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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Intensi Turnover 

1. Pengertian Intensi Turnover 

Keinginan (intention) adalah niat yang timbul pada individu untuk 

melakukan sesuatu. Turnover adalah berhentinya seseorang karyawan dari 

tempatnya bekerja secara sukarela atau pindah dari satu tempat kerja ke 

tempat kerja yang lain. Turnover atau tingkat keluar masuk karyawan 

terjadi ketika karyawan meninggalkan organisasi dan harus digantikan 

(Mathis & Jackson, 2011). 

Hasibuan (2005) juga mengungkapkan bahwa turnover merupakan 

perbandingan antara masuk dan berhentinya karyawan dari suatu 

perusahaan. Sedangkan intensi turnover merupakan intensitas dari 

keinginan untuk keluar dari perusahaan (Harnoto, 2002). 

Banyak alasan yang menyebabkan timbulnya intensi turnover, 

diantaranya keinginan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. 

Appiah, Mehmood, & Bomfo (2015) mengatakan bahwa intensi turnover 

dapat ditunjukkan melalui sikap karyawan tersebut yang ingin berhenti 

dari pekerjaan. 

Evendi & Dwiyanti (2013) mengungkapkan bahwa intensi 

turnover merupakan suatu keinginan atau niat karyawan dari suatu 
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perusahaan atau organisasi untuk keluar dari tempatnya bekerja secara 

sadar dan sukarela. 

Turnover karyawan yang tinggi yang ada dalam suatu perusahaan 

akan merugikan perusahaan karena akan menghambat jalannya perusahaan 

dalam mencapai sasaran. Perusahaan akan mengalami kerugian antara lain 

perusahaan harus menarik karyawan baru untuk menggantikan karyawan 

yang keluar dan mengadakan pelatihan kepada karyawan tersebut.  

Tingkat turnover yang tinggi dapat menyebabkan perusahaan 

memerlukan tambahan biaya dan waktu untuk melatih karyawan baru 

(Sutanto & Stiawan, 2000). Sebagai upaya untuk menekan terjadinya 

turnover pegawai, harus dilakukan upaya untuk menekan keinginan 

berpindah kerja pada karyawan (Nandini & Rochmah, 2013). 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa intensi 

turnover merupakan suatu niat atau keinginan karyawan untuk keluar dari 

perusahaan atau instansi.  

 

2. Aspek-aspek Intensi Turnover 

Evendi dan Dwiyanti (2013) menyebutkan bahwa aspek intensi 

turnover merupakan gabungan dari aspek intensi dari Ajzen & Fishben 

dan indikasi turnover dari Harnoto, yaitu: 

a. Perilaku (behavior)  

Yaitu perilaku spesifik yang nantinya akan diwujudkan. Dalam 

konteks tunover, perilaku spesifik yang akan diwujudkan yaitu bentuk-
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bentuk perilaku yang mengarah ke arah turnover yaitu sering 

membolos, tidak maksimal bekerja, berusaha mencari kerja lain dan 

berbuat curang. 

b. Sasaran (target)  

Yaitu objek yang menjadi sasaran perilaku. Objek yang 

menjadi sasaran dari perilaku spesifik dapat digolongkan menjadi tiga, 

yaitu orang tertentu atau objek tertentu (particular object), sekelompok 

orang atau sekelompok objek (a class of object), dan orang atau objek 

pada umumnya (any object). Dalam konteks tunover, objek yang 

menjadi sasaran yaitu pekerjaan yang lebih baik, atasan, rekan kerja, 

absen, dan upah. 

c. Situasi (situation)  

Yaitu situasi yang mendukung untuk dilakukannya suatu 

perilaku (bagaimana dan dimana perilaku itu akan diwujudkan). Situasi 

dapat pula diartikan sebagai lokasi terjadinya perilaku. Dalam konteks 

tunover, situasi yang menyebabkan turnover yaitu tidak mendapat 

promosi, dan masa depan.  

d. Waktu (time)  

Yaitu waktu terjadinya perilaku yang meliputi waktu tertentu, 

dalam satu periode atau tidak terbatas dalam satu periode, misalnya 

waktu yang spesifik (hari tertentu, tanggal tertentu, jam tertentu), 

periode tertentu (bulan tertentu), dan waktu yang tidak terbatas (waktu 

yang akan datang). 
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Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa intensi 

turnover memiliki beberapa aspek, yaitu perilaku, sasaran, situasi dan 

waktu.  

 

3. Faktor yang Mempengaruhi Intensi Turnover 

Mathis & Jackson (2011) menyebutkan ada beberapa faktor yang 

menyebabkan karyawan dapat bertahan atau keluar dari perusahan: 

a. Komponen organisasional 

Beberapa komponen organisasional mempengaruhi karyawan 

dalam memutuskan apakah bertahan atau meninggalkan perusahaan 

mereka. Organisasi yang memiliki budaya dan nilai yang positif dan 

berbeda mengalami perputaran karyawan yang lebih rendah.  

b. Peluang karir organisasional  

Survei terhadap karyawan disemua jenis pekerjaan tetap 

menunjukkan bahwa usaha pengembangan karir organisasional dapat 

mempengaruhi tingkan intensi turnover karyawan secara signifikan.  

c. Penghargaan dan retensi karyawan 

Penghargaan dan retensi yang diterima karyawan karena 

bekerja datang dalam bentuk gaji, insentif, dan tunjangan. 

d. Rancangan tugas dan pekerjaan 

Faktor mendasar yang mempengaruhi intensi turnover adalah 

sifat dari tugas dan pekerjaan yang dilakukan. Beberapa organisasi 

menemukan bahwa angka turnover yang tinggi dalam beberapa bulan, 
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lamanya pekerjaan seringkali dihubungkan dengan usaha penyaringan 

seleksi yang kurang memadai. 

e. Hubungan karyawan 

Bidang-bidang seperti kelayakan dari kebijakan SDM, keadilan 

dan tindakan disipliner dan cara yang digunakan untuk memutuskan 

pemberian kerja dan peluang kerja.  

Menurut Mobley (1986) faktor-faktor yang mempengaruhi 

munculnya intensi turnover adalah: 

a. Faktor individual, termasuk di dalamnya adalah usia, masa kerja, jenis 

kelamin, pendidikan, dan status perkawinan.  

b. Kepuasan kerja, menyangkut beberapa aspek operasional, yakni 

kepuasan terhadap gaji atau sistem pembayaran, kepuasan terhadap 

penyeliaan, kepuasan terhadap bobot pekerjaan, kepuasan terhadap 

promosi jabatan, ataupun kepuasan terhadap kondisi kerja perusahaan 

pada umumnya. 

c. Komitmen organisasional, tidak adanya komitmen organisasional 

dapat membuat seseorang karyawan yang puas terhadap pekerjaannya 

mempunyai niat untuk keluar atau pindah ke perusahaan lain.  

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa intensi 

turnover memiliki beberapa faktor yang dapat mempengaruhi, yaitu 

komponen organisasional, peluang karir, penghargaan, retensi karyawan, 

rancangan tugas, hubungan karyawan, faktor individual, kepuasan kerja, 

dan komitmen organisasi. 
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B. Budaya Organisasi 

1. Pengertian Budaya Organisasi 

Budaya organisasi merupakan filosofi dasar organisasi yang 

memuat keyakinan, norma-norma, nilai-nilai bersama yang menjadi 

karakteristik inti tentang bagaimana cara melakukan sesuatu dalam 

organisasi. (Wibowo, 2010). 

Mangkunegara (2005) menyebutkan bahwa budaya organisasi 

merupakan seperangkat sistem keyakinan, nilai-nilai, dan norma yang 

dikembangkan dalam organisasi atau perusahan yang dijadikan pedoman 

tingkah laku bagi anggotanya untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal 

dan integrasi internal. 

Budaya organisasi merupakan pola perilaku yang meliputi 

pemikiran, tindakan, bahasa, dan kebiasaan yang dilakukan oleh anggota 

suatu organisasi. Budaya organisasi membedakan organisasi tersebut dari 

organisasi lainnya, nilai yang dibagi atau dirasakan bersama oleh anggota 

suatu organisasi, norma, dan kepercayaan para anggota organisasi untuk 

mengelola masalah dan pengaruh di sekitarnya (Trioctavia, Djamhur , & 

Mukzam, 2016) 

Budaya organisasi menurut Robbins (2003) adalah suatu sistem 

bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang akan membedakan 

organisasi tersebut dengan organisasi lain.  

Rahayu (2012) mengungkapkan bahwa budaya organisasi adalah 

suatu persepsi bersama terhadap nilai yang diyakini oleh semua anggota 

Hubungan Antara Budaya..., Putri Adinda Silmy, Fak. Psikologi UMP 2018



17 
 

 

organisasi. Dipelajari, diterapkan serta dikembangkan dan dipelihara 

dalam waktu yang cukup lama, berfungsi sebagai sistem perekat, 

memecahkan masalah penyesuaian eksternal dan integrasi internal. 

Budaya organisasi dapat dijadikan acuan berperilaku dalam organisasi 

untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan pendapat para ahli yang telah dipaparkan diatas, 

penulis menarik kesimpulan bahwa budaya organisasi merupakan suatu 

nilai-nilai yang diyakini oleh semua anggota organisasi, yang merupakan 

alat untuk mengontrol jalannya sistem perusahaan atau organisasi.  

 

2. Aspek-aspek Budaya Organisasi 

Schein (dalam Ardini, 2009) memberikan beberapa karakteristik 

yang merefleksikan aspek-aspek dalam budaya organisasi: 

a. Norma perusahaan 

1) Tanggung jawab terhadap pekerjaan dan perusahaan.  

2) Kerjasama yang selama ini terjalin diantara anggota perusahaan. 

b. Nilai-nilai dominan yang dianut perusahaan 

1) Profesional 

2) Berintegritas tinggi 

3) Sense of belonging terhadap perusahaan 

4) Setiap pekerjaan dan kegiatan harus selalu menghasilkan nilai 

tambah. 

5) Setiap pekerjaan dan kegiatan harus selalu menunjang keunggulan 

dalam persaingan. 
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6) Penghargaan diberikan secara adil. 

7) Hukuman diberikan secara adil. 

8) Penilaian didasarkan atas kompetensi dan kinerja, bukan lagi 

berdasarkan senioritas. 

9) Semua insan sadar bahwa masa depan perusahaan dan keputusan 

yang dibuat pada hari ini mempengaruhi nasib perusahaan di 

kemudian hari. 

10) Mendorong kreatifitas demi terjaminnya masa depan perusahaan. 

11) Mendorong inovasi demi terjaminnya masa depan perusahaan. 

c. Filosofi perusahaan 

1) Kesadaran karyawan  

2) Kesadaran untuk menampilkan kinerja terbaik  

3) Kesadaran untuk bersaing secara sehat dalam upaya pencapaian 

tujuan perusahaan. 

4) Kesadaran dalam memenuhi kewajiban (tugas atau pekerjaan) yang 

dibebankan oleh perusahaan. 

5) Kesadaran dalam menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan 

oleh perusahaan. 

d. Peraturan perusahaan 

1) Ketaatan terhadap perintah dan tugas yang diberikan oleh atasan. 

2) Kepatuhan terhadap tata cara berhubungan dengan sesama 

karyawan di bagian atau departemen sehubungan dengan tugas. 
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3) Kepatuhan terhadap tata cara berhubungan dengan sesama 

karyawan di bagian atau departemen kerja lainnya sehubungan 

dengan tugas. 

4) Kepatuhan dalam mematuhi jam kerja yang telah ditetapkan. 

5) Kepatuhan untuk selalu menggunakan peralatan dan perlengkapan 

kerja yang telah ditentukan. 

e. Iklim kerja perusahaan 

1) Suasana tata ruang kerja yang nyaman dan menyenangkan untuk 

bekerja. 

2) Perusahaan berperan dalam menciptakan iklim bersaing yang sehat 

3) Sikap keterbukaan dan saling percaya diantara sesama karyawan. 

Robbins (2003) memberikan karakteristik budaya organisasi 

sebagai berikut: 

a. Inovasi dan pengambilan resiko, yaitu sejauh mana para anggota 

organisasi didorong untuk inovatif dan mengambil resiko. 

b. Perhatian ke rincian, yaitu sejauh mana para anggota organisasi 

diharapkan memperlihatkan presisi, analisis, dan perhatian kepada 

rincian.  

c. Orientasi hasil, yaitu sejauh mana pemimpin atau pihak manajemen 

memfokus pada hasil bukannya pada teknis dan proses yang 

digunakan untuk mencapai hasil itu.  

Hubungan Antara Budaya..., Putri Adinda Silmy, Fak. Psikologi UMP 2018



20 
 

 

d. Orientasi orang, yaitu sejauh mana keputusan manajemen atau 

pimpinan memperhitungkan hasil-hasil pada orang-orang di dalam 

organisasi.  

e. Orientasi tim, yaitu sejauh mana kegiatan kerja diorganisasikan secara 

tim, bukan individu.  

f. Keagresifan, yaitu sejauh mana anggota orgnanisasi agresif dan 

kompetitif bukannya santai-santai.  

g. Kemantapan, yaitu sejauh mana kegiatan organisasi menekan 

dipertahankannya status quo sebagai kontras dari pertumbuhan.  

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa budaya 

organisasi memiliki beberapa aspek, yaitu norma perusahaan, nilai 

dominan yang dianut, filosofi perusahaan, peraturan perusahaan, iklim 

kerja perusahaan. Budaya organisasi juga memiliki karakteristik seperti 

inovasi, perhatian ke rincian, orientasi hasil, orientasi orang dan tim, 

keagresifan, dan kemantapan.  

 

3. Faktor yang Mempengaruhi Budaya Organisasi 

Vecchio (dalam Wibowo, 2010) mengidentifikasi adanya empat 

faktor yang memengaruhi budaya organisasi: 

a. Keyakinan dan nilai-nilai pendiri organisasi dapat menjadi pengaruh 

kuat pada penciptaan budaya organisasi. Selama kedudukan, 

keyakinan, dan nilai-nilai dapat ditanamkan dalam kebijakan, program, 
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dan pernyataan informal organisasi yang dihidupkan terus-menerus 

oleh anggota organisasi selanjutnya.  

b. Norma sosial organisasi juga dapat memainkan peran dalam 

menentukan budaya organisasi. Budaya masyarakat sekitar 

memengaruhi budaya organisasi yang ada di dalamnya.  

c. Masalah adaptasi eksternal dan sikap terhadap kelangsungan hidup 

merupakan tantangan bagi organisasi yang harus dihadapi anggotanya 

melalui penciptaan budaya organisasi.  

d. Masalah integrasi internal dapat mengarahkan pada pembentukan 

budaya organisasi.  

Denison (dalam Mulyadi & Sembiring, 2016) juga mengatakan 

beberapa faktor yang dapat mempengaruhi budaya organisasi, yaitu: 

a. Involvement (Keterlibatan) maksudnya adalah sebuah budaya 

organisasi memiliki karakter highly involved dalam mendorong 

karyawan untuk terlibat serta menciptakan rasa memiliki dan 

bertanggung jawab.  

b. Consistency (Konsistensi) maksudnya adalah perusahaan juga akan 

lebih efektif apabila budaya organisasi lebih konsisten, terkordinasi 

dengan baik dan lebih terintegrasi.  

c. Adaptability (Adaptasi) yaitu bahwa organisasi memegang norma-

norma dan kepercayaan yang mendukung kapasitas perusahaan dalam 

menerima, menginterpretasi dan menerjemahkan tanda-tanda dari 

lingkungan ke dalam perubahan perilaku internal. 
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d. Mission (Misi) yaitu perusahaan yang sukses memiliki arah dan 

sasaran yang jelas dalam mendefinisikan tujuan perusahaan, sebuah 

rencana strategis yang mengekspresikan visi bagaimana perusahaan di 

masa mendatang. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa budaya 

organisasi memiliki beberapa faktor yang dapat mempengaruhi, yaitu 

keyakinan dan nilai pendiri organisasi, norma sosial, masalah adaptasi 

eksternal, masalah integrasi internal, keterlibatan, konsistensi, adaptasi dan 

misi perusahaan. 

 

C. Human Relation 

1. Pengertian Human Relation 

Menurut Rahman & Kasmiruddin (2017) human relation 

merupakan syarat utama untuk keberhasilan suatu komunikasi baik 

komunikasi antar perorangan ataupun komunikasi dalam instansi. 

Sedangkan Wursanto (2005) mengatakan bahwa human relation pada 

dasarnya beranggapan bahwa seseorang akan bekerja dengan semangat 

kerja yang tinggi apabila ia merasa dibutuhkan, merasa dianggap penting, 

merasa diperhitungkan, dan diikutsertakan dalam kelompok.  

Dalam arti luas human relation adalah komunikasi yang dilakukan 

oleh seseorang kepada orang lain secara tatap muka dalam segala situasi 

dan dalam semua bidang kehidupan. Human relation menimbulkan 

kepuasan hati pada kedua belah pihak. Dalam arti sempit human relation 
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merupakan komunikasi yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain 

secara tatap muka dalam situasi kerja dengan tujuan untuk menggugah 

kegairahan dan kegiatan bekerja dengan semangat kerja yang produktif 

dengan perasaan bahagia dan puas hati (Effendy, 1993). 

Human relation menurut Hasibuan (2000) adalah hubungan 

kemanusiaan yang harmonis, tercipta atas kesadaran dan kesediaan 

melebur keinginan individu demi terpadunya kepentingan bersama. 

Tujuannya adalah menghasilkan integrasi yang cukup kukuh, mendorong 

kerjasama yang produktif dan kreatif untuk mencapai sasaran bersama.  

Rahman & Kasmiruddin (2017) mengemukakan bahwa human 

relation merupakan esensi dari manajemen, terutama yang berhubungan 

dengan manusia. Dalam arti bahwa human relation adalah kemampuan 

seseorang untuk melakukan hubungan yang baik diantara sesama tanpa 

disertai dengan perbedaan-perbedaan diantara mereka. Hal tersebut akan 

dapat menciptakan suatu pandangan hidup yang khas pada suatu kelompok 

kerja. 

Human Relations adalah segala hubungan baik yang bersifat 

formal, maupun yang bersifat informal yang dijalankan oleh atasan 

terhadap bawahan, bawahan terhadap sesama bawahan, atau atasan sesama 

atasan yang bertujuan mendapatkan kepuasan hati para karyawan sehingga 

para karyawan mempunyai semangat kerja, disiplin dan kerja sama yang 

tinggi (Wursanto, 2005).  
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Dengan kegiatan human relation para pemimpin organisasi 

berusaha memecahkan masalah-masalah dalam situasi kerja dan masalah-

masalah yang menimpa para karyawannya secara individual, sehingga 

dengan demikian mereka dapat digairahkan dan digerakkan ke arah yang 

lebih produktif (Effendy, 1993). 

Human Relation adalah inti dari sikap dan perilaku pegawai yang 

merupakan proses kegiatan yang dilakukan untuk memberikan pemuasan 

kebutuhan pegawai agar bekerja dengan baik dan benar (Rosyad, Wildan, 

Munajat, & Harismasakti, 2012). 

Jadi berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan 

bahwa, human relation merupakan suatu hubungan yang dibangun melalui 

komunikasi antar pegawai dengan atasan, atasan dengan pegawai atau 

bawahan, ataupun antara bawahan dengan bawahan sehingga menciptakan 

suatu komunikasi yang produktif.  

 

2. Indikator Human Relation 

Menurut Uchjana (dalam Rahman & Kasmiruddin, 2017) indikator 

dari human relations adalah sebagai berikut:  

a. Adanya komunikasi 

Untuk dapat membangun kerjasama dalam sebuah tim, 

diperlukan komunikasi antar anggotanya agar tujuan bersama dapat 

tercapai. Seberapa pun hebatnya kemampuan individu dalam suatu tim, 

mereka tidak akan ada gunanya apabila tidak dapat berkomunikasi 
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antara yang satu dengan lainnya. Mereka hanya akan menjadi sebuah 

kelompok yang tidak tahu ke mana arah yang akan dituju. Keahlian 

mereka akan menjadi sia-sia apabila mereka tidak dapat 

mengkomunikasikannya dengan orang lain.  

b. Adanya pengarahan 

Pengarahan (directing) adalah proses pemberian tugas, 

perintah-perintah, intruksi yang membuat staf bisa memahami 

keinginan pimpinan organisasi dan pengarahan tersebut membuat staf 

untuk berkontribusi secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. 

c. Adanya keterbukaan 

Keterbukaan yang akan dijelaskan memiliki arti bahwa 

keterbukaan harus selalu disertai dengan kebijaksanaan dan bila terlalu 

banyak komunikasi dapat membimbing serta memunculkan sikap salah 

paham. Komunikasi maksimal (keterbukaan total dan terlalu banyak 

komunikasi) sulit untuk mencapai sasaran yang diinginkan, serta 

adanya campur tangan orang lain dalam semua kegiatan akan 

menghambat lancarnya kegiatan yang ditentukan sebelumnya.  

d. Adanya sikap saling menghargai 

Para karyawan sangat menginginkan agar hasil karyanya 

dihargai, meskipun sebenarnya adalah kewajiban mereka untuk bekerja 

segiat-giatnya. Misalnya pemberian reward yang berupa kenaikan 

jabatan, berupa bonus, ataupun berupa barang. Adanya perasaan 

tertentu yang menghinggapi para karyawan bisa menghambat 
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kegairahan bekerja, untuk itu komunikasi dua arah secara timbal balik 

adalah sangat penting dilakukan agar hubungan yang harmonis antara 

karyawan dan semua pihak dapat terbina dengan baik.  

e. Adanya loyalitas  

Suatu perusahaan akan dapat berkembang dengan pesat apabila 

karyawannya memiliki loyalitas kerja yang tinggi. Individu dengan 

loyalitas tinggi mempunyai keinginan yang besar untuk tetap tinggal di 

organisasinya. 

Sedangkan Istijanto (dalam Manullang, 2017) mengukur human 

Relation dengan indikator sebagai berikut: 

a. Hubungan dengan rekan kerja, adalah ikatan kuat yang dibangun 

antara sesama rekan kerja dan anggota organisasi. 

b. Hubungan dengan atasan, adalah ikatan yang kuat antara junior dan 

pimpinan.  

c. Hubungan klien adalah ikatan kerja yang dibangun antara karyawan 

internal perusahaan dengan perusahaan klien. 

d. Hubungan dengan masyarakat adalah ikatan kerja yang dibangun 

dengan masyarakat sekitar. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa human 

relation memiliki beberapa indikator, yaitu komunikasi, pengarahan, 

keterbukaan, sikap saling menghargai, dan adanya loyalitas.  
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3. Faktor yang Mempengaruhi Human Relation 

Faktor yang mempengaruhi human relation antara lain adalah 

(Vijayaratnam, Rajasekhar, & Naik, 2015): 

a. Faktor ekonomi  

Proses untuk bersaing di pasar global dengan produk 

berkualitas telah memberi penekanan kepada pengusaha, organisasi 

harus memastikan agar karyawan memberikan kerja yang efektif.  

b. Faktor kelembagaan atau pemerintahan  

Kebijakan ekonomi baru membawa perubahan dalam undang-

undang yang berkaitan dengan kebijakan perdagangan, keuangan dan 

industri sambil membiarkan undang-undang ketenagakerjaan 

sebagaimana adanya.  

c. Faktor sosial dan budaya  

Pada tahap pasca liberalisasi pertumbuhan ekonomi 

mempromosikan individualisme, konsumerisme dan ambisi 

mengemudi di antara kelas pekerja untuk memotivasi tenaga kerja 

untuk berjuang dan meningkatkan tingkat hierarki melalui kinerja dan 

pengembangan kompetensi individual. 

d. Faktor teknologi  

Teknik dan metode kerja baru telah mengubah pola kerja dan 

deskripsi pekerjaan.  

e. Faktor politik  

Faktor-faktor ini termasuk sistem politik dalam mendukung 

kebijakan ekonomi baru dan konsekuensinya. 
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f. Faktor organisasi  

Lingkungan yang kompetitif telah membawa perubahan yang 

terlihat dalam pengaturan ketenagakerjaan dan praktik kepegawaian 

baru. 

g. Faktor global  

Kisah sukses perusahaan global dan peruntungan 500 

perusahaan dan program pengelolaan orang unik mereka menunjukkan 

proses sentralisasi karyawan di tempat kerja. 

h. Faktor psikologis 

Terutama dalam budaya berbasis kinerja saat ini yang 

menjanjikan tidak adanya keamanan kerja yang luar biasa, faktor 

psikologis memiliki peran yang jauh lebih besar untuk dimainkan. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa human 

relation memiliki beberapa faktor yang dapat mempengaruhi, seperti 

faktor ekonomi, faktor kelembagaan dan pemerintahan, faktor sosial dan 

budaya, faktor teknologi, faktor politik, faktor organisasi, faktor global, 

dan faktor psikologis.  

 

D. Karyawan Non Medis 

Karyawan adalah aset utama perusahaan yang menjadi perencanaan 

pelaku aktif dari aktivitas organisasi. Karyawan adalah seorang pelajar tetap 

yang bekerja dibawah perintah orang lain dan mendapat kompensasi serta 

jaminan (Hasibuan, 2000).  
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Undang-undang RI No. 13 tahun 2003 dalam pasal 1 ayat 3 

menyebutkan bahwa pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja 

dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.  

Berdasarkan Menteri Kesehatan RI pada Pasal 1 Nomor 262 Tahun 

1979 yang dimaksud sebagai karyawan non medis adalah tenaga kerja bukan 

medis maupun bukan tenaga para medis yang tidak dapat memberikan 

pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis. 

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan karyawan non medis 

yaitu, bagian administrasi, kerohanian, pengurus BPJS, bagian kasir, bagian 

rekap data pasien, bagian cleaning service, bagian rumah tangga, bagian 

dapur, satpam, bagian pendaftaran rawat inap, serta bagian keamanan dan 

keselamatan kerja. 

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

karyawan non medis adalah orang yang bekerja dalam suatu organisasi atau 

perusahaan  yang tidak dapat memberikan pelayanan medis dan mendapatkan 

upah atau kompensasi serta jaminan. 

 

E. Kerangka Berfikir 

Hubungan antara budaya organisasi dan human relation terhadap 

intensi turnover, budaya organisasi yang kuat akan sangat berperan dalam 

menurunkan tingkat intensi turnover pada karyawan, begitupun sebaliknya. 

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kotter dan Heskett (dalam 

Malik, 2014) bahwa budaya organisasi yang kuat akan berdampak positif dan 
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baik bagi terbentuknya kinerja sebuah organisasi dalam jangka waktu yang 

panjang.  

Mangkunegara (2005) menyebutkan bahwa budaya organisasi 

merupakan sistem keyakinan, nilai-nilai, dan norma yang dikembangkan 

dalam organisasi yang dijadikan pedoman tingkah laku bagi anggotanya untuk 

mengatasi masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal.  

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

budaya organisasi dapat mengatasi masalah yang ada dalam perusahaan, 

dalam hal ini termasuk juga intensi turnover.  

Dengan budaya organisasi yang kuat akan menimbulkan rasa memiliki 

perusahaan pada setiap karyawan, sehingga timbul rasa tidak ingin 

meninggalkan perusahaan. Hal itu akan memberikan dampak penurunan 

intensi turnover pada perusahaan sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Malik (2014) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang sangat 

signifikan antara budaya organisasi dengan intensi turnover.  

Penelitian yang dilakukan oleh Kumar, Ramendran, & Yacob (2012) 

juga menghasilkan bahwa budaya organisasi memiliki dampak terhadap 

terjadinya intensi turnover pada karyawan.  

Selain itu human relation juga memiliki pengaruh terhadap intensi 

turnover, human relation yang baik akan berpengaruh menurunkan intensi 

turnover, dan human relation yang buruk juga akan berpengaruh terhadap 

meningkatnya intensi turnover pada karyawan.  
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Haloran (dalam Ihsan, Azikin, & Rahim, 2015) menyatakan bahwa 

human relations adalah studi tentang interaksi antar manusia dalam organisasi 

untuk mencegah, mengurangi terjadinya konflik dalam lingkungan kerja.  

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa human relation yang baik akan mencegah atau mengurangi terjadinya 

konflik dalam lingkungan kerja, sehingga apabila tidak terjadi konflik maka 

karyawan dapat bekerja dengan nyaman dalam perusahaan tersebut.  

Human relation dalam lingkungan perusahaan atau instansi merupakan 

hal yang tidak dapat dipisahkan yang mana akan menimbulkan kepuasan kerja 

karyawan. karyawan yang tidak memiliki kepuasan akan hubungan terhadap 

rekannya atau human relation maka akan tidak dapat bekerja dengan semangat 

dan merasa tidak betah berada di perusahaan tersebut. 

Hal tersebut sejalan dengan pimikiran yang diungkapkan oleh Sumarni 

(2011) bahwa hubungan kerja yang buruk dapat menyebabkan kekecewaan 

yang mengakibatkan ketidakhadiran serta manambah tingkat intensi turnover 

karyawan. 

Situasi lingkungan perusahaan dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya antara karyawan yang satu dengan yang lain tidak terlepas dari 

interaksi satu sama lainnya demi kelancaran dan keharmonisan kerja, dengan 

sarana hubungan yang nyaman akan lebih betah bekerja di perusahaan tersebut 

dan senang dalam menyelesaikan tugas (Saputro & Fathoni, 2017). 

Berdasarkan uraian diatas maka, penulis dapat menggambarkan skema 

hubungan budaya organisasi dan human relation terhadap intensi turnover: 
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Gambar 1. Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

Karyawan Non 

Medis Rumah Sakit 

Tipe D Pemalang 

Budaya Organisasi: 

a. Norma perusahaan 

b. Nilai yang dianut 

c. Filosofi perusahaan 

d. Peraturan perusahaan 

e. Iklim kerja perusahaan 

 

Human Relation: 

a. Adanya komunikasi 

b. Adanya pengarahan 

c. Adanya keterbukaan 

d. Adanya sikap saling 

menghargai 

e. Adanya loyalitas  

 

Intensi Turnover: 

a. Perilaku 

b. Sasaran 

c. Situasi 

d. Waktu 
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F. Hipotesa Penelitian 

Berdasarkan uraian diatas, maka dari itu adapun hipotesa dalam penelitian 

ini adalah:  

1. Ada hubungan antara budaya organisasi dengan intensi turnover pada 

karyawan non medis rumah sakit muhammadiyah tipe D di pemalang.  

2. Ada hubungan antara human relation dengan intensi turnover pada 

karyawan non medis rumah sakit muhammadiyah tipe D di pemalang.  

3. Ada hubungan antara budaya organisasi dan human relation dengan intensi 

turnover pada karyawan non medis rumah sakit muhammadiyah tipe D di 

pemalang.  
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