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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. LANDASAN TEORI 

1. TURNOVER INTENTION. 

a. Pengertian Turnover intention. 

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 berkeinginan untuk mendapatkan pekerjaan 

yang lebih baik lagi. Pada dasarnya sikap individu yang mempunyai 

keinginan untuk keluar dari suatu organisasi adalah hal yang umum. 

Turnover intention adalah tindakan akhir yang akan diambil oleh 

individu untuk keluar dari organisasi dikarenakan faktor-faktor yang 

mendorong individu tersebut berkeinginan untuk keluar dari 

organisasi. Tet dan Meyer (1993) dalam Ridlo (2012) 

mengungkapkan definisi intention to leave yaitu niat karyawan untuk 

meninggalkan organisasi secara hasrat disengaja dan secara sadar 

dari diri karyawan untuk meninggalkan organisasi. 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). 

Dalam penelitian Andini (2006) menyatakan bahwa 

timbulnya perasaan individu yang berkeinginan untuk pindah dari 
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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 

pekerjaannya saat ini. Turnover intention yang terjadi pada individu 

didalam organisasi menggambarkan perasaan individu untuk keluar, 

mencari pekerjaan di tempat lain dan keinginan individu untuk 

meninggalkan pekerjaannya. Dengan demikian, turnover intention 

(intensi keluar) adalah kecenderungan perasaan individu atau niat 

individu yang memiliki keinginan untuk berhenti dari pekerjaannya 

(Zeffane, 1994) dalam (Polii, 2015).  

Susiani (2014) menungkapkan bahwa tingkat turnover 

intention  yang terjadi dalam organisasi mengarah pada kenyataan 

akhir yang berupa keluarnya karyawan pada saat tertentu. Susiani 

(2014) mengungkapkan bahwa turnover intention merupakan 

perasaan yang timbul dari individu yaitu niat untuk berhenti dari 

pekerjaanya secara sukarela menurut pilihannya sendiri. Shaw et al., 

(1998, dalam Bramantara dan Kartika, 2014) mengungkapkan bahwa 

turnover intenion terbagi menjadi dua yaitu yang pertama voluntary 

turnover atau quit adalah keputusan yang diambil oleh individu 

untuk keluar atau meninggalkan organisasi secara sukarela, 

sebaliknya yang kedua yaitu involuntary turnover atau pemecatan 

merupakan keputusan dari organisasi untuk menghentikan hubungan 

kerja pada individu dan bersifat uncontrollable bagi individu yang 
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mengalami pemecatan atau unvoluntary turnover. Jackofsky dan 

Peter (1983, dalam Bramantara dan Kartika, 2014) memberi batasan 

pada turnover yakni sebagai perpindahan individu yaitu karyawan 

dari pekerjaannya sekarang. Perilaku individu yang berkeinginan 

untuk pindah atau keluar dari organisasi ini merupakan perilaku yang 

sulit dicegah. Keinginan untuk pindah (turnover intention) yang 

akhirnya akan muncul keputusan individu untuk meninggalkan 

pekerjaannya (Sijabat, 2011). Seringkali dilihat dalam perusahaan 

individu yang dalam bekerja tidak mengerahkan kemampuannya 

yang hal ini disebabkan karena adanya keinginan untuk berpindah ke 

perusahaan lain (Garnita dan Suana, 2014). Turnover intention yang 

terjadi dalam perusahaan merupakan isu negatif yang dapat memberi 

dampak pada perusahaan namun apabila perusahaan dapat 

mengatasinya dengan baik dapat menjadi isu positif bagi perusahaan. 

Turnover intention dapat dijadikan indikator pengambilan kebijakan 

oleh perusahaan. 

Dari pendapat para peneliti diatas maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa turnover intention adalah niat seorang individu 

untuk meninggalkan organisasi atau perusahaan karena tidak merasa 

nyaman didalam organisasi atau perusahaannya dan berniat untuk 

mencari pekerjaan yang lebih baik.  
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b. Anteseden Turnover Intention. 

Faktor-faktor yang menjadi penyebab turnover pegawai 

adalah kondisi pasar tenaga kerja, harapan terhadap pilihan 

kesempatan kerja dan panjangnya masa kerja dengan perusahaan. 

Selain itu penyebab terjadinya turnover intention pada karyawan 

disebabkan adanya keinginan untuk mendapatkan pekerjaan yang 

lebih baik di tempat lain. Menurut Andini (2006) penyebab 

terjadinya turnover intention antara lain kepuasan gaji dan kepuasan 

kerja.  

Dalam penelitian Polii (2015) mengungkapkan bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi keinginan untuk pindah individu 

ada dalam kontrol perusahaan dan terkait dengan kebijakan 

manajemen yang diambil oleh perusahaan antara lain kepuasan kerja 

dan kelekatan kerja (job embeddedness). Menurut Susanto dan 

Gunawan (2013, dalam Putri dan Suana, 2016) mengungkapkan 

bahwa faktor turnover intention yaitu stres kerja, lingkungan kerja, 

dan kepuasan kerja. Pendapat lain dari Clinton (2012, dalam Putri 

dan Suana, 2016) mengungkapkan bahwa faktor yang 

mempengaruhi terjadinya turnover intention dan dapat memicu 

terjadinya turnover intention adalah keterikatan individu atau job 

embeddedness. Kepuasan kerja juga merupakan faktor yang 

mendorong terjadinya turnover intention (Chen et al., 2006 dalam 
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Putri dan Suana, 2016). Dan menurut Zhao dan Liu (2010, dalam 

Bramantara dan Kartika, 2014) faktor yang memicu turnover 

intention dari variabel sikap yang menurut traditional turnover 

theory yaitu kepuasan kerja. 

Abelson (1986, dalam Ridlo, 2012) menyebutkan faktor 

yang menyebabkan terjadinya turnover intention antara lain : 

1) Faktor individual. 

a) Umur. 

b) Pendidikan. 

c) Keterampilan. 

d) Besar keluarga. 

e) Beban kerja. 

f) Lama kerja. 

g) Tipologi diri. 

h) Copying stress. 

2) Faktor organisasi. 

a) Kebijakan organisasi. 

b) Rekruitmen. 

c) Imbalan. 

d) Pengembangan karir. 

e) Desain pekerjaan.  

f) Afiliasi kerja. 

g) Supervisi. 
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h) Kepemimpinan. 

3) Faktor lingkungan. 

a) Pesaing. 

b) Geografis (jarak atau transportasi). 

c. Dampak Turnover Intention. 

Berpindahnya individu dari organisasi tentunya akan 

memberikan dampak terhadap organisasi. Dampak utama yang akan 

diberikan adalah kosongnya posisi yang ditinggalkan dan dampak 

paling besar adalah biaya. Menurut Mobley(1986, dalam Carolina, 

2012) dampak turnover perusahan paling besar adalah biaya. Tingkat 

turnover yang tinggi dapat menimbulkan dampak yang 

membahayakan terhadap perusahaan. 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). Selain dampak dari biaya yang ditimbulkan karena 

adanya turnover intention pada organisasi, dampak lainnya bisa 

berupa kurangnya keefektifan berjalannya suatu organisasi karena 

adanya posisi yang ditinggalkan. Andini (2016) mengungkapkan 

bahwa tingkat turnover intention yang tinggi dapat menimbulkan 

penyebab kurang efektifnya sebuah organisasi karena hilangnya 

individu yang berpengalaman dan posisi yang ditinggalkan. 
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Dalam sebuah kajian literatur Ridlo (2012) menyebutkan 

dampak turnover intention bagi organisasi antara lain : 

1) Menyangkut waktu dan fasilitas wawancara dalam proses 

seleksi yaitu dampak terhadap biaya penarikan karyawan. 

2) Menyangkut waktu pengawas, departemen personalia dan 

karyawan yang dilatih. 

3) Apa yang dikeluarkan buat karyawan lebih kecil dari yang 

dihasilkan karyawan baru tersebut yaitu dampak terhadap biaya 

latihan. 

4) Tingginya tingkat kecelakaan para karyawan baru. 

5) Hilangnya produksi selama masa pergantian karyawan. 

6) Peralatan produksi yang tidak dapat digunakan secara penuh. 

7) Tingkat pemborosan yang tinggi karena adanya karyawan baru. 

8) Perlunya diadakan kerja lembur, supaya tidak terjadi penundaan 

produksi. 

d. Dimensi Turnover Intention. 

Berikut ini adalah dimensi dari turnover intention menurut 

( Hom and Griffeth (1991): 

1) Individu berfikir untuk meninggalkan organisasi. 

2) Individu ingin mencari pekerjaan pada organisasi lain. 

3) Individu ingin meninggalkan organisasi. 

4) Individu ingin meninggalkan organisasi dalam waktu dekat. 
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5) Individu ingin meninggalkan organisasi bila ada kesempatan 

yang lebih baik. 

 

2. JOB EMBEDDEDNESS. 

a. Pengertian Job Embeddedness. 

Job embeddedness adalah keterikatan karyawan terhadap 

pekerjaannya dan menjadi faktor untuk mempertimbangkan 

keinginan untuk keluar dari organisasi. Menurut Nostra (2011, dalam 

Garnita dan Suana, 2014) job embeddedness merupakan jaringan 

yang mendorong karyawan untuk tetap tinggal di dalam organisasi, 

dan jaringan tersebut terbagi menjadi organisasi itu sendiri dan 

komunitas didalamnya. Job embeddedness berkonsentrasi pada 

keseluruhan organisasi dan membuktikan bahwa job embeddedness 

menunjukan kekuatan dari adanya turnover dibandingkan dengan 

kepuasan kerja di suatu organisasi (Putri dan Suana, 2016). Tingkat 

job embeddedness karyawan pada perushaan, sebagai bentuk 

keterikatan karyawan terhadap perusahaan. Hal inilah yang 

menjadikan timbulnya rasa tanggug jawab terhadap pekerjaannya 

dan kepedulian terhadap perusahaan. Hal ini dapat disebabkan 

karena individu yang embedded akan mempersepsikann dirinya 

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari organisasinya (Mitchell et 

al, 2001). Job embeddedness merupakan salah satu faktor keinginan 

karyawan untuk memutuskan pindah ke perusahaan lain atau tidak. 
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(Mitchel et al, 2001) mengungkapkan bahwa konsep job 

embeddedness menggambarkan bagaimana seorang karyawan terikat 

dengan pekerjaan serta organisasi di mana dia bekerja karena 

akumulasi pengaruh aspek-aspek yang berasal dari dalam pekerjaan 

(on-the-job) maupun dari luar pekerjaan (off-the-job). FItrizky 

(2012) mengungkapkan 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 menajadi bagian dari organisasi. 

Dari pengertian yang dikemukakan para peneliti dapat 

disimpulkan bahwa job embeddedness adalah keterikatan karyawan 

terhadap perusahaan, rasa terbenam terhadap perusahaan dan 

memiliki jaringan didalam perusahaan dan menjadi faktor karyawan 

untuk bertahan didalam perusahaan. Selaras dengan (Yang et al, 

2011) yang mengemukakan bahwa job embeddedness adalah faktor 

kekuatan karyawan memutuskan untuk bertahan dalam pekerjaannya 

atau meninggalkannya. 

b. Dimensi Job Embeddedness. 

Mitchel et al (2001) mengungkapkan tiga dimensi dai job 

embeddedness antara lain links, fit, dan sacrifice. Tiga dimensi ini 

menjelaskan secara keseluruhan dari job embeddedness yaitu dalam 

organisasi atau on-the-job embeddedness (organisasi) dan juga off-

the-job embeddedness (komunitas). Efek yang diberikan dari tiap 
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dimensi berbeda-beda (Lee et al., 2004) dalam Fitrizky (2012). 

Links, fit, dan sacrifice dalam on-the-job embeddedness menjelaskan 

jaringan atau ikatan individu terhadap organisasi yang dapat 

mempengaruhi keputusan individu memilih bertahan dalam 

organsasi atau meninggalkan pekerjaannya dan keluar dari 

organisasi.  Pengaruh ketiga dimensi tersebut terhadap off-the-job 

embeddedness yaitu terbentuknya sebuah jaringan individu yang ada 

dalam organisasi yang membuat individu menjadi terikat dalam 

organsasi dan menjadikan pertimbangan individu untuk bertahan 

dalam organisasi atau meninggalkan pekerjaannya dan keluar dari 

organisasi.  Dimensi-dimensi dari job embeddedness antara lain : 

Job emeddedness memiliki dimensi yang pertama yaitu 

links-organization. Dimensi Links-organization merupakan 

hubungan informal dan formal yang terbentuk dalam organisasi 

yakni antara individu dengan organisasi atau perusahaan di tempat 

dia bekerja (Mitchell et al., 2001). Dalam dimensi ini menjelaskan 

bahwa individu dikatakan terikat dalam organisasi dan pekerjaannya 

apabila terbentuk banyak hubungan yang terjalin oleh individu itu 

sendiri (Mitchel et al., 2001). Menurut Bergiel et al. (2009), dimensi 

links–organization merupakan jaringan yang menghubungkan 

pekerjaan dengan seorang indivdu, supervisor, dan rekan kerja 

lainnya di tempat dia bekerja. Rekan kerja dan anggota kelompok 

memiliki pengaruh terhadap keputusan individu untuk memilih 
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bertahan atau meninggalkan pekerjaannya, supervisor juga memiliki 

korelasi yang signifikan terhadap keputusan individu untuk 

meninggalkan pekerjaannya dan job embeddedness. Hasil dari 

penelitian Bergiel et al. (2009) dapat disimpulkan bimbingan, saran, 

petunjuk, kepercayaan dan apresiasi supervisor kepada bawahannya 

dapat membentuk embedded seorang individu pada pekerjaannya. 

Dimensi yang kedua adalah fit-organization. Fit 

merupakan padangan individu terhadap pekerjaannya yang sesuai 

dan cocok dengan lingkungan dan organisasinya (Mitchell et al., 

2001). Kesesuaian dan kecocokan meliputi beberapa hal yaitu 

personal values, career goals, dan rencana masa depan pekerja. 

Ketiga hal tersebut yang ada pada individu harus sesuai atau cocok 

tuntutan pekerjaan dan budaya organisasi dan individu akan menilai 

seberapa baik dia merasa sesuai atau cocok dengan lingkungan dan 

komunitas dalam organisasinya.  

Dimensi yang ketiga adalah sacrifice-organization. 

Sacrifice merupakan pandangan individu terhadap sesuatu yang 

dirasakan akan hilang apabila individu memilih untuk meninggalkan 

organisasi yang meliputi hal-hal material atau non material (Mitchell 

et al., 2001). Keluar dari organisasi dan meninggakan pekerjaannya 

merupakan kerugian yang akan dialami oleh individu karena dia 

akan kehilangan kerabat, bonus dan proyek yang menarik. Sesuatu 

yang dianggap penting lainnya yang dikorbankan apabila individu 
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meninggalkan pekerjaannya yaitu job advancement dan kesempatan 

dalam job stability (Mitchell et al., 2001). Dari aspek lainnya, 

keuntungan seperti gaji atau benefit lainnya dari perusahaan 

(asuransi kesehatan atau rencana pensiun) yang akan menjadi bahan 

pertimbangan seseorang untuk meninggalkan pekerjaannya. 

Dikatakan individu akan merasa sulit untuk memutuskan hubungan 

kerja dan keluar dari organisasi apabila semakin besarnya 

pertimbangan dalam hal material atau non material ketika individu 

meninggalkan pekerjaannya (Bergiel et al., 2009). Keluar dari 

organisasi dan meninggalkan pekerjaan dan kemudian akan 

mendapatkan pekerjaan yang baru artinya individu harus dapat 

melepaskan keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh dari 

organisasi terhadap pekerjaannya (Bergiel et al., 2009). Individu 

dapat memperoleh kompensasi dan kesempatan untuk berkembang 

dari organisasi untuk bahan pertimbangan apakah individu harus 

meninggalkan pekerjaannya atau memilih untuk meninggalkan 

pekerjaannya dan merasa kehilangan atas kesempatan tersebut. 

c. Anteseden Job Embeddedness. 

Mitchel et al.(2001) mengungkapkan bahwa konsep job 

embeddedness menggambarkan bagaimana seorang karyawan terikat 

dengan pekerjaan serta organisasi dimana dia bekerja karena 

pengaruh aspek-aspek yang berasal dari dalam pekerjaan (on-the-

job) maupun dari luar pekerjaan (off-the-job). 
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d. Dampak Job Embeddedess. 

Semakin kuat kecocokan karyawan terhadap lingkungan di 

dalam perusahaan serta di luar perusahaan, dan juga besarnya 

pengorbanan karyawan memutuskan untuk keluar dari perusahaan, 

maka semakin kuat karyawan itu memiliki keterikatan terhadap 

perusahaan. Keterikatan karyawan terhadap perusahaan ini akan 

mempengaruhi perilaku karyawan di dalam perusahaan. Karyawan 

yang memiliki keterikatan (embeddedness) yang kuat maka akan 

cenderung berperilaku positif dalam mencapai tujuan perusahaan 

dibandingkan dengan karyawan yang memiliki tingkat keterikatan 

(embeddedness) yang rendah. Kismono (2011, dalam Garnita dan 

Suana, 2014) berpendapat bahwa karyawan yang memiliki job 

embeddedness dalam pekerjaan meraka akan lebih melekat pada 

kolega, pekerjaan dan organisasi dan mengekspresikan keterikatan 

mereka dengan mempertahankan keanggotaan organisasi ditempat 

mereka bekerja. Dengan tingkat job embeddedness yang tinggi 

individu akan lebih memilih untuk tinggal dalam organisasi 

dibandingkan keinginannya untuk pindah atau keluar dari organisasi. 

Bergiel et al. (2009) mengungkapkan bahwa job embeddedness 

sebagai faktor yang mempengaruhi keputusan individu untuk tetap 

bertahan dalam organisasi atau meninggalkan pekerjaannya dan 

keluar dari organisasi. 



14 

 

 

 

 

3. KOMPENSASI. 

a. Pengertian Kompensasi. 

Kompensasi adalah segala sesuatu berbentuk uang ataupun 

non uang yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan atas 

pekerjaan yang dilakukan sebagai imbal jasa pada periode tertentu. 

Kompensasi yang diberikan kepada karyawan didasarkan atas 

pekerjaan yang dikerjakan oleh karyawan. Tinggi rendahnya 

kompensasi tergantung pada kinerja karyawan tersebut.  

Hasibuan (2003) mengemukakan kompensasi adalah 

bentuk pendapatan yang didapatkan oleh karyawan yang berbentuk 

uang, barang langsung atau tidak langsung yang diberikan oleh 

perusahaan kepada karyawan sebagai imbal jasa. Untuk itu 

kompensasi yang didapatkan oleh karyawan dapat didapatkan 

berdasarkan kinerjanya yang nantinya akan dibalas dengan imbal 

jasa yaitu pendapatan yang diberikan oleh perusahaan.  

Seperti yang dikemukakan oleh Dessler (2005) 

kompensasi merupakan semua yang berasal dari semua pekerjaan 

karyawan yang berbentuk bayaran atau hadiah yang diberikan 

perusahaan. Dalam hal tersebut maka karyawan juga harus 

meyelesaikan pekerjaannya supaya dapat memperoleh imbalan atau 

bayaran dari perusahaan. 
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Sesuai dengan Handoko (1999) yang mengemukakan 

kompensasi adalah balas jasa atau gaji yang diterima karyawan atas 

pekerjaan mereka. Dalam hal ini karyawan yang berkerja dan 

menyelesaikan pekerjaannya dapat memperoleh balas jasa yang 

berupa gaji. 

Seperti yang dikemukakan oleh Werther and Davis (1982, 

dalam Abdullah, 2014) kompensasi adalah balasan atas pekerjaan 

yang diterima seseorang karyawan atau pegawai atau pekerja. Dalam 

hal ini pun sama halnya bahwa apa yang akan didapatkan oleh 

karyawan berupa imbal jasa yaitu atas dasar pekerjaannya. 

Kompensasi tidak sepenuhnya dalam bentuk uang. 

Kompensasi yang diberikan oleh perusahaan dapat berupa non uang 

seperti barang. Seperti yang dikemukakan oleh Hasibuan (2003) 

kompensasi diberikan berbentuk uang dibayarkan dengan sejumlah 

uang kartal dan kompensasi yang dibayarkan berbentuk barang 

seperti kompensasi yang dibayarkan 10% atas hasil produksi. 

Dari pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa 

kompensasi merupakan balas jasa, imbalan atau bayaran yang 

diberikan perusahaan kepada karyawan yang dapat berbentuk uang 

atau pun non uang yang besarnya kompensasi tergantung atas 

pekerjaan karyawan. 

b. Dimensi Kompensasi. 
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Dessler (2005) dalam Indah (2012) mengemukakan 

ukuran kompensasi yang diterima oleh karyawan antara lain: 

1) Gaji. 

Balas jasa yang diterima oleh karyawan atas 

pekerjaan yang dibebankan kepadanya yang diberikan oleh 

perusahaan ditimbang berdasarkan keterlibatan organisasi. 

2) Insentif. 

Kompensasi yang diberikan diluar gaji atas pekerjaan 

yang telah diselesaikan sesuai target. 

3) Bonus. 

Kebijakan perusahaan yang diberikan kepada 

karyawan atas loyalitas karyawan terhadap perusahaan untuk 

kesejahteraan karyawan. 

c. Anteseden Kompensasi. 

Menurut Hasibuan (2003) ada beberapa faktor pemberian 

kompensasi kepada karyawan. Pemberian kompensasi yang paling 

utama ialah adil dan layak sehingga mendapatkan rasa kepuasan 

kerja. Dalam pemberian kompensasi perusahaan akan melihat 

beberapa hal yaitu : 

1) Penawaran dan permintaan tenaga kerja. 

Jika pencari kerja lebih sedikit dari lowongan kerja 

atau permintaan maka kompensasi relatif besar. Dan sebaliknya 

kompensasi akan relatif kecil apabila lowongan kerja atau 
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permintaannya lebih lebih sedikit dari pencari kerja atau 

penawaran. 

2) Kemampuan dan kesediaan perusahaan. 

Kompensasi yang diberikan akan besar apabila 

kemampuan dan kesediaan perusahaan baik. Tetapi begitupula 

sebaliknya kompensasi akan kecil apabila kemampuan dan 

kesediaan perusahaan kurang. 

3) Serikat buruh atau organisasi karyawan. 

Kompensasi dapat dikatakan relatif besar apabila 

serikat buruh relatif kuat dan berpengaruh. Namun ketika serikat 

buruh kurang berpengaruh dan lemah maka kompensasi relatif 

kecil. 

4) Produktivitas kerja karyawan. 

Kompensasi yang diberikan akan besar ketika 

produktivitas kerja karyawan baik dan banyak. Namun ketika 

produktivitas kerja buruk dan sedikit maka kompensasi akan 

relatif kecil. 

5) Pemerintah dengan undang-undang dan keppres. 

Pemerintah telah menetapkan keppres untuk 

menentukan besar kecilnya pemberian upah atau balas jasa 

minimum. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur pemilik usaha 

agar tidak sewenang-wenang dalam pemberian upah atau gaji. 
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Pemerintah memenuhi kewajiban untuk melindungi masyarakat 

dari tindakan kesewenang-wenangan. 

6) Biaya hidup atau cost of living 

Apabila kebutuhan hidup semakin besar maka akan 

mempengaruhi tingkat kompensasi yang semakin besar. Namun 

sebaliknya ketika kebutuhan atau biaya hidup kecil maka 

kompensasi juga akan kecil. 

7) Posisi jabatan karyawan. 

Ketika karyawan memiliki jabatan yang tinggi maka 

tanggung jawabnya semakin besar maka dari itu kompensasi 

yang didapat akan lebih besar juga. Namun sebaliknya apabila 

jabatan karyawan lebih rendah maka kompensasi yang didapat 

akan kecil. 

8) Pendidikan dan pengalaman kerja. 

Seseorang yang memiliki pendidikan tinggi maka 

akan memiliki memampuan dan kecakapan yang baik pula, dan 

dari itulah kompensasi yang didapat akan besar. Namun ketika 

pendidikan rendah maka relatif kecil kompensasi yang 

didapatkan. 

9) Kondisi perekonomian nasional. 

Kompensasi akan relatif besar ketika kondisi 

perekonomian nasional sedang baik, karena akan mendekati 
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kondisi full ployment. Sebaliknya, jika kondisi perekonomian 

sedang buruk maka kompensasi yang didapat akan kecil. 

10) Jenis dan sifat pekerjaan. 

Apanila sifat dan jenis pekerjaannya sulit dan 

mempunyai risiko yang besar maka tingkat upah/ balas jasanya 

akan lebih besar karena membutuhkan ketelitian dan kecakapan 

dalam mengerjakannya. Sebalinya jika sifat dan jenis 

pekerjaaannya memiliki risiko yang kecil maka tingkat 

kompensasi rendah. 

Menurut Lewa dan Subowo (2005) faktor yang 

mempengaruhi kompensasi terdapat dari dalam perusahaan dan luar 

perusahaan. Faktor tersebut antara lain : 

1) Berat ringannya pekerjaan. 

Pekerjaan yang memiliki resiko yang tinggi 

cenderung akan memberikan kompensasi yang tinggi. 

Sebaliknya jika pekerjaan itu memiliki resiko yang kecil maka 

tingkat kompensasinya akan rendah. 

2) Kemampuan kerja karyawan. 

Perusahaan harus menghargai kemampuan kerja 

karyawan dengan memberikan kompensasi atas usaha dan 

kemampuan yang dikeluarkan oleh karyawan untuk perusahaan. 
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3) Jabatan atau pangkat. 

Didalam perusahaan memang semakin tinggi jabatan 

atau pangkatnya maka kompensasi yang diterima akan semakin 

besar. Ini berkaitan dengan tingginya resiko dan tanggung jawab 

pekerjaannya. 

4) Pendidikan. 

Dalam pemberian kompensasi perusahaan 

mempertimbangkan pendidikan karywan. Ini berkaitan dengan 

keahlian karyawan yang pendidikannya tinggi maka keahliannya 

tinggi dan kompensasi yang diberikan juga akan tinggi. 

5) Lama bekerja. 

Hal ini berkaitan dengan kejenuhan dan gairah 

bekerja. Semakin lama bekerja maka seharusnya kompensasi 

yang didapat harus besar karena untuk meningkatkan motivasi 

untuk bekerja. 

6) Kemampuan perusahaan.. 

Dalam hal ini kaitannya dengan keuangan perusahaan. 

Semakin tinggi keuangan perusahaan maka untuk 

mempertahankan karyawan yang potensial di perusahaan maka 

kompensasi yang diberikan juga akan tinggi dan begitu 

sebaliknya. 
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d. Tujuan Kompensasi. 

Hasibuan (2003) mengemukakan tujuan pemberian 

kompensasi antara lain : 

1) Ikatan kerjasama. 

Dengan adanya kompensasi maka akan terjalin 

hubungan formal antara perusahaan dengan karyawan. 

Perusahaan akan memberikan bayaran kepada karyawan dan 

karyawan akan menjalankan tugas-tugas yang diberikan 

perusahaan. 

2) Kepuasan kerja. 

Dengan kompensasi yang didapatkan, karyawan akan 

merasakan puas atas imbal jasa dari pekerjaannya. 

3) Pengadaan efektif. 

Apabila kompensasi oleh perusahaan itu besar maka 

untuk mendapatkan karyawan yang qualified akan lebih mudah. 

4) Motivasi. 

Apabila kompensasi yang diberikan besar maka 

atasan akan lebih mudah memotivasi bawahannya. 

5) Stabilitas karyawan. 

Dengan kompensasi yang layak dan memuaskan 

karyawan maka stabilitas karyawan terjamin karena turnover 

relatif kecil. 
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6) Disiplin. 

Dengan kompensasi yang baik yang diberikan pada 

karyawan maka karyawan akan mentaati peraturan perusahaan. 

7) Pengaruh Serikat Buruh. 

Dengan kompensasi yang baik maka pengaruh serikat 

buruh pada karyawan menjadi kecil. 

8) Pengaruh Pemerintah. 

Akan terhindar dari intervensi pemerintah apabila 

kompensasi sudah memenuhi aturan yang ada. 

Tujuan kompensasi yang dikemukakan Handoko (1999) 

antara lain : 

1) Memperoleh personalia yang qualified. 

Dengan kompensasi yang tinggi dapat menarik para 

pelamar yang memiliki keahian lebih dan kecakapan dalam 

bekerja. 

2) Mempertahankan karyawan yang ada sekarang 

Kompensasi ditujukan agar karyawan tidak pindah 

atau keluar dari perusahaan dan mencari pekerjaan di 

perusahaan pesaing. 

3) Menjamin keadilan. 

Berkaitan dengan upah atau gaji yang adil yang 

diberikan kepada karyawan 
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4) Menghargai perilaku yang diinginkan. 

Kompensasi yang diberikan mengharapkan agar 

karyawan menjadi terdorong untuk berperilaku yang diinginkan 

perusahaan. 

5) Mengendalikan biaya-biaya. 

Bertujuan mempertahankan karyawab yang ada 

dengan kompensasi yang layak sehingga perusahaan tidak 

kehilangan karyawan yang berkompeten. Ketika karyawan yang 

berkompeten itu keluar dari perusahaan maka perusahaan akan 

mengeluarkan biaya lebih untuk mencari karyawan baru. 

6) Memenuhi persyaratan legal. 

Yakni peraturan pemerintah yang berkaitan dengan 

kompensasi terhadap pekerja. 

 

B. Penurunan Hipotesis. 

a. Hubungan Kompensasi Terhadap Job Embeddedness. 

Setiap individu yang berkerja didalam suatu perusahaan 

pastinya menginginkan pendapatan atau imbal jasa atas pekerjaan 

yang telah dilakukan. Imbal jasa yang diharapkan oleh seorang 

individu tentunya imbalan yang layak didapatkan berdasarkan 

pekerjaannya. Dari pekerjaan itulah seorang individu akan 

mendapatkan pendapatan atau imbal jasa yang disebut kompensasi 
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yang diberikan oleh perusahaan. Dessler (2005) mengukur 

kompensasi dengan tiga indikator yaitu gaji, insentif dan tunjangan 

yang tentunya sesuai harapan individu. 

Seorang yang mendapatkan kompensasi dari perusahaan 

itu artinya telah terjalin hubungan formal dengan perusahaan atau 

yang disebut link organization. Perusahaan sebagai pemberi 

kompensasi dan individu menjalankan tugas yang diberikan oleh 

perusahaan. Ketika seorang individu mendapatkan apa yang sesuai 

dengan keinginannya tentunya yang pertama akan merasakan 

kepuasan dan merasa kecocokan terhadap apa yang diterimanya. 

Kecocokan atau fit organization adalah salah satu indikator yang 

mengukur tingkat keterikatan karyawan yang disebut job 

embeddedness. Ketika merasa cocok dengan apa yang didapat maka 

individu akan merasa terikat didalam perusahaan dan merasa 

terbenam didalam perusahaan. Dan dengan itu individu akan merasa 

akan banyak kehilangan terutama dalam segi kompensasi apabila 

meninggalkan pekerjaannya atau yang disebut sacrifice 

organisation. Artinya bahwa seorang individu mendapatkan 

kompensasi yang layak dan sesuai harapannya akan berdampak pada 

keterikatan kerjanya. 

Tingkat keterikatan karyawan terhadap perusahaan atau 

job embeddedness tergantung pada kompensasi yang diterima oleh 

karyawan. Hasil penelitian Karatepe (2013) menunjukan bahwa 
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human resources practices atau praktek-praktek sumber daya 

manusia salah satunya kompensasi secara signifikan berpengaruh 

positif terhadap job embeddedness. Dan didukung dengan penelitian 

Bergiel et al (2009) menyatakan bahwa human resources practices 

salah satunya kompensasi berkorelasi secara signifikan positif 

terhadap job embeddedness. Artinya ketika karyawan mendapatkan 

kompensasi yang tinggi maka tingkat job embeddedness akan tinggi. 

Dan berdasarkan uraian diatas, maka perumusan hipoteris pertama 

yaitu : 

H1 : Kompensasi berpengaruh positif terhadap job embeddedness. 

b. Hubungan Job Embeddedness Terhadap Turnover Intention. 

Didalam perusahaan pergantian karyawan sudah banyak 

terjadi. Hal tersebut terjadinya karena kurangnya tingkat keterikatan 

karyawan terhadap pekerjaannya. Ketika karyawan telah menjalin 

hubungan formal dan informal dengan perusahaan kemudian 

merasakan kecocokan dengan perusahaan dan merasa terbenam 

terhadap perusahaan sehingga akan merasa banyak kehilangan 

apabila meninggalkan perusahaannya, hal itu dapat dikatakan 

karyawan memiliki keterikatan terhadap perusahaannya. 

Dampak yang akan ditimbulkan apabila karyawan 

memiliki tingkat job embeddedness yang rendah, tidak merasa terikat 

dengan perusahannnya maka karyawan akan cenderung berkeinginan 

untuk memutuskan meninggalkan perusahaan, keluar dari 
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perusahaan atau berpindah perusahan atau yang disebut turnover 

intention. Namun ketika karyawan yang merasakan terikat dengan 

perusahaannya maka kecenderungan untuk memutuskan keluar dari 

perusahaan atau berpindah perusahaan akan kecil. Artinya tingkat 

turnover intention karyawan didalam perusahaan dipengaruhi oleh 

tingkat job embeddedness karyawannya. 

Job embeddedness atau keterikatan kerja merupakan 

faktor yang menjadi pertimbangan karyawan memutuskan untuk 

tinggal didalam perusahaan atau meninggalkan perusahaannya. 

Karyawan yang memutuskan untuk keluar dari perusahaan atau 

meninggalkan perusahaan itu memiliki tingkat job embeddedess 

yang rendah. Sesuai dengan hasil penelitian Putri dan Suana (2016) 

yang mununjukkan bahwa job embeddeness berpengaruh negatif 

terhadap turnover intention. Didukung oleh penelitian Garnita dan 

Kartika (2014) yang menunjukkan bahwa job embeddedness secara 

negatif dan signifikan berpengaruh terhadap turnover intention. 

Hasil penelitian yang sama oleh Polii (2015) menunjukkan hasil job 

embeddedness secara signifikan mempengaruhi turnover intention. 

Yang et al (2011) mengemukakan bahwa job embeddedness  mampu 

mempengaruhi keluarnya karyawan secara sukarela. Dan selaras 

dengan hasil penelitian Bitha dan Ardana (2017) yang menunjukkan 

bahwa job embeddedness berpengaruh negatif signifikan terhadap 

turnover intention. Artinya bahwa ketika karyawan merasa terikat 
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didalam perusahaan yaitu job embeddedness yang tinggi maka akan 

menurunkan tingkat turnover intention karyawan. Dari uraian diatas, 

maka perumusan hipotesis penelitian yaitu: 

H2 : Job embeddedness berpengaruh negatif terhadap turnover 

intention. 

c. Hubungan Kompensasi Terhadap Turnover Intention. 

Persaingan antara perusahaan satu dengan perusahaan 

yang lain saat ini umum terjadi. Persaingan yang terjadi tidak hanya 

dari segi produk saja, namun dari segi pencarian karyawan yang 

potensial. Disinilah perusahaan harus berusaha menjaga supaya 

karyawan yang dimiliki agar tetap tinggal didalam perusahaannya. 

Salah satu usaha yang dilakukan perusahaan adalah dengan 

pemberian kompensasi yang layak dan sesuai harapan karyawannya. 

Kompensasi yang diberikan bisa berupa uang ataupun barang. Ketika 

kompensasi yang didapatkan oleh karyawan sesuai harapan dan 

layak maka karyawan akan cenderung bertahan didalam perusahaan. 

Karyawan yang didalam perusahaannya cenderung tidak 

puas terhadap kompensasinya secara otomatis tidak merasa 

kenyamanan atas apa yang dia kerjakan dan imbal jasa yang 

didapatkannya. Disinilah akan timbul rasa ingin mencari pekerjaan 

lain atau berpindah perusahaan dengan tujuan mendapatkan 

kompensasi yang sesuai dengan harapannya. Ketika karyawan 

memutuskan untuk keluar dari perusahaan inilah perusahaan akan 
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merasa kerugian yang besar karna kehilangan karyawan yang sangat 

potensial didalam perusahaan. Artinya ketika karyawan merasakan 

kompensasi yang didapatkan itu layak dan sesuai dengan harapannya 

maka karyawan akan bertahan dan tidak keluar dari perusahaan atau 

berpindah perusahaan. Secara umum karyawan mengharapkan 

kompensasi yang sesuai keinginannya. Ketika kompensasi yang 

diterima karyawan sesuai harapan itu dapat menurunkan tingkat 

turnover intention. Hal itu dikarenakan karyawan tidak ingin 

mencari kompensasi lain di tempat lainnya karena yang saat ini 

sudah sesuai dengan harapannya. 

Kompensasi dan tunover intention memiliki keterkaitan. 

Secara umum karyawan mengharapkan kompensasi yang sesuai 

keinginannya. Disinilah ketika karyawan tidak bisa mendapatkan 

kompensasi yang diinginkan maka akan timbul rasa ingin mencari 

kompensasi yang diinginkannya di perusahaan lain dengan kata lain 

keluar dari perusahaan untuk pindah ke perusahaan lain dengan 

harapan kompensasi yang lebih baik. Namun ketika kompensasi 

yang diterima karyawan sesuai harapan itu dapat menurunkan 

tingkat turnover intention. Hal itu dikarenakan karyawan tidak ingin 

mencari kompensasi lain di tempat lainnya karena yang saat ini 

sudah sesuai dengan harapannya.  

Dalam penelitian Artiningrum dan Satrya (2016) 

mengemukakan bahwa kepuasan gaji yang didapat karyawan dapat 
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menurunkan tingkat turnover intention. Selaras dengan penelitian 

Karatepe (2009) , Bergiel et al (2009) dan Michael et al (2011) yang 

mengemukakan ada hubungan negatif antara Human Resource 

Practice dengan turnover intention. Namun secara garis besar 

kompensasi dapat mempengaruhi turnover intention karena ketika 

kompensasi itu tinggi maka tingkat turnover intention karyawan 

akan rendah. Berdasarkan uraian diatas, maka perumusan hipotesis 

penelitian yaitu : 

H3 : Kompensasi berpengaruh negatif terhadap turnover intention. 

d. Hubungan Kompensasi Terhadap Turnover Intention Melalui 

Job Embeddedness Sebagai Mediasi. 

Kompensasi dan tunover intention memiliki keterkaitan. 

Namun hubungan kompensasi dan turnover intention tidak selalu 

berhubungan langsung, keterikatan kerja atau job embeddedness 

dapat mempengaruhi hubungan kompensasi dengan turnover 

intention. Dalam penelitian Karatepe et al (2016) mengemukakan 

bahwa hubungan antara kompensasi dengan turnover intention 

dimediasi oleh job embeddedness. Selaras dengan penelitian Bergiel 

et al (2009) yang mengemukakan bahwa job embeddedness 

memediasi hubungan antara kompensasi dengan turnover intention. 

Ketika individu mendapatkan kompensasi yang tidak sesuai belum 

tentu akan meningkatkan tingkat turnover intention, ketika individu 

memiliki tingkat job embeddedness yang tinggi maka secara umum 
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individu akan tetap bertahan dalam organisasi. Berdasarkan uraian 

diatas, maka perumusan hipotesis penelitian yaitu : 

H4 : Kompensasi berpengaruh negatif terhadap turnover intention 

melalui job embeddedness sebagai mediasi. 

 

C. Model Penelitian. 

 

 

Gambar 2.1 Model Penelitian 

 

Model penelitian terdiri dari 3 variabel, yaitu 1 variabel 

independen, 1 variabel intervening dan 1 variabel dependen. Variabel 

independen merupakan sesuatu variabel yang memberikan pengaruh ( 

positif atau negatif) pada variabel intervening dan variabel dependen. 

Variabel intervening merupakan variabel yang menjadi perantara antara 

variabel independen dan variabel dependen. Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah turnover intention. Variabel Intervening yang 

digunakan adalah job embeddedness. Dan variabel independen yang di 

gunakan adalah kompensasi.  

Dari model penelitian di atas menunjukan adanya pengaruh 

kompensasi terhadap job embeddedness. Keterikatan kerja atau job 

embeddedness dipengaruhi oleh tingkat kompensasi yang didapatkan. 

Kompensasi yang tinggi akan menurunkan tingkat turnover intention. 

H1 

H3 

H2 KOMPENSASI (X) JOB 

EMBEDDEDNES(M)

M) (M)S 

TURNOVER 

INTENTION (Y) 
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Selanjutnya selain faktor kompensasi yang dapat mempengaruhi turnover 

intention, job embeddedness juga mempengaruhi tingkat keinginan untuk 

pindah atau turnover intention. Job embeddedness menunjukkan bahwa 

tingkat keterikatan individu pada organisasi sehingga individu akan 

mempertimbangkan segala hal apabila berkeinginan untuk meninggalkan 

pekerjaan dan organisasinya. Ketika individu memiliki job embeddedness 

maka akan membuat rendahnya keinginan untuk pindah atau turnover 

intention. 

Dari model penelitian di atas menunjukkan adanya pengaruh job 

embeddedness terhadap turnover intention. Dengan tingkat job 

embeddedness yang tinggi dapat menurunkan tingkat turnover intention. 

Karena job embeddedness adalah faktor yang menjadi pertimbangan 

karyawan akan keluar atau tetap tinggal didalam perusahaan. 

Dan dari model penelitian diatas menunjukkan adanya pengaruh 

kompensasi terhadap turnover intention. Karyawan yang merasakan puas 

terhadap kompensasi yang didapat maka akan bertahan didalam 

perusahaan dan tidak ingin mencari kompensasi yang lebih baik di 

perusahaan lain. Namun ketika kompensasi tidak sesuai maka akan muncul 

keinginan untuk mencari kompensasi yang lebih baik di perusahaan lain. 

Ketika kompensasi tinggi maka turnover intention akan turun. 

Penyusunan model penelitian ini melihat dari rumusan hipotetsis 

yang telah dirumuskan diatas. Sehingga kita akan dapat melihat pengaruh 

antara variabel independen terhadap variabel intervening dan variabel 
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dependen. Dan dapat melihat pengaruh antara variabel intervening 

terhadap variabel dependen. Dan pada penelitian ini akan melihat apakah 

variabel intervening (job embeddedness) adalah variabel atau mediasi 

antara variabel independen (kompensasi) dengan variabel dependen 

(turnover intention). 


