hatinya. 

Seseorang didorong untuk bekerja atau beraktivitas karena 

dia berharap bahwa hal tersebut akan membawa keadaan 

yang lebih baik dan memuaskan daripada keadaan sekarang. 

Jadi, bekerja adalah suatu bentuk aktivitas yang bertujuan 

untuk mendapatkan kepuasan kerja (As'ad, 2002). 

Sementara job satisfaction (kepuasan kerja) didefinisikan 

sebagai keadaan psikis yang menyenangkan yang dirasakan 

oleh pekerja di suatu lingkungan pekerjaan karena 

terpenuhinya semua kebutuhan secara memadai. Dengan 

kata lain kepuasan kerja merupakan respon afektif seseorang 

terhadap suatu pekerjaan. Kepuasan kerja ini bersifat 

individual, tingkat kepuasan antara individu yang satu dengan 

yang lain berbeda-beda. Biasanya setiap individu akan merasa 

puas atas pekerjaannya apabila pekerjaan yang dia lakukan 

telah sesuai dengan harapan dan tujuan dia bekerja (Robbins, 

2003). 

Sedangkan Handoko (2001) dalam Muhadi (2007), 

menyebutkan bahwa kepuasan kerja merupakan keadaan 

emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan 
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dengan mana para karyawan memandang pekerjaan mereka. 

Karyawan dapat menilai seberapa puas atau tidak puas 

dirinya dengan pekerjaannya. Penilaian karyawan atas 

seberapa puas atau tidak puas dirinya dengan pekerjaannya 

adalah perhitungan rumit dari sejumlah elemen pekerjaan 

yang sensitif. Sementara Smith (1996) dalam Suhanto (2009) 

menyatakan bahwa kepuasan kerja adalah perasaan pekerja 

atau pegawai terhadap pekerjaannya, hal ini merupakan sikap 

umum terhadap pekerjaan yang didasarkan penilaian aspek 

yang berada dalam pekerjaan. 

Menurut para ahli, keberhasilan dalam mengelola 

sumber daya manusia diindikasikan dengan adanya kepuasan 

kerja dari para karyawannya, meningkatnya kinerja, dan 

tercapainya tujuan perusahaan. Locke (1976) dalam Lathifah 

(2008) mengartikan kepuasan kerja sebagai pernyataan emosi 

yang positif sebagai hasil dari pengakuan terhadap pekerjaan 

atau pengalaman dalam bekerja. Dalam hal ini dimaksud 

dengan sikap tersebut adalah hal-hal yang berhubungan 

dengan pekerjaan beserta faktor-faktor yang spesifik seperti 

pengawasan, gaji dan tunjangan, kesempatan untuk 



27 

 

mendapatkan promosi dan kenaikan pangkat, kondisi kerja, 

pengalaman terhadap kecakapan, penilaian kerja yang fair 

dan tidak merugikan, hubungan sosial didalam pekerjaan 

yang baik, penyelesaian yang cepat terhadap keluhan-keluhan 

dan perlakuan yang baik dari pimpinan terhadap pegawai. 

 

2.3.2 Teori kepuasan kerja 

Menurut Wexley dan Yukl dalam As’ad (2002) teori-teori 

tentang kepuasan kerja adalah sebagai berikut: 

1) Teori Ketidaksesuaian (discrepancy theory) 

Teori ketidaksesuaian ini dipelopori oleh Porter dalam 

As’ad (2002). Porter mengukur kepuasan kerja seseorang 

dengan menghitung selisih antara apa yang seharusnya ada 

dengan kenyataan yang dirasakan. Locke dalam As’ad (2002), 

menyatakan bahwa kepuasan kerja seseorang bergantung 

kepada discrepancy antara should be (ecpectation, needs atau 

values) dengan apa yang menurut perasaannya atau 

persepsinya telah diperoleh atau dicapai melalui pekerjaan. 

Dengan demikian, orang akan merasa puas jika tidak ada 

perbedaan antara yang diinginkan dengan persepsinya atas 
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kenyataan, karena batas minimum yang diinginkan telah 

terpenuhi. 

2) Teori Keadilan (Equity theory) 

Teori ini dikembangkan oleh Adams dalam As’ad (2002), 

prinsip teori ini adalah bahwa orang akan merasakan puas 

atau tidak puas tergantung apakah ia merasakan adanya 

keadilan (equity) atau tidak (inquity) atas suatu situasi. 

Perasaan adil dan tidak adil atas situasi diperoleh orang 

dengan cara membandingkan dirinya dengan orang lain yang 

sekelas, sekantor maupun di tempat lain. Komponen utama 

dari teori ini adalah input, hasil, orang bandingan, keadilan 

dan ketidakadilan. Input adalah sesuatu yang bernilai bagi 

seseorang yang dianggap mendukung pekerjaannya seperti 

pendidikan, pengalaman dan kecakapan serta banyaknya 

usaha yang dicurahkan, jumlah jam kerja dan peralatan atau 

perlengkapan pribadi yang digunakan untuk pekerjaannya. 

Hasil adalah sesuatu yang dianggap bernilai oleh seseorang 

pegawai yang diperoleh dari pekerjaannya. Orang bandingan 

adalah orang yang berkeja dalam organisasi itu sendiri dengan 

pekerjaan-pekerjaan terdahulu. 
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3) Teori Dua Faktor (Two factors theory) 

Teori ini dikemukakan oleh Herzberg dalam As’ad 

(2002), Ia mengatakan bahwa kepuasan dan ketidakpuasan 

dalam bekerja merupakan dua hal yang berbeda. Karakteristik 

pekerjaan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu 

kelompok satisfiers atau motivator dan kelompok disatisfier 

atau hygiene factors. Disatisfier atau hygiene factors meliputi 

gaji, upah, pengawasan, hubungan antar pribadi, kondisi 

kerja dan status. Jumlah tertentu dari hygiene factors 

diperlukan untuk memenuhi dorongan biologis serta 

kebutuhan dasar seseorang. Jika kebutuhan ini tidak 

terpenuhi seseorang tidak akan puas. Namun jika besarnya 

hygiene factors memadai untuk memenuhi kebutuhan 

tertentu, seseorang tidak akan lagi kecewa tetapi mereka 

belum merasa terpuaskan, dengan kata lain faktor ini terbukti 

menjadi sumber ketidakpuasan seseorang. Perbaikan 

terhadap gaji atau kondisi kerja tidak akan menimbulkan 

kepuasan tetapi hanya mengurangi ketidakpuasan. 

 

 



30 

 

2.3.3 Pengukuran job satisfaction 

Lebih jauh dikatakan bahwa kepuasan kerja 

mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya, 

yang dapat terlihat dari sikap positif pekerja terhadap 

pekerjaannya dan segala sesuatu yang dihadapi pada 

lingkungan kerja. Indikator-indikator yang diukur sebagai 

berikut Celluci, Anthony J. dan David L. DeVries (1978) dalam 

Lathifah (2008) : 

· Kepuasan dengan gaji (Satisfaction with pay) 

· Kepuasan dengan promosi (Satisfaction with 

promotion) 

· Kepuasan dengan rekan sekerja (Satisfaction with co-

workers) 

· Kepuasan dengan penyelia (Satisfaction with 

supervisor) 

· Kepuasan dengan pekerjaan itu sendiri (Satisfaction 

work itself) 
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2.4 Pengaruh diversity management terhadap job 

satisfaction 

Manajemen keragaman dapat berfungsi sebagai atribut 

yang membantu mempromosikan pencapaian tujuan dan 

sasaran organisasi. Prinsip yang mendasari manajemen 

keragaman berkaitan dengan penerimaan. Sebab umum dan 

yang utama yang menyebabkan manajemen keragaman dan 

ketidakpuasan karyawan adalah pancaran dari pekerjaan itu 

sendiri, yang mana hubungan antar karyawan yang bersifat 

alami dan antar karyawan yang beragam. Judge dan Locke 

(1993) dalam Nurcholiq (2005) juga menyatakan bahwa 

tingkat kepuasan kerja yang dirasakan dipengaruhi oleh 

proses pemikiran seseorang. Mereka mengemukakan apabila 

seorang karyawan merasa puas atas pekerjaannya maka 

karyawan tersebut akan merasa senang dan terbebas dari 

rasa tertekan sehingga akan timbul rasa aman untuk tetap 

bekerja pada lingkungan kerjanya. Korte dan Wyne (1996) 

dalam Suhanto (2009) berpendapat bahwa terjadinya 

kemerosotan hubungan dalam organisasi disebabkan karena 

menurunnya komunikasi antar karyawan, antar sesama 
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pekerja dan atasan yang mempunyai hubungan dengan 

kepuasan kerja dan kadang dapat menyebabkan karyawan 

meninggalkan pekerjaan. 

Dari pembahasan di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

H1: diversity management berpengaruh terhadap job 

satisfaction karyawan non akademik dan karyawan akademik 

 

2.5 Pengaruh diversity management terhadap turnover 

Intentions 

Manajemen keragaman adalah kunci untuk 

pertumbuhan pasar global yang sangat kompetitif saat ini. 

Organisasi yang mencari relevansi pasar harus merangkul 

keragaman dalam cara mereka berpikir, bertindak dan 

berinovasi. Pada organisasi terlihat bahwa manajemen 

keberagaman sensitif terhadap keinginan berpindah. Turnover 

intentions diindikasikan sebagai sikap individu yang mengacu 

pada hasil evaluasi mengenai kelangsungan hubungannya 

dengan organisasi dimana dirinya bekerja dan belum terwujud 

dalam bentuk tindakan pasti (Suwandi dan Indriantoro, 1999 
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dalam Syafrisal, 2011). Penelitian mengenai hubungan antara 

manajemen keragaman dan keinginan berpindah 

menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Keberagaman dapat 

membawa dampak positif dan dampak negatif. Beberapa 

peneliti menemukan manajemen keragaman mempunyai 

pengaruh terhadap keinginan berpindah (Mondy, 2008). 

Manajemen keragaman dalam situasi ini mempengaruhi 

keinginan untuk meninggalkan pekerjaannya. 

Dari pembahasan di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

H2: diversity management berpengaruh terhadap turnover 

Intentions karyawan non akademik dan karyawan akademik 

 

2.6 Pengaruh job satisfaction terhadap turnover Intentions 

Keinginan berpindah mencerminkan keinginan individu 

untuk meninggalkan organisasi dan mencari alternatif 

pekerjaan lain. Menurut Pasewark dan Strawser (1996) dalam 

Lathifah (2008) kepuasan kerja secara langsung berpengaruh 

terhadap keinginan berpindah karyawan. Shafer (2002) dalam 

Suhanto (2009) mengungkapkan kepuasan kerja berpengaruh 
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terhadap keinginan berpindah. Disamping itu, kepuasan kerja 

secara langsung atau secara tidak langsung berhubungan 

dengan keinginan untuk pindah bagi karyawan. Keinginan 

untuk pindah adalah indikator yang penting dari turnover 

sesungguhnya diwaktu yang akan datang (Futrell dan 

Parasuraman, 1984 dalam Syafrisal, 2011). Penelitian yang 

dilakukan oleh Hezberg (1987) dalam Lathifah (2008) menarik 

kesimpulan bahwa adanya hubungan negatif antara kepuasan 

kerja dengan niat untuk pindah. Thatcher dan Stepina (2001) 

dalam Risambessy (2009) menguatkan pendapat serupa 

dengan menggunakan variabel kepuasan kerja untuk 

memprediksi niat karyawan untuk keluar dari organisasi 

Dari pembahasan di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

H3 : job satisfaction berpengaruh terhadap turnover intentions 

karyawan non akademik dan karyawan akademik 
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2.7 Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual yang dibangun berdasarkan 

uraian di atas dan menggambarkan secara keseluruhan 

hipotesis penelitian ini ditunjukkan pada gambar berikut: 

Gambar 2.2 

Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

2.9 Hipotesis 

1. diversity management berpengaruh terhadap job satisfaction 

karyawan non akademik dan karyawan akademik  

2. diversity management berpengaruh terhadap turnover 

Intentions karyawan non akademik dan karyawan akademik 

3. job satisfaction berpengaruh terhadap turnover intentions 
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