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ABSTRACT 

This study aims to examine wether Job Stress, Job Embeddedness and Job Satisfaction can 
affect Turnover Intention. The population and sample are auditors of KAP Hendrawinata Eddy, 
Siddharta & Tanzil. This research used quantitative descriptive analysis method by taking 
sample and questioannaire as main data. The amount of sample in this study is 102 auditors in 
which the data were obtained by questionnaire method by using likert scale on 17 indicators. As 
a tools for sampling and yield analysis, Structural Equation Modeling (SEM) with AMOS 21 was 
used. 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. 
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BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Pendahuluan 

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 
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 
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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 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. 

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 
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bahwa konsep job embeddedness menggambarkan bagaimana seorang karyawan terikat dengan 
pekerjaan serta organisasi dimana dia bekerja karena pengaruh aspek-aspek yang berasal dari dalam 
pekerjaan (on the-job) maupun dari luar pekerjaan (off-the-job). 

1.2 Rumusan Permasalahan 

Beradasarkan pada latar belakang dan fenomena tersebut makan perumusan masalah yang akan 
diteliti, yaitu: 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? 

BAB II LANDASAN TEORI 

2.1 Job Stress 

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). 

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. 

2.2 Job Embeddedness 

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. 

2.3 Job Sastisfaction  

Effendy (2002) mengemukakan 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. 

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. 

2.4 Turnover Intention  

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). 

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 
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menarik pekerjaan yang ada saat ini serta tersedianya alternatif pekerjaan lain. Involuntary turnover  
atau pemecatan menggambarkan keputusan pemberi kerja (employer) untuk menghentikan hubungan 
(Lathifah, 2008). 

2.5 Hubungan Antar Variabel 

Job Stress terhadap Turnover Intention 

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 

H1 : job stress berpengaruh positif pada turnover ntention karyawan. 

Job Embeddedness 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 

Penelitian yang diakukan oleh Kismono (2011) juga menemukan bahwa job embeddedess 
berpengaruh negatif pada turnover intention. 

H2: job embeddedess berpengaruh negatif pada turnover intention karyawan. 

Job Satisfaction Terhadap 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 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. 

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017, berdasarkan objek penelitian yang peneliti ambil adalah 
auditor pada KAP Hendrawinata Eddy, Siddharta & Tanzil. Perusahaan ini mempunyaikarakteristik yang 
khas dan menarik untuk diteliti. Karakteristik tersebut antara lain perusahaan ini adalah membuka 
peluang yang besar untuk fresh graduate menjadi seorang auditor. 

3.2 Jenis dan Desain Penelitian 

Pada penelitian ini mengambil jenis penelitian Descriptive Quantitative. Penelitian descriptive adalah 
penelitian yang dirancang untuk membantu keputusan dalam menentukan, mengevaluasi, serta 
memilih alternatif terbaik dalam memecahkan masalah. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 
penelitian deskriptif kuantitatif yang akan dilakukan dalam satu periode (cross sectional design). Cross 
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sectional design adalah jenis rancangan riset yang terdiri dari pengumpulan informasi mengenai sampel 
tertentu sampel tertentu dari elemen populasi hanya satu kali (Maholtra, 2009). 

3.3 Metode Penghimpunan Data 

Data primer adalah data yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumber utamanya (Kountur, 2007). 
Menurut Maholtra (2010), data primer dihasilkan secara langsung oleh peneliti untuk tujuan tertentu 
dalam menjawab permasalahan penelitian. Pada penelitian ini, data primer didapat dengan metode 
survei menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada target responden. Kuesioner adalah 
pertanyaan tertulis yang diberikan kepada responden untuk dijawab, yang dapat dilakukan dengan 
memberi tanda atau dengan menuliskan jawabannya (Kountur, 2007) Data sekunder merupakan data 
yang dikumpulkan oleh pihak lain dari berbagai sumber, seperti buku-buku, media internet, serta jurnal-
jurnal penelitian sebelumnya yang signifikan dengan topik penelitian (Maholtra, 2010).  

3.4 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah auditor KAP Hendrawinata Eddy, Siddharta & Tanzil dan teknik 
sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah convience sampling. Jumlah sampel dikali 6, 
sesuai dengan pedoman ukuran sampel menurut (Hair et. al, 2010)dimana penelitian ini menggunakan 
17 indikator dikali 6 sampel pada penelitian ini berjumlah 102 karyawan. 

3.5 Operasionalisasi Varibel 

Penelitian ini penulis menggunakan variabel dependen sebagai variabel yang dipengaruhi atau 
variabel terikat serta variabel independen atau variabel bebas yang dijabarkan dalam table berikut: 

Variabel Definisi Measurement Skala Likert 

Job stress Stres kerja adalah 
perasaan tertekan yang 
dialami karyawan 
dalam menghadapi 
pekerjaan. 
 
Mangkunegara (2013) 

(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. 
(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) 
 
 
 

Interval 1 - 6 

Variabel Definisi Measurement Skala Likert 
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Job 
embeddedne
ss 

Job embeddedness was 
posited as a construct 
composed of contextual 
and perceptual forces 
that bind people to the 
location, people, and 
issues at work 
(Yao et al., 2004).  
 

(JE1) Saya akan merasa 
kesulitan untuk meninggalkan 
organisasi ini.  
(JE2) Saya merasa melekat 
dengan organisasi ini. 
(JE3) Saya merasa 
terhubung erat dengan 
organisasi ini. 
(JE4) Saya merasa terikat 
dengan organisasi ini. 
 
Crossley, 2007 
 
 
 
 
 

Interval 1 – 6 

Kepuasan 
Kerja 

kepuasan kerja adalah  
reaksi emosional yang 
positif dari individu 
untuk pekerjaan 
tertentu. 
Nadiri dan Tanova 
(2010) 

(KK1) Saya mampu 
menyelesaikan setiap tugas 
yang diberikan.  
(KK2) Perusahaan 
memberikan kesempatan 
pada saya untuk berkembang 
dalam bentuk kenaikan 
jabatan. 
(KK3) Imbalan yang saya 
terima sesuai dengan 
pekerjaan yang saya 
lakukan.  
(KK4) Atasan memberikan 
bantuan ketika saya 
mengalami kesulitan dalam 
bekerja.  
(KK5) Saya memiliki 
hubungan yang baik dengan 
rekan kerja saya. 
 
Rarasanti et al. (2016) 

Interval 1 – 6 

Turnover 
intention 

Turnover  di definisikan  
sebagai   penarikan  diri   
secara   sukarela 
(voluntary)   atau tidak  
sukarela  (involuntary)   
dari  suatu  organisasi    
 
Robbins dan Judge 
(2003) 

(TI1) Saya memiliki niat untuk 
keluar dari organisasi. 
 
(TI2) Saya berkeinginan untuk 
mencari lowongan pekerjaan 
lain. 
 
(TI3) Adanya keinginan saya 
untuk meninggalkan 
perusahaan dalam beberapa 
bulan mendatang.  
 
Rarasanti & Suana (2016) 

Interval 1 – 6 
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BAB IV HASIL ANALISI DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

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. 
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 sebanyak-banyaknya tiga (3) 
nama akuntan publik. 

4.2 Profil Responden  

Jenis Kelamin 

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. 

Usia  

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%). 

Lama Bekerja 

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%). 

4.3 Hasil Analisis Data 

Hasil Pengukuran model (Measurement Model Fit) 

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 mempunyai validitas yang baik jika muatan faktor standarnya 
(standardized loading factor) ≥0.05 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. Construct reliability (CR) ≥0.70 dan average 
extracted (AVE) ≥0.05 Tabel dibawah ini merupakan hasil pengolahan data uji validitas dan reliabilitas 
dalam penelitian ini  
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Variabel Indikator 

Uji Validitas Uji Reliabilitas 

Kriteria Factor 
Loading 
≥ 0.50 

Kriteria 
Construct 
Reliability 

≥ 0.70 

Average 
Extract           
≥ 0.50 

Job Stress JS1 0.845 Valid 

0.889 0.617 

Reliabel 

  JS2 0.675 Valid Reliabel 

  JS3 0.757 Valid Reliabel 

  JS4 0.868 Valid Reliabel 

  JS5 0.766 Valid Reliabel 

Job 
Embeddedness JE1 0.912 

Valid 

0.95 0.825 

Reliabel 

  JE2 0.889 Valid Reliabel 

  JE3 0.934 Valid Reliabel 

  JE4 0.897 Valid Reliabel 

Job Satisfaction JSA1 0.652 Valid 

0.933 0.74 

Reliabel 

  JSA2 0.892 Valid Reliabel 

  JSA3 0.904 Valid Reliabel 

  JSA4 0.939 Valid Reliabel 

  JSA5 0.882 Valid Reliabel 

Turnover 
intention TI1 0.642 

Valid 

0.783 0.55 

Reliabel 

  TI2 0.862 Valid Reliabel 

  TI3 0.704 Valid Reliabel 

 

Berdasarkan hasil table 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 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 indikator-
indikator yang digunakan sebagai observed variable mampu menjelaskan variabel laten yang 
dibentuknya. 
 
Uji Keseluruhan (Overall Model Fit) 
 
Pengukuran Goodness od Fit (GOF) 

 
Hasil Penelitian Goodness of Fit 

Fit Measure Good Fit 
Hasil 

Penelitian 
Tingkat 
Kecocokan 

RMSEA 0 ≤ RMSEA ≤ .08 0.061 Good Fit 
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Berdasarkan tabel di atas, kita dapat melihat bahwa 3 ukuran GOF yang menunjukkan kecocokan 
yaitu good fit sehingga model keseluruhan mengindikasikan bahwa secara keseluruhan data baik (good 
fit) dengan model SEM. 

 
Hasil Analisis Model Keseluruhan (Overall Model Fit) 

Model keseluruhan memiliki variabel-variabel yang mempunyai hubungan sebab akibat antara 
variabel endogen dengan eksogen. Untuk pengujian hipotesis cara yang dilakukan adalah mengetahui 
signifikasi dengan melihat nilai p dari hubungan sebab akibat yang ada di dalam model keseluruhan. 
Jika nilai estimasi dalam hasil analisis menunjukkan positif dan nilai p &lt; 0.05 maka hipotesis terbukti 
signifikan dan didukung oleh data. Apabila nilai estimasi menunjukkan hasil negatif dan nilai p &gt; 
0.05 maka hipotesis tidak terbukti signifikan dan tidak didukung oleh data. Berikut hasil analisis data 
dari model keseluruhan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 
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. 

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. 

CFI .90 ≤ CFI ≤ 1.00 0.967 Good Fit 

x²/df 0 ≤ x²/df ≤ 2 1.372 Good Fit 

Path Estimasi P Kesimpulan 

Job Stress → Turnover 
intention 

0.473 
*** 

Didukung 
Data 

Job Embeddedness → 
Turnover intention 

-0.126 0.036 
Didukung 

Data 

Job Satisfaction → Turnover 
intention 

-0.121 0.037 
Didukung 

Data 
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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 
masing-masing hipotesis penelitian dibahas pada sub-bab di bawah ini. 

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 pekerjaannya kemungkinan besar akan keluar dari organisasi. Faktor kedua yang 
mendorong keinginan karyawan untuk keluar adalah beban kerja. 

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. 

Pengaruh Job Satisfaction Terhadap Turnover intention 

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukan Job Satisfaction berpengaruh negatif dan terhadap 
Turnover intention. Terdapat penelitian-penelitian terdahulu 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 

Implikasi Manajerial Untuk KAP Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil 
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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 merupakan implikasi manajerial yang dapat diberikan kepada KAP Hendrawinata 
Eddy Siddharta & Tanzil, peneliti mengambil variabel job stress karena variable ini memiliki nilai terbesar 
sehingga paling berpengaruh dibandingkan dengan variabel lainnya. 

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.  

nilai rata – rata kuisioner JS ( Job Stress/Stress Kerja) 

Variabel Indikator Kode   Nilai Variabel 

 Kegelisahan 
terhadap pekerjaan 

JS1 4.55 

 Merasa cepat lelah. JS2 4.39 

 Karyawan menjadi 
overwork. 

JS3 4.37 

 Menghabiskan terlalu 
banyak waktu di 
tempat kerja. 

JS4 4.5 

 Dikejar deadline. JS5 4.43 

 Jumlah Nilai Variabel 
JS 

  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 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.  

5.1 Kesimpulan dan Saran 

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 
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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 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. 

Beberapa saran yang mungkin dapat diberikan untuk perusahaan dan untuk peneliti selanjutnya: 

Turnover intention karyawan dapat diturunkan selain mengurangi tekanan pada karyawan dan 
meningkatkan kesejahteraan juga dapat dilakukan dengan kesempatan kepada pegawai untuk 
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. 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, Siddharta & Tanzil dan lain sebagainya untuk memperkuat ikatan 
terhadap sesama rekan kerja. 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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