
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1.  POS (Perceivd Organizational Suppotr)  

a) Definisi POS (Perceived Organizational Support)  

     Persepsi dukungan organisasi (perceived organizational support) adalah 

seluruh tentang persepsi karyawan bahwa organisasi ini menghargai 

kontribusi karyawan dan peduli dengan kesejahteraan mereka (Eissenberger 

P. N., 2014). Ketika karyawan memiliki persepsi bahwa pekerjaan karyawan 

dihargai dan sanagt diperdulikan oleh organisasi, hal ini akan mendorong 

karyawan untuk menyatukan keanggotaan sebagai organisasi kedalam 

indentitas mereka.  

     Menurut (Eisenberger, Huntington, Hutchison dan Sowa, 1986) persepsi 

dukungan organisasi (perceived organizational support) adalah keyakinan 

karyawan mengenai sejauhmana organisasi menghargai kontribusi karyawan 

dan sangatpeduli dengan kesejahteraan hidup mereka. Persepsi dukungan 

organisasi (perceived organizational support) menurut (Rhoades & 

Eisenberger, 2002) merupakan kepercayaan bahwa organisasi dihargai 

kontribusi karyawan melalui pekerjaan mereka dan menunjukkan 

keperduliannya terhadap kesejahteraan mereka. Berdasarkan hal tersebut 

dapat disimpulkan persepsi dukungan organisasi (perceived organizational 



support) mempunyai sifat positif karyawan mengenai sejauhmana organisasi 

menghargai kontribusi dan kesejahteraan karyawan.  

1. Arti penting dan Manfaat Persepsi Dukungan Organisasi(perceived 

organizational support)  

Dengan hal ini, dukungan organisasi diberikan kepda karyawan menunjukkan 

komitmen organisasi kepada karyawan. Dengan adanya dukungan tersebut, 

karyawan akan membalas dalam bentuk meningkatkan pekerjaan.  

2. Dimensi Persepsi Dukungan Organisasi (Perceived Organizational Support) 

Dimensi persepsi dukungan organisasi menurut (Eisenberger, Hunting, &  

Sowa, 1986) adalah sebagai berikut:  

a. Penghargaan. Penghargaan yang diberikan terhadap kontribusi karyawan atau 

usaha yang telah dilakukan karyawan berupa perhatian, gaji, promosi dan 

akses informasi. 

b. Pengembangan. Pengembangan memperhatikan kemampuan  karyawan dan 

memberikan fasilitas pelatihan, dan memberikan kesempatan promosi kepada 

karyawan. 

c. Kondisi kerja. Merupakan keadaan yang mengenai lingkungan kerja dam 

memperhatikan lingk fisik dan non fisik ditempat kerja 

d. Kesejahteraan karyawan. Kepedulian organisasi dapat berupa perhatian 

dengan kesejahteraan karyawan, mendengarkan pendapat atau keluhan 

karyawan serta tertarik dengan pekerjaan yang karyawan lakukan.  

3. Pengukuran Persepsi Dukungan Organisasi (Perceived Organizational 

Support)  



persepsi dukungang organisasi (perceived organizational support) 

menggunakan kuisioner menurut (Eisenberger & Hunting,1986) ada 36 item 

pertanyaan yang mengacu pada faktor-faktor survei persepsi dukungan 

organisasi (SPOS) yang kemudian dikembangkan oleh (Eisenberger Hunting 

and sowa,1986, dan ) menjadi 8 item pertanyaan. 

Variabel persepsi dukungan organizational (perceived organozational 

support) diukur melalui beberapa indikator oleh (Eisenberger, Hntington, 

Hutchison, & Sowa 1986) yaitu  

a. Penghargaan, perusahaan memberikan penghargaan atas pencapaian tugas 

yang dilakukan karyawan 

b. Pengembangan, perusahaan menghargai kemampuan karyawan dan 

memberikan promosi jabatan dan lainnya untuk karyawan  

c. Kondisi kerja, perusahaan perduli lingkungan tempat karyawan bekerja secara 

fisik non fisik  

d. Kesejahteraan karyawan, perusahaan mempeduli dengan kesejahteraan 

karyawan.  

4. Faktor penyebab (Persepsi Dukungan Organisasi Organizational Support) 

Faktor penyebab persepsi dukungan organisasi menurut (Rhoades & 

Eisenberger, 2002) yaitu 

a. Keadilan. Keadilan prosedural menyangkut bagaimana menentukan cara 

mendistribusikan sumber daya diantara karyawan. Keadilan prosedural dibagi 

menjadi dua aspek yaitu aspek struktural terdiri dari praturan formal dan 

keputusan mengenai karyawan. Sedangkan aspek sosial mencakup cara 



memperlakukan karyawan dengan penghargaan terhadap martabat dan 

penghormatan mereka (Rhoades & Eisenberger, 2002).  

b. Dukungan atasan. Seorang karyawan mengembangkan pandangan umum 

mengenai sejauh mana atasan menilai kontribusi, sikap mereka dan peduli 

dengan kesejahteraan mereka.  

c. Penghargaan Organisasi dan Kodisi Pekerjaan  

Bentuk dari penghargaan organisasi dalam kondisi pekerjaan ini adalah:  

1. Gaji, pengetahuan, dan promosi. Sesuai dengan adanya teori dukungan 

organisasi, dengan memberikan  kesempatan bagi karyawan untuk 

mendapatkan penghargaan atau hadiah berupa (gaji, pengakuan, danpromosi) 

akan meningkatkan kontribusi dan kinerja karyawan yang akan meningktkan 

persepsi dukungan organisasi.  

2. Keamanan dalam bekerja. Dengan adanya kesediaan keamanan serta jaminan, 

bahwa organisasi ingin mempertahankan keanggotaan dimasa depan dengan 

memberikan indikasi yang kuat terhadap persepsi dukungan organisasi.  

3. Peran stressor. Stress mengacu pada ketidakmampuan individu mengatasi 

tuntutan dari lingkungan, atau perusahaan Stres berkorelasi negatif dengan 

persepsi dukungan organisasi karena karyawan tahu bahwa faktor-faktor 

penyebab stres berasal dari lingkungan yang dikontrol oleh organisasi. Stres 

terkait dengan tiga hal peran karyawan dalam organisasi yang berkorelasi 

negatif dengan persepsi dukungan organisasi, yaitu: tuntutan pekerjaan yang 

melebihi kemampuan karyawan bekerja dalam waktu tertentu (work-

overload), kurangnya informasi yang jelas tentang tanggungjawab pekerjaan 



(role-ambiguity), dan adanya tanggungjawab yang saling bertentangan (role-

conflict).  

4. Kemandirian. Dengan adanya kemandirian, berarti adanya kontrol bagaiman 

karyawan sendiri bisa  melakukan pekerjaan dengan baik. Dengan organisasi 

menunjukkan kepercayaannya terhadap kemandirian karyawan untuk 

memutuskan dengan baik dan bijaksana bagaimana karyawan melaksanakan 

pekerjaannya dengan baik dan akan meningkatkan persepsi dukungan 

organisasi. 

5. Pelatihan. Pelatihan didalam bekrja dilihat sebagai investasi pada karyawan 

yang nantinya akan meningkatkan persepsi dukungan organisasi.  

5. Faktor Akibat dan Dampak Persepsi Dukungan Organisasi (Perceived 

Organizational Support)  

Menurut (Rhoades & Eisenberger, 2002) persepsi dukungan organisasi 

mempunyai beberapa dampak yang meliputi:  

1. Komitmen organisasi. Persepsi dukungan organisasi akan menciptakan suatu 

kewajiban untuk memperhatikan kesejahteraan pada organisasi. Dengan 

adanya kewajiban tersebut akan meningkatkan suatu komitmen afektif 

karyawan terhadap organisasi. Selain itu, persepsi dukungan organisasi juga 

akan meningkatkan komitmen afektif dengan memenuhi kebutuhan 

sosioemosional seperti afiliasi dan dukungan emosional. (Rhoades Eisenber, 

2002).  

2. Job-related effect. Persepsi dukungan organisasi mempengaruhi reaksi afektif 

karyawan terhadap pekerjaannya, termasuk kepuasan kerja dan suasana hati 



yang positif. Kepuasan kerja mengacu pada sikap keseluruhan karyawan 

terhadap pekerjaannya. Persepsi dukungan organisai berkontribusi terhadap 

kepuasan kerja dengan meningkatkan harapan penghargaan atas kinerja, dan 

peduli, memperlihatkan ketersediaan bantuan bila dibutuhkan. Suasana hati 

positif berbeda dengan kepuasan kerja karena melibatkankeadaan emosi 

seseorang tanpa objek tertentu (Rhoades & Eisenberger 2002).  

3. Keterlibatan kerja (Job Involvemet). Keterlibatan kerja mengarah pada 

identifikasi dan minat pekerjaan tertentu yang seseorang lakukan. Kompetensi 

yang dirasakan karyawan berhubungan dengan minat. Dengan 

memaksimalkan kompetensi karyawan, maka dapat meningkatkan persepsi 

dukungan organisasi dalam  minat atau kemauan karyawan dalam pekerjaan 

mereka (Rhoades & Eisenberger, 2002).  

4. Kinerja. Persepsi dukungan organisasi dapat meningkatkan standar kinerja 

karyawan dengan tindakan yang memenuhi tanggung jawab yang sudah 

ditentukan sehingga dapat memberi keuntungan organisasi. Pekerjaan 

tersebut seperti pekerjaan extra role yang meliputi membantu sesama 

karyawan, mengambil tindakan yang melindungi organissasi dari resiko, 

menawarkan saran konstruktif dan memperoleh ilmu dan keterampilan yang 

memiliki manfaat  bagi organisai. (Rhoades & Eisenberger, 2002). 

2. Perceived Supervisor (Persepsi Dukungan Atasan) 

a) Definisi Dukungan Atasan  

     Persepsi dukungan atasan adalah sebagai pemimpin yang artinya sejauh 

mana seorang atasan menilai dan menghargai kontribusi karyawan mereka 



dan kepedulian kesejahteraan karayawan (Einsenberger, Stinglhamber, 

Vanderberge, Sucharski and Rhoades,(2002), Einsenberger, Hunting, 

Hutchison, and sowa,(1986), Bhate, 2013).  

b) Indikato persepsi dukungan supervisor  

Menurut Einsenberger, Stinglhamber, Vanderberge, Sucharski and 

Rhoades,(2002), Einsenberger, Hunting, Hutchison, and sowa,(1986), House 

(1980). Ada beberapa hal yang mengindikasikan persepsi dukungan 

supervisor anatara lainnya:  

1. Kesediaan memberikan bantuan. Dalam menghadapi suatu pekerjaan, 

terkadang seorang karyawan pasti menemukan kesulitan dalam 

menyelesaikan suatu tugas-tugasnya. Supervisor ini memegang peran penting 

sebagai seoarang yang diandalkan bagi karyawan ketika karyawan 

menemukan kesulitan. 

2. Kesediaan mendengarkan. Seorang karyawan terkadang mempunyai 

permasalahn pribadi yang kerap mengganggu situasi pekerjaannya. 

Supervisor memegang peran sebagai seorang yang dianggap mampu dapat 

mendengarkan permasalahn setiap karyawan yang mengganggu 

pekerjaannya.  

3. Perasaan peduli. Kesejahteraan karyawaan merupakan suatu obyek untuk 

perasaan peduli seseorang supervisor. Supervisor sendiri memegang perannya 

sebagai seseorang yang dituntut untuk mempunyai perasaan sikap peduli 

terhadap kesejahteraan karyawan.  



     Hal ini menguatkan suatu teori-teori dari Einsenberger et al (1986) yang 

menyatakan bahwa seorang karyawan menciptakan sudut pandang terhadap 

supervisor mengenai sejauhmana supervisor mengakui suatu dedikasi dan 

menunujukkan suatu simpati terhadap kesejahteraan karyawan. Berdasarkan 

kesimpulan dari tokoh-tokoh tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi 

supervisor memegang peran yang penting dalam menciptakan suatu persepsi 

karyawan yang mana supervisor menunjukkan rasa simpatik, peduli akan 

menghasilkan antusias karyawan.  

3. Turnover Intention 

a) Definisi Turnover Intention 

     Menurut (Mobley, 1978) keinginan pindah kerja (intention turnover) 

adalah kecenderungan atau niat karyawan untuk berhenti bekerja dari 

pekerjaannya secara sukarela atau pindah dari satu tempat kerja ke tempat 

kerja yang lain menurut pilihannya sendiri. Menurut (Zeffane, 2003) turnover 

Intention (intensi keluar) adalah kecenderungan atau niat karyawan untuk 

berhenti bekerja dari pekerjaannya, seperti yang dikutip oleh  (Sari, 2014) 

     Dari definisi yang diungkapkan beberapa ahli diatas, dapat disimpulkan 

bahwa turnover intention adalah keinginan untuk berpindah dengan melalui 

berbagai tahapan, namun belum sampai pada tahap realisasi yaitu melakukan 

perpindahan dari satu tempat kerja ke tempat kerja lainnya.Menurut (Robbins 

S. P., 2006) menjelaskan bahwa penarikan diri seseorang keluar dari suatu 

organisasi (turnover) dapat diputuskan secara 2 sebab, yaitu: 



a. Sukarela (voluntary turnover)Voluntary turnover merupakan keputusan 

karyawan untuk meninggalkan organisasi secara sukarela yang disebabkan 

oleh faktor pekerjaan yang ada saat ini, dan tersedianya alternatif pekerjaan 

lain di luar perusahaan. 

b. Tidak sukarela (involuntary turnover)Sebaliknya, involuntary turnover 

Pemecatan yang dilakukan perusahaan untuk menghentikan hubungan kerja 

dan tidak dapat diterima oleh karyawan. 

b) Indikator Turnover Intention 

     Menurut Mobley et al (1978) pengukuran indikator pada turnover 

intention, antara lain : 

a. Thinking of quitting / memikirkan untuk keluar 

     Diawali ketika ketidakpuasan kerja yang dirasakan oleh karyawan, lalu 

karyawan mulai berpikir untuk keluar dari tempat kerjanya. 

b. Job search / mencari alternatif pekerjaan 

Sikap seseorang yang berkeinginan untuk mencari pekerjaan di luar 

perusahaan. Kondisi ini seseorang sudah mulai sering berpikir untuk mencari 

pekerjaan di luar perusahaan yang membuatnya merasa lebih baik. 

c. Intention to quit / Niat untuk keluar 

     Karyawan berniat untuk keluar apabila telah mendapatkan pekerjaan yang 

sesuai sehingga pada akhirnya karyawan akan mengambil keputusan apakah 

akan menetap atau keluar dari perusahaan. 

c) Faktor Yang Mempengaruhi Turnover Intention 



     Menurut (Mobley, 1978)menyebutkan beberapa faktor yang menjadi 

penyebab keinginan pindah kerja (turnover intention) adalah sebagai berikut : 

a. Karakteristik Individu. Karakter individu yang mempengaruhi keinginan 

pindah kerja antara lain seperti umur, pendidikan, status perkawinan. 

b. Lingkungan Kerja. Lingkungan kerja dapat meliputi lingkungan fisik maupun 

sosial. Lingkungan fisik meliputi keadaan suhu, cuaca, kontruksi, bangunan, 

dan lokasi pekerjaan. Sedangkan lingkungan sosial meliputi sosial budaya di 

lingkungan kerjanya, dan kualitas kehidupan kerjanya. 

c. Kepuasan Kerja. Aspek kepuasan yang ditemukan berhubungan dengan 

keinginan individu untuk meninggalkan organisasi meliputi kepuasan akan 

gaji dan promosi, kepuasan atas supervisor yang diterima, kepuasan dengan 

rekan kerja dan kepuasan akan pekerjaan dan isi kerja. 

d. Komitmen organisasiKomitmen mengacu pada respon emosional (affective) 

individu kepada keseluruhan organisasi, sedangkan kepuasan mengarah pada 

respon emosional atas aspek khusus dari pekerjaan. 

d) Faktor Akibat Turnover Intention 

     Menurut (Mobley, 1978) tinggi rendahnya turnover intention akan 

membawa beberapa dampak pada karyawan maupun perusahaan, antara lain: 

a. Beban kerja 

     Jika turnover intention karyawan tinggi, beban kerja untuk karyawan 

bertambah karena jumlah karyawan berkurang. Semakin tinggi keinginan 

karyawan untuk meninggalkan perusahaan, maka semakin tinggi pula beban 

kerja karyawan selama itu. 



b. Biaya penarikan karyawan 

     Menyangkut waktu dan fasilitas untuk wawancara dalam proses seleksi 

karyawan, penarikan dan mempelajari penggantian karyawan yang 

mengundurkan diri. 

c. Biaya latihan 

     Menyangkut waktu pengawas, departemen personalia dan karyawan yang 

dilatih. Pelatihan ini diberikan untuk karyawan baru. Jika turnover intention 

tinggi dan banyak karyawan yang keluar dari perusahaan, maka akan 

mengakibatkan peningkatan pada biaya pelatihan karyawan. 

d. Adanya produksi yang hilang selama masa pergantian karyawan 

     Dalam hal ini, berkurangnya jumlah karyawan akan mengurangi jumlah 

produksi atau pencapaian target penjualan. Ini akibat dari tingginya turnover 

intention. Terlebih bila karyawan yang keluar adalah karyawan yang 

memiliki tingkat produktivitas yang tinggi. 

e. Banyak pemborosan karena adanya karyawan baru 

     Imbas dari tingginya turnover karyawan membuat perusahaan 

mengeluarkan biaya-biaya yang sebenarnya bisa dihindari jika dapat 

mengelola SDM dengan baik agar karyawan dapat bertahan lama di 

perusahaan. 

f. Memicu stres karyawan 

     Stres karyawan dapat terjadi karena karyawan lama harus beradaptasi 

dengan karyawan baru. Dampak yang paling buruk dari stres ini adalah 

memicu karyawan yang tinggal untuk berkeinginan keluar dari perusahaan. 



4. Job Embeddedness (Kelekatan Kerja) 

a) Definisi Kelekatan Kerja (Job Embeddedness) 

     Menuru (Mitchel, Holtom, Lee, Sablynski, dan Erez 2001) job 

embeddedness merupakan suatu jaringan yang mendorong karyawan untuk 

tetap tinggal didalam suatu organisasi, dan dalam  jaringan tersebut terbagi 

menjadi organisasi itu sendiri dan komuitas didalamnya. mengungkapkan 

bahwa job embeddedness menggambarkan bagaimana seorang karyawan 

terikat dengan pekerjaan serta organisasi dimana dia bekerja karenaakumulasi 

pengaruh aspek yang berasal dari dalam pekerjaan (on-the-job) maupun dari 

luar pekerjaan (off-the-job).  

     Mitchel, Holtom, Lee, Sablynski, dan Erez (2001), Kelekatan Kerja 

membahas seberapa baik orang menyesuaikan diri dalam pekerjaan mereka 

(misalnya, keterampilan pribadi sangat cocok untuk pekerjaan yang 

ditugaskan) dan masyarakat (misalnya, mereka seperti fasilitas yang 

disediakan oleh suatu komunitas), hubungan antar pribadi yang mereka miliki 

diadalam dan diluar pekerjaan (misalnya, jumlahhubungan mereka dengan 

orang dan kelompok), dan apa yang mereka harus menyerahkan atau 

berkorban dalam meninggalkan tempat kerja atau komunitas mereka 

(misalnya, peluang apa yang mereka lepaskan).  

     Dari pengertian yang dikemukakan para peneliti dapat disimpulkan bahwa 

Job Embeddedness adalah kelekatan karyawan terhadap pekerjaan, rasa 

terbenam terhadap perusahaan dan memiliki jaringan didalam perusahaan. 

Selaras dengan Mitchel, Holtom, Lee, Sablynski, & Erez (2001) yang 



mengemukakan bahwa job embeddedness adalah faktor kekuatan karyawan 

memutuskan untuk bertahan dalam pekerjaannya atau meninggalkan.   

1. Aspek penting Job Embeddedness Menurut Mitchel., et al. (2001) dibagi    

menjadi  tiga bagian, antara lain:Seberapa jauh luas link yang dibentuk dari 

berbagai aspek seperti, kehidupan pribadi, keluarga, keagamaan, dan aspek 

kehidupan lainnya.  

a. Sejauh mana pekerjaan dan komunitas karyawan sesuai dengan aspek- aspek 

lain dalam ruang hidupnya 

b. Kemudian link yang telah didapatkan oleh seorang karyawan akan membuat 

karyawan sulit untuk meninggalkan pekerjaannya, teutama jika harus pindah 

ke kota atau kerumah.  

c. Kriteria menurut (Mitchel, Holtom, Lee, Sablynski, dan Erez 2001). yaitu 

pertama, tingkat  mereka berhubungan dengan orang lain dan kegiatan. 

Kedua, mereka merasa ccocok ditempat kerja dan komunitas tuang rumah. 

Ketiga, apa yang harus mereka korbankan jika mereka keluar dari 

organisasi.Fit adalah karyawan yang merasakan kompatibilitas atau 

kenyamanan dengan organisasi dan dengan lingkungannya. Pengorbanan 

menyangkut biaya yang dirasakan untuk meninggalkan organisasi, baik 

finansial maupun sosial. Semakin tinggi biaya yang dirasakan semakin besar 

job embeddedness. Semakin besar tingkat kecocokan, semakin tinggi jumlah 

tautan dan tingkat pengorbanan, semakin tertanam individu dalam 

pekerjaannya.  



2. Adapun tiga dimensi dari Job Embeddedness yang merupakan links, fit dan 

sacrificeyaitu:  

a. Lingks (keterkaitan) 

     Kehidupan sosial selama orang pekerja sangat erat hubungannya dengan 

link. Link sendiri  merupakan kehidupan sosial yang dibentuk karyawan baik 

dalam lingkungan organisasi maupun lingkungan tempat tinggalnya. Link 

ditandai sebagai koneksi formal atau informal anataraseseorang atau lembaga 

atau orang lain. (Mitchel,Holtom, Lee, Sablynski, dan Erez 2001).  

b. Fit ( kesesuaian )  

     Fit didefinisikan sebagai kenyamanan dan kecocokan yang dirasakan 

karyawan dengan organisasi dan lingkungan Mitchel, Holtom, Lee, 

Sablynski, & Erez (2001). Berdasarkan teori yang telah berkembang nilai-

nilai karyawan pribadi, tujuan karir, dan rencana untuk masa depan harus 

sesuai dengan budaya organisasi yang lebih besar dan tuntutan pekerjaan 

langsungnya (pengetahuan pekerja, keterampilan dan kemampuan). Ketika 

seoarang karyawan dapat menggali kenyamanan dan kecocokan dirinya 

dengan lingkungan yang ada dalam organisasinya, maka hal tersebut 

mendorong dirinya untuk berkembang dengan baik dalam organisasinya, 

menjadi seseorang yang profesional dalam pekerjaannya.  

c. Sacrifice (pengorbanan) 

     Seorang yang mengalami sebuah pengorbanan ketika meninggalkan suatu 

pekerjaan. Seperti ketika meninggalkan organisasi, mereka akan kehilangan 

sesuatu yang berharga seperti meninggalkan kolega, pekerjaan yang menarik, 



rekan kerja yang baik, serta fasilitas yang sudah disediakan oleh perusahaan. 

Mitchel, Holtom, Lee, Sablynski, & Erez (2001) seorang pekerja yang 

mendapatkan gaji dan tunjangan yang sebanding yang dia peroleh saat ini, 

namun fasilitas, kolega, lingkungan pekerja belum tentu didapatkan.  

b) PENURUNAN HIPOTESIS  

1. Pengaruh Persepsi Dukungan organisasi (Perceived Organizational 

Support) terhadap Turnover Intention 

     Karyawan dengan adanya persepsi dukungan organisasi akan memberikan  

suatu dukungan yang akan menghargainya dalam kerja, serta memberikan 

saran atau hal yang baik dalam suatu pekerjaannya, serta kualitas dalam kerja, 

dan karyawan akan merasa senang bekerja jika karyawan lain atau suatu 

organisasi yang dibentuk. Namun jika dukungan dari organisasi bisa 

memberikan atau mempunyai hal yang baru dalam suatu bekerja dengan 

karyawan, maka karyawan sangat senang dan  betah, nyaman. Namun jika 

dukungan oragnisasi tidak memberikan dukungan dalam bekerja dan serta 

tidak mempunyai hungungan yang  baik, yang akan saling berinterkasi dalam 

membahas suatu pekerjaan.  

     Penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu dalam jurnal menurut 

(Allen, Shore dan Griffeth, 2003) menemukan bahwa persepsi dukungan 

organisasi berpengaruh  secara negatif terkait dengan keinginan berpindah.  

     Sundera & Jaya Wardana (2017) mengemukakn dalam penelitiannya 

bahwa persepsi dukungan organisasi mempunyai suatu pengaruh yang negatif 

terhada keinginan berpindah. dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa 



variabe persepsi dukungan organisasi berpengaruh positif terhadap keinginan 

berpindah, yang berarti persepsi dukungan organisasi semakin tinggi, maka 

akan menurunkan rasa keinginan berpindah karyawan 

     Fany Silvia & Ade Suryani (2017) mennemukan  dalam penelitiannya di 

beberapa daerah bahwa persepsi dukungan organisasi mempunyai suatu 

pengaruh yang negatif dan signifikan terhada keinginan berpindah, dalam 

penelitian ini menunjukkan bahwa adanya hubungan yang positif anatara 

persepsi dukungan organisasi dengan keinginan berpindah.  

     Ivan L, Susharski & Linda Rhoades (2002) mengemukakan dalam 

penelitiannya bahwa persepsi dukungan organisasi mempunyai suatu 

pengaruh yang negatif terhada keinginan berpindah. dalam penelitian ini 

menunjukkan hasil bahwa persepsi dukungan organisasi berpengaruh positif 

terhadap keinginan berpindah, yang berarti persepsi dukungan organisasi 

semakin tinggi, maka akan menurunkan keinginan berpindah.  

     Gunawan Putra, Valentina Bastari & Endowijaya Kartika (2012) 

menemukan hasil penelitiannya bahwa persepsi dukungan organisasi 

mempunyai pengaruh negatif terhada keinginan berpindah.  

H1 Persepsi dukungan organisasi berpengaruh negatif terhadap 

Turnover Intention.  

2. Pengaruh persepsi Dukungan Atasan (Perceived Organizational      

Support) terhadap Turnover Intention (Kainginan Berpindah) 

     Karyawan dengan adanya tingkat dukungan atasan, maka karyawan akan 

merasakan kenyamanan karena ada dukungan atasan yang memperhatikan 



atau mengevalusi pekerjaan dan merasa sangat dihormatioleh atasan, dan 

terasa memiliki perasaan senang terhadap pekerjaannya, jika karyawan 

mendapat dukungan dari seorang  atasan dalam suatu pekerjaan maka 

karyawan akan semangat dalam memberikan yang terbaik untuk perusahaan, 

dan bisa membuat seoarang atasan terkesan dengan suatu pekerjaan yang 

dilakukan karyawan, dan karyawan bisa berkonsul jika mengalami kesulitan 

dalam suatu pekerjaannya, begitupun dengan seorang atasan jika memberikan 

fasilitas untuk karyawan, maka karyawan akan senang dan bangga, semangat 

dalam pekerjaan. Dan jika karyawan sering mengembangkan impresinya 

terahadap atasasan, dan hal ini membuat atasan semakin memberikan 

dorongan yang baik bagi karyawan terhadap organisasinya.  

     Namun jika dukungan atasan tidak memberikan sagala fasilitas dan hal 

yang berkaitan dengan suatu pekerjaan, maka karyawan akan merasa kurang 

nyaman dalam bekerja, dan tidak nayaman terhadap pekerjaan dan ruang 

tempat bekerja. Sehingga  akan menimbulkan hal yang kurang baik dalam 

suatu pekerjaan dan bagi perusahaan. (Levinson et al, 2002) penelitian 

terdahulu menunujukkan bahwa atasan berpengaruh positif signifikan dengan 

keinginan pindah kerja.  

 Sesuai dengan peneltian terdahulu juga mendukung hal ini seperti Fahrizal 

& Wayan Mudiartha Utama (2017) menumukan dibeberapa Bank  bahwa 

persepsi dukungan atasan mempunyai suatu pengaruh yang negatif dan 

signifikan terhadap keinginan berpindah. dalam penelitian ini menunjukkan 



bahwa adanya hubungan yang positif antara persepsi dukungan atasan dengan 

keinginan berpindah.  

     Adapun penelitian menurut Ayuningtyas & Retno Kusumastuti (2014) 

menumukan dalam penilitian bahwa persepsi dukungan atasan mempunyai 

pengaruh negatif dan signifikan terhadap keinginan berpindah. dalam 

penelitian ini menunjukkan bahwa adanya hubungan yang negatif signifikan 

antara persepsi dukungan atasan dengan keinginan berpindah.  

     Nasrin Arshadi (2014) mengemukakan dalam penilitian bahwa persepsi 

dukungan atasan mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap 

keinginan berpindah. dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan 

negatif signifikan antara persepsi dukungan atasan dengan keinginan 

berpindah. 

     Levinson et al, (2014) mengemukakan dalam penilitian bahwa persepsi 

dukungan atasan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap 

keinginan berpindah. dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan 

negatif signifikan antara persepsi dukungan atasan dengan keinginan 

berpindah.  

     Deepika Dapke & Sanket Patole (2014) mengemukakan dalam penilitian 

bahwa persepsi dukungan atasan memiliki pengaruh negatif dan signifikan 

terhadap keinginan berpindah. dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ada 

hubungan negatif signifikan antara persepsi dukungan atasan dengan 

keinginan berpindah. yang berarti menunjukkan semakin tinggi persepsi 

dukungan atasan, maka akan menurunkan keinginan berpindah karyawan.  



Hipotesis 2: persepsi dukungan atasan berpengaruh negatif dan 

signfikan terhadap  turnover intention.  

3. Pengaruh Dukungan Organisasi (Perceived Oragnizational Support) 

terhadap Job Embeddedness (Kelekatan Kerja) 

     Keberhasilan karyawan sangat ditentukan oleh job embeddednes dari para 

karyawan. Job embeddednes adalah kelekatan kerja karyawan lebih lekat 

pada perkerjaan dan organisasi tempat mereka bekerja dan akan cenderung 

menampilkan tingkah laku positif Mitchel et al (2001). Untuk itu karyawan 

harus meningkatkan rasa embed terhadap pekerjaannya dengan hal ini akan 

tercapainya tujuan perusahaan dan sesuai dengan diharapkan. Job embed ini 

sangat penting karena timbol sebagai respon karyawan yang lekat dengan 

pekerjaannya atau cocok dengan oragnisasi, dan lingkungan kerjanya.  

     Dengan hal ini dengan dorongan dari dukungan organisasi karyawan akan 

semakin bertahan dengan pekerjaan, dan karyawan sangat senang jika 

dukungan organisasi memberikan semangat dan saling membantu dalam 

suatu bentuk kerjasama.  

     Fany Silvia & Ade Suryani (2017) mennemukan  dalam penelitiannya di 

beberapa daerah bahwa persepsi dukungan organisasi mempunyai suatu 

pengaruh yang positif dan signifikan terhada job embeddedness, dalam 

penelitian ini menunjukkan bahwa adanya hubungan yang positif antara 

persepsi dukungan organisasi dengan job embeddedness.  



     James C & Gianluca Carnabuci (2011) mengemukakan bahwa dalam 

penelitiannya bahwa persepsi dukungan organisasi mempunyai pengaruh 

yang positif dan signifikan terhada job embeddedness, dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa adanya hubungan yang positif antara persepsi dukungan 

organisasi dengan job embeddedness. Semakin tinggi persepsi dukungan 

atasan, makan akan semakin tinggi pula job embeddedness karyawan.  

Hipotesis 3: berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan bahwa 

ada hubungan positif signifikan persepsi dukungan organisasi dengan 

job embeddedness.  

4. Pengaruh Dukungan Atasan (Perceived Organizational Support) terhadap 

Job Embeddedness 

     Keberhasilan karyawan sangat ditentukan dari para karyawan. Job 

embeddednes adalah kelekatan job embeddednes kerja karyawan lebih lekat 

pada pekerjaan dan organisasi tempat mereka bekerja dan akan cenderung 

menampilkan tingkah laku positif Mitchel ed al (2001). Untuk itu karyawan 

harus meningkatkan rasa embed terhadap pekerjaannya dengan hal ini aakan 

tercapainya tujuan perusahaan dan sesuai dengan diharapkan. Job embed ini 

sangat penting karena timbul sebagai respon karyawan yang lekat dengan 

pekerjaannya atau cocok dengan oragnisasi, dan lingkungan kerjanya.  

     Adapun penelitian menurut Fany Silvia & Ade Suryani (2017) 

mennemukan  dalam penelitiannya di beberapa daerah bahwa persepsi 

dukungan atasan mempunyai suatu pengaruh yang negatif terhada job 



embeddedness, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa adanya hubungan 

yang positif antara persepsi dukungan atasan dengan job embeddedness.  

     Thomas W.H Ng & Daniel C Felman (2013) menemukan dalam 

penelitiannya bahwa persepsi dukungan atasan memiliki pengaruh positif 

terhada job embeddedness, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa adanya 

hubungan yang positif antara persepsi dukungan atasan dengan job 

embeddedness.  

     Sumit Kumar & Ghosh (2015) menemukan  dalam penelitiannya bahwa 

persepsi dukungan atasan memiliki pengaruh positif terhada job 

embeddedness, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa adanya hubungan 

yang positif antara persepsi dukungan atasan dengan job embeddedness. 

Semakin persepsi dukungan atasan maka semakin tinggi pula job 

embeddedness. semakin tinggi persepsi dukungan atasan, maka akan semakin 

tinggi pula job embeddedness.  

     Selaras dengan penelitian sebelumnya bahwa menurut Graen, (1975) 

persepsi dukungan atasan memiliki prilaku yang berbeda, hubungan yang 

memiliki pengaruh mutual atasan, tidak hanya menuntut pada bawahan untuk 

kinerjanya, tetapi untuk memberikan imbalan yang pantas yang sesuai dengan 

standar yang telah disepakati bersama. Bawahan yang memiliki kualitas yang 

lebih tinggi dengan atasan akan memiliki tanggungjawab yang lebih pada 

pekerjaan, dibandingkan dengan bawahan yang mempunyai kualitas rendah 

dengan atasannya. 



Hipotesis4: berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan bahwa 

hubungan persepsi dukungan atasan berpengaruh positif dan signifikan 

dengan job embeddedness.  

5. PengaruhJob Embeddedness (Kelekatan Kerja) terhadapTurnover 

Intention 

     Konflik yang terjadi didunia kerja yang membuat sebuah perusahaan 

mengalami dampak yang kurang baik, tetapi juga mempengaruhi karyawan 

dalam perusahaaan akan mengakibatkan perusahaan rugi, karyawan yang 

sudah merasakan nyaman dan senang terhadap pekerjaannya 

danmengorbankan apa yang dia miliki, seperti pengorbanan pengetahuan, 

tenaga dan lainnya. Namun jika karywan diberikan pekerjaan, karyawanpun 

ada yang merasakan jika pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan kemampuan 

yang diamiliki.  

     Namun juga ada karyawan yang sebaliknya yang mampu dengan semua 

pekerjaan yang diberikan oleh atasannya, karyawan melakukannya dengan 

semaksimal mungkin untuk membantu sebuah tujuan atau pencapaian 

terhadap peusahaan. Tetapi sebagian karyawan merasa pekerjaan yang 

diberikan tidak mampu untuk mengerjakaannya, jika sudah tidak mampu 

karyawan menimbulkan permasalahan yang terjadi melalui sikap dan 

prilakunya. Sehingga dampak yang sering ditimbulkan karyawanakan 

meninggalkan pekerjaannya, dan hal ini jelas mempengaruhi job 

embeddedness.  



     Berkaitan dengan job embeddedness menyusun hubungan tentang 

seberapa baik orang didalam pekerjaan maupun diluar pekerjaan dan apa 

yang mereka serahkan atau korbankan apabila meninggalkan jabatan atau 

komunitas mereka Felps et al, (2009) 

     Menurut Nostra, (2011) Job Embeddedness merupakan jaringan yang 

mendorong individu untuk tetap berada dalam organisasi itu sendiri dan 

komunitas didalamnya. Holtom, Mitchel, & Lee, (2006) sehingga keinginan 

berpindah pun berkurang. Dari penjelasan diatasa bahwa job embeddednes 

memiliki pengaruh positif signifikan dengan Turnover intention dan juga 

terlihat bahwa faktor yang mempengaruhi job embed juga memiliki pengaruh 

oleh keinginan berpindah. 

     Penelitian menurut Siti Nurqalbi, Muhammad Jufri & Nur Afini Indahari 

(2016) menemukan dalam penelitiannya bahwa job embeddedness memiliki 

pengaruh negatif dan signifikan terhad keinginan berpindah (Turnover 

Intention) dalam penelitian ini menunjukkan bahwa adanya hubungan yang 

positif antara persepsi dukungan organisasi dengan job embeddedness. 

     Made Ayu Garnita & I Wayan Suasana (2014) menemukan dalam 

penelitiannya bahwa job embeddedness memiliki pengaruh negatif dan 

terhadap keinginan berpindah (Turnover Intention) dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa adanya hubungan yang positif antara job embeddedness 

dengan keinginan berpinda. 

     Ida Ayu Rarasanti & I Wayan Suasana (2016) mengemukakan dalam 

penelitiannya bahwa job embeddedness memiliki pengaruh negatif signifikan 



dan terhadap keinginan berpindah (Turnover Intention) dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa adanya hubungan yang positif antara job embeddedness 

dengan keinginan berpinda.  

     Damas Aunul Kholiq & Miftahuddin (2017) mengemukakan dalam 

penelitiannya dibeberapa daerah bahwa job embeddedness memiliki pengaruh 

negatif signifikan terhadap keinginan berpindah (Turnover Intention) dalam 

penelitian ini menunjukkan bahwa adanya hubungan yang positif antara job 

embeddedness dengan keinginan berpinda. Yang artinya semakin tinggi job 

embeddedness, maka akan menurunkan keinginan berpindah.  

Hipotesis5: job embeddedness berpengaruh negatif signifikan terhadap 

turnover intention. 

6. Pengaruh Persepsi Dukungan Organisasi (Perceived Organizational 

Support) berpengaruh terhadap Turover Intention berpindah melalui 

mediasi Job Embeddedness  

     Karyawan dengan adanya tingkat dukungan organisasi, maka karyawan 

akan merasakan kenyamanan, dan senang terhadap pekerjaannya, jika 

karyawan mendapat dukungan organisasi dalam suatu bekerja maka 

karyawan akan semangat dalam memberikan yang terbaikuntuk perusahaan, 

dan bisa membuat karyawan sejauh mana pekerjaannya dihargai  terkesan.  

Namun jika dukungan organisasi tidak menghargai suatu pekerjaan karyawan 

maka hal ini akan berdampak buruk. Tidak memberikan sagala fasilitas dan 

hal yang berkaitan dengan suatu pekerjaan, maka karyawan akan merasa 



kurang baik dalam bekerja, dan tidak nayaman terhadap pekerjaan dan ruang 

tempat bekerja. Menurut yang memperoleh persepsi dukungan organisasi 

mengacu pada sejauh mana karyawan merasa bahwa kontribusi mereka 

dihargai oleh organisasi tentang kesejahteraan mereka (Eisenberger, 

Huntington, Hutchison, & Sowa, 1986; Stamper & Johlke, 2003). 

     Menurut Laura Maden & Timothy (2014) menemukan dalam 

penelitiannya memiliki hubungan persepsi dukungan organisasi berpengaruh 

terhadap keinginan berpindah dengan dimediasi oleh job embeddedness.  

     Osman M. Karatpe (2011) mengemukakan bahwa dalam penelitiannya 

memiliki hubungan persepsi dukungan organisasi berpengaruh terhadap 

keinginan berpindah dengan dimediasi oleh job embeddedness.  

     Einsenberger & hucharski (2002) mengemukakan dalam penelitiannya 

memiliki hubungan persepsi dukungan organisasi berpengaruh terhadap 

keinginan berpindah dengan dimediasi oleh job embeddedness.  

     David Dawley, Jeffery D, & Neil S. Buklew (2010) mengemukakan dalam 

penelitiannya memiliki hubungan persepsi dukungan organisasiberpengaruh 

terhadap keinginan berpindah dengan dimediasi oleh job embeddedness.  

yang artinya semakin tinggi persepsi dukungan organisasi, maka akan 

semakin tinggi pula job embeddednessdan akan berdampak mengurangi 

keinginan berpindah.   

Hipotesis6: Berdasarkan  uraian diatas maka dapat dirumuskan bahwa 

job embeddedness mediasi pengaruh persepsi dukungan organisasi 

terhadap keinginan berpindah. 



7. Persepsi Dukungan Atasan (Perceived Organizational Support) 

berpengaruh terhadap Turnover Intention melalui mediasi Job 

Embeddedness 

     Keberhasilan dalam suatu perusahaan dengan adanya job embed karyawan 

akan memberikan suatu hal yang baik untuk tercapainya suatu tujuan yang di 

inginkan oleh perusahaan. Dengan adanya dukungan atasan, seorang 

karyawan akan merasa senang, bangga, dan apalagi hal ini membuat seorang 

karyawan akan lekat dengan pekerjaannya.  

     Dengan  ini seorang karyawan dapat dipercayai oleh dukungan atasan jika 

selama bekerja bisa memberikan yang terbaik untuk perusahaannya dan 

selaku atasannya sendiri, dengan memberikan yang terbaik untuk karyawan, 

maka karyawan akan memberikan juga yang terbaik, maupun itu dalam 

bekerja atau diluar kerja. 

     Dukungan atasan terhadap karyawan sangat penting, karena jika karyawan 

dalam bekerja ada sesuatu pekerjaan yang tidak karyawan mengerti, maka 

dukungan atasan yang memberitahukan kepada karyawanapa yang sulit 

dalam suatu pekerjaanya, dan akan dibantu oleh atasan. Karyawan akan 

memiliki tingkat kinerja yang baik untuk perusahaan dan, karyawan akan 

merasa bahwa kontribusi mereka dihargai oleh dukungan organisasi, 

dukungan atasan peduli tentang kesejahteraan karyawan.  

     Dengan hal ini akan berdampak pada mengurangi keinginan berpindah 

karyawan. Namun jika dukungan atasan, tidak menunjukkan sikap baik 

terhadap karyawan, maka hal ini akan menjadi dampak yang kurang baik. 



Karena dukungan atasan yang kurang mmbuat karyawan tidak merasa 

dihargai, atau peduli dengan karyawan bawahannya, maka karyawan bisa saja 

keluar dari pekerjaannya. Sesuai dengan penelitian sebelumnya persepsi 

dukungan atasan mengacu kepada tingkat yang memandang karyawan bahwa 

atasan mereka peduli tentang mereka dan nilai-nilai kontribusi, dan relevan 

menunjukkan bahwa atasan bertindak sebagai perwakilan organisasi, menilai 

dan mengarahkan kinerja karyawan dan keseluruhan prilaku (Eisenberger et 

al, 2002,  Levinson, 2008). 

     Adapun penelitian menurut David & Jeffery (2010) menemukan dalam 

penelitiannya memiliki hubungan persepsi dukungan organisasi berpengaruh 

terhadap keinginan berpindah dengan dimediasi oleh job embeddedness. yang 

artinya semakin tinggi dukungan atasan, maka akan semakin tinggi pula job 

embeddedness dan berdampak menurunkan keinginan berpindah.  

Hipotesis7: job embeddedness mediasi pengaruh Persepsi Dukungan 

Atasan terhadap keinginan berpindah.  
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Gambar 2.1  Model Kerangka Teoritis 

KETERANGAN  H1: Richar Gunawan Putra, Valentina Bastari, Endowijaya 
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