PENGARUH JOB STRESS, JOB EMBEDDEDNESS DAN JOB SATISFACTION
TERHADAP TURNOVER INTENTION
(STUDI PADA KARYAWAN KAP HENDRAWINATA EDDY, SIDDHARTA &
TANZIL)

Oleh:
Fransisca Alex Sidabutar
20131111034
SKRIPSI
Digunakan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Manajemen

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
INDONESIA BANKING SCHOOL
2017

i
Indonesia Banking School
Pengaruh Job Stress..., Fransisca Alex Sidabutar, Ma.-IBS, 2017

ii
Indonesia Banking School
Pengaruh Job Stress..., Fransisca Alex Sidabutar, Ma.-IBS, 2017

iii
Indonesia Banking School
Pengaruh Job Stress..., Fransisca Alex Sidabutar, Ma.-IBS, 2017

iv
Indonesia Banking School
Pengaruh Job Stress..., Fransisca Alex Sidabutar, Ma.-IBS, 2017

v
Indonesia Banking School
Pengaruh Job Stress..., Fransisca Alex Sidabutar, Ma.-IBS, 2017

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.
Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala berkat, nikmat dan hidayat-Nya sehingga
penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi dengan judul “Pengaruh faktor
– faktor Job Stress, Job Embeddedness dan Job Satisfaction terhadap Turnover Intention (Studi
Kasus Pada: Karyawan KAP Hendrawinata Eddy, Siddharta & Tanzil)” ini sebagai salah satu
syarat akademis dalam menyelesaikan studi program sarjana (S1) jurusan manajemen di STIE
Indonesia Banking School.
Pada kesempatan kali ini, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:
1. Kepada orang tua penulis, Djackupon Alex Sidabutar dan Tinuk yang sangat saya
cintai dan hormati yang tidak henti – hentinya memberikan dukungan, doa, nasehat
dan motivasi hingga sampai detik ini penulis tetap kuat dan bersemangat dalam
menyelesaikan studi.
2. Bapak Dr. SubarjoJoyosumarto, selaku ketua STIE Indonesia Banking School.
3. Bspak Wasi Bagasworo S.E., M.M. selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang
telah sangat sabar dan membantu dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas segala
ilmu yang telah diberikan kepada penulis, perhatian, motivasi dan waktu luang yang
disediakan sampai skripsi inis elesai.
4. Bapak Dr. Ahmad Adriansyah selaku dosen penguji dan Bapak Fajar Hertingkir
S.Sos., MM. selaku dosen penguji yang telah memberikan ilmu dan saran yang
berguna dalam penulisan skripsi ini.

vi
Indonesia Banking School
Pengaruh Job Stress..., Fransisca Alex Sidabutar, Ma.-IBS, 2017

5. Ibu Ossi Ferli S.T., S.E., MSM. selaku pembimbing akademik yang selalu
memberikan arahan selama perkuliahan di STIE IBS
6. Seluruh staff akademik STIE Indonesia Banking School yang sudah membantu
penulis selama masa perkuliahan.
7. Para responden yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih telah mengisi
kuesioner ini sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar, semoga kebaikan
kalian semua dibalas oleh Allah SWT.
8. Senior – senior, Natasha, Aldi dan Nadya yang sudah mau membantu dalam
menyelesaikan skripsi ini dan memberikan dukungan dan saran – sarannya.
9. Teman – teman jurusan manajemen Ihsan, Rezha, Ritzky dan Shabir yang sudah
berjuang bersama dalam mengerjakan skripsi ini.
10. Sahabat – Sahabat “SHIT” yang tak pernah henti – hentinya memberikan canda
tawanya sehingga beban yang adas edikit berkurang, terimakasih atas doa dan
dukungan, serta selalu memberikan perhatiannya untuk penulis serta kegilaan yang
telah dilewati selama masa perkuliahan di STIE Indonesia Banking School.
11. Berdina, Clarisa, Jessica, Kardina dan Atika teman seperjuangan dari semester 1,
terimakasih atas segala bentuk doa, dukungan selama ini, serta kesenangan yang telah
dilewati selama masa perkuliahan di STIE Indonesia Banking School
12. Teman – teman angkatan 2013 yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu.
Terimakasih atas seluruh pengalaman dan pembelajaran yang sangat berharga, sertas
emua atas segala bentuk dukungan, bantuan dan doa bagi peneliti.
13. Chameleon Models Family yang namanya tidak bisa ditulis semua, atas segala bentuk
dukungan, motivasi, doa, saran dan perhatiannya dalam penyelesaian skripsi ini.

vii
Indonesia Banking School
Pengaruh Job Stress..., Fransisca Alex Sidabutar, Ma.-IBS, 2017

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala
kebaikan semua pihak yang telah membantu. Penulis menyadari bahwa masih banyak
kekurangan didalam skripsi ini. Walaupun demikian, besar harapan penulis agar
skripsi ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu dan bermanfaat bagi pihak yang
memerlukan.

viii
Indonesia Banking School
Pengaruh Job Stress..., Fransisca Alex Sidabutar, Ma.-IBS, 2017

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN UJI KOMPREHENSIF ....... Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI ....................................................... Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS ................... Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ....... Error! Bookmark not
defined.
KATA PENGANTAR ............................................................................................................ vi
DAFTAR ISI........................................................................................................................... ix
DAFTAR TABEL ................................................................................................................. xii
DAFTAR GAMBAR ............................................................................................................ xiii
ABSTRAK ............................................................................................................................ xiv
BAB I ......................................................................................... Error! Bookmark not defined.
PENDAHULUAN .................................................................... Error! Bookmark not defined.
1.1 Latar Belakang ............................................................... Error! Bookmark not defined.
1.2 Ruang Lingkup Penelitian ............................................ Error! Bookmark not defined.
1.3 Rumusan Permasalahan ................................................ Error! Bookmark not defined.
1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian .................................... Error! Bookmark not defined.
1.5 Manfaat Penelitian ......................................................... Error! Bookmark not defined.
1.6 Sistematika Penulisan .................................................... Error! Bookmark not defined.
1.6.1 BAB 1 PENDAHULUAN ....................................... Error! Bookmark not defined.
1.6.2 BAB II LANDASAN TEORI ................................. Error! Bookmark not defined.
1.6.3 BAB III METODOLOGI PENELITIAN ............. Error! Bookmark not defined.
1.6.4 BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN .......... Error! Bookmark not defined.
1.6.5 BAB V KESIMPULAN & SARAN ....................... Error! Bookmark not defined.
BAB II ....................................................................................... Error! Bookmark not defined.
LANDASAN TEORI ............................................................... Error! Bookmark not defined.
2.1 TINJAUAN PUSTAKA ................................................. Error! Bookmark not defined.
2.1.1 Job Stress .................................................................. Error! Bookmark not defined.
2.1.2 Job Embeddedness ................................................... Error! Bookmark not defined.

ix
Indonesia Banking School
Pengaruh Job Stress..., Fransisca Alex Sidabutar, Ma.-IBS, 2017

2.1.3 Job Satisfaction ........................................................ Error! Bookmark not defined.
2.1.4 Turnover Intention ................................................... Error! Bookmark not defined.
2.2 Rerangka Konseptual .................................................... Error! Bookmark not defined.
2.2.1 Pengaruh Job Stress terhadap Turnover IntentionError! Bookmark not defined.
2.2.2 Pengaruh job embeddedess terhadap turnover intention .... Error! Bookmark not
defined.
2.2.3 Pengaruh job satisfaction terhadap turnover intention ...... Error! Bookmark not
defined.
2.3 Model Penelitian......................................................... Error! Bookmark not defined.
BAB III...................................................................................... Error! Bookmark not defined.
METODOLOGI PENELITIAN ............................................. Error! Bookmark not defined.
3.1 Jenis dan Desain Penelitian ........................................... Error! Bookmark not defined.
3.2 Objek Penelitian ............................................................. Error! Bookmark not defined.
3.3 Teknik Pengambilan Sampel ........................................ Error! Bookmark not defined.
3.4 Populasi dan Sampel ...................................................... Error! Bookmark not defined.
3.5 Operasionalisasi Variabel ............................................. Error! Bookmark not defined.
3.6 Metode Analisis Data ..................................................... Error! Bookmark not defined.
BAB IV ...................................................................................... Error! Bookmark not defined.
PEMBAHASAN ....................................................................... Error! Bookmark not defined.
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian ............................ Error! Bookmark not defined.
4.1.1 Sejarah Singkat KAP Hendrawinata Eddy, Siddharta& Tanzil ............... Error!
Bookmark not defined.
4.2 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas (Pre-Test) ................ Error! Bookmark not defined.
4.2.1 Uji Validitas ............................................................. Error! Bookmark not defined.
4.2.2 Uji Reliabilitas (Pre-Test)....................................... Error! Bookmark not defined.
4.3 Profil Responden ............................................................ Error! Bookmark not defined.
4.3.1 Jenis Kelamin .......................................................... Error! Bookmark not defined.
4.3.2 Usia ........................................................................... Error! Bookmark not defined.
4.3.3 Lama Bekerja .......................................................... Error! Bookmark not defined.
4.4 Hasil Analisis Data ......................................................... Error! Bookmark not defined.

x
Indonesia Banking School
Pengaruh Job Stress..., Fransisca Alex Sidabutar, Ma.-IBS, 2017

4.4.1 Spesifikasi Model..................................................... Error! Bookmark not defined.
4.4.2 Identifikasi Model ................................................... Error! Bookmark not defined.
4.4.3 Estimasi Model ........................................................ Error! Bookmark not defined.
4.4.4 Hasil Uji Pengukuran Model ................................. Error! Bookmark not defined.
4.4.5 Hasil Uji Model Keseluruhan................................. Error! Bookmark not defined.
4.5 Pembahasan .................................................................... Error! Bookmark not defined.
4.5.1 Pengaruh Job Stress Terhadap Turnover Intention.......... Error! Bookmark not
defined.
4.5.2 Pengaruh Job Embeddedness Terhadap Turnover Intention . Error! Bookmark
not defined.
4.5.3 Pengaruh Job Satisfaction Terhadap Turnover Intention .. Error! Bookmark not
defined.
4.6 Implikasi Manajerial ..................................................... Error! Bookmark not defined.
4.6.1 Implikasi Manajerial Untuk KAP Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil
........................................................................................... Error! Bookmark not defined.
BAB V ....................................................................................... Error! Bookmark not defined.
KESIMPULAN & SARAN ..................................................... Error! Bookmark not defined.
5.1 KESIMPULAN .............................................................. Error! Bookmark not defined.
5.2 SARAN ............................................................................ Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA ............................................................... Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN.............................................................................. Error! Bookmark not defined.

xi
Indonesia Banking School
Pengaruh Job Stress..., Fransisca Alex Sidabutar, Ma.-IBS, 2017

DAFTAR TABEL
Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel ......................................................................................27
Tabel 3.2 Uji Validitas ............................................................................................................38
Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Data Pre-test .............................................................................44
Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas Data Pre-test .........................................................................45
Tabel 4.3 Computation of Degree of Freedom .......................................................................50
Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas.........................................................................51
Tabel 4.5 Hasil Penelitian Indeks Goodness of Fit .................................................................53
Tabel 4.6 Output Regression Weight ......................................................................................54
Tabel 4.7 Nilai Rata-Rata Kuisioner Job Stress .....................................................................59
Tabel 4.8 Nilai Rata-Rata Kuisioner Job Embeddedness .......................................................60
Tabel 4.9 Nilai Rata-Rata Kuisioner Job Satisfaction ............................................................62

xii
Indonesia Banking School
Pengaruh Job Stress..., Fransisca Alex Sidabutar, Ma.-IBS, 2017

DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Model Penelitian .............................................................................................. 22
Gambar 3.1 Struktural Model Penelitian ............................................................................. 32
Gambar 4.1 Jenis Kelamin Responden ................................................................................ 46
Gambar 4.2 Usia Responden................................................................................................ 47
Gambar 4.3 Lama Bekerja Responden ................................................................................ 48

xiii
Indonesia Banking School
Pengaruh Job Stress..., Fransisca Alex Sidabutar, Ma.-IBS, 2017

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor – faktor Job Stress,
Job Embeddedness dan Job Satisfaction terhadap Turnover Intention (studi kasus pada:
KAP Hendrawinata Eddy, Siddharta & Tanzil). Sampel yang dipakai dalam penelitian
ini adalah 102 karyawan KAP Hendrawinata Eddy, Siddharta & Tanzil terutama
mereka yang telah bekerja di KAP Hendrawinata Eddy, Siddharta & Tanzil dalam
divisi auditor dan telah memenuhi kriteria yang dipakai dalam penelitian.
Dalam penelitian ini variabel eksogen yang dipakai adalah Job Stress, Job
Embeddedness dan Job Satisfaction yang dapat mempengaruhi variabel endogen yaitu,
Turnover Intention. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif
dengan mengambil sampel dan kuesioner sebagai data utama. Responden dipilih
dengan menggunakan teknik non probability sampling dan convenience sampling.
Penelitian ini menggunakan 17 indikator pernyataan dengan menggunakan skala
interval likert 1-6. Sampling dan analisis hasil menggunakan Structural Equation
Modeling (SEM) dengan alat AMOS 21.
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Job Stress memiliki
pengaruh positif dan signifikan terhadap Turnover Intention. 2) Job Embeddedness
memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Turnover Intention. 3) Job
Satisfaction memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Turnover Intention.

Kata Kunci: Job Stress, Job Embeddedness, Job Satisfaction, Turnover Intention

This study is
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ABSTRACT
This study aims to determine the influence of Job Stress, Job Embeddedness
and Job Satisfaction to Turnover Intention (study case on: auditors of KAP
Hendrawinata Eddy, Siddharta & Tanzil). The sample used in this study were 102
employees of KAP Hendrawinata Eddy, Siddharta & Tanzil, especially those who have
worked as an auditors and have met the criteria used in the study.
In this study Job Stress, Job Embeddedness and Job Satisfaction are used as
exogenous variables that can affect endogenous variable that is, Turnover Intention.
This research used quantitative descriptive analysis method by taking sample and
questioannaire as main data. Repondents were selected using non probability sampling
and convenience sampling techniques. This research used 17 statement indicator by
using likert scale 1-6. Sampling and yield analysis using Structural Equation Modeling
(SEM) with AMOS 21 as a tools.
The results of this study can be summarized as follows: 1) Job Stress has a
positive and significant effect on Turnover Intention. 2) Job Embeddedness has a
negative and significant influence on Turnover Intention. 3) Job Satisfaction has a
negative and significant influence on Turnover Intention.

Key Word: Job Stress, Job Embeddedness, Job Satisfaction, Turnover Intention
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Kinerja suatu perusahaan sangat ditentukan oleh kondisi dan perilaku
karyawan yang dimiliki perusahaan tersebut. Fenomena yang seringkali terjadi
adalah kinerja suatu perusahaan yang telah demikian bagus dapat dirusak, baik
secara langsung maupun tidak, oleh berbagai perilaku karyawan yang sulit dicegah
terjadinya. Salah satu bentuk perilaku karyawan tersebut adalah keinginan
berpindah (turnover inetention) yang berujung pada keputusan karyawan untuk
meninggalkan perusahaan.
Terkadang di dalam perusahaan ada karyawan yang tidak mengerahkan
seluruh kemampuan yang dimiliki untuk mencapai tujuan perusahaan karena
adanya keinginnan untuk keluar atau pindah ke perusahaan lain (turnover intention)
untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Turnover intention dapat diartikan
sebagai niat karyawan untuk keluar dari organisasi, baik dalam bentuk pengunduran
diri maupun pemberhentian. Turnover yang tinggi dapat menyebabkan kurang
efektifnya sebuah organisasi, karena hilangnya karyawan yang berpengalaman
(Andini, 2006).
Disisi lain karyawan pasti menginginkan untuk mengembangkan karirnya
dimanapun mereka bekerja. Mereka akan berusaha secara maksimal mungkin untuk
mencapai tujuan karir yang diinginkan. Begitu pula para auditor yang bekerja untuk
kantor akuntan publik. Kedudukan sebagai auditor dalam KAP diklasifikasikan
dalam berbagai jenjang jabatan. Klasifikasi jenjang jabatan setiap KAP berbeda
1
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sesuai dengan kebijakan yang diterapkan masing – masing organisasi. Pada jenjang
jabatan paling dasar auditor sering disebut auditor junior. Pada posisi ini auditor
junior mempunyai motivasi untuk menduduki posisi yang lebih tinggi dan masih
memiliki daya juang untuk menjadi terdepan. Selain itu mayoritas auditor yang
berada pada posisi junior tidak mudah merasa puas serta mempunyai keinginan
untuk selalu belajar. Nouri dan Parker (2013) memperkuat pernyataan tersebut
dengan menyatakan, perusahaan – perusahaan akuntansi menawarkan peluang
kemajuan karir kepada karyawan tingkat junior dan manfaat ini penting untuk
karyawan berpendidikan dan ambisius yang berada di fase awal karir bisnis mereka.
Proses berbagai usaha untuk membuktikan kompetensinya. Auditor junior yang
mempunyai keinginan yang kuat selalu berupaya untuk mencapai setiap tujuannya.
Proses tersebut akan lebih berarti jika mendapat dukungan dari perusahaan.
Auditor pada posisi junior mempunyai potensi besar untuk melakukan
turnover intention karena auditor junior dituntut untuk beradaptasi dengan
lingkungan yang baru serta masih adanya keraguan dari senior auditor dalam
memberikan tugas yang menimbulkan rasa rendah diri bagi auditor junior. Auditor
junior harus bias menyesuaikan diri dengan beberapa hal terkait seperti individu
yang baru, budaya organisasi, dan job description yang harus dilaksanakan
nantinya. Lebih lanjut belum ada track record kinerja yang cukup juga dapat
menjadi alasan keraguan pelimpahan tanggung jawab dari auditor senior. Tingkat
peluang untuk mencapai tujuan karir tersebut menimbulkan perilaku yang berbeda
- beda antara auditor junior satu dengan yang lainnya. Besar atau kecilnya peluang
dipengaruhi oleh kualitas kinerja individu auditor junior dan didukung oleh
2
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kondusifitas lingkungan kerja. Peluang akan terbuka lebih besar apabila auditor
junior selalu meningkatkan kualitas kinerja didukung dengan lingkungan kerja yang
kondusif. Sebaliknya, kecilnya peluang dalam membangun karir disebabkan karena
dua hal tersebut tidak berjalan bersamaan hal ini yang menjadi pemicu munculnya
keinginan untuk berpindah yang dilakukan oleh auditor junior tersebut. Sangat
disayangkan apabila para auditor junior yang memiliki potensi handal dalam
mendukung pencapaian tujuan setiap KAP mempunyai keinginan tinggi untuk
berpindah.
Penelitian ini dilakukan pada KAP Hendrawinata Eddy, Siddharta & tanzil,
dengan melakukan wawanca oleh tim auditor dengan Iza nur Aviva dimana
fenomena yang sedang terjadi pada KAP tersebut adalah menaiknya tingkat
turnover intention dikarenakan baynaknya jumlah fresh graduate yang menempati
bagian sebagai junior auditor. Para junior auditor tersebut belum terbiasa dan
beradaptasi dengan pekerjaan mereka sebagai auditor sehingga munculah job stress
yang menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya turnover intention. Adanya
tekanan deadline yang dirasakan oleh para auditor, namu deadline tersebut tidak
hanya datang dari KAP Hendrawinata Eddy, Siddharta dan Tanzil, melainkan juga
dari klien mereka. Faktor lain adalah tugas dari auditor itu sendiri dimana mereka
harus memeriksa benar atau salahnya laporan keuangan dari perusahaan lain yang
membuat mereka harus lebih teliti, namun pada kasus ini kadang senior auditor
sering kali membebankan pekerjaan yang seharusnya mereka kerjakan kepada
junior auditor sehingga tidak terjalin adanya keterikatan antara rekan kerja pada
KAP tersebut.
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Menurut Sutanto et al. (2013) banyak penyebab terjadinya turnover
intention antara lain stres kerja, lingkungan kerja, kepuasan kerja, komitmen
organisasional, dan lain sebagainya. Penelitian lainnya menyatakan bahwa job
embeddedness adalah faktor yang dipercaya sebagai pemicu adanya turnover
intention dalam organisasi (Clinton et al., 2012).
Banyak masalah yang menjadi penyebab perputaran karyawan atau
turnover seringkali terjadi. Diantaranya yaitu job stress, job embeddedness dan job
satisfaction.
Stres pada umumnya terjadi karena seseorang menerima sebuah kondisi
yang tidak diharapkan dari lingkungannya, sehingga menimbulkan reaksi – reaksi
tertentu (Syahronica et al., 2015). Stres dapat didefinisikan sebagai suatu respon
yang dibawa oleh berbagai peristiwa eksternal dan dapat berbentuk pengalaman
positif atau pengalaman negatif (Jagaratnam dan Buchanan, 2004).
Dalam dunia kerja, kepuasan kerja merupakan hal yang sangat penting bagi
setiap pekerja. Seorang pekerja yang merasa puas dalam pekerjaannya akan
membawa dampak yang positif dalam banyak hal, salah satunya adalah
menurunnya keinginan untuk meninggalkan perusahaan. Job satisfaction
didefinisikan sebagai apa yang karyawan rasakan terhadap pekerjaannya, dimana
hal tersebut bias menjadi sesuatu yang positif maupun negatif (Spector and Fox,
2003).
Job embeddedness merupakan istilah untuk mewakili alasan – alasan yang
membuat karyawan tetap bertahan di pekerjaan dan organisasi (Sun et al., 2011).
Mitchell et al. (2001) mengungkapkan bahwa konsep job embeddedness
4
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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).
1.2 Ruang Lingkup Penelitian
Metode penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif, pengambilan data
dilakukan melalui kuisioner. Karena itu, penelitian ini memiliki ruang lingkup
sebagai berikut:
1. Schultz (2002) turnover adalah sesuatu yang merugikan bagi perusahaan,
karena setiap kali karyawan keluar dari perusahaan, penggantian karyawan
membutuhkan perekrutan, penyeleksian, dan pelatihan. Turnover intention
akan berdampak negatif bagi perusahaan karena akan menciptakan kondisi
ketidakstabilan tenaga kerja, menurunnya produktifitas karyawan dan juga
berdampak pada meningkatnya biaya sumber daya manusia. Tingginya tingkat
turnover intention karyawan pada perusahaan menjadi salah satu hal penting
yang harus menjadi perhatian perusahaan. Karena, bukan hal yang mudah bagi
perusahaan untuk meminimalisir tingkat turnover intention yang terus
meningkat dari waktu ke waktu. Keluar masuknya karyawan dari perusahaan.
Karena, bukan hal yang mudah bagi perusahaan untuk meminimalisir tingkat
turnover intention yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Keluar
masuknya karyawan dari perusahaan adalah suatu fenomena penting dalam
kehidupan perusahaan. Pergantian karyawan ada kalanya berdampak positif
namun, sebagian besar pergantian karyawan membawa pengaruh negatif
5
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terhadap perusahaan, baik dari segi biaya maupun dari segi hilangnya waktu
dan kesempatan untuk memanfaatkan peluang.
2. Variabel independen dalam penelitian ini adalah job stress, job embeddeness
dan job satisfaction. Ketiga variabel independen tersebut sangat berpengaruh
signifikan yang akan berpengaruh pada turnover intention. Dalam theory of
reasoned action, kepuasan kerja disebut sebagai “ intention of act”, atau motif
dari sebuah tindakan. Bila seorang karyawan merasakan kepuasan kerja, ia
akan merasa nyaman dalam bekerja serta tidak berusaha mencari alternatif
pekerjaan lainnya, sebaliknya bila ia tidak merasakan kepuasan kerja maka
karyawan akan berusaha untuk memikirkan alternatif pekerjaan lainnya
(Oktaviani et al., 2014). Aydogdu et al. (2011) menemukan bahwa kepuasan
kerja berpengaruh terhadap keputusan karyawan untuk menentukan tinggal
atau meninggalkan organisasi. Hal ini sesuai dengan temuan Yucel (2012),
yang menemukan bahwa kepuasan kerja berpengaruh negatif terhadap
turnover intention. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh
Leisanyane dan Khaola (2013), bahwa terdapat korelasi negatif dan signifikan
antara kepuasan kerja dan turnover intention.
Setiap orang pasti mengalami stres, baik diluar organisasi maupun di
dalam organisasi apapun. Setiap orang tidak dapat menghindari stres, untuk itu
karyawan maupun pimpinan berkewajiban mengelolanya dengan baik. Ketika
seorang karyawan maupun manajer mampu mengelola stresnya dengan baik,
maka konsekuensinya adalah fungsional positif, sebaliknya jika mengabaikan
stress yang muncul, konsekuensinya adalah negatif terhadap individu maupun
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organisasi. Jadi, stres tidak hanya berdampak negatif, tetapi juga berdampak
positif pada seseorang.
Belakangan job embeddedness juga mampu menjelaskan varians
tambahan dari fenomena turnover (Mitchell et al., 2001). Job embeddedness
menyusun hubungan tentang seberapa baik orang – orang merasa cocok dengan
pekerjaan dan komunitasnya; bagaimana hubungan antar orang – orang di
dalam pekerjaan maupun diluar pekerjaan; dan apa yang mereka serahkan atau
korbankan apabila meninggalkan jabatan atau komunitas mereka (Felps et al.,
2009).
3. Objek penelitian yang akan dibahas adalah karyawan KAP Hendarawinata
Eddy, Siddharta & Tanzil. Peneliti melakukan penelitian pada karyawan KAP
Hendarawinata Eddy, Siddharta & Tanzil karena perusahaan jasa professional
tersebut merupakan salah satu dari the Big Ten auditors yang memiliki banyak
karyawan. Dengan terus berkembangnya perusahaan tersebut maka KAP
Hendarawinata Eddy, Siddharta & Tanzil telah berkembang dalam berbagai
aspek termasuk ukuran dan kompleksitas. Semakin besar ukuran suatu
organisasi semakin cenderung menjadi kompleks keadaannya. Seperti kita
ketahui bahwa sehubungan dengan sumber daya manusia dapat diidentifikasi
berbagai kompleksitas seperti kompleksitas jabatan, kompleksitas tugas,
kompleksitas kedudukan dan status, kompleksitas hak dan wewenang dan lain
– lain.
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1.3 Rumusan Permasalahan
1. Apakah Job Stress berpengaruh positif terhadap Turnover intention?
2. Apakah Job Embeddedness berpengaruh negatif terhadap Turnover intention?
3. Apakah Job Satisfaction berpngaruh negatif terhadap Turnover intention?
1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh job stress, job
embeddedness dan job satisfaction terhadap perputaran kerja atau turnover
intention. Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Menguji dan menganalisis pengaruh job stress terhadap tingkat turnover
intention.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh job embeddedness terhadap tingkat
turnover intention.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh job satisfaction terhadap tingkat turnover
intention.
1.5 Manfaat Penelitian
Peneliti menyimpulkan beberapa manfaat dari penelitian ini, antara lain
sebagai berikut:
1. Manfaat Akademisi
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap disiplin
ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia khususnya pada pembahasan pengaruh job
stress, job embeddedness dan job satisfaction terhadap turnover intention. Serta
memberikan gagasan dan wawasan baru pada penelitian berikutnya. Penelitian ini
8
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diharapkan mampu menjadi bahan wacana untuk menambah pengetahuan,
pengertian, pemahaman, hubungan antara job stress, job embeddedness dan job
satisfaction terhadap turnover intention.
2. Manfaat Praktisi
Penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi hubungan atau pengaruh
job stress, job embeddedness dan job satisfaction terhadap turnover intention agar
berkontribusi dalam membantu perusahaan objek peneliti untuk meningkatkan
kinerja kerja dan menurunkan tingkat turnover intention secara berkesinambungan
dengan pengembangan dan memaksimalkan sumber daya manusia yang dimiliki
oleh KAP Hendarawinata Eddy, Siddharta & Tanzil.
1.6 Sistematika Penulisan
1.6.1 BAB 1 PENDAHULUAN
Pada bab ini, peneliti membahas secara singkat latar belakang dari penelitian
mengenai turnover intention serta fakta dan fenomena yang terjadi terkait tentang
turnover intention, permasalahan yang akan dibahas pada penelitian yang dalam
penelitian ini permasalahan mengenai job stress, job embeddedness dan job
satisfaction dan pengaruhnya terhadap turnover intention, tujuan dari penelitian dan
manfaat penelitian bagi beberapa pihak yang berkaitan dengan penelitian.
1.6.2 BAB II LANDASAN TEORI
Bab II menjelaskan secara ringkas teori – teori yang berhubungan dengan
variabel – variabel yang akan dibahas pada penelitian. Kemudian, Bab II
9
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menyajikan beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai turnover intention, serta
menyajikan hipotesis yang diajukan yang menjadi dasar dari penelitian.
1.6.3 BAB III METODOLOGI PENELITIAN
Pada bagian ini menjelaskan metodologi apa yang digunakan dalam
penelitian, populasi yang digunakan dalam penelitian sifat penelitian, serta teknik
pengumpulan data dan pengolahan data.
1.6.4 BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai objek penelitian. Disini juga akan
dibahas hasil dari penelitian yang kemudian akan dibandingkan dengan hipotesis
yang telah dibuat oleh peneliti dan juga dibandingkan dengan hasil penelitian
terdahulu.
1.6.5 BAB V KESIMPULAN & SARAN
Bab terakhir akan merangkum semua bab – bab sebelumnya, hasil penelitian
akan dirangkum menjadi beberapa pernyataan dan hasil perbandingan juga akan
dijelaskan kembali secara singkat dan jelas. Pada bagan akhir peneliti menuliskan
saran – saran yang diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak, baik bagi
penggunan hasl penelitian maupun objek penelitian itu sendiri.
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BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 TINJAUAN PUSTAKA
2.1.1 Job Stress
Setiap orang pasti mengalami stres, baik di luar organisasi maupun di dalam
organisasi apapun. Setiap orang tidak dapat menghindari stres, untuk itu karyawan
maupun pimpinan berkewajiban mengelolanya dengan baik. Ketika seorang
karyawan maupun manajer mampu mengelola stressnya dengan baik, maka
konsekuensinya adalah fungsional positif, sebaliknya jika mengabaikan stres yang
muncul, konsekuensinya adalah negatif terhadap individu maupun organisasi. jadi,
stres tidak hanya berdampak negatif, tetapi juga berdampak positif pada seseorang.
Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hans Selye
mengemukakan bahwa stres bukanlah sekedar ketegangan syaraf, stres dapat
memiliki konsekuensi yang positif, stres bukanlah sesuatu yang harus dihindari, dan
tidak adanya stres sama sekali adalah kematian (Luthan, 2008).
Stres akan selalu mengikuti seseorang dalam menjalani aktivitas sehari –
hari. Berdasarkan perspektif orang biasa, stres merupakan sesuatu yang tidak
menyenangkan atau dapat mengganggu. Respon seorang individu terhadap stresor
tergantung pada kepribadian, sumber–sumber daya yang ada untuk membantu
mereka mengatasi, dan konteks dimana stres terjadi (Daft, 2006). Ivancevich et
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al.,(2007) mengemukakan bahwa dari perspektif orang biasa, stress dapat
digambaran sebagai perasaan tegang, gelisah atau khawatir, semua perasaan
merupakan manifestasi dari pengalaman stres, suatu program yang kompleks untuk
mempresepsikan ancaman yang dapat menimbulkan hasil yang positif maupun
negatif. Hal tersebut berarti bahwa stres dapat berdampak negatif atau positif
terhadap psikologis dan fisiologis (Robbins dan Judge, 2008).
Mangkunegara (2013) berpendapat bahwa stres kerja adalah perasaan
tertekan yang dialami karywan dalam menghadapi pekerjaan. Stres kerja ini tampak
dari simptom, antara lain emosi tidak stabil, perasaan tidak tenang, suka menyendiri,
sulit tidur, merokok yang berlebihan, tidak bisa rileks, cemas, tegang, gugup,
tekanan darah meningkat dan mengalami gangguan pencernaan. Stres telah
dipelajari dari tiga perspektif dari perbedaan individu, faktor lingkungan, dan
beberapa campuran lainnya (Tunjungsari, 2011).
Szilagyi (1990) mengemukakan bahwa ada tiga komponen utama dari sres
yaitu, pertama, komponen stimulus meliputi kekuatan-kekuatan yang menyebabkan
adanya ketegangan atau stres. Bagi seorang pengusaha misalnya mengalami frustasi
karena sulitnya memperoleh pinjaman dari lembaga perbankan secara cepat untuk
membiayai biaya operasional yang sangat mendesak. Seperti dikemukakan diatas
bahwa stimulus stres dapat berasal dari lingkungan eksternal, organisasi dan
individu. Kedua, komponen respon meliputi reaksi fisik, psikis atau perilaku
terhadap stres. Paling tidak ada dua respon terhadap stres yang paling sering
diidentifikasi yaitu frustasi dan gelisah. Ketiga, komponen interaksi dari stres yaitu
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interaksi antara faktor stimulus dengan faktor respon dan stres (Gitosudarmo dan
Nyoman, 2000).
Indikator dalam variabel job stress menurut Hasibuan (2014) adalah sebagai
berikut :
1. Beban kerja, diukur dari persepsi responden mengenai beban kerja yang
dirasakan berlebihan.
2. Sikap pemimpin, diukur dari persepsi responden mengenai sikap pemimpin
yang kurang adil dalam memberikan tugas.
3. Waktu kerja, diukur dari persepsi responden mengenai waktu kerja yang
dirasa berlebihan
4. Komunikasi, diukur dari persepsi responden mngenai komunikasi yang
kurang baik antara karyawan.
5. Otoritas kerja, diukur dari persepsi responden mengenai otoritas kerja yang
berhubungan dengan tanggung jawab.
2.1.2 Job Embeddedness
Kepuasan kerja telah menjadi bagian terpenting dalam menjelaskan
fenomena turnover, namun belakangan job embeddedness juga mampu
menjelaskan varians tambahan dari fenomena turnover (Mitchelle et al., 2001). Job
embeddedness menyusun hubungan tentang seberapa baik orang-orang merasa
cocok dengan pekerjaan dan komunitasnya; bagaimana hubungan antar orangorang didalam pekerjaan maupun diluar pekerjaan; dan apa yang akan mereka
serahkan atau korbankan apabila meninggalkan jabatan atau komunitas mereka
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(Felps et al., 2009). Menurut Nostra (2011) job embeddedness merupakan jaringan
yang mendorong individu untuk tetap berada dalam organisasi, dimana jaringan
tersebut terbagi menjadi organisasi itu sendiri dan komunitas didalamnya. Kismono
(2011) berpendapat bahwa karyawan yang memiliki job embeddedness dalam
pekerjaan mereka akan merasa lebih melekat pada kolega, pekerjaan dan organisasi
dan mengekspresikan keterikatan mereka dengan mempertahankan keanggotaan
organisasi ditempat mereka bekerja. Individu yang merasa ada ikatan kuat
(embedded) antara dirinya dengan pekerjaan dan organisasinya cenderung memiliki
perilaku positif dalam pencapaian tujuan organisasi dibandingkan individu yang
kurang merasa ada ikatan antara dirinya dengan organisasi (Fitriyani, 2013).
Indikator dalam jurnal Job Embeddedness menurut Crossley (2007) adalah
sebagai berikut:
1. Saya merasa terikat dengan organisasi ini.
2. Saya akan merasa kesulitan unutk meninggalkan organisasi ini.
3. Saya merasa terlalu nyaman dalam organisasi ini untuk berhenti.
4. Saya merasa terikat sepenuhnya dengan organisasi ini.
2.1.3 Job Satisfaction
Kepuasan kerja pada karyawan menjadi salah satu hal yang kompleks bagi
perusahaan dan menjadi salah satu aspek penting baik bagi karyawan maupun
perusahaan. Kepuasan kerja karyawan mempengaruhi kinerja karyawan untuk tetap
bersama perusahaan atau mencari perusahaan lain. Effendy (2002) mengemukakan
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bahwa kepuasan kerja rasa syukur yang dimiliki seorang pekerja dalam
menyelesikan pekerjaannya.
Kepuasan kerja adalah keadaan emosional karyawan dimana tidak terjadi
ataupun terjadi titik temu antara tingkat nilai balas jasa kerja karyawan dari
perusahaan dengan tingkat nilai balas jasa yang memang diinginkan oleh karyawan.
Balas jasa kerja karyawan ini, baik yang berupa finansial maupun non fiansial.
Kepuasan kerja adalah perasaan positif mengenai seorang karyawan yang
merupakan hasil dari evaluasi karateristik pribadi karyawan, seorang karyawan
dengan kepuasan kerja yang tinggi memiliki perasaan-perasaan positif tentang
pekerjaan tersebut, sementara seorang karyawan yang merasakan ketidakpuasan
dengan pekerjaan mereka memiliki perasaan-perasaan yang negatif pada
pekerjaannya (Robbins, 2009).
Dampak positif dari seorang karyawan yang merasakan kepuasan kerja
salah satunya adalah menurunnya keinginan dari karyawan untuk berhenti dari
perusahaan (Suhanto, 2009). Purnanti (2009) mengungkapkan kondisi dan situasi
kerja yang kondusif dapat membuat karyawan betah dalam bekerja, sehingga dapat
menunjukan kinerja terbaiknya dan membuat karyawan tersebut merasakan
kepuasan kerja. Simanjuntak et al. (2013) berpendapat bahwa tingkat kepuasan
kerja dari seorang karyawan sangat bergantung pada besarnya perbedaan antara
harapan, keinginan dan kebutuhan karyawan dengan kenyataan yang dirasakan.
Dampak dari kepuasan kerja cenderung terpusat pada tingkat absensi dan tingkat
turnover. Menurut Ardana et al. (2012) apabila persentase absensi berkisar pada 215
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3 persen dapat digolongkan dalam kategori baik. Karyawan dengan kepuasan kerja
yang baik umumnya memiliki daftar absensi yang baik dibandingkan dengan para
karyawan tanpa kepuasan kerja (Wahab, 2012).

Indikator dalam jurnal job satisfaction menurut Rarasanti dan Suana (2016)
adalah sebagai berikut:
1. Saya mampu menyelesaikan setiaptugas yang diberikan
2. Perusahaan memberikan kesempatan pada saya unutk berkembang daalm
bentuk kenaikan jabatan.
3. Imbalan yang saya terima sesuai dengan pekerjaan yang saya lakukan.
4. Atasan memberikan bantuan ketika saya mengalami kesulitan dalam
bekerja.
5. Saya memiliki hubungan yang baik dengan rekan kerja saya.
2.1.4 Turnover intention
Turnover intention di definisikan sebagai penarikan diri secara sukarela
(voluntary) atau tidak sukarela (involuntary) dari suatu organisasi (Robbins dan
Judge, 2003). Voluntary turnover atau quit, merupakan keputusan untuk
meninggalkan organisasi, disebabkan oleh dua faktor yaitu seberapa menarik
pekerjaan yang ada saat ini serta tersedianya alternatif pekerjaan lain. Involunary
turnover atau pemecatan menggambarkan keputusan pemberi kerja (employer)
untuk menghentikan hubungan (Lathifah, 2008). Voluntary turnover dibedakan atas
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dasar sifatnya menjadi dua yaitu dapat dihindari (avoidable voluntary turnover)
dan tidak dapat dihindari (unavoidble voluntary turnover). Avoidable voluntary
turnover timbul karena alasan upah yang lebih baik, kondisi kerja yang lebih baik,
masalah dengan pimpinan, atau alternatif tempat kerja lain yang lebih baik. Dalton
dan Todor (1981) mengemukakan bahwa unavoidable voluntary turnover terjadi
karena pindah ke kota lain mengikuti pasangannya, perubahan karier individu,
tinggal dirumah menjaga anak-anak dan karena kehamilan (Irwandi, 2002).
Turnover intention didefinisikan sebagai keinginan seseorang untuk keluar
dari perusahaan. Carsten dan Spector (1987) menemukan adanya hubungan antara
kepuasan kerja dengan turnover dan intention to quit (Suhanto, 2009). Arnold dan
Feldman (1982) mengambil kesimpulan bahwa semakin tinggi tingkat kepuasan
kerja karyawan mempunyai hubungan yang sangat kuat denga semakin tinggi
tingkat niat untuk bertahan dalam perusahaan (Suhanto, 2009).
Suparta (2004) menyebutkan ada empat dimensi turnover intention karyawan,
yaitu:
1. Dimensi ekonomi, yang meliputi gaji, upah dan bonus.
2. Dimensi psikologis, yang meliputi hubungan dengan teman sejawat,
hubungan dengan rekan kerja atau atasan, lingkungan kerja, kesesuaian
pekerjaan dengan kemampuan dan minat.
3. Dimensi sosiologis, yang meliputi keadaan keadaan masyarakat dan rubrik
lowongan pekerjaan.
4. Dimensi yuridis, yang meliputi peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.
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Schultz (2002) menyatakan turnover adalah sesuatu yang merugikan baik
perusahaan, karena setiap kali karyawan keluar dari perusahaan, penggantian
karyawan membutuhkan perekrutan, penyeleksian dan pelatihan. turnover intention
akan berdampak negatif bagi perusahaan karena akan menciptakan kondisi
ketidakstabilan tenaga kerja, menurunya produktifitas karyawan dan juga
berdampak pada meningkatnya biaya sumber daya manusia. Tingginya tingkat
turnover intention karyawan pada perusahaan menjadi salah satu hal penting yang
harus menjadi perhatian perusahaan. Karena, bukan hal yang mudah bagi
perusahaan untuk meminimalisir tingkat turnover intention yang terus
meningkatkan dari waktu ke waktu. Keluar masuknya karyawan dari perusahaan
adalah suatu fenomena pentnig dalam kehidupan perusahaan. Pergantian karyawan
ada kalanya berdampak positif namun, sebagian besar pergantian karyawan
membawa pengaruh negatif terhadap perusahaan, baik dari segi biaya maupun dari
segi hilangnya waktu dan kesempatan untuk memanfaatkan peluang.
Indikator dalam jurnal turnover intention menurut Rarasanti dan Suana
(2016) adalah sebagai berikut:
1. Saya memiliki niat untuk keluar dari organisasi
2. Saya berkeinginan untuk mencari lowongan pekerjaan lain.
3. Adanya keingin saya untuk meninggalkan perusahaan dalam beberapa
bulan mendatang.
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2.2 Rerangka Konseptual
Rerangka konseptual dan kerangka berpikir merupakan gambaran tenttang
hubungan antara variable yang akan diteliti, yang akan disusun dari berbagai teori
yang telah di deskripsikan (Sugiyono, 2008).
Turnover intention dapat diartikan sebagai niat karyawan untuk keluar dari
organisasi, baik dalam bentuk pengunduran diri maupun pemberhentian. Turnover
yang tinggi dapat menyebabkan kurang efektifnya sebuah organisasi, karena
hilangnya karyawan yang berpengalaman (Andini, 2006). Berdasarkan hal tersebut
tinggi rendahnya turnover sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor di dalam
perusahaan. Pengukuran turnover intention sangat penting untuk menjaga
keseimbangan suatu perusahaan yang berasal dari niat seorang karyawan untuk
bekerja.
Berdasarkan konsep turnover intention tersebut, peneliti mengajukan 3
(tugas) hipotesis yang akan diuraikan dalam paragraf-paragraf berikut:
2.2.1 Pengaruh Job Stress terhadap Turnover intention
Menurut Handoko (2011) stres adalah suatu kondisi ketegangan yang
mempengaruhi emosi, proses berpikir dan kondisi seseorang. Sedangkan menurut
Szilagyi (1990), stres adalah pengalaman yang bersifat internal yang menciptakan
adanya ketidakseimbangan fisik dan psikis dalam diri seseorang sebagai akibat dari
faktor lingkungan eksternal organisasi atau orang lain. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa stres kerja merupakan tekanan yang mengakibatkan individu merasakan
ketidaknyamanan (Gitosudramo dan Sudita, 2000).
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Dampak stres sangat banyak dan beragam. Tentunya, beberapa di antaranya
bersifat positif seperti motivasi diri, rangsangan kerja keras, meningkatnya inspirasi
unutk menikmati kehidupan yang lebih baik. Akan tetapi, banyak juga stresor yang
sifatnya menggangu dan secara potensial berbahaya (Hermina, 2011).
Hasan (2014) membuktikan bahwa karyawan dengan tingkat stres kerja
yang tinggi dan cenderung lebih, akan berdampak langsung pada kondisi turnover
intention yang juga tinggi. Dalam hal ini, stres kerja berpengaruh positif terhadap
turnover intention sehingga perusahaan perlu menekan tingkat stres kerja karyawan
dengan memberikan penyusunan waktu kerja fleksibel yang mendorong hubungan
antara karyawan dengan atasan dan hal ini bisa membawa dampak kesehatan bagi
karyawan juga. Selain itu, perusahaan juga dapat mengorganisir stres kerja melalui
manajemen pelatihan, waktu dan prioritas yang terbukti program tersebut mampu
mendorong kepuasan dan kinerja tertinggi, serta dapat menekan angka turnover.
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa stres kerja memiliki
pengaruh yang positif terhadap turnover intention.
H1 : job stress berpengaruh positif pada turnover ntention karyawan.
2.2.2 Pengaruh job embeddedess terhadap turnover intention
Kismono (2011) berpendapat bahwa karyawan yang memiliki job
embeddedess dalam pekerjaan mereka akan merasa lebih melekat pada kolega,
pekerjaan dan organisasi serta dapat mengekspresikan keterikatan mereka dengan
mempertahankan keanggotaan organisasi ditempat mereka bekerja. Individu yang
merasa ada ikatan kuat (embedded) antara dirinya dengan pekerjaan dan
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organisasinya cendurung memiliki perilaku yang positif dalam pencapaian tujuan
organisasi dibandingkan individu yang kurang merasa ada ikatan antara dirinya
dengan organisasi (Fitriyani, 2013).
Shafique et al. (2011) dalam penelitiannya mengenai pada job embeddedess
dan turnover intention, mengemukakan bahwa job embeddedess berpengaruh
negatif terhadap turnover intention. Tingkat job embeddedess mempengaruhi
hubungan dengan turnover intention, dimana hubungan ini akan lebih lemah ketika
job embeddedess tinggi, karena karyawan tidak akan mudah beralih ke pekerjaan
lain (Crossley et al., 2007). Penelitian yang diakukan oleh Kismono (2011) juga
menemukan bahwa job embeddedess berpengaruh negatif pada turnover intention.
Berdasarkan temuan-temuan tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah:
H2: job embeddedess berpengaruh negatif pada turnover intention karyawan.
2.2.3 Pengaruh job satisfaction terhadap turnover intention
Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Salleh et al. (2012) menyatakan
bahwa semua aspek kepuasan kerja yang meliputi promosi, pekerjaan itu sendiri,
serta supervisi kecuali rekan kerja terbukti berpengaruh negatif pada turnover
intention. Penelitian yang dilakukan oleh San Hwang dan Huei Kuo (2006)
menguatkan pendapat serupa dengan hasil yang nyata mengenai hubungan antara
job satisfaction dengan turnover intention yang menunjukan bahwa adanya
hubungan yang negatif antara job satisfaction dan turnover intention. Dibuktikan
juga dalam penelitian Andini (2006) bahwa semakin tinggi kepuasan kerja, maka
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terdapat kecenderungan rendahnya turnover intention di perusahaan. Berdasarkan
temuan-temuan tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah
H3 : Job Satisfaction berpengaruh negatif pada Turnover intention karyawan.

2.3 Model Penelitian
Untuk memperjelas arah penelitian yang bertujuan untuk menunjukan
bahwa adanya hubungan antara job stress, job embeddedness dan job satisfaction
terhadap turnover intention maka dalam penelitian ini dapat diambil satu jalur
pemikiran yang diterjemahkan dalam kerangka pemikiran seperti gambar dibawah
ini.
Gambar 2.1 Model Penelitian

Job Stress

Job
Embeddedness

Turnover
Intention

Job Satisfaction
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Sumber: Hassan (2014), shafique et al. (2011) dan Salleh et al. (2011)

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Desain Penelitian
Jenis

penelitian

yang

peneliti

gunakan

dalam

penelitian

ini

adalah deskriptif. Penelitian Deskriptif bertujuan untuk menggambarkan atau
mendeskripsikan sesuatu, baik karakteristik ataupun fungsi sehingga memperoleh
hasil yang terstruktur untuk dapat menjawab permasalahan penelitian (Malhotra,
2010).
Sekaran dan Bougie (2013) penelitian ini menggunakan desain penelitian
deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menguji hipotesis dan menentukan
hubungan antar variabel. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu
tipe dari desain penelitian konklusif dengan tujuan mengumpulkan data antar
variabel untuk mendeskripsikan populasi, peristiwa, atau situasi.
Dalam penelitian ini dibahas mengenai penelitian yang menghubungkan job
stress, job embeddedness and job satisfaction terhadap turnover intention. Metode
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penelitian yang digunakan adalah Cross sectional design yang diambil satu kali
dalam satu periode (Malhotra, 2010).
3.2 Objek Penelitian
Objek dalam penelitian ini adalah karyawan auditor KAP Hendrawinata
Eddy, Siddharta & Tanzil. Peneliti memilih KAP Hendrawinata Eddy, Siddharta &
Tanzil karena peneliti melihat pekerjaan seorang auditor hanya mencari tahu
apakah laporan keuangan klien yang di audit sudah sesuai dengan standar akuntansi
yang berlaku, setelah itu memberikan tiga pilihan pendapat yaitu wajar, wajar
dengan catatan, atau tidak wajar. Deadline yang mendesak pada seorang auditor
dapat meningkatkan stres karena adanya desakan deadline tersebut, auditor tidak
memilki waktu untuk mengetahui hal yang lain. Maka dari itu tingkat stres dan niat
auditor pada pekerjaan seperti itu akan lebih tinggi. Audit capacity stress (Hansen
et al., 2008) didefinisikan sebagai potensi ketegangan pada auditor baru akibat
bertambahnya klien baru yang terjadi seiring runtuhnya KAP. Potensi dari
tingginya audit capacity stress adalah penurunan kualitas audit dan kualitas laba.
Pada penelitian ini, istilah audit capacity stress berarti masa-masa sibuk pada
auditor di masa awal tahun karena banyaknya penugasan audit yang harus
diselesaikan auditor di masa tersebut.
Peneliti melakukan penelitian pada karyawan KAP Hendrawinata Eddy,
Siddharta & Tanzil karena perusahaan jasa profesional tersebut merupakan salah
satu dari the Big Ten auditors yang memiliki jumlah karyawan yang banyak.
Dengan terus berkembangnya perusahaan tersebut maka KAP Hendrawinata Eddy,
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Siddharta & Tanzil telah pula berkembang dalam berbagai aspek termasuk ukuran
dan kompleksitas. Semakin besar organisasi, maka akan semakin kompleks
keadaanya. Seperti kita ketahui bahwa sehubungan dengan sumber daya manusia
dapat diidentifikasi berbagai kompleksitas seperti kompleksitas jabatan,
kompleksitas tugas, kompleksitas kedudukan dan status, kompleksitas hak dan
wewenang dan lain-lain. Kompleksitas ini dapat menjadi sumber potensial bagi
timbulnya niat untuk bekerja dan stres dalam organisasi. Karyawan kehilangan
kemampuan untuk mengendalikannya. Akibat yang paling ekstrem adalah kinerja
menjadi nol, karyawan menjadi tidak kuat lagi bekerja, putus asa, keluar atau
menolak bekerja untuk menghindari stres, sehingga menimbulkan turnover
intention yang berasal dari niat kerja seorang pegawai.
3.3 Teknik Pengambilan Sampel
a.

Data Primer
Data Primer dihasilkan secara langsung oleh peneliti untuk tujuan tertentu

dalam menjawab permasalahan penelitian. Data Primer merupakan penelitian yang
diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan metode kuisioner dalam
pengumpulan data, baik secara online melalui media google drive atau langsung
memberikan kapada orang (Malhotra, 2010). Dalam teknik penghimpunan data,
sebagai penelitian kuantitatif peneliti menggunakan observation method untuk
mendapatkan data primer. Umumnya observation method berupa lembar pengisian,
seperti questionnaire sehingga diperoleh data kuantitatif (berupa angka) kemudian
angka itu akan diolah oleh peneliti.
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b. Data Sekunder
Data sekunder diperoleh dari jurnal yang digunakan disesuaikan dengan
pembahasan job stress, job embeddedness and job satisfaction terhadap turnover
intention. Beberapa teori yang digunakan diperoleh melalui buku-buku sumber
daya manusia dan stress kerja, selain itu peneliti juga menggunakan artikel sebagai
bahan untuk mengangkat permasalahan yang sedang terjadi. Data yang
dikumpulkan oleh pihak lain dari berbagai sumber, seperti buku, media internet,
jurnal-jurnal penelitian yang berhubungan dengan topik penelitian ini.

3.4 Populasi dan Sampel
Populasi adalah keseluruhan subjek dari suatu penelitian (Arikunto, 2010).
Populasi di dalam penelitian ini adalah orang yang bekerja di KAP Hendrawinata
Eddy, Siddharta & Tanzil. Sampling adalah pengambilan suatu bagian dari populasi
sebagai representasi (Malhotra, 2010). Teknik Sampling yang digunakan peneliti
adalah convenience random sampling. Untuk mendapatkan sampel yang dapat
menggambarkan suatu populasi, maka dalam penentuan sampel penelitian ini
digunakan rumus Slovin (Husein, 2004).
Questionnaire akan di sebar di KAP Hendrawinata Eddy, Siddharta &
Tanzil yang terletak di 18th Office Park, Tower A lt. 20, Jl. TB Simatupang No. 18,
Psar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12520. Peneliti membagikan 102
salinan kuisioner ke KAP Hendrawinata Eddy, Siddharta & Tanzil yang berisikan
5 (lima) pertanyaan stress kerja, 4 (empat) pertanyaan job embeddedness, 5 (lima)
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pertanyaan kepuasan kerja dan 3 (tiga) pertanyaan turnover intention dengan total
17 pertanyaan.
Hair et al. (2010) berpendapat pedoman ukuran ample tergantujg pada
jumlah 5 indikator dikali 5 samapi 10. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
Jumlah sampel = indikator x 5 sampai 10
Jumlah sampel = 17 x 6 = 102
3.5 Operasionalisasi Variabel
Penelitian ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi turnover
intention karyawan ke KAP Hendrawinata Eddy, Siddharta & Tanzil dengan
menggunakan kuesioner. Kuesioner diukur dengan skala Likert 7 poin mulai 1
sampai 7 sesuai dengan tingkat kesetujuan.
Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel
Variabel
Job stress

Definisi
Stres kerja adalah
perasaan tertekan yang
dialami karyawan dalam
menghadapi pekerjaan.

Measurement

Skala Likert
Interval 1 - 6

(JS 1) Saya merasa cepat
gugup atau gelisah karena
pekerjaan yang dihadapi.
(JS 2) saya menjadi sangat
lelah dalam waktu singkat.
(JS 3) Pekerjaan yang saya
diterima lebih dari yang
seharusnya.
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Mangkunegara (2013)

(JS 4) Saya menghabiskan
begitu banyak waktu di tempat
kerja, sehingga karyawan
tidak mempunyai waktu luang
untuk kegiatan lain.
(JS 5) Dalam bekerja, saya
selalu dikejar waktu untuk
menyelesaikan pekerjaan
dengan baik.
(Donald F. Parker and
Thomas A. DeCotiis, 1983)

Variabel

Definisi

Measurement

Job

Job embeddedness was (JE1) Saya akan merasa

embeddedness

posited as a construct kesulitan untuk

Skala Likert
Interval 1 – 6

composed of contextual meninggalkan organisasi
and perceptual forces ini.
that bind people to the
location,

people,

and

(JE2) Saya merasa melekat
dengan organisasi ini.

issues at work
(JE3) Saya merasa
(Yao et al., 2004).

terhubung erat dengan
organisasi ini.
(JE4) Saya merasa terikat
dengan organisasi ini.

28
Indonesia Banking School
Pengaruh Job Stress..., Fransisca Alex Sidabutar, Ma.-IBS, 2017

Crossley, 2007

Variabel
Kepuasan Kerja

Definisi

Measurement

kepuasan kerja adalah
reaksi emosional yang
positif

dari

individu

Skala Likert

(KK1) Saya mampu

Interval 1 – 6

menyelesaikan setiap tugas
yang diberikan.

untuk pekerjaan tertentu. (KK2) Perusahaan
Nadiri
(2010)

dan

Tanova

memberikan kesempatan
pada saya untuk
berkembang dalam bentuk
kenaikan jabatan.
(KK3) Imbalan yang saya
terima sesuai dengan
pekerjaan yang saya
lakukan.
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(KK4) Atasan memberikan
bantuan ketika saya
mengalami kesulitan dalam
bekerja.
(KK5) Saya memiliki
hubungan yang baik dengan
rekan kerja saya.

Rarasanti et al. (2016)
Variabel

Definisi

Measurement

Skala Likert

Turnover

Turnover di definisikan (TI1) Saya memiliki niat

intention

sebagai penarikan diri untuk keluar dari organisasi.
secara
(voluntary)
sukarela

sukarela
atau tidak
(involuntary) (TI2) Saya berkeinginan

dari suatu organisasi

untuk mencari lowongan
pekerjaan lain.

Robbins
(2003)

dan

Judge
(TI3)

Adanya

keinginan

saya untuk meninggalkan
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Interval 1 – 6

perusahaan dalam beberapa
bulan mendatang.

Rarasanti & Suana (2016)

3.6 Metode Analisis Data
Dalam menganalisis data peneliti menggunakan metode Structural
Equation Model (SEM). SEM digunakan untuk analisis teknis, dan dibagi ke dalam
model pengukuran dan model struktural untuk tujuan deskriptif. Proses SEM tidak
dapat dilakukan secara manual, sehingga peneliti menggunakan alat bantu berupa
software Amos 21.
SEM atau structural equation modeling merupakan komunikasi dalam
penyampaian tentang ide yang dapat berjalan secara efektif, maka dengan diagram
lintasan atau path diagram sebagai sarana komunikasi.Diagram lintasan dapat
mengambarkan atau menspesifikasikan model SEM dengan lebih jelas dan lebih
mudah, terutama jika dibandingkan dengan menggunakan model matematik SEM.
Diagram lintasan juga dapat membantu mempermudah konversi model ke dalam
perintah atau sintak dari SEM software (Wijanto, 2008).
SEM dimulai dengan menspesifikasikan model penelitian yang akan
diestimasi. Hoyle (1998) mengatakan bahwa analisis tidak akan dimulai sampai
peneliti menspesifikasikan sebuah sebuah model yang menunjukkan hubungan di
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antara vaiabel-variabel yang akan dianalisis (Wijanto, 2008). Langkah-langkah ini
akan memberikan model yang diinginkan oleh peneliti:
1. Spesifikasi model pengukuran
2. Definisikan variabel laten yang ada di dalam penelitian
3. Definisikan variabel teramatika
4. Definisikan hubungan antara setiap variabel laten dengan variablel teramat yang
terkait
a) Spesifikasi model structural
Definisikan hubungan kausal di antara variabel laten tersebut.
b) Gambar path diagram dari model hybrid yang merupakan kombinasi model
pengukuran dan structural (Wijanto, 2008).
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Gambar 3.1 Struktural Model
Sumber: AMOS 21 (2017)
Sebelum melakukan peneliti sebelumnya melakukan estimasi untuk
mencari

solusi

dari

persamaan

simultan

yang

mewakili

model

yang

dispesifikasikan, terlebih dahulu peneliti harus mengidentifikasi persamaan
simultan tersebut. Ada 3 kategori identifikasi dalam persamaan simultan yaitu:
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a) Under-identified
Model dengan jumlah parameter yang diestimasi lebih besar dari jumlah
data yang diketahui (variance dan covariance dari variabel teramati). Keadaan
under-identified diterangkan persamaan dengan 2 variabel X dan Y (X+Y=10).
Karakteristik dari persamaan ini adalah data yang dimiliki hanya 1 buah data,
sedangkan nilai variabel yang dicari ada 2 buah. Nilai X bisa diambil berapa saja,
sedangkan Y adalah dengan 10-X. Contoh tersebut menjelaskan persamaan
X+Y=10, hal tersebut akan mewakili 1 buah data yang diketahui dan 2 buah
parameter yang akan diestimasi adalah X dan Y, maka banyaknya degree of
freedom = 1-2 =-1. Kesimpulannya bahwa under-identified model dapa SEM
memiliki degree of freedom = jumlah data yang diketahui – jumlah parameter yang
diestimasi < 0.
b) Just identified
Model dengan jumlah parameter yang diestimasi sama dengan data yang
diketahui.Persamaan just identified bisa menggunakan pendekatan 2 persamaan
dengan 2 variabel (X+Y=10 dan X+2Y=16). Persamaan ini mengambarkan adanya
2 buah data yang digunakan untuk mengestimasi 2 nilai variabel dan nilai ini yang
akan menghasilkan X=4 dan Y=6. Persamaan ini memiliki contoh, 2 persamaan
X+Y=10 dan X+2Y=16 yang merupakan 2 buah data yang diketahui dan 2
parameter. Maka banyak nya degree of freedom =2-2=0.
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c) Over identified
Model dengan jumlah parameter yang diestimasi lebih kecil dari jumlah
data yang diketahui. Model ini mempunyai 3 persamaan dengan 2 bilangan yang
tidak diketahui, sehingga akan menghasilkan solusi yang tepat, melainkan solusi
hasil yang akan mendekati. Sebagai contoh (X+Y=10, X+2Y=16 dan
3X+2Y=22).Seperti contoh diatas maka over-identified memliki degree of freedom
sebesar +1, dengan hasil =3-2. (Wijanto, 2008)
Dari penjelasan di atas, peneliti dapat menghitung banyaknya degree of
freedom dari susunan persamaan tersebut. Degree of freedom adalah suatu
persamaan sama dengan jumlah data yang diketahui dikurangi dengan jumlah nilai
yang diestimasikan.
Setelah melakukan tahap-tahap tersebut, maka tahap berikutnya adalah
melakukan estimasi untuk memperoleh nilai dari parameter-parameter yang ada di
dalam model. Dalam estimasi ini peneliti akan mengetahui nilai parameterparameter, sehingga matrik kovarian yang diturunkan dari model sedekat mungkin
atau sama dengan matrik kovarian populasi dari variabel-variabel teramati.
Maximum likelihood (MLE) merupakan estimator yang paling banyak digunakan.
MLE memiliki fungsi F(S,Σ(θ)) sebagai berikut: 𝐹𝑀𝐿(θ)=log 𝛴(𝜃) +tr(S𝛴−1(θ))–
log 𝑆 -(p+q). Dimana diasumsikan (𝜃)dan S mempunyai wishart distribution
(Bollen 1989) dalam (Wijanto, 2008). Sedangkan p+q adalah banyaknya variabel
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teramatik (X dan Y) dalam model. Berikutnya ada weighted least square (WLS)
estimator,

yang

memiliki

fungsi

(θ)=(s–σ)’𝑊−1(s–σ).

Dimana

s’=(𝑆11,𝑆21,𝑆22,…,𝑆𝑘𝑘) adalah suatu vektor dari elemen-elemen pada separuh
bagian bawah, termasuk diagonal matrik kovarian S yang berdimensi k x k yang
digunakan

untuk

mencocokan

model

dengan

data.

Sedangkan

σ’=(𝜎11,𝜎21,𝜎22,…,𝜎𝑘𝑘) adalah suatu vektor dari element-element yang berkaitan
dengan Σ(θ) yang dihasilkan kembali dari parameter model θ. 𝑊−1 adalah suatu
matrik definit positif 𝑊−1 yang berdimensi uxu, di mana u=k(k +1)/2.
Tahap akhirnya adalah dengan melakukan tingkat kecocokan antara data
dengan model, validitas dan reliabilitas model pengukuran, dan signifikasi
koefisien-koefisien dari model struktural. Menurut Hair et.al (1999) dalam
mengevaluasi tingkat kecocokan data dengan model, dilakukan melalui tahap-tahap
berikut (Wijanto, 2008).
a) Kecocokan keseluruhan model (overall model fit)
Tahap ini menguji derajat kecocokan atau goodness of fit (GOF) antara data
dengan model. Menilai GOF suatu SEM secara menyeluruh tidak dapat dilakukan
secara langsung seperti pada teknik multivariate yang lain. SEM tidak mempunyai
satu uji statistik terbaik yang dapat menjelaskan kekuatan dari prediksi model,
tetapi SEM memiliki goodness of fit indices (GOFI) yang dapat digunakan bersamasama atau dengan kombinasi.Petunjuk terbaik dalam menilai kecocokan model
adalah dengan pendekatan teori substantif yang kuat.Menilai GOF suatu SEM
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secara menyeluruh tidak dapat dilakukan secara langsung seperti pada teknik
multivariant yang lain.

1. Ukuran Kecocokan Absolut
Ukuran kecocokan absolut menentukan derajat prediksi model keseluruhan
terhadap matriks korelasi dan kovarian. Dari berbagai ukuran kecocokan absolut,
ukuran-ukuran yang biasanya digunakan untuk mengevaluasi SEM adalah sebagai
berikut.
a. Chi-square (X2)
Chi-square digunakan untuk menguji seberapa dekat kecocokan antara
matrik kovarian sampel S dengan matrik kovarian model ∑(ө).Uji statistik χ2
adalah:

Yang merupakan sebuah distribusi Chi-squaredengan degree of freedom
(df) sebesar c-p. Peneliti berusaha memperoleh nilai X2 yang rendah yang
menghasilkan significance level lebih besar atau sama dengan 0,05 (p ≥ 0,05). Hal
ini menandakan bahwa hipotesis nol diterima dan matriks input yang diprediksi
dengan yang sebenarnya tidak berbeda secara statistik.
b. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)
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Indeks merupakan salah satu indeks informatif dalam SEM. Rumus
perhitungan RMSEA adalah sebagai berikut.

dimana,
Nilai RMSEA ≤ 0,05 menandakan close fit, sedangkan 0,05 < RMSEA ≤
0,08 menunjukan good fit.
c. CMIN/DF
CMIN/DF adalah nilai CMIN dibagi dengan DF. Rumus perhitungan
CMIN/DF adalah sebagai berikut.

dimana, nilai CMIN/DF ≤ 3 menandakan good fit.
b) Kecocokan model pengukuran (measurement model fit)
Evaluasi ini akan dilakukan terhadap setiap konstruk atau model
pengukuran (hubungan antara sebuah variabel laten dengan beberapa variabel
teramati/indikator) secara terpisah melalui:
1. Evaluasi terhadap validitas (validity) dari model pengukuran
Uji validitas digunakan untuk mengetahui dan mengukur seberapa baik
instrumen yang akan diukur (Hair et al, 2010). Suatu kuesioner dinyatakan valid
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jika pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh
kuesioner tersebut. Pengukuran validitas dilakukan dengan melakukan analisis
faktor pada hasil pre-test sejumlah 30 responden untuk melihat nilai kaiser meyerolkin measure of sampling adequacy, bartlett’s test of sphericity, anti-image
matrices, total variance explained, dan factor loading of component matrix (Hair et
al, 2010).
Tabel 3.2 Uji Validitas

No. Ukuran Validitas
Kaiser

meyer-olkin

Nilai Disyaratkan
measure

of

sampling

adequacy adalah statistik yang mengindikasikan Nilai
1.

KMO

MSA

>0,5

proporsi variasi dalam variabel yang merupakan menunjukkan bahwa faktor
variasi umum (common variance), yakni variansi analisis dapat digunakan
dalam penelitian.
Nilai signifikansi adalah hasil
Bartlett’s test of sphericitymengindikasikan uji, jika nilai hasil uji <0,05

2.

bahwa matriks korelasi adalah matriks indentitas menunjukkan hubungan yang
yang mengindikasikan bahwa variabel-variabel signifikan antara variabel dan
dalam faktor bersifat related atau unrelated

merupakan

nilai

yang

diharapkan
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Nilai

diagonal

Anti image matrices, setiap nilai pada kolom correlation
3.

diagonal

anti-image

correlation

anti-image

matrix

>0,5

matrix menunjukkan variabel cocok

menunjukkan measure of sampling adequacy atau sesuai dengan struktur
dari masing-masing indicator.

variabel

lainnya

di

dalam

faktor tersebut

No. Ukuran Validitas

Nilai Disyaratkan

Total variance explained, nilai pada kolom

4.

“cummulative %” menunjukkan persentase Nilai “cummulative %” harus
variansi yang disebabkan oleh keseluruhan > 60%
factor.

5.

Component matrix, nilai factor loading dari
variabel-variabel komponen faktor

Nilai factor loading ≥0,5

Sumber: (Hair et al, 2010)

2. Evaluasi terhadap reliabilitas (reliability) dari model pengukuran
Reliabilitas adalah konsistensi suatu pengukuran. Reliabilitas tinggi
menunjukan bahwa indikator-indikator mempunyai konsistensi tinggi dalam
mengukur konstruk latennya (Hair et al, 2010). Menurut (Malhotra, 2010) dengan
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melihat batas nilai cronbach’s alpha ≥0,60 maka indikator pernyataan dalam
kuesioner dinyatakan reliable, konsisten, dan relevan terhadap variabel. Meskipun
begitu, untuk mengukur reliabilitas dalam SEM akan digunakan composite
reliability measure (ukuran reliabilitas komposit) dan variance extracted measure
(ukuran ekstrak varian) (Hair et al, 2010).

a. Reliabilitas komposit suatu konstruk dihitung dengan rumus seperti berikut.

dimana standardized loading (std.loading) dapat diperoleh secara langsung
dari hasil perhitungan AMOS, dan ej adalah measurement error untuk setiap
indikator atau variabel teramati (Hair et al, 2010).
b. Ekstrak varian mencerminkan jumlah varian keseluruhan dalam indikatorindikator atau variabel teramati yang dijelaskan oleh variabel laten. Ukuran
ekstrak varian dapat dihitung sebagai berikut (Fornel & Laker, 1981 dalam
Wijanto, 2008):

atau (Hair et al, 2010):
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dimana N adalah banyaknya indikator atau variabel teramati dari model
pengukuran.
(Hair et al, 2010) menyatakan bahwa sebuah konstruk mempunyai
reliabilitas yang baik, jika nilai konstruk reliabilitasnya (construct reliability)≥0,70,
dan nilai ekstrak variannya (variance extracted)≥ 0,50.

c. Kecocokan model struktural (structural model fit)
Ukuran ini membandingkan model yang diusulkan dengan model dasar
yang disebut juga dengan null model atau independence model. Model dasar null
adalah model dimana semua variabel di dalam model bebas satu sama lainnya
(Byrne 1998) dalam (Wijanto, 2008). Tetapi null ini merupakan model yang tingkat
kecocokan nya paling buru (worst fit), jika salah satu ujung dari kontinum tingkat
kecocokan, SEM mempunyai independence/null model. Maka di ujung kontinum
lainnya peneliti mempunyai saturated model. Saturated model adalah model
dengan banyaknya data yang diketahui, dengan kata lain degree of freedom nya
sama dengan nol, dan memiliki tingkat kecocokan model data yang terbaik. Ukuran
yang digunakan untuk mengevaluasi SEM ialah dengan menggunakan
Comparative fit index (CFI) memiliki cara dengan CFI=1-𝑙1𝑙2. Nilai CFI berkisar
dari 0 sampai 1, nilai CFI≥0,90 menunjukan good fit, sedangkan 0,80≤CFI<0,90
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sering disebut dengan marginal fit. Dan normed chi-square, yang merupakan rasio
39 sederhana dengan perbandingan 3:1 dengan degree of freedom atau kurang dapat
menunjukan better-fitting models. Hal tersebut tidak berlaku apabila jumlah sampel
yang terlalu besar seperti 750 sampel.
Dalam penelitian ini dipilih tiga parameter goodness of fit yang digunakan
antara lain adalah normed chi-square, RMSEA, dan CFI. Dalam membantu
mendapatkan hasil yang diinginkan oleh peneliti.

BAB IV
PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian
4.1.1 Sejarah Singkat KAP Hendrawinata Eddy, Siddharta& Tanzil
KAP Hendrawinata Eddy, Siddharta & Tanzil atau yang disingkat menjadi
HES adalah anggota dari Kreston International, yakni salah satu organisasi
konsultansi dan akuntansi terkemuka di dunia. Kreston International memberikan
pelayanan berupa konsultasi dan nasihat kepada pemilik bisnis untuk memperoleh
kesuksesan dan meraih goal mereka. Di Indonesia, HES didukung oleh 20 ahli
profesi dengan lebih dari 30 tahun pengalaman berkiprah di industri ini dan dibantu
oleh 200 staff pendukung dalam memberikan layanan yang luas dan bernilai lebih
kepada para klien. Kekuatan setiap firma lokalnya terletak pada kualitas organisasi.
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Kreston International sendiri merupakan organisasi akuntan publik yang beroperasi
di 94 negara dan didukung oleh 19.500 ahli profesi di 700 kantor di seluruh dunia.
KAP Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil merupakan kantor akuntan
publik yang didirikan dengan akta notaris yang oleh Kementerian Keuangan
diijinkan untuk melaksanakan berbagai jasa audit baik audit secara umum maupun
audit secara khusus dan juga melaksanakan jasa profesional lainnya seperti jasa
perpajakan dan jasa konsultasi. KAP Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil
merupakan salah satu KAP yang sudah cukup berpengalaman dalam bidang-bidang
jasa yang disediakannya karena KAP Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil telah
berdiri sejak 20 tahun lalu dan merupakan member dari Kreston International yang
termasuk dalam 10 accounting firm terbesar di dunia. Awalnya KAP Hendrawinata
Eddy Siddharta & Tanzil merupakan KAP dengan bentuk usaha sendiri, yang
didirikan pada tahun 1995 dengan nama KAP Eddy Pianto & Co., selanjutnya KAP
terus melakukan perubahan nama dikarenakan masuknya partner-partner baru di
dalam KAP sehingga sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No.
43/KMK.017/1997 tentang Jasa Akuntan Publik, KAP diwajibkan menggunakan
namanya sendiri jika merupakan KAP bentuk usaha sendiri, dan pada KAP
berbentuk usaha kerja sama, KAP diwajibkan untuk menggunakan nama sebanyakbanyaknya tiga (3) nama akuntan publik.
Beberapa jasa yang disediakan oleh KAP Hendrawinata Eddy Siddharta &
Tanzil :
1. Audit services
2. Asurance services.
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3. Tax advisory services :
a)

Tax management & planning.

b)

Tax compliance audit.

c)

Tax consultant.

d)

Tax preparation & filling.

4. Business advisory services :
a)

Financial advisory services.

b)

Internal audit.

c)

Strategic management.
Berikut ini merupakan beberapa perusahaan yang diaudit oleh KAP

Hendrawinata Eddy, Siddharta & Tanzil :
1. Salim Group
2. Mayapada Group
3. Tempo
4. Grand Kartech
5. Bank Harda International
6. Halim Sakti Group
7. Interfood
4.2 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas (Pre-Test)
4.2.1 Uji Validitas
Pengukuran validitas dilakukan pada 30 responden dengan melakukan
analisis faktor pada hasil pre-test untuk melihat nilai kaiser meyer-olkin measure of
sampling adequacy, bartlett’s test of sphericity, anti-image matrices, total variance
explained, dan factor loading of component matrix.
Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Data Pre-Test

Variabel

Indikator

Kriteria
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KMO
> 0,5
JS1
JS2
JS3
JS4
JS5

Job Stress

Job
Embeddedness

Job
Satisfaction

Turnover
intention

JE1
JE2
JE3
JE4
JST1
JST2
JST3
JST4
JST5
TI1
TI2
TI3

0,673

Sig <
0,05

0,000

0.602

0,000

0.696

0,001

0.658

0,000

MSA
> 0,5
0.594
0.685
0.816
0.633
0.655
0.628
0.594
0.594
0.596
0.796
0.59
0.705
0.777
0.642
0.656
0.605
0.76

Factor
Cummulative
Loading >
(%) > 60%
0,5
0.55
0.707
0.76
73.78%
0.736
0.723
71.30%

69.08%

76.048

0.817
0.849
0.878
0.833
0.713
0.531
0.828
0.648
0.69
0.874
0.927
0.811

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 21 (2017)

Berdasarkan hasil pada tabel 4.1, menunjukkan semua indikator pernyataan
dalam instrumen penelitian dapat memenuhi nilai yang telah disyaratkan atau dapat
disimpulkan bahwa semua indikator pernyataan dalam pre-test adalah valid
sehingga tidak perlu ada item indikator yang harus disingkirkan atau dibuang,
semua item indikator dalam penelitian ini dapat digunakan untuk tahap penelitian
selanjutnya.
4.2.2 Uji Reliabilitas (Pre-Test)
Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi dan reliabilitas
indikator pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner terhadap variabelnya. Menurut
Malhotra (2010) dengan melihat batas nilai cronbach’s alpha ≥ 0,60 maka indikator
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Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

pernyataan dalam kuesioner dinyatakan reliable, konsisten, dan relevan terhadap
variabel. Berikut ini adalah hasil analisis reliabilitas indikator penelitian.
Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas Data Pre-Test
Variabel
Job Stress
Job Embeddedness
Job Satisfaction
Turnover intention

Cronbach's
Alpha
0.738
0.863
0.706
0.825

Kriteria
Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh penguji dengan SPSS 21(2017)

Berdasarkan hasil pada tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa semua variabel
penelitian, yaitu Job Stress, Job Embeddedness, Job Satisfaction dan Turnover
intention memiliki cronbach’s alpha ≥ 0,60. Hasil tersebut menyatakan jika item
indikator pernyataan dalam kuesioner ditanyakan ke responden yang sama dan
berbeda, hasilnya akan cenderung tetap dan konsisten.
4.3 Profil Responden
Profil responden dilakukan untuk menjelaskan dan menggambarkan
demografi dan karakteristik responden secara keseluruhan berdasarkan jenis
kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan divisi pekerjaan.
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4.3.1 Jenis Kelamin

Jenis Kelamin
34%, 34%

66%, 66%

Pria

Wanta

Gambar 4.1 Jenis Kelamin Responden
Sumber: hasil pengolahan data (2017)

Gambar 4.1 menunjukan bahwa dari total responden 102, terdiri dari
responden yang berjenis kelamin pria yang berjumlah 67 orang (64%) dan
responden yang berjenis kelamin wanita yang berjumlah 35 orang (34%). Hal ini
menunjukkan bahwa jumlah responden pria lebih besar daripada jumlah responden
wanita.

48
Indonesia Banking School
Pengaruh Job Stress..., Fransisca Alex Sidabutar, Ma.-IBS, 2017

4.3.2 Usia

Usia
14%

0%
21%

20%

45%

< 25 Tahun

25 - 35 Tahun

36 - 45 Tahun

46 - 55 tahun

> 55 Tahun

Gambar 4.2 Usia Responden
Sumber: hasil pengolahan data 2017

Peneliti mengelompokkan skala usia responden menjadi 5 kelompok, yaitu
skala usia <25 tahun, 25 – 35 tahun, 36 – 45 tahun, 46 – 55 tahun dan >55 tahun.
Pada gambar 4.2 menunjukan bahwa mayoritas responden dalam penilitian ini
adalah responden yang berusia 25 – 35 tahun yaitu sebanyak 46 orang (45%),
sedangkan jumlah responden yang berusia < 25 tahun sebanyak 22 orang (21%),
berusia 36 – 45 tahun sebanyak 20%, berusia 46 – 55 tahun sebanyak 14 orang
(14%) dan tidak ada yang berusia >55 tahun (0%).
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4.3.3 Lama Bekerja

Lama Bekerja
16%

24%

60%

1 tahun - 2 tahun

2 tahun - 3 tahun

> 3 tahun

Gambar 4.3 Lama Bekerja Responden
Sumber: hasil pengolahan data (2017)

Gambar 4.3 menunjukan bahwa mayoritas responden yang bekerja sebagai
auditor memiliki usia kerja 1 – 2 tahun yaitu sebanyak 62 orang (60%). Responden
yang berkerja selama 2 – 3 tahun sebanyak 25 orang (24%) dan responden yang
bekerja > 3 tahun sebanyak 15 orang (16%).

4.4 Hasil Analisis Data
Berdasarkan metode penelitian yang telah dijelaskan pada bab III, metode
analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equation
Modeling dengan software AMOS 21 sebagai upaya pengujian hipotesis. AMOS
dipilih karena penggunaannya yang cukup mudah dan cukup sering digunakan
untuk analisis data SEM. Analisis data SEM bertujuan untuk mendapatkan dan
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mengevaluasi kecocokan model yang diajukan. Kemudian, setelah diketahui semua
hasil pengolahan data, selanjutnya akan diinterpretasikan dan akan ditarik
kesimpulan berdasarkan hasil analisis data SEM. Alat bantu atau software
tambahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Microsoft Office Excel 2013
dan SPSS 21.
4.4.1 Spesifikasi Model
Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian ini
menerapkan analisis dengan SEM sebagai upaya pengujian hipoteses. Spesifikasi
model dan path diagram dalam penelitian ini telah dijelaskan pada bab III di gambar
3.1, dimana model penelitian terdiri dari 4 variabel, 3 hipotesis, dan 17 indikator
untuk menguji adanya hubungan kausalitas antara variabel-variabel yang
dihipotesiskan.
4.4.2 Identifikasi Model
Analisis SEM hanya dapat dilanjutkan apabila hasil identifikasi model
menunjukkan bahwa model termasuk dalam kategori over-identified atau nilai
degree of freedom menunjukkan nilai yang positif. Identifikasi ini dilakukan dengan
melihat nilai degree of freedom (df) dari model penelitian. Tabel 4.3 dibawah ini
merupakan hasil output AMOS yang menunjukkan nilai df sebesar 113. Hal
tersebut mengindikasikan bahwa model termasuk kategori over-identified karena
memiliki nilai df positif sehingga analisis data SEM dapat dilanjtukan ke tahap
selanjutnya.
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Tabel 4.3 Computation of Degrees of Freedom
Number of distinct sample moments
number of distinct parameters to be estimated
Degress of Freedom (152 - 40):
Sumber : hasil pengolahan data dengan AMOS 21(2017)

153
40
113

4.4.3 Estimasi Model
Sebelum melakukan analisis kelayakan model pada penelitian ini, hasil
estimasi model perlu dievaluasi terlebih dahulu agar memenuhi asumsi-asumsi dan
persyaratan yang harus dipenuhi dalam menganalisis data SEM.
4.4.4.3 Sample Size
Jumlah sampel data pada penelitian sudah memenuhi asumsi SEM, yaitu
102 data. Jumlah sampel data tersebut sesuai dengan jumlah data yang
direkomendasikan antara 100-200 data sampel. Dengan menggunakan perhitungan
Hair (2010), 6n x 17 diperoleh hasil 102 dimana hasil ini sudah sesuai dengan
persyaratan perhitungan SEM.
4.4.4 Hasil Uji Pengukuran Model
4.4.4.1 Uji Validitas dan Reliabilitas
Construct validity atau validitas konstruk adalah validitas yang berkaitan
dengan kemampuan suatu alat ukur atau indikator dalam mengukur variabel laten
yang diukurnya. Menurut Hair et al (2010), suatu variabel dapat dikatakan
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mempunyai validitas yang baik jika muatan faktor standarnya (standardized
loading factors) ≥ 0,50 dan idealnya ≥ 0,70.
Reliabilitas adalah konsistensi suatu pengukuran. Reliabilitas tinggi
menunjukan bahwa indikator-indikator mempunyai konsistensi tinggi dalam
mengukur konstruk latennya (Hair et al, 2010). Mengukur reliabilitas dalam SEM
akan digunakan composite reliability measure dan variance extracted measure,
sebuah konstruk mempunyai reliabilitas yang baik jika nilai construct reliability
(CR) ≥ 0,70 dan average extracted (AVE) ≥ 0,50.
Tabel 4.4 di bawah ini merupakan hasil pengolahan data uji validitas dan
reliabilitas dalam penelitian ini.
Tabel 4.4 Hasil uji validitas dan reliabilitas
Uji Validitas
Variabel

Indikator

Job Stress

Job
Embeddedness

Job Satisfaction

Uji Reliabilitas

Factor
Construct
Loading Kriteria Reliability
≥ 0.50
≥ 0.70

JS1
JS2
JS3
JS4
JS5

0.845
0.675
0.757
0.868
0.766

JE1
JE2
JE3
JE4
JSA1
JSA2
JSA3
JSA4
JSA5

0.912
0.889
0.934
0.897
0.652
0.892
0.904
0.939
0.882

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

0.889

Average
Extract
≥ 0.50

0.617

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Kriteria

Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel

0.95

0.825

0.933

0.74

Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel
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Turnover
intention

TI1
TI2
TI3

0.642
0.862
0.704

Valid
Valid
Valid

Reliabel
0.783

Sumber: hasil pengolahan data AMOS 21. (2017)

0.55

Reliabel
Reliabel

Berdasarkan hasil tabel 4.4 di atas, menunjukkan bahwa variabel teramati
dalam penelitian ini memiliki nilai factor loading lebih dari ≥ 0,50 sehingga dapat
disimpulkan bahwa validitas variabel teramati terhadap variabel latennya adalah
valid karena memenuhi kriteria dari validitas.
Berdasarkan tabel 4.4 di atas juga menunjukkan bahwa semua nilai
construct reliability (CR) ≥ 0,70, dan semua nilai average extracted (AVE) ≥ 0,50.
Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa nilai reliabilitas model pengukuran
(measurement model) ini adalah baik dan dapat disimpulkan bahwa indikatorindikator yang digunakan sebagai observed variable mampu menjelaskan variabel
laten yang dibentuknya.
Berdasarkan uji kelayakan model (Goodness of Fit) dari uji measurement
model diketahui nilai dari model fit. Pertama,. Nilai Probability Chi-Square< 0,05
menunjukkan poor fit , Kedua Nilai Chi-Square/Degrees of Freedom (x²/df) yang
merupakan rasio perbandingan antara nilai chi-square dengan degrees of freedom
(x²/df) adalah 1.641, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan mengandalkan
kompleksitas model, maka model dapat dikatakan Good fit. Kemudian nilai Root
Mean Square Error of Approximation (RMSEA), pada model penelitian ini adalah
sebesar 0.077. Hal tersebut mengidentifikasikan bahwa modelGoodfit, sedangkan
GFI = 0,817 mengidentifikasikan bahwa nilai tersebut memiliki ketepatan yang
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cukup baik (marginal fit) dan TLI, NFI, CFI dan IFI memiliki tingkat kecocokan
yang baik (Good Fit). Masing-masing ≥ 0,90.
4.4.5 Hasil Uji Model Keseluruhan
4.4.5.1 Goodness of Fit
Tahap uji model keseluruhan bertujuan untuk mengevaluasi secara umum
derajat kecocokan atau Goodness of Fit (GOF) antara data dengan model.Menilai
GOF suatu SEM secara menyeluruh (overall) tidak dapat dilakukan secara langsung
seperti teknik multivariat yang lainnya.SEM tidak mempunyai satu uji statistik
terbaik yang dapat menjelaskan kekuatan prediksi model.Sebagai gantinya, para
peneliti telah mengembangkan beberapa ukuran GOF yang dapat digunakan secara
bersama-sama atau kombinasi.
Tabel 4.5 di bawah ini menunjukkan beberapa fit index untuk kecocokan
model keseluruhan berdasarkan perhitungan SEM dengan menggunakan tool
AMOS 21.
Tabel 4.5 Hasil Penelitian Indeks Goodness of Fit

Hasil
Tingkat
Penelitian Kecocokan
0 ≤ RMSEA ≤ .08
RMSEA
0.061
Good Fit
.90 ≤ CFI ≤ 1.00
CFI
0.967
Good Fit
0 ≤ x²/df ≤ 2
x²/df
1.372
Good Fit
Sumber: hasil pengolahan data dengan AMOS 21 (2017)
Fit Measure

Good Fit

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, kita dapat melihat bahwa 3 ukuran GOF yang
menunjukkan

kecocokan

yaitu

good

fit

sehingga

model

keseluruhan
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mengindikasikan bahwa secara keseluruhan data baik (good fit) dengan model
SEM.
4.4.5.2 Hasil Analisis Model Keseluruhan (Overall Model Fit)
Model keseluruhan adalah seluruh hubungan antar konstruk yang
mempunyai hubungan kausal (sebab akibat) maka dari itu akan ada variabel laten
eksogen dan variabel endogen. Analisis model keseluruhan berhubungan terhadap
koefisien-koefisien atau parameter-parameter yang menunjukkan hubungan kausal
atau pengaruh variabel laten terhadap variabel laten lainnya, sesuai dengan rerangka
konseptual penelitian. Kemudian, pada analisis model keseluruhan akan diketahui
tingkat signifikansi dengan cara melihat nilai p. Jika nilai estimasi paramater
menunjukkan hasil negatif dengan tingkat signifikansi p < 0,05 maka hipotesis yang
diajukan berarti didukung data. Namun, jika nilai estimasi parameter menunjukkan
hasil yang positif dengan tingkat signifikansi p > 0,05 maka hipotesis yang diajukan
berarti tidak didukung data. Hasil pengujian hipotesis pada model keseluruhan
dapat dilihat pada tabel 4.6 di bawah ini.
Tabel 4.6 Output Regression Weight
Sumber: Hasil Pengolahan Data AMOS 21(2017)
Path
Estimasi
P
Kesimpulan
Didukung
Job Stress → Turnover
0.473
Data
intention
***
Didukung
Job Embeddedness →
-0.126
0.036
Data
Turnover intention
Didukung
Job Satisfaction → Turnover
-0.121
0.037
Data
intention
Berdasarkan tabel 4.6 di atas, hipotesis dalam penelitian ini dapat
disimpulkan sebagai berikut:
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1. Job Stress berpengaruh positif terhadap Turnover intention
Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 0.473
dengan nilai p 0,000 (***). Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang negatif
dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 sehingga Job Stress memiliki
pengaruh yang positif dan signifikan terhadap TurnoverIntention dan hipotesis
dapat diterima.
2. Job Embeddedness berpengaruh negatif terhadap Turnover intention
Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 0.126 dengan nilai p 0.036. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang negatif
dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 sehingga Job Embeddedness memiliki
pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap Turnover intention dan hipotesis
dapat diterima.
3. Job Satisfaction berpengaruh negatif terhadap Turnover intention.
Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 0.121 dengan nilai p 0.037. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang negatif
dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 sehingga Job Satisfaction memiliki
pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap Turnover intentiondan hipotesis
dapat diterima.
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4.5 Pembahasan
Pada penelitian ini, hasil analisis data menunjukkan bahwa seluruh variabel
telah memenuhi kriteria konstruk validitas dan reliabilitas, serta model pengukuran
lainnya yang sesuai dengan metode Structural Equation Modeling (SEM).Pada
hasil pengujian hipotesis yang diajukan pada model penelitian ini, seluruh hipotesis
memiliki hubungan yang signifikan.Pembahasan dari hasil pengujian masingmasing hipotesis penelitian dibahas pada sub-bab di bawah ini.
4.5.1 Pengaruh Job Stress Terhadap Turnover intention
Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti,
terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Job Stress dengan Turnover
intention. Penelitian ini sejalan oleh hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya,
(Irvianti & Verina, 2015) Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel
independen, yaitu stres kerja, beban kerja, dan lingkungan kerja, secara parsial dan
simultan. memiliki pengaruh terhadap turnover intention, yang secara parsial
variabel stres kerja memiliki pengaruh paling besar dibandingkan dengan variabel
independen lain. Dari uji korelasi diketahui bahwa variabel stres kerja memiliki
hubungan yang sangat kuat dan searah dengan variabel turnover intention, yang
berarti bahwa jika stres kerja dan beban kerja semakin tinggi maka keinginan
karyawan untuk keluar (turnover intention) juga akan meningkat dan sebaliknya.
Oleh karena itu hal utama yang mendorong karyawan untuk keluar dari perusahaan
adalah tingginya tingkat stres kerja. Karyawan yang merasa stres dalam
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pekerjaannya kemungkinan besar akan keluar dari organisasi. Faktor kedua yang
mendorong keinginan karyawan untuk keluar adalah beban kerja.
Penelitian yang dilakukan oleh Sarooj Noor dan Nazia Maad (2008) yang
berjudul “Examining the Relationship between Work Life Conflict, Stress, and
Turnover intentions among Marketing Executives in Pakistan” terhadap 248
manajer pemasaran pada organisasi yang berbeda di seluruh Pakistan membuktikan
bahwa work life conflict dan stres memiliki pengaruh positif yang signifikan
terhadap turnover intention.
4.5.2 Pengaruh Job Embeddedness Terhadap Turnover intention
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan Job Embeddedness berpengaruh
negatif dan terhadap Turnover intention. Penelitian ini sejalan oleh hasil penelitian
yang dilakukan sebelumnya, Shafique et al. (2011) menemukan bahwa job
embeddedness memiliki dampak negatif pada turnover intention. Penelitian yang
sebelumnya dilakukan oleh Garnita dan Suana (2014) pada karyawan divisi
penjualan PT. Bali Petshop & Grooming bahwa job embeddedness kerja
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap turnover intention. Kismono (2011)
yang juga meneliti hubungan antara job embeddedness, work-familiy conflict dan
dampak dari jenis kelamin terhadap turnover intention menemukan bahwa job
embeddedness memiliki pengaruh yang negatif kepada turnover intention.
4.5.3 Pengaruh Job Satisfaction Terhadap Turnover intention
Berdasarkan hasil penelitian menunjukan Job Satisfaction berpengaruh
negatif dan terhadap Turnover intention. Terdapat penelitian-penelitian terdahulu
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yang telah menganalisis hubungan antara kepuasan kerja dengan turnover intention
karyawan. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Yucel (2012) yang
mengatakan bahwa kepuasan kerja berpengaruh secara positif terhadap komitmen
organisasional dan kemudian akan menurunkan tingkat turnover intention
karyawan. Mahdi, dkk (2012) juga mengatakan dalam penelitiannya bahwa
kepuasan kerja baik itu intrinsik maupun 5 ekstrinsik memiliki pengaruh negatif
terhadap turnover intention karyawan. Menurut Robbins (2015) kepuasan kerja
memiliki pengaruh dengan perputaran karyawan, namun hubungan keduanya
dipengaruhi oleh alternatif prospek kerja. Karyawan yang merasa tidak puas akan
meninggalkan perusahaan jika terdapat kesempatan kerja yang lebih baik diluar
perusahaannya.
4.6 Implikasi Manajerial
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar keefektikfan
pengaruhjob stress, job embeddedness dan job satisfaction terhadap turnover
intention . Hasil penelitian ini menyatakan bahwa job stress memiliki pengaruh
positif terhadap turnover intention sedangkan job embeddedness dan job
satisfaction berpengaruh negatif terhadap turnover intention.
4.6.1 Implikasi Manajerial Untuk KAP Hendrawinata Eddy Siddharta &
Tanzil
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat
diberikan implikasi manajerial untuk KAP Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil
selaku pihak yang menciptakan lapangan pekerjaan. Berikut ini beberapa implikasi
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manajerial yang dapat diberikan kepada KAP Hendrawinata Eddy Siddharta &
Tanzil:
1. Hasil penelitian ini terbukti adanya pengaruh positif antara job stress dan
turnover intention, hal ini sejalan oleh penelitian sebelumnya yang di lakukan
oleh Irvianti & Verina (2015) & Sarooj Noor dan Nazia Maad (2008). Pengaruh
positif ini berkaitan dengan adanya perasaan yang cepat gugup atau gelisah saat
karyawan menjalani pekerjaan, karyawan menjadi sangat lelah dalam waktu
yang singkat, karyawan menerima pekerjaan lebih dari yang seharusnya, waktu
yang lebih banyak dihabiskan pada pekerjaan sehingga tidak memiliki waktu
luang untuk kegiatan yang lain, dan adanya tekanan untuk menyelesaikan
pekerjaan secara tepat waktu.
Tabel 4.7 nilai rata – rata kuisioner JS ( Job Stress/Stress Kerja)
Variabel Indikator
Kegelisahan terhadap
pekerjaan
Merasa cepat lelah.
Karyawan
menjadi
overwork.
Menghabiskan terlalu
banyak waktu di tempat
kerja.
Dikejar deadline.
Jumlah Nilai Variabel
JS

Kode

Nilai Variabel

JS1

4.55

JS2

4.39

JS3

4.37

JS4

4.5

JS5

4.43
22.24

Rata – Rata Variabel JS

4.448

Sumber: Hasil pengolahan kuisioner dengan Microsoft Excel (2017)
Berdasarkan hasil dari data kuisioner, indikator pertanyaan JS3
memiliki nilai variabel terkecil yaitu dibawah rata - rata variabel JS sebesar
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4.37 karena karyawan KAP Hendrawinata Eddy, Siddharta & Tanzil yang
menjadi sampel penelitian ini merasakan bahwa hal tersebut sering terjadi di
lingkungan KAP Hendrawinata Eddy, Siddharta & Tanzil yang dapat menaikan
tingkat turnover intention karyawan KAP Hendrawinata Eddy, Siddharta &
Tanzil. Hal tersebut dikarenakan pekerjaan yang karyawan terima lebih dari
yang seharusnya, hal itu menimbulkan rasa tidak nyaman dalam bekerja dan
secara potensial menaikan keinginan karyawan untuk meninggalkan pekerjaan
karena menaikan tingkat stres karyawan sehingga menaikan tingkat turnover
intention karyawan secara keseluruhan. Perusahaan perlu melakukan konseling
terhadap karyawan, untuk melihat apakah memang pekerjaan yang diberikan
terlalu banyak atau kemampuan karyawan yang memang tidak dapat
mengimbangi pekerjaan yang diberikan. Namun jika sudah dilakukan
konseling tetapi hasilnya memang pekerjaan yang diberikan terlalu banyak,
perusahaan perlu membagi kembali secara merata pekerjaan yang diberikan
untuk para auditor dan timnya.
2.

Hasil penelitian menunjukan bahwa job embeddedness berpengaruh negatif
dan signifikan terhadap turnover intention, hal ini didukung penelitian
sebelumnya yang dilakukan oleh Shafique et al. (2011), Garnita dan Suana
(2014) & Kismono (2011). Rasa kesulitan karyawan untuk meninggalkan
perusahaan, perasaan melekat yang dirasakan perusahaan, hubungan erat yang
dirasakan karyawan terhadap perusahaan dan tingkat kemudahan karyawan
untuk meninggalkan perusahaan menjadi faktor pengaruh negatif dalam
penelitian ini.
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Tabel 4.8 Nilai rata – rata kuisioner JE ( Job Embeddedness / Kelekatan Kerja)
Variabel Indikator
Rasa
kesulitan
meninggalkan perusahaan
Perasaan melekat pada
organisasi
Merasa terhubung erat
Perasaan terikat pada
organisasi
Jumlah Nilai Variabel JE
Rata – Rata Variabel JS

Kode

Nilai Variabel

JE1

3.56

JE2

3.67

JE3

3.65

JE4

3.66
14.54
3.635

Sumber: Hasil pengolahan kuisioner dengan Microsoft Excel (2017)

Berdasarkan hasil dari data kuisioner, indikator pertanyaan JE1 memiliki
vilai variabel terendah dan berada dibawah rata-rata JE yaitu 3,56 karena
karyawan KAP Hendrawinata Eddy, Siddharta & Tanzil yang menjadi sampel
penelitian ini merasakan bahwa hal tersebut sering terjadi di lingkungan KAP
Hendrawinata Eddy, Siddharta & Tanzil yang dapat menaikan tingkat turnover
intention karyawan KAP Hendrawinata Eddy, Siddharta & Tanzil. Karyawan
merasa tidak akan merasa kesulitan untuk meninggalkan perusahaan ini. Hal
itu menimbulkan rasa tidak nyaman dalam bekerja dan secara potensial
menaikan keinginan karyawan untuk meninggalkan pekerjaan sehingga
menaikan tingkat turnover intention karyawan secara keseluruhan. Sebaiknya
perusahaan mengadakan sosialisasi lebih mendalam tentang profil KAP
Hendrawinata Eddy, Siddharta & Tanzil dan peraturannya, misalnya hak dan
kewajiban sebagai karyawan. Melibatkan karyawan dalam setiap kegiatan
organisasi, baik kegiatan di dalam maupun di luar organisasi, misalnya ulang
tahun KAP Hendrawinata Eddy, Siddharta & Tanzil dan lain sebagainya untuk
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memperkuat ikatan terhadap sesama rekan kerja. Serta melakukan pendekatan
kepada para karyawan, mendengarkan masukan dan keluhan dari para
karyawan sehingga karyawan merasa nyaman.
3. Hasil lain yang diperoleh dalam penelitian ini adalah adanya pengaruh negatif
antara job satisfaction yang dirasakan karyawan dengan turnover intention. Hal
ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang meneliti tentang hubungan negatif
antara turnover intention karyawan menurut Yucel (2012), Robbins (2015) dan
Mahdi et al. (2012). Keterikatan yang dimiliki karyawan dengan perusahaan,
kemampuan karyawan untuk mengerjakan pekerjaan yang telah diberikan,
kesempatan yang diberikan oleh perusahaan unutk mengembangkan
kemampuan karyawan dalam bentuk kenaikan jabatan, kesesuaian imbalan
yang di terima oleh karyawan, bantuan yang diberikan atasan yang diberikan
ketika karyawan mengalami kesulitan dan hubungan baik yang dimiliki dengan
rekan kerja menjadi faktor pengaruh negatif antara job satisfaction dan
turnover intention pada penelitian ini.
Tabel 4.9 Nilai Rata – rata kuisioner JS ( Job Satisfaction / Kepuasan Kerja)
Variabel Indikator
Kemampuan
menyelesaikan
pekerjaan
Perusahaan
memberikan promosi
Imbalan yang diterima
sesuai
Atasan
memberi
bantuan
Hubunganbaik dengan
rekan kerja

Kode

Nilai Variabel

JSA1

3.91

JSA2

3.92

JSA3

3.89

JSA4

3.68

JSA5

3.64
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Jumlah Nilai Variabel
19.04
JSA
Rata – Rata Variabel
3.80
JSA
Sumber : hasil pengolahan data menggunakan Microsoft Excel (2017)

Berdasarkan hasil dari data kuisioner, indikator pertanyaan JSA5
memiliki nilai variabel terendah dan berada dibawah rata-rata JSA yaitu 3,64
karena karyawan KAP Hendrawinata Eddy, Siddharta & Tanzil yang menjadi
sampel penelitian ini merasakan bahwa hal tersebut sering terjadi di lingkungan
KAP Hendrawinata Eddy, Siddharta & Tanzil yang dapat menaikan tingkat
turnover intentionkaryawan KAP Hendrawinata Eddy, Siddharta & Tanzil.
Karyawan tidak memiliki hubungan kerja yang baik dengan rekan kerjanya.
Hal itu menimbulkan rasa tidak nyaman dalam bekerja dan secara potensial
menaikan keinginan karyawan untuk meninggalkan pekerjaan sehingga
menaikan tingkat turnover intention karyawan secara keseluruhan. Perusahaan
perlu membuka wadah bagi karyawan untuk berinteraksi antara sesama
karyawan sehingga mampu menjembatani level top manajemen dengan
karyawan biasa agar terbina suatu hubungan yang kuat antara pimpinan dengan
karyawan. Perusahaan perlu membuat kegiatan antar karyawan dengan rekan
kerja maupun karyawan dengan pimpinan seperti gathering, hangout after
lunch atau hangout in the weekend.
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BAB V
KESIMPULAN & SARAN

5.1 KESIMPULAN
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis seberapa jauh pengaruh job
stress, job embeddedness dan job satisfaction terhadap turnover intention. Hasil
analisis data yang dilakukan dengan menggunakan analisis SEM menunjukkan
bahwa hipotesis antara job stress dan turnover intention memiliki pengaruh positif
dan signifikan sementara hipotesis lainnya memiliki pengaruh negatif dan
signifikan terhadap turnover intention. Dengan menggunakan studi penelitian job
stress, job embeddedness dan job satisfaction pada KAP Hendrawinata Eddy,
Siddharta & Tanzil yang dapat menaikan tingkat turnover intention kinerja kerja
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KAP Hendrawinata Eddy, Siddharta & Tanzil diperoleh kesimpulan sebagai
berikut.
1. Terbukti dalam penelitian ini Job Stress berpengaruh positif dan signifikan
terhadap Turnover intention pada KAP Hendrawinata Eddy, Siddharta & Tanzil.
2. Terbukti dalam penelitian ini Job Embeddednes berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap Turnover intention pada

KAP Hendrawinata Eddy,

Siddharta & Tanzil.
3. Terbukti dalam penelitian ini Job Satisfaction berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap Turnover intention pada

KAP Hendrawinata Eddy,

Siddharta & Tanzil.
5.2 SARAN
Hasil dari penelitian ini telah menunjukkan adanya pegaruh yang positif dan
signifikan terhadap satu hipotesis dan pengaruh yang negatif dan signifikan pada
hipotesis lainnya. Tentunya, penelitian ini masih memiliki kekurangan sehingga
masih memerlukan penyempurnaan untuk penelitian di masa yang akan datang.
Oleh karena itu, beberapa saran yang mungkin dapat diberikan untuk perusahaan
dan untuk peneliti selanjutnya:
1. Stres kerja pada Auditor di KAP Hendrawinata Eddy, Siddharta & Tanzil juga
dikategorikan tinggi. Terutama dalam hal ini adalah pekerjaan yang diterima
oleh karyawan lebih banyak dari yang seharusnya. Turnover intention karyawan
dapat diturunkan selain mengurangi tekanan pada karyawan dan meningkatkan
kesejahteraan juga dapat dilakukan dengan kesempatan kepada pegawai untuk
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mengikuti pendidikan dan keterampilan khusus. Dan sebaiknya perusahaan lebih
memperhatikan karyawannya untuk mengurangi stres kerja melalui penyesuaian
beban pekerjaan dengan tingkat kemampuan karyawan sehingga kinerja tetap
mengalami peningkatan. Peneliti juga menyarankan kepada atasan agar
mempelajari dan mencari informasi stres kerja baik berupa penyebab stres yang
ada diperusahaan tersebut maupun cara pengelolaan dan penanggulangan stres,
sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan
kebijakan diperusahaan.
2. Selain job stress penelitian ini juga membahas mengenai job embeddedness.
Berdasarkan hasil kesimpulan yaitu job embeddedness berpengaruh negatif pada
turnover intention yang memiliki arti bahwa semakin tinggi job embeddedness
pada karyawan maka turnover intention pada karyawan akan semakin rendah,
maka perusahaan perlu meningkatkan keterikatan yang dimiliki oleh karyawan
terhadap perusahaan. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa karyawan
karyawan tidak merasa kesulitan untk meninggalkan perusahaan ini, hal tersebut
disebabkan arena karyawan tidak merasa terikat dengan perusahaan ini.
Perusahaan harus senantiasa memberikan dukungan yang bersifat positif yang
disebut dengan dukungan organisasional. Sebaiknya perusahaan mengadakan
sosialisasi lebih mendalam tentang profil KAP Hendrawinata Eddy, Siddharta &
Tanzil dan peraturannya, misalnya hak dan kewajiban sebagai karyawan.
Melibatkan karyawan dalam setiap kegiatan organisasi, baik kegiatan di dalam
maupun di luar organisasi, misalnya ulang tahun KAP Hendrawinata Eddy,
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Siddharta & Tanzil dan lain sebagainya untuk memperkuat ikatan terhadap
sesama rekan kerja.
3. Tidak hanya job stress dan job embeddedness, tetapi penelitian ini juga
membahas mengenai job satisfaction. job satisfaction memang merupakan
sesuatu hal yang penting bagi karyawan dalam suatu perusahaan. Karyawan
yang merasa puas akan merasa senang dalam mejalankan pekerjaannya jika hasil
yang karyawan dapatkan setimpal dengan pekerjaan yang karyawan kerjakan.
Terutama dalam hal ini adalah karyawan merasa atasan tidak memberikan
bantuan ketika karyawan mengalami kesulitan dalam bekerja dan karywan tidak
memiliki hubungan kerja yang baik dengan karyawan. Perusahaan perlu
membuka wadah bagi karyawan untuk berinteraksi antara sesama karyawan
sehingga mampu menjembatani level top manajemen dengan karyawan biasa
agar terbina suatu hubungan yang kuat antara pimpinan dengan karyawan.
Namun, pimpinan juga harus peka terhadap masalah atau kesulitan yang
dihadapi oleh karyawan dan memberikan bantuan kepada siapapun karyawan
yang memerlukan bantuan jika karyawan mengalami kesulitan dalam bekerja.
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LAMPIRAN
LAMPIRAN 1 KUISIONER
PENGARUH JOB STRESS, JOB EMBEDDEDNESS DAN JOB
SATISFACTION TERHADAP TURNOVER INTENTION

Saya Fransisca Alex Sidabutar, mahasiswa STIE Indonesia Banking School yang
sedang melakukan penelitian tugas akhir yang berjudul “Pengaruh Job Stress, Job
Embeddedness dan Job Satisfaction terhadap Turnover intention”. Penelitian ini
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di;aksanakan sebagai instrument untuk pengumpulan data responden. Maka dari itu,
saya memohon kesediaan untuk berpartisipasi dengan menjawab sejumlah
pertanyaan yang disajikan. Kerahasiaan atas data dan jawaban anda terjamin. Atas
perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Jenis Kelamin



Pria
Wanita

Usia






< 25 tahun
25 – 35 tahun
36 – 45 tahun
46 – 55 tahun
> 55 tahun

Lama Bekerja





< 1 tahun
1 tahun – 3 tahun
4 tahun – 6 tahun
> 6 tahun

Saya merasa cepat gelisah atau gugup atas pekerjaan yang saya hadapi.
1

2

3

4

5

6

Sangat tidak setuju

Sangat setuju
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Saya merasa cepat lelah dalam waktu yang singkat.
1

2

3

4

5

6

Sangat tidak setuju

Sangat setuju

Pekerjaan yang saya terima lebih dari yang seharusnya.
1

2

3

4

5

6

Sangat tidak setuju

Sangat setuju

Saya menghabiskan terlalu banyak waktu di tempat kerja sehingga saya tidak
memiliki waktu luang untuk kegiatan lain.
1

2

3

4

5

6

Sangat tidak setuju

Sangat setuju

Saya merasa selalu dikejar waktu untuk dapat menyelesaikan pekerjaan
dengan baik.
1

2

3

4

5

6

Sangat tidak setuju

Sangat setuju
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Saya akan merasa kesulitan untuk meninggalkan pekerjaan ini.
1

2

3

4

5

6

Sangat tidak setuju

Sangat setuju

Saya merasa terikat dengan pekerjaan / perusahaan ini.
1

2

3

4

5

6

Sangat tidak setuju

Sangat setuju

Saya merasa terlalu nyaman dalam organisasi ini unutk berhenti.
1

2

3

4

5

6

Sangat tidak setuju

Sangat setuju

Saya mampu menyelesaikan setiap tugas yang diberikan.
1

2

3

4

5

6

Sangat tidak setuju

Sangat setuju

Perusahaan memberikan kesempatan pada saya untuk berkembang dalam bentuk
kenaikan jabatan.

1

2

3

4

5

6

Sangat tidak setuju

Sangat setuju
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Imbalan yang saya terima sesuai dengan pekerjaan yang saya lakukan.

1

2

3

4

5

6

Sangat tidak setuju

Sangat setuju

Atasan memberikan bantuan ketika saya mengalami kesulitan dalam bekerja.

1

2

3

4

5

6

Sangat tidak setuju

Sangat setuju

Saya memiliki hubungan yang baik dengan rekan kerja saya.

1

2

3

4

5

6

Sangat tidak setuju

Sangat setuju

Saya memiliki niat untuk keluar dari pekerjaan / perusahaan ini.

1

2

3

4

5

6

Sangat tidak setuju

Sangat setuju

Saya berkeinginan untuk mencari pekerjaan lain.

1

2

3

4

5

6

Sangat tidak setuju

Sangat setuju
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Saya memiliki keinginan untuk meninggalkan pekerjaan ini dalam beberapa bulan
mendatang.

1

2

3

4

5

6

Sangat tidak setuju

Sangat setuju

Lampiran 2: Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Pre-Test

Factor Analysis Job Stress
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

.673
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Approx. Chi-Square
Bartlett's Test of Sphericity

38.201

df

10

Sig.

.000

Anti-image Matrices
JS1

Anti-image Covariance

Anti-image Correlation

JS2

JS3

JS4

JS5

JS1

.662

-.312

-.147

.074

.011

JS2

-.312

.620

-.106

-.079

-.027

JS3

-.147

-.106

.674

-.126

-.094

JS4

.074

-.079

-.126

.514

-.305

JS5

.011

-.027

-.094

-.305

.539

JS1

.594a

-.488

-.221

.127

.019

JS2

-.488

.685a

-.164

-.140

-.047

JS3

-.221

-.164

.816a

-.214

-.156

JS4

.127

-.140

-.214

.633a

-.580

JS5

.019

-.047

-.156

-.580

.655a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)
Total Variance Explained
Component

Initial Eigenvalues
Total

% of Variance

Extraction Sums of Squared Loadings

Cumulative %

Total

% of Variance

Cumulative %

1

2.444

48.874

48.874

2.444

48.874

48.874

2

1.245

24.907

73.781

1.245

24.907

73.781

3

.558

11.151

84.931

4

.427

8.532

93.463

5

.327

6.537

100.000

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Communalities
Initial

Extraction

JS1

1.000

.798

JS2

1.000

.718

JS3

1.000

.579
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JS4

1.000

.807

JS5

1.000

.788

Extraction Method: Principal
Component Analysis.

Reliability Job Stress
Scale Statistics
Mean

Variance

15.3333

Std. Deviation

28.230

N of Items

5.31318

5

Item-Total Statistics
Scale Mean if

Scale Variance

Corrected Item-

Squared

Cronbach's

Item Deleted

if Item Deleted

Total

Multiple

Alpha if Item

Correlation

Correlation

Deleted

JS1

13.6667

22.575

.363

.338

.738

JS2

13.1333

18.878

.509

.380

.690

JS3

11.6333

17.964

.568

.326

.666

JS4

12.1667

18.420

.541

.486

.677

JS5

10.7333

18.409

.523

.461

.684

Case Processing Summary
N
Valid
Cases

Excludeda
Total

%
30

100.0

0

.0

30

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

Reliability Statistics
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Cronbach's

Cronbach's

Alpha

Alpha Based on

N of Items

Standardized
Items
.738

.735

5

Factor Analysis Job Embeddedness
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

.602

Approx. Chi-Square
Bartlett's Test of Sphericity

62.695

df

6

Sig.

.000

Anti-image Matrices
JE1

JE2

JE3

JE4

JE1

.420

-.222

.091

-.176

JE2

-.222

.335

-.184

.109

JE3

.091

-.184

.281

-.212

JE4

-.176

.109

-.212

.350

JE1

.628a

-.592

.265

-.460

JE2

-.592

.594a

-.599

.317

JE3

.265

-.599

.594a

-.675

JE4

-.460

.317

-.675

.596a

Anti-image Covariance

Anti-image Correlation

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)
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Total Variance Explained
Component

Initial Eigenvalues
Total

% of Variance

Extraction Sums of Squared Loadings

Cumulative %

1

2.852

71.302

71.302

2

.583

14.566

85.868

3

.430

10.749

96.618

4

.135

3.382

100.000

Total

% of Variance

2.852

Cumulative %

71.302

71.302

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Communalities
Initial

Extraction

JE1

1.000

.667

JE2

1.000

.720

JE3

1.000

.770

JE4

1.000

.694

Extraction Method: Principal
Component Analysis.

Reliability Job Embeddedness
Scale Statistics
Mean

Variance

14.1333

16.051

Std. Deviation
4.00632

N of Items
4

Item-Total Statistics
Scale Mean if

Scale Variance

Corrected Item-

Squared

Cronbach's

Item Deleted

if Item Deleted

Total

Multiple

Alpha if Item

Correlation

Correlation

Deleted

JE1

10.8333

8.971

.677

.580

.843

JE2

10.6667

9.816

.723

.665

.821

JE3

10.3667

9.482

.755

.719

.807

JE4

10.5333

9.499

.698

.650

.830
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Case Processing Summary
N

%

Valid
Cases

30

100.0

0

.0

30

100.0

Excludeda
Total

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's

Cronbach's

Alpha

Alpha Based on

N of Items

Standardized
Items
.863

.866

4

Factor Analysis Job Satisfaction
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

.696

Approx. Chi-Square
Bartlett's Test of Sphericity

29.213

df

10

Sig.

.001

Anti-image Matrices
JSA1

Anti-image Covariance

Anti-image Correlation

JSA2

JSA3

JSA4

JSA5

JSA1

.707

-.210

-.149

-.035

-.097

JSA2

-.210

.748

-.204

-.020

.153

JSA3

-.149

-.204

.565

-.110

-.225

JSA4

-.035

-.020

-.110

.758

-.215

JSA5

-.097

.153

-.225

-.215

.643

JSA1

.769a

-.288

-.235

-.048

-.144

JSA2

-.288

.590a

-.314

-.027

.221

-.168

-.374

JSA3

-.235

-.314

.705a

JSA4

-.048

-.027

-.168

.777a

-.308

JSA5

-.144

.221

-.374

-.308

.642a
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a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)
Total Variance Explained
Component

Initial Eigenvalues
Total

% of Variance

Extraction Sums of Squared Loadings

Cumulative %

Total

% of Variance

Cumulative %

1

2.371

47.428

47.428

2.371

47.428

47.428

2

1.083

21.656

69.084

1.083

21.656

69.084

3

.625

12.492

81.576

4

.532

10.640

92.216

5

.389

7.784

100.000

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Communalities
Initial

Extraction

JSA1

1.000

.614

JSA2

1.000

.796

JSA3

1.000

.687

JSA4

1.000

.612

JSA5

1.000

.747

Extraction Method: Principal
Component Analysis.

Reliability Job Satisfaction
Scale Statistics
Mean

Variance

23.8000

11.752

Std. Deviation
3.42808

N of Items
5

Item-Total Statistics
Scale Mean if

Scale Variance

Corrected Item-

Squared

Cronbach's

Item Deleted

if Item Deleted

Total

Multiple

Alpha if Item

Correlation

Correlation

Deleted

JSA1

18.6000

8.317

.518

.293

.639

JSA2

19.1667

8.351

.346

.252

.709

JSA3

20.0000

6.483

.639

.435

.571

JSA4

19.0000

8.000

.412

.242

.681

JSA5

18.4333

9.220

.462

.357

.668
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Case Processing Summary
N

%

Valid
Cases

30

100.0

0

.0

30

100.0

Excludeda
Total

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's

Cronbach's

Alpha

Alpha Based on

N of Items

Standardized
Items
.706

.715

5

Factor Analysis Turnover intention
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

.658

Approx. Chi-Square
Bartlett's Test of Sphericity

38.258

df

3

Sig.

.000

Anti-image Matrices
TI1

Anti-image Covariance

Anti-image Correlation

TI2

TI3

TI1

.417

-.245

-.017

TI2

-.245

.329

-.202

TI3

-.017

-.202

.586

TI1

.656a

-.662

-.033

TI2

-.662

.605a

-.459

TI3

-.033

-.459

.760a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)
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Total Variance Explained
Component

Initial Eigenvalues
Total

% of Variance

Extraction Sums of Squared Loadings

Cumulative %

1

2.281

76.048

76.048

2

.507

16.907

92.955

3

.211

7.045

100.000

Total

% of Variance

2.281

Cumulative %

76.048

76.048

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Communalities
Initial

Extraction

TI1

1.000

.763

TI2

1.000

.860

TI3

1.000

.658

Extraction Method: Principal
Component Analysis.

Reliability Turnover intention
Scale Statistics
Mean

Variance

12.2667

Std. Deviation

15.995

N of Items

3.99943

3

Item-Total Statistics
Scale Mean if

Scale Variance

Corrected Item-

Squared

Cronbach's

Item Deleted

if Item Deleted

Total

Multiple

Alpha if Item

Correlation

Correlation

Deleted

TI1

8.3000

8.355

.680

.583

.765

TI2

7.9333

7.926

.800

.671

.661

TI3

8.3000

6.907

.611

.414

.865

Case Processing Summary
N
Cases

Valid

%
30

100.0
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Excludeda
Total

0

.0

30

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

Reliability Statistics
Cronbach's

Cronbach's

Alpha

Alpha Based on

N of Items

Standardized
Items
.825

.841

3

89
Indonesia Banking School
Pengaruh Job Stress..., Fransisca Alex Sidabutar, Ma.-IBS, 2017

Lampiran 3 : Hasil Olahan SEM (2017)
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Lampiran 4
Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

TI
TI
TI
JS5
JS4
JS3
JS2
JS1
JE4
JE3
JE2
JE1
JSA5
JSA4
JSA3
JSA2
JSA1
TI1
TI2
TI3

<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<---

JS
JE
JSA
JS
JS
JS
JS
JS
JE
JE
JE
JE
JSA
JSA
JSA
JSA
JSA
TI
TI
TI

Estimate
.524
-.220
-.217
.766
.868
.757
.675
.845
.897
.934
.889
.912
.882
.939
.904
.892
.652
.642
.862
.704
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Lampiran 5
Model Fit Summary
CMIN

Model
Default model
Saturated model
Independence model

NPAR

CMIN

DF

P

CMIN/DF

40

154.991

113

.005

1.372

153

.000

0

17

1401.424

136

.000

10.305

RMR, GFI

Model

RMR

GFI

AGFI

PGFI

Default model

.125

.859

.810

.635

Saturated model

.000

1.000

Independence model

.706

.326

.241

.290

NFI
Delta1

RFI
rho1

IFI
Delta2

TLI
rho2

CFI

.889

.867

.967

.960

.967

Baseline Comparisons

Model
Default model
Saturated model
Independence model

1.000
.000

1.000
.000

.000

1.000
.000

.000
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Parsimony-Adjusted Measures

Model

PRATIO

PNFI

PCFI

Default model

.831

.739

.803

Saturated model

.000

.000

.000

1.000

.000

.000

Independence model

NCP

Model
Default model
Saturated model
Independence model

NCP

LO 90

HI 90

41.991

13.315

78.723

.000

.000

.000

1265.424

1148.969

1389.305

FMIN

Model

FMIN

F0

LO 90

HI 90

Default model

1.535

.416

.132

.779

.000

.000

.000

.000

13.875

12.529

11.376

13.755

RMSEA

LO 90

HI 90

PCLOSE

Default model

.061

.034

.083

.227

Independence model

.304

.289

.318

.000

Saturated model
Independence model

RMSEA

Model

AIC
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Model

AIC

BCC

BIC

CAIC

Default model

234.991

252.341

339.990

379.990

Saturated model

306.000

372.361

707.621

860.621

1435.424

1442.798

1480.049

1497.049

Independence model

ECVI

Model

ECVI

LO 90

HI 90

MECVI

Default model

2.327

2.043

2.690

2.498

Saturated model

3.030

3.030

3.030

3.687

14.212

13.059

15.439

14.285

Independence model

HOELTER

HOELTER
.05

HOELTER
.01

Default model

91

99

Independence model

12

13

Model
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LAMPIRAN 6
Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

TI
TI
TI
JS5
JS4
JS3
JS2
JS1
JE4
JE3
JE2
JE1
JSA5
JSA4
JSA3
JSA2
JSA1
TI1
TI2
TI3

<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<---

JS
JE
JSA
JS
JS
JS
JS
JS
JE
JE
JE
JE
JSA
JSA
JSA
JSA
JSA
TI
TI
TI

Estimate
.473
-.126
-.121
1.000
1.066
1.027
.844
.952
1.000
1.133
.997
1.060
1.000
1.187
1.030
1.074
.744
1.000
1.255
1.040

S.E.
.117
.060
.058

C.R.
4.051
-2.092
-2.084

P
***
.036
.037

.117
.132
.123
.108

9.079
7.792
6.842
8.829

***
***
***
***

.074
.074
.074

15.285
13.562
14.405

***
***
***

.080
.076
.082
.097

14.750
13.530
13.147
7.635

***
***
***
***

.211
.184

5.951
5.644

***
***

Label
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