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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Saat ini hal yang begitu penting di dalam sebuah perusahaan adalah 

sumber daya manusia. Tanpa adanya sumber daya manusia maka perusahaan 

tidak dapat berjalan. Sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan 

merupakan penggerak untuk mencapai tujuan perusahaan dan tanpa sumber 

daya manusia maka perusahaan tidak dapat menggerakkan sumber daya 

lainnya seperti sumber daya mesin, modal, bahan baku dan lain-lain.  

Sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan ada berbagai 

kriteria, ada sumber daya manusia yang selalu mengerahkan kemampuannya 

dalam bekerja dan banyak juga sumber daya manusia yang tidak 

mengerahkan kemampuannya dalam bekerja. Penyebab terjadinya situasi 

seperti inilah yang sering terjadi dalam perusahaan. Oleh karena itu yang 

perlu dilakukan oleh perusahaan adalah mengelola sumber daya manusia 

dengan baik di dalam perusahaan agar tujuan perusahaan bisa tercapai. 

Terkadang di dalam perusahaan memiliki karyawan yang tidak 

mengerahkan seluruh kemampuan yang dimiliki untuk mencapai tujuan 

perusahaan  karena adanya keinginan untuk keluar atau pindah ke perusahaan 

lain (turnover intention) untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari 

pekerjaannya saat ini.  Turnover intention adalah keinginan untuk berpindah 

pekerjaan atau keinginan untuk keluar dari suatu organisasi dalam bentuk 

berhenti kerja atau pindah ke organisasi lain karena tidak merasa nyaman dan 
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berkeinginan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi. Turnover 

intention dapat diartikan sebagai niat karyawan untuk berpindah dari suatu 

organisasi atau keluar dari organisasi, baik dalam bentuk pemberhentian atau 

pengunduran diri (Putri dan Suana , 2016). 

Turnover yang tinggi dapat menyebabkan kurang efektifnya sebuah 

organisasi, karena hilangnya karyawan yang berpengalaman (Andini, 2006). 

Untuk itu perusahaan perlu dan sangat penting melihat bagaimana tingkat 

turnover intention yang terjadi dalam perusahaan. Kemudian perusahaan 

harus menetapkan kebijakan dan mengatasi agar tingkat turnover intention 

yang terjadi bisa diminimalkan. 

Ketika tingkat turnover intention pada perusahaan tinggi maka 

akan ada banyak sekali dampak yang dialami perusahaan seperti harus 

mengeluarkan banyak biaya lagi untuk merekrut karyawan baru. Efek 

pemborosan biaya yang cukup besar yang terjadi dikarenakan keluarnya 

karyawan dalam perusahaan yang kemudian perusahaan harus mengeluarkan 

biaya untuk melakukan rekrutmen, orientasi, lembur, dan pengawasan 

(Suryani, 2011). Kerugian perusahaan yang lain adalah posisi yang kosong 

karena ditinggalkan oleh karyawan yang pindah. Perusahaan akan kehilangan 

tenaga kerja yang berpengalaman dalam perusahaan. Dalam penelitian Andini 

(2006) diungkapkan bahwa dampak lainnya adalah berupa kurangnya 

keefektifan berjalannya suatu organisasi karena adanya posisi yang 

ditinggalkan. Dari sinilah meminimalisir tingkat turnover intention yang 

terjadi pada perusahaan menjadi sangat penting karena akan menimbulkan 
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banyak sekali dampak dan kerugian pada perusahaan. Cara perusahaan untuk 

meminimalisirnya salah satunya adalah dengan memenuhi hak-hak karyawan 

yaitu kompensasi dan membentuk job embeddedness pada karyawan. 

Penyebab adanya keinginan untuk pindah karyawan ada berbagai 

faktor. Keinginan karyawan atau individu untuk pindah atau keluar dari 

perusahaan tidak mungkin bisa terjadi jika tidak ada faktor penyebabnya. Di 

dalam penelitian Artiningrum dan Satrya (2016) menyebutkan bahwa faktor 

yang berpengaruh pada turnover intention, yaitu kepuasan gaji. Namun ada 

berbagai faktor lainnya yang dapat mempengaruhi tingkat turnover intention 

pada karyawan. Keterikatan karyawan terhadap perusahaan juga dapat 

menjadi salah satu faktor yang menyebabkan karyawan memilih untuk tetap 

tinggal dan bertahan di dalam perusahaan atau meninggalkan pekerjaannya 

dan keluar dari perusahaan untuk mencari pekerjaan lain yang lebih baik. 

Penelitian lainnya menyatakan bahwa job embeddedness adalah faktor yang 

dipercaya sebagai pemicu adanya turnover intention dalam organisasi (Cliton 

,2012 dalam Putri dan Suana, 2016). Namun menurut Bergiel et al (2009) 

menyatakan bahwa timbulnya perasaan individu yang berkeinginan untuk 

pindah dari suatu organisasi, mengakhiri pekerjaannya di organisasi tersebut 

atau keluar dari organisasi yang ditempati saat ini itu berhubungan dengan 

perasaan individu yang puas atau tidak puas terhadap praktik-praktik sumber 

daya manusia. 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi terjadinya turnover intention 

salah satunya pada perusahaan adalah praktik-praktik MSDM. Perusahaan 
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perlu memperhatikan Human Resource Practices (praktik-praktik MSDM) 

untuk menjadikan karyawan lebih berkualitas dan dapat mempertahankan 

karyawan di dalam perusahaan (Pramusiwi, 2015). Perusahaan perlu 

memperhatikan hal-hal yang membuat SDM dapat bekerja secara baik dan 

maksimal. Ketika SDM yang ada dalam perusahaan tidak bekerja dengan 

maksimal disebabkan oleh faktor tidak nyaman dalam bekerja. Maka dengan 

ini karyawan dapat memiliki keinginan untuk meninggalkan organisasinya. 

Oleh karena itu agar perusahaan dapat mempertahankan karyawannya maka 

perusahaan harus memenuhi hak-hak karyawan dalam praktik-praktik MSDM 

seperti gaji, kompensasi, tunjangan, dan dukungan terhadap karyawan 

(Pramusiwi, 2015). 

Bentuk pemenuhan hak karyawan oleh perusahaan salah satunya 

adalah kompensasi. Kompensasi adalah segala hal yang berbentuk uang 

ataupun non uang yang diterima karyawan dari perusahaan atas pekerjaannya 

(Hasibuan, 2003). Kompensasi yang diterima oleh karyawan inilah yang akan 

menjadi ukuran harapan karyawan terhadap kompensasi yang diterimanya 

atas pekerjaannya. Ketika karyawan mendapatkan hak-haknya dan merasa 

puas terhadap kompensasinya maka karyawan akan cenderung bertahan di 

dalam organisasinya (Pramusiwi, 2015). 

Faktor yang dapat menyebabkan tingkat turnover karyawan yang 

lain yaitu job embeddedness. Job embeddedness adalah keterikatan karyawan 

terhadap pekerjaannya dan menjadi faktor untuk mempertimbangkan 

keinginan untuk keluar dari organisasi. Fitrizky (2012) mengungkapkan 
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bahwa job embeddedness menjelaskan individu menjadi terbenam dalam 

lingkungannya dan terhubung dengan banyak jaringan pada suatu organisasi 

sehingga akan sulit untuk terpisah dari organisasi dan menjadi bagian dari 

organisasi. Job embeddedness adalah faktor kekuatan karyawan memutuskan 

meninggalkan pekerjaannya (Yang et al, 2011). Apabila karyawan atau 

individu memiliki job embeddedness terhadap perusahaan maka karyawan 

atau individu akan cenderung memilih untuk tetap bertahan di dalam 

perusahaan. Dalam sebuah penelitian mengungkapkan bahwa job 

embeddedness berpengaruh negatif pada turnover intention (Putri dan Suana, 

2016). Artinya semakin tinggi tingkat keterikatan karyawan atau job 

embeddedness maka akan semakin rendah keinginan untuk pindah karyawan 

atau turnover intention pada karyawan. Dalam penelitian Garnita dan Kartika 

(2014) menyebutkan bahwa job embeddedness berpengaruh negatif terhadap 

turnover intention. Artinya semakin tinggi tingkat job embeddedness 

karyawan maka akan semakin rendah pula tingkat turnover intention pada 

karyawan.  

Penelitian ini dilakukan atas dasar penelitian-penelitian yang sudah 

ada, yang pertama dari segi kompensasi. Penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Artiningrum dan Satrya (2016) menyatakan bahwa kepuasan terhadap 

gaji yang didapatkan karyawan dapat mempengaruhi tingkat turnover 

intention pada karyawan. Dalam penelitian Bergiel et al (2009) juga 

menyatakan bahwa praktik-praktik SDM yaitu salah satunya kompensasi 

dapat mempengaruhi turnover intention secara negatif. Namun bertolak 
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belakang dengan penelitian Irbayuni (2012) yang menemukan bahwa 

kompensasi tidak berpengaruh terhadap turnover intention. 

Kemudian dari segi keterikatan atau job embeddedness ditunjukkan 

oleh beberapa penelitian terdahulu yaitu dalam penelitian Putri dan Suana 

(2016) yang dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa job embededness 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap turnover intention karyawan. 

Didukung lagi oleh penelitian Garnita dan Suana (2014) mengungkapkan 

hasil yang sama bahwa  job embeddedness berpengaruh negatif dan signifikan 

secara simultan maupun parsial terhadap turnover intention. Dalam penelitian 

Pramusiwi (2015) menemukan bahwa job embeddedness dapat memediasi 

pengaruh antara praktik-praktik SDM salah satunya kompensasi terhadap 

turnover intention. Didukung pula dari hasil penelitian Bergiel et al (2009) 

bahwa job embeddedness memediasi pengaruh antara praktik-praktik SDM 

terhadap turnover intention. 

Dari paparan yang membahas hubungan antara kompensasi, job 

embeddedness dan turnover intention yang didukung dengan beberapa 

penelitian terdahulu, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Kompensasi terhadap Turnover Intention dengan Job 

Embeddedness sebagai Variabel Intervening”. Penelitian ini dilakukan 

karena masih banyak permasalah yang terjadi dan isu-isu di dalam 

perusahaan yang terkait dengan turnover intention. Penelitian ini ingin 

mengetahui apakah di dalam perusahaan terdapat niat karyawan untuk pindah 
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disebabkan oleh ketidakpuasan karyawan terhadap kompensasi yang didapat 

dan tingkat job embeddedness pada karyawan. 

Penelitian ini akan dilakukan di PT. Primissisma. Perusahaan ini 

adalah salah satu perusahaan yang bergerak bidang produsen tekstil. 

Perusahaan ini berada di Jalan Kalirase, Triharjo, Kecamatan Sleman, 

Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55515. Peneliti ingin 

melihat berapa besar tingkat turnover intention pada karyawan dengan 

menggunakan dua faktor yang dapat mempengaruhinya yaitu job 

embeddedness dan kompensasi. Dalam perusahaan ini sering terjadi 

pergantian karyawan khususnya karyawan pada bagian produksinya. Maka 

dari itu peneliti ingin meneliti tingkat turnover intention yang terjadi di 

perusahaan ini dengan menggunakan dua faktor yang menyebabkan turnover 

intention. Ide penelitian ini muncul dari melihat fenomena yang ada dan 

bertujuan untuk memodifikasi penelitian dari Putri dan Suana (2016). 

Penelitian ini diharapkan peneliti dapat memberikan saran kepada perusahaan 

untuk bisa menekan lagi tingkat turnover intention pada karyawan agar 

tingkat turnover intention karyawan rendah. Melalui kebijakan-kebijakan 

perusahaan dapat menekan angka turnover intention yang terjadi di dalam 

perusahaan. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berkaitan dengan pentingnya praktik-praktik SDM yaitu salah 

satunya adalah kompensasi yang berhubungan dengan job embeddedness 



8 

 

 

 

terhadap turnover intention karyawan dalam perusahaan, maka  dalam 

penelitian ini akan menganalisis 3 variabel tersebut.   

Keterikatan karyawan terhadap perusahaan dapat dipengaruhi oleh 

kompensasi. Ketika orang merasa cocok dengan kompensasi yang didapatkan 

maka akan cenderung memiliki tingkat job embeddedness yang tinggi. 

Dengan pemberian kompensasi juga menjadikan adanya hubungan formal 

antara perusahaan dan karyawan. Perusahaan pemberi kompensasi dan 

karyawan menjadi penerima kompensasi dengan melakukan tugas yang 

diberikan oleh perusahaan. Maka apabila kompensasi yang diberikan tidak 

baik dilakukan perusahaan itu akan berpengaruh terhadap job embeddedness 

karyawan. Oleh karena itu rumusan masalah yang pertama dalam penelitian 

ini adalah apakah kompensasi mempengaruhi job embeddedness. 

Kompensasi yang diterima karyawan akan mempengaruhi 

karyawan untuk memilih bertahan di dalam organisasi atau keluar dari 

organisasi. Ketika karyawan merasakan kepuasan terhadap gajinya, kemudan 

mendapatkan tunjangan dan insentif yang sesuai maka keinginan mereka 

untuk pindah atau keluar itu kecil.  Oleh karena itu rumusan masalah yang 

kedua adalah apakah kompensasi berpengaruh terhadap turnover intention. 

Faktor lain yang mempengaruhi turnover intention pada karyawan 

adalah job embeddedness. Di mana karyawan yang sudah bisa 

mempresepsikan dirinya terikat maka karyawan akan memilih untuk bertahan 

didalam organisasi dan tidak meninggalkan organisasi. Maka dari itu 

pengaruh job embeddedness akan menjadikan alasan karyawan untuk tetap 
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tinggal atau menginggalkan organisasi. Oleh karena itu rumusan masalah 

yang ketiga adalah apakah  job embeddedness berpengaruh terhadap turnover 

intention. 

Kompensasi adalah elemen penting dalam praktik-praktik SDM 

yang menjadi faktor karyawan akan merasakan kepuasan atas hak-haknya 

dalam perusahaan. Kompensasi yang didapat akan dapat mempengaruhi 

turnover intention atau keinginan karyawan untuk meninggalkan organisasi 

karena tidak merasa puas terhadap haknya. Namun ketika karyawan itu 

merasakan kepuasan atas haknya yaitu kompensasi, maka belum tentu akan 

berpengaruh langsung terhadap turnover intention. Oleh karena itu rumusan 

masalah yang keempat adalah apakah Job Embeddedness memediasi 

pengaruh kompensasi terhadap turnover intention. 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian di atas, penelitian ini 

memiliki tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Menganalisis pengaruh kompensasi terhadap job embeddedness. 

2. Menganalisis pengaruh kompensasi terhadap turnover intention. 

3. Menganalisis pengaruh job embeddedness terhadap turnover intention. 

4. Menganalisis job embeddedness dalam memediasi pengaruh kompensasi 

terhadap turnover intention. 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap akan menjadikan 

penelitian ini bermanfaat sebagai berikut: 

1. Praktik. 

a. Bagi perusahaan untuk mengetahui seberapa besar tingkat turnover 

intenton karyawan. 

b. Mengambil kebijakan untuk memperkecil tingkat turnover intention 

karyawan. 

2. Akademis. 

a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan menambah wawasan 

mengenai faktor yang dapat mempengaruhi besarnya tingkat 

turnover intention. 

b. Bagi akademisi, diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai 

sumber informasi dan pengetahuan bagi akademisi serta sebagai 

bahan referensi pengaruh kompensasi dan job embeddedness 

terhadap turnover intention. 


