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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kompensasi, konflik, 

kepuasan kerja terhadap turnover intention pada BPR Syariah Kotabumi. Populasi 

penelitian ini adalah seluruh karyawan BPR Syariah Kotabumi yang berjumlah 40 

orang. Namun dari keseluruhan kuesioner yang disebarkan, data yang memenuhi 

kriteria untuk diolah hanya sebanyak 34 kuesioner. Data primer dalam penelitian ini 

di dapat dari penyebaran kuesioner, dengan pengambilan sampel dilakukan dengan 

teknik sampling jenuh. Dalam penelitian ini data yang ada didukung pula dengan hasil 

wawancara. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan 

bantuan alat analisis data IBM SPSS Statistic 20.00. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi, konflik, kepuasan kerja 

secara simultan berpengaruh terhadap turnover intention. Secara parsial variabel 

kompensasi berpengaruh negatif signifikan terhadap turnover intention dengan thitung 

sebesar -3,136 dan nilai signifikan 0,004. Variabel konflik dan kepuasan kerja tidak 

berpengaruh terhadap turnover intention. Untuk thitung konflik sebesar -0,356 dan nilai 

signifikan 0,724. Sedangkan kepuasan kerja memiliki thitung sebesar 2,042 dan nilai 

signifikan 0,994. 

Kata kunci: Kompensasi, Konflik, Kepuasan Kerja dan Turnover Intention. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to determine the effect of compensation, conflict, job 

satisfaction on turnover intention in BPR Syariah Kotabumi. The population of this 

research is all employees of BPR Syariah Kotabumi, amounting to 40 people. 

However, from all the questionnaires distributed, only 34 of the data that met the 

criteria to be processed were. Primary data in this study were obtained from 

distributing questionnaires, with sampling carried out using saturated sampling 

techniques. In this study, existing data were also supported by interview results. The 

analysis tool used is multiple linear regression analysis with the help of data analysis 

tools IBM SPSS Statistics 20.00. 

The results showed that compensation, conflict, job satisfaction simultaneously affect 

turnover intention. Partially the compensation variable has a significant negative 

effect on turnover intention with a tcount of -3.136 and a significant value of 0.004. 

Conflict and job satisfaction variables have no effect on turnover intention. For tcount 

conflict of -0.356 and a significant value of 0.724. Meanwhile, job satisfaction has a 

tcount of 2.042 and a significant value of 0.994 

Keywords: Compensation, Conflict, Job Satisfaction and Turnover Intention. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pesatnya perkembangan perbankan syariah diharapkan dapat 

membantu masyarakat untuk mendapatkan keberkahan dan memiliki andil 

yang maksimal untuk perekonomian nasional. Dalam rangka pengoptimalan 

strategi tersebut, maka perekonomian nasional harus dikelola dengan baik. 

Diimbangi pula adanya sumber daya manusia yang sesuai dari segi banyak dan 

mutunya sangat dibutuhkan untuk perkembangan ekonomi islam. Hal inilah 

yang menjadikan pentingnya manajemen personalia untuk meningkatkan 

efektivitas sumber daya manusia dalam sebuah organisasi (Handoko, 2014).  

Adapun jumlah SDM (tenaga kerja) berdasar pada statistik Perbankan 

Syariah Agustus 2019 sejumlah 55.464 orang, yang meliputi 54,928 pekerja 

pada BUS dan UUS, dan 536 pekerja pada BPRS seperti yang tertera dalam 

tabel berikut: 

Tabel 1.1 

Jumlah tenaga kerja perbankan Syariah 

Bank 2015 2016 2017 2018 Agst 2019 

BUS&UUS 55,816 55,597 55,746 54,471 54, 928 

BPRS 5102 4372 4619 4918 536 

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Agustus 2019 
 

Selain itu pada bulan Desember 2018 market share perbankan syariah 

di Indonesia sebesar 5,96% diantaranya meliputi market share Bank Umum 

Syariah dengan 64,99%, market share Unit Usaha Syariah 32,43% serta market 

share Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan 2,58%.
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Perkembangan tersebut juga diiringi dengan kinerja suatu industri 

perbankan syariah, yang dapat dilihat dari kualitas sumber daya manusia yang 

dimiliki. Sikap karyawan terhadap pekerjaan dipengaruhi oleh pemikiran dan 

keinginannya. Sikap tersebut menjadi tolak ukur seberapa besar kepuasan dan 

kecintaannya terhadap pekerjaannya, serta loyalitas kepada perusahaan. 

Kepuasan kerja karyawan juga senantiasa harus dikontrol dengan baik oleh 

pihak perusahaan agar kejadian yang tidak diinginkan tidak akan terjadi. 

Dalam penelitian ini mengambil tiga aspek yang memiliki pengaruh 

terhadap turnover intention sebagai variabel independen. Ketiga aspek tersebut 

ialah kompensasi, konflik, dan kepuasan kerja. Kompensasi berhubungan 

dengan bagaimana sikap karyawan dalam pekerjaannya, sedangkan konflik 

berhubungan dengan bagaimana sikap karyawan antar satu sama lain. 

Sedangkan kepuasan kerja berhubungan dengan perilaku kerja karyawan yang 

positif. 

Kompensasi memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan agar 

karyawan tetap dalam ruang lingkup perusahaan atau tidak mencari pekerjaan 

lain. Faktor yang mempengaruhi kompensasi salah satunya adalah turnover 

intention. Matis dan Jackson (2006: 118) menjelaskan aspek pokok yang 

memiliki andil mengapa serta bagaimana individu bekerja pada sebuah 

perusahaan dan tidak  di tempat lain ialah kompensasi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Fransiskus (2019) menjelaskan bahwa 

yang mempengaruhi naik turunnya turnover intention pada karyawan salah 

satunya ialah kompensasi. Penelitian yang diangkat Putrianti (2014) 

mendefinisikan bahwa faktor dominan yang berpengaruh terhadap turnover 

intention salah satunya adalah kompensasi. 
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Penelitian yang diangkat oleh Malna, Muhammad Afrizal, dkk. (2014) 

menjelaskan jika kompensasi memiliki pengaruh signifikan terhadap turnover 

intention. Handoko (2014: 155) menjelaskan kompensasi dijelaskan sebagai hal 

yang didapatkan karyawan berupa upah dari pekerjaan yang dikerjakannya. 

Kompensasi sangat berperan penting bagi karyawan karena hal tersebut 

menggambarkan tolak ukur nilai kerja antar karyawan satu dengan lainnya. 

Kompensasi biasanya berorientasi pada upah atau hasil yang didapatkan 

karyawan sebagai bentuk imbal jasa dari pekerjaan yang telah dikerjakan 

karyawan, sekaligus mendapatkan layanan dari perusahaan. Penelitian dari 

Catur Widayanti dan Yolanda Yunia (2016) menyatakan jika kompensasi 

mempunyai pengaruh negatif dan signifikan dari turnover intention. Kemudian 

sejalan dengan penelitian yang diangkat Devi Ni Luh Mita (2015) ditemukan 

bahwa terdapat adanya pengaruh negatif signifikan kompensasi finansial 

dengan turnover intention. 

Dalam menaikkan mutu prestasi kerja, kompensasi dapat menjadi 

alternatif untuk yang dapat departemen personalia berikan kepada karyawan 

berupa motivasi dan kepuasan kerja. Kompensasi didefinisikan sebagai 

upah/balas jasa yang diperoleh karyawan dari apa yang telah dikerjakannya 

(Handoko, 2014). Karyawan akan puas dan termotivasi untuk mencapai target 

perusahaan jika kompensasi yang diberikan sesuai dan benar.  

Besarnya kompensasi menggambarkan tolak ukur nilai kerja antar 

karyawan. Oleh karena itu, kompensasi penting bagi karyawan, dikarenakan 

skala kehidupan karyawan ditentukan dari besaran kompensasi, sedangkan 

kompensasi relatif berkaitan dengan kedudukan, derajat dan “kualitas” mereka. 

Kompensasi dipandang karyawan sebagai sesuatu yang berharga. Sehingga jika 
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karyawan merasa kompensasi tidak layak, akan mengakibatkan kepuasan kerja, 

prestasi, dan dorongan karyawan mengalami penurunan yang signifikan 

(Handoko, 2014). 

Kompensasi yang diberikan sesuai dengan kemampuan perusahaan dan 

keinginan karyawan, akan menghadirkan hubungan kerjasama yang baik demi 

meningkatnya kinerja perusahaan. Disamping itu pula, pemberian kompensasi 

yang selaras dengan kemauan karyawan (tepat) akan dapat memotivasi 

karyawan untuk meningkatkan pekerjaannya. Hal tersebut akan menghasilkan 

dampak baik bagi kinerja karyawan. Elemen utama agar terciptanya kepuasan 

kerja dapat diperoleh dari besarnya kompensasi yang didapatkan. 

Dalam pembagian upah harus diberikan secara jujur dan menyeluruh 

supaya menghasilkan lingkungan kerja yang kontributif dan berguna bagi 

perusahaan. Kompensasi juga didefinisikan serupa dengan bagian dari upah 

karyawan yang didapatkan karena sudah mengerjakan tanggung jawabnya 

dengan baik. Kemudian, perusahaan membagikannya berupa tunjangan, cash, 

hingga reward dengan maksud agar karyawan ikut serta dalam pengelolaan 

target-target perusahaan serta menciptakan komitmen karyawan. Handoko 

(2003: 155), menjelaskan “adapun cara sumber daya manusia atau departemen 

personalia dapat meningkatkan prestasi kerja, kepuasan kerja dan motivasi 

yaitu melalui kompensasi”. 

Faktor selanjutnya adalah konflik yang menjadi bagian dari sikap 

karyawan antar satu sama lain, yang dapat mempengaruhi turnover intention. 

Akibat perbedaan pendapat, pertentangan dan kontroversi antar dua individu 

atau lebih secara terus menerus akan menimbulkan beragam keadaan dalam 

kehidupan sosial. Konflik terbagi menjadi dua antara lain konflik 
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intrapersonal/dalam individu karyawan dan konflik interpersonal atau antar 

individu (Hunt & Metcalf, 2013). 

Hasil penelitian Vita dan Made (2017) menunjukkan bahwa konflik 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap turnover intention. Hal 

serupa sama halnya dengan penelitian Nanda & Utama (2015) dan Zahroh & 

Gde (2016) yang menyatakan jika terdapat adanya pengaruh positif dan 

signifikan konflik terhadap naik turunnya turnover intention. Trijadi 

Herdajanto (2018) dalam penelitiannya juga menjelaskan bahwa dalam 

perpindahan karyawan dapat terjadi karena konflik pada perusahaan, sehingga 

menunjukkan terdapat adanya pengaruh yang signifikan antara konflik dengan 

turnover intention. 

Nanda, Ni Luh Neva Krestya dan I Wayan Mudiartha Utama (2018) dalam 

penelitiannya menjelaskan jika konflik berpengaruh signifikan terhadap turnover 

intention. Menurut Saefudin mubarok (2014: 127) konflik merupakan suatu 

keadaan yang diawali ketika seseorang secara negatif mempengaruhi dan 

mengganggu individu lain dimana keadaan tersebut menjadi kepedulian pihak 

pertama. 

Masalah-masalah yang biasa muncul dalam suatu organisasi yaitu 

kurangnya komunikasi yang baik, hubungan pribadi, atau struktur organisasi. 

Konflik dapat digambarkan seperti suatu bentuk hubungan yang bertentangan 

diantara dua pihak atau lebih. Juga didefinisikan pula sebagai ketidakcocokan 

antara dua atau lebih badan atau kumpulan-kumpulan organisasi. Hal tersebut 

muncul dikarenakan fakta bahwa mereka wajib memberikan sumber daya yang 

seadanya atau dikarenakan fakta bahwa mereka memiliki perbedaan tujuan, nilai, 

status atau pemahaman. Suatu karakteristik kepribadian yang sewenang-wenang 
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(dogmatis) akan dapat mendatangkan konflik (Handoko, 2015). 

Faktor terakhir yang mempengaruhi turnover intention karyawan 

diantaranya ialah kepuasan kerja. Jika meningkatnya kepuasan kerja seseorang 

individu, menyebabkan bertambahnya juga kepercayaan karyawan terhadap 

perusahaan. Hal tersebut dapat menekan kemauan karyawan untuk pindah ke 

tempat lain berkurang. 

Keadaan tersebut berkesinambungan juga dengan penelitian Revilia et al 

(2018) yang menyatakan jika terdapat adanya pengaruh negatif dan signifikan 

kepuasan kerja dengan turnover intention. Keadaan itu menjelaskan bahwa kian 

membaik atau meningkatnya variabel kepuasan kerja karyawan menandakan 

variabel turnover intention ikut berkurang. 

Hasil analisis Robbins (2001:179) yang mengungkapkan bahwa kepuasan 

kerja berkaitan negatif dengan kemauan pekerja untuk pergi dari perusahaan 

(turnover intention). Penjelasan sebelumnya berkaitan pula dengan kajian empiris 

Ibrahim (2016) yang menjelaskan jika adanya pengaruh negatif signifikan dari 

kepuasan kerja karyawan dan turnover intention. 

Karyawan yang profitabel atau non profitabel bergantung pada 

motivasi, tingkat stress, kepuasan kerja, kompensasi, desain pekerjaan, kondisi 

fisik pekerjaan, dan bagian ekonomis, metode serta keperilakuan lainnya. Job 

statisfaction atau kepuasan kerja memiliki arti kondisi emosional karyawan 

yang memandang pekerjaan mereka sebagai suatu yang memuaskan/tidak 

memuaskan.  

 

Hal tersebut menggambarkan rasa puas yang dirasakan individu 

terhadap pekerjaannya. Bagian tersebut bisa dilihat dari perilaku efektif 
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karyawan terhadap segala hal yang dilewati ketika melakukan pekerjaannya. 

Manajemen personalia harus selalu memantau kepuasan kerja, dikarenakan hal 

tersebut berpengaruh terhadap semangat kerja, keluhan-keluhan, tingkat 

absensi, rotasi kerja, dan problem kepegawaian lainnya (Handoko, 2015). 

Salah satu hal yang tak terhindarkan dalam ruang lingkup perusahaan 

adalah turnover atau pergantian karyawan. berdasarkan laporan Talent Trend 

(2014) yang dikeluarkan oleh LinkedIn, jaringan professional di internet, 

menjelaskan yang menjadi penyebab karyawan berpindah kerja, antara lain; 

mendapatkan kompensasi dan tunjangan yang lebih baik, pekerjaan yang 

sesuai, seimbangnya kehidupan professional dan personal, dan peluang untuk 

mencapai karier yang lebih tinggi. 

Seiring dengan majunya suatu perusahaan akan juga diiringi timbulnya 

beragam masalah yang dihadapi terpaut dengan sumber daya manusia. 

Permasalahannya antara lain mengenai turnover intention. Turnover ialah 

dorongan keluarnya seorang karyawan dari tempat kerjanya. Turnover 

intention merupakan suatu kondisi ketika seorang karyawan berkeinginan (niat) 

untuk keluar dari pekerjaannya dan mencari pekerjaan lain (Abdillah, 2012). 

Dari beberapa penelitian di atas, masih memiliki perbedaan atau gap di 

antara penelitian satu dengan penelitian lainnya. Masih adanya gap maupun 

persamaan tersebut menandakan terdapat variabel yang hasilnya tidak 

konsisten, dikarenakan perbedaan sampel yang di teliti, desain penelitian 

maupun objek penelitian yang di ambil. Perbedaan dan persamaan dari hasil 

penelitian sebelumnya dapat menjadi celah untuk diteliti kembali, tentu dengan 

menggunakan objek dan beberapa variabel yang berbeda. Maka dari itu penulis 

tertarik untuk mengambil penelitian terhadap tingkat turnover intention 
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karyawan di BPR Syariah Kotabumi Lampung Utara. 

Alasan peneliti memutuskan memilih objek penelitian pada PT BPR 

Syariah Kotabumi Lampung Utara dikarenakan Bank BPRS tersebut 

menduduki peringkat pertama sebagai BUMD terbaik ke IV kategori BPRS 

2019. Tidak hanya itu PT. BPR Syariah juga menerima penghargaan sebagai 

TOP CEO BUMD 2019.2 

Namun dengan pencapaian yang diterima PT. BPR Syariah Kotabumi 

tidak terlepas dari permasalahan operasional salah satu nya yakni turnover 

pegawai. Berikut data turnover pada BPR Syariah Kotabumi: 

Tabel 1.2 

Tabel Tingkat Turnover intention 
 

Tahun 
Tingkat turnover  

intention 

2017 2 orang 

2018 3 orang 

2019 4 orang 

 
 

Dengan pencapaian dan juga permasalahan yang terjadi pada PT. BPR 

Syariah Kotabumi peneliti tertarik melakukan penelitian terkait dengan 

turnover intention pada PT. BPR Syariah Kotabumi. 

 

2 https://bprskotabumi.co.id/informasi.php 

https://bprskotabumi.co.id/informasi.php
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Berdasarkan data tersebut, maka dapat dikatakan bahwa BPRS 

Kotabumi memiliki turnover intention yg meningkat dari tahun ke tahun. Oleh 

karena itu untuk melihat turnover intention karyawan di BPRS Kotabumi harus 

dilaksanakan penelitian lebih dalam. Selanjutnya dari hasil penelitian ini akan 

dapat diketahui apa saja yg mempengaruhi turnover intention pada karyawan. 

Serta membantu BPRS Kotabumi merumuskan strategi dalam pengelolaan 

personalia kedepannya untuk mengatasi adanya turnover pada karyawan. 

Seperti latar belakang yang dipaparkan sebelumnya, adapun 

kesimpulan pada penelitian ini bertemakan “PENGARUH KOMPENSASI, 

KONFLIK, KEPUASAN KERJA TERHADAP TURNOVER INTENTION 

BPR SYARIAH KOTABUMI”. 

B. Rumusan Masalah 

 

Adapun rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini antara lain: 

 

1. Bagaimana pengaruh kompensasi pada karyawan BPR Syariah Kotabumi 

terhadap turnover intention? 

2. Bagaimana pengaruh konflik pada karyawan BPR Syariah Kotabumi 

terhadap turnover intention? 

3. Bagaimana pengaruh kepuasan kerja pada karyawan BPR Syariah Kotabumi 

terhadap turnover intention? 

C. Tujuan Penelitian 

 

1 Untuk menelaah bagaimana pengaruh kompensasi pada karyawan BPR 

Syariah Kotabumi terhadap turnover intention 

2 Untuk menelaah bagaimana pada karyawan BPR Syariah Kotabumi 

terhadap turnover intention 
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3 Untuk menelaah bagaimana pengaruh kepuasan kerja pada karyawan BPR 

Syariah Kotabumi terhadap turnover intention 

D. Manfaat Penelitian 

 

Berikut manfaat dari penelitian ini diantaranya: 

 

1. Manfaat Teoritis 

 

a. Penelitian ini diharapkan membantu penelitian selanjutnya yang 

berhubungan dengan kompensasi, konflik dan kepuasan kerja pada suatu 

perusahaan yang menyebabkan terjadinya turnover intention.. 

b. Diharapkan mampu menjadi sumber tambahan bagi penelitian 

kedepannya dalam pengembangan teori terkait pengaruh kompensasi, 

konflik dan kepuasan kerja terhadap turnover intention sehingga 

terciptanya kepuasan kerja bagi karyawan. 

c. Penelitian ini diharap dapat menambah kontribusi terhadap 

pengembangan literatur-literatur ataupun penelitian pada bidang 

ekonomi terutama sumber daya manusia. 

2. Manfaat Praktis 

 

a. Bagi akademisi diharap mampu menambah pengetahuan mahasiswa dan 

menjadi pedoman untuk penelitian selanjutnya. 

b. Bagi peneliti diharap dapat menambah pengetahuan dan wawasan baru 

agar mengaplikasikan teori yang diperoleh pada keadaan sesungguhnya. 

c. Bagi pemerintah diharap dapat dipakai sebagai alat rujukan atas 

pelaksanaan/penerapan dalam penerimaan kompensasi kepada karyawan, 

lebih spesifiknya Perbankan Syariah. 

 

E. Sistematika Pemabahasan 
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Berikut sistematika penelitian ini yaitu antara lain: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bagian berikut terdiri atas latar belakang masalah yang memaparkan 

mengenai variabel yang berhubungan dengan turnover intention, rumusan 

masalah yang akan dibahas, tujuan dan manfaat, serta sistematika penelitian. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bagian berikut memaparkan perihal penelitian terdahulu dan teori 

dengan bahasan yang bersangkutan dengan judul penelitian. Kemudian diteruskan 

dengan hipotesis yang berperan untuk dugaan sementara dari rumusan masalah, 

serta pembuatan kerangka berpikir yang menjelaskan keterkaitan teori antar 

variabel yang diangkat. 

BAB III METODELOGI PENELITIAN 

Tahap ini menerangkan seperti apa penelitian akan dilakukan dan 

menjelaskan variabel yang berkaitan dengan penelitian. Bagian ini terdiri dari 

sumber data, jenis penelitian, teknik pengambilan data, populasi dan sampel, 

analisis data, serta definisi operasional variabel. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Tahap ini berisi penguraian hasil olah data deskriptif serta interpretasi 

data penelitian. Bab ini juga menggambarkan output dari pertanyaan pada 

rumusan masalah. 

BAB V PENUTUP 

 

Tahap ini memuat saran serta rangkuman penelitian dari penulis dan 

ditujukan untuk pihak-pihak yang berhubungan dalam penelitian, serta memuat 

kekurangan dalam penelitian sebagai bahan acuan hasil studi kedepannya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 

Bersumber pada hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan di 

BPR Syariah Kotabumi, maka kesimpulan penelitian ini antara lain: 

1. Variabel kompensasi mempunyai pengaruh terhadap variabel turnover 

intention di BPRS Kotabumi, dengan perolehan nilai t hitung -3,136 dan 

nilai signifikan sebesar 0,004 . Dengan demikian, kompensasi yang tinggi 

diterima oleh karyawan dapat menurunkan tingkat turnover intention. 

Ketika karyawan mendapatkan kompensasi sesuai dengan harapan, 

karyawan merasa kinerjanya dihargai mereka sehingga terciptanya 

komitmen karyawan dan menurunkan tingkat turnover intention pada 

perusahaan. 

2. Variabel konflik tidak memiliki pengaruh terhadap variabel turnover 

intention di BPRS Kotabumi, dengan perolehan nilai t hitung -0,356 dan 

nilai signifikan sebesar 0,724. Dengan demikian, tinggi rendahnya konflik 

selama bekerja tidak berpengaruh terhadap turnover intention perusahaan. 

Hal tersebut dikarenakan, konflik yg terjadi dapat diatasi oleh masing-

masing individu atau pun kelompok di karyawan BPRS Kotabumi. 

3. Variabel kepuasan kerja tidak memiliki pengaruh terhadap turnover 

intention di BPRS Kotabumi, dengan perolehan nilai t hitung 2,042 dan 

nilai signifikan sebesar 0.994. Dengan demikian, tinggi atau rendahnya 
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kepuasan kerja karyawan tidak berpengaruh terhadap turnover intention 

perusahaan. Hal tersebut dikarenakan kepuasan kerja tidak hanya berasal 

dari apa yang diberikan oleh perusahaan saja namun ada faktor-faktor lain 

yang menjadi bentuk pemenuhan kebutuhan pada karyawan. Kepuasan 

kerja yang berasal dari luar tidak berpengaruh kepada individu karyawan 

jika tidak dibarengi dengan kepuasan yang kuat dari dalam diri individu 

itu sendiri. 

B. Saran 

 

1. BPRS Kotabumi sebaiknya terus bersama menciptakan ataupun 

mengembangkan kompensasi agar karyawan merasa nyaman selama 

bekerja sehingga dapat menurunkan hal-hal negatif seperti menurunkan 

tingkat turnover intention. Perusahaan juga sebaiknya terus memperhatikan 

konflik yang terjadi pada karyawan. Selain itu karyawan yang memiliki 

konflik sebaiknya segera diberikan solusi untuk kedepannya. Perusahaa juga 

harus terus memperhatikan kepuasan kerja pada karyawan untuk dapat 

mempertahankan produktivitas pada perusahaan sehingga berkurangnya 

turnover intention. 

2. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam variabel independen yang 

digunakan pada penelitian, sehingga hanya dapat mewakili beberapa aspek 

yang mempengaruhi turnover intention perusahaan. Diharapkan untuk 

penelitian selanjutnya dapat menambah variabel independen lainnya agar 

memperluas hasil penelitian seperti menambahkan komitmen kerja, 

lingkungan kerja, dan lain sebagainya. 
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