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MOTTO 

 

“Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, 

tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh”  

(Confusius) 

 

“Orang yang pintar bukanlah orang yang merasa pintar, akan tetapi ia 

adalah orang yang merasa bodoh, dengan begitu ia tak akan pernah 

berhenti untuk belajar” 

(Penulis) 
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ABSTRAK 

 

 

ANDRI AGUS SUSANTO, NIM. 1621100025, Fakultas Ekonomi, Program 

Studi  Manajemen, Universitas Widya Dharma Klaten. Skripsi. “Pengaruh Stres 

Kerja Dan Kesempatan Promosi   Terhadap Turnover Intention (Studi Pada 

Karyawan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)” 

Tujuan penelitian ini adalah 1) Mengetahui pengaruh stres kerja 

terhadap turnover intention karyawan di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero), 

2) mengetahui pengaruh kesempatan promosi terhadap turnover intention 

karyawan di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero), 3) Mengetahui pengaruh 

stres kerja dan kesempatan promosi secara simultan terhadap turnover intention 

karyawan di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero). 

.  

Teknik pengumpulan data dengan wawancara, kuesioner dan observasi. 

Sampel dalam penelitian ini sejumlah 30 karyawan. Variabel dalam penelitian ini 

yaitu variabel bebas : stres kerja (X1) dan kesempatan promosi (X2) serta variabel 

terikat (Y) : turnover intention. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi 

linier berganda dengan bantuan program SPSS. 

Stres kerja berpengaruh signifikan terhadap turnover intention karyawan 

di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero). Hal ini terbukti dari hasil uji t yang 

memperoleh t hitung X1= 12,363 dengan menggunakan batas signifikansi 0,05, 

nilai signifikansi tersebut berada di bawah taraf 5% dan t hitung sebesar 12,262 > 

t tabel sebesar 2,000.  Kesempatan promosi tidak berpengaruh signifikan terhadap 

turnover intention karyawan di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero). Hal ini 

terbukti dari hasil uji t yang memperoleh t hitung X2= -0,962 dengan 

menggunakan batas signifikansi 0,05, nilai signifikansi tersebut berada di bawah 

taraf 5% dan t hitung sebesar -0,962 < t tabel sebesar 2,000. Stres kerja secara 

bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap turnover intention 

karyawan di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero), sedangkan kesempatan 

promosi tidak berpengaruh terhadap terhadap turnover intention karyawan di PT. 

Perkebunan Nusantara X (Persero) . Hal ini terbukti dari hasil uji F yang 

memperoleh  F hitung sebesar sebesar 866,011 dengan taraf signifikansi 0,000.  

 

 

Kata kunci: stres kerja, kesempatan promosi, turnover intention 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Perjalanan peran Sumber Daya Manusia (SDM) dari waktu ke waktu terus 

mengalami perubahan baru yang menyesuaikan dengan keperluan serta kondisi 

perusahaan di seluruh penjuru dunia. Sejak akhir abad ke-20 sampai awal abad 

ke-21 ini, sudah tidak asing lagi kita mendengar bahwa SDM merupakan aset 

yang penting bagi setiap perusahaan di dunia ini. Bagaimana pun juga, SDM 

adalah sosok yang memainkan peran sebagai alat operasional perusahaan 

terpenting dibandingkan faktor-faktor operasional lainnya. Pengetahuan, 

keterampilan, kompetensi, karakteristik setiap individu adalah penentu masa 

depan dan perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu. 

SDM merupakan faktor produksi yang mampu menggerakkan faktor-faktor 

produksi yang lainnya. Oleh karena itu, penekanan perhatian terhadap tenaga 

kerja atau SDM disebuah perusahaan patut mendapatkan posisi yang lebih 

dibanding faktor produksi lainnya. Meningkatkan perhatian yang sungguh- 

sungguh terhadap SDM dalam perusahaan, merupakan satu hal yang wajib pada 

saat ini karena SDM yang akan menentukan banyak terkait produktivitas 

perusahaan. 

Pada kenyataannya, mengelola SDM untuk menjadikannya aset yang 

paling berharga bagi perusahaan bukanlah hal yang datar atau mudah. Banyak 
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masalah-masalah pengelolaan SDM ditemukan pada praktiknya, salah satu 

permasalahan yang banyak ditemukan hampir disetiap perusahaan adalah 

berkaitan dengan turnover atau tingkat keluar masuknya karyawan di perusahaan. 

Permasalahan ini secara terus menerus dapat menimbulkan masalah baru yang 

disebut dengan turnover intention atau kecenderungan keluar masuknya karyawan 

pada suatu perusahaan. 

Saeed, et al (2014), mengatakan bahwa turnover intention adalah hal serius 

yang saat ini terjadi, yang mana karyawannya berniat meninggalkan 

organisasinya atau organisasi yang memecat karyawannya. Turnover intention 

bisa jadi dilakukan secara sukarela atau pun tidak. Secara sukarela yaitu ketika 

ada niatan dari karyawan untuk merencanakan keluar dari organisasinya. Hal ini 

biasanya terjadi karena karyawan memiliki pilihan alternatif terbaik untuk masa 

depannya. Sedangkan yang bukan sukarela adalah ketika organisasi tidak puas 

dengan kinerja karyawannya dan memutuskan untuk memberhentikannya. 

PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) adalah BUMN salah satu 

perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis, yang berdiri tahun 1996. PT. 

Perkebunan Nusantara X (Persero) memiliki 11 unit usaha strategis (UUS) Gula 

3, UUS Tembakau 1 dan UUS Bobbin dan 3 rumah sakiti, meskipun demikian hal 

ini tidak menjanjikan bahwa pengelolaan SDM tanpa masalah sedikit pun. 

Berdasarkan observasi pra penelitian yang dilakukan oleh penulis, ditemukan satu 

masalah pengelolaan SDM di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) terkait 

dengan turnover.  
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Sangat sulit untuk menentukan berapa ukuran tertentu dimana tingkat 

turnover sebuah perusahaan tidak dapat lagi ditolerir. Akan tetapi, ada pendapat 

yang mengatakan bahwa rasio turnover karyawan sebuah perusahaan diluar batas 

toleransi ketika mencapai angka 10 % atau lebih dalam waktu satu tahun. 

Menurut Roseman (1981) salah satunya, yaitu jika turnover tahunandalam sebuah 

perusahaan mencapai angka 10 %, maka kategori turnover perusahaan tersebut 

dapat dikatakan tinggi. 

Angka turnover tahunan yang terbilang tinggi merupakan kasus dimana 

perusahaan sulit untuk mengembangkan program retensi karyawan. Program 

retensi menurut Mathis (2006) merupakan suatu program yang dimiliki 

perusahaan untuk mempertahankan karyawan potensial yang dimiliki perusahaan 

untuk tetap loyal terhadap perusahaan. Tujuannya adalah untuk mempertahankan 

karyawan yang dianggap berkualitas dari perusahaan atas kehendak dari 

karyawan itu sendiri. Berdasarkan sumber pra penelitian yang didapat dari HRD 

PT. Perkebunan Nusantara X (Persero),  kebanyakan  karyawan  yang  keluar  

memiliki  alasan untuk melanjutkan karir mereka di perusahaan lain yang 

memiliki jaringan lebih besar dan luas. Tujuannya sudah tentu untuk 

mengembangkan karir yang lebih baik dari sebelumnya. 

Ada banyak variabel yang menjelaskan terjadinya turnover di perusahaan, 

pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hassan (2014), mengungkapkan 

bahwa salah satu faktor pendorong terjadinya turnover intention adalah stres 

kerja.   Kemudian,   menurut   Mangkunegara (2000), kondisi  seperti beban kerja  
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yang terlalu berat, waktu kerja yang mendesak dan berlebih, dapat mendorong 

munculnya stres kerja pada karyawan. Menurut hasil pra-survei yang dilakukan 

terhadap 20 karyawan, salah satu variabel yang dominan dalam memengaruhi 

turnover intention di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) adalah stress kerja. 

Berdasarkan hasil observasi penulis pada objek penelitian, dapat diketahui 

adanya   beban   kerja   yang   berat   pada  karyawan dalam aktivitas operasional 

perusahaan. PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) adalah perusahaan yang 

bergerak agribisnis, di dalamnya terdapat 24 jam operasional perusahaan selama 

7 hari. Dalam aktivitasnya, setiap karyawan memiliki daftar pekerjaan yang 

menjadi beban tersendiri untuk terus melayani kegiatan operasional perusahaan. 

Hal ini dibuktikan dengan jam kerja yang dimiliki oleh masing-masing karyawan 

pada perusahaan tersebut. Dalam waktu satu pekan, seorang karyawan pada 

dasarnya hanya memiliki jam kerja sebanyak 46 jam. Namun pada kenyataannya 

kebanyakan karyawan bisa menghabiskan waktunya sekitar 10 jam per hari 

untuk pekerjaannya di perusahaan tersebut. Oleh karenanya, dalam hal ini 

karyawan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) menanggung beban kerja yang 

terlalu berat. Selanjutnya, variabel lain yang juga berkaitan pengaruhnya 

terhadap turnover intention adalah kesempatan promosi. Menurut Stahl et. al 

(2009), melihat adanya peluang karir di luar organisasi dan kurangnya 

kesempatan kemajuan karir di dalam organisasi saat ini, meningkatkan keinginan 

karyawan untuk meninggalkan organisasinya. Kim (2012), secara historis teori 
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manajemen menekankan pada keunggulan peluang promosi dan potensi 

pertumbuhan karir untuk mendorong kinerja karyawan. Ketika organisasi perlu 

mempertahankan para profesional maka organisasi harus mempertimbangkan 

untuk menawarkan jabatan di waktu mendatang sebagai konsekuensi dari 

mobilitas yang tinggi dari karyawan tersebut. 

Observasi yang dilakukan pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero), 

didapat informasi yang bersumber dari Human Resource Department, bahwa 

tingkat promosi yang terjadi terbilang rendah. Fakta pertama yang terjadi adalah, 

sebagian besar pimpinan perusahaan mulai dari supervisor sampai pada tingkatan 

general manager didapat melalui proses talent acquisition, hanya sebagian kecil 

yang ditempatkan melalui proses promosi jabatan. Kedua, kebanyakan karyawan 

yang keluar dari perusahaan ini memilih alasan yaitu untuk mendapatkan 

pertumbuhan karir yang lebih baik dan kesempatan promosi di perusahaan lain 

dengan jaringan yang lebih besar, baik di Klaten maupun di wilayah lain. Selain 

itu, data pra- survei juga menunjukkan bahwa masalah promosi berada pada 

urutan kedua setelah stres kerja. 

Berdasarkan pada paparan permasalahan di atas, dengan demikian penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai turnover intention, 

stres kerjadan kesempatan promosi. Oleh karena itu, judul yang dipilih dalam
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penelitian ini adalah “Pengaruh Stres Kerja dan Kesempatan Promosi 

terhadap Turnover Intention Karyawan di PT. Perkebunan Nusantara X 

(Persero)”. 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Dalam penelitian ini penulis mempunyai alasan tertentu dalam pengambilan 

judul tersebut. Adapun alasannya sebagai berikut : 

1. Alasan subyektif 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan serta informasi tentang 

stres kerja, kesempatan promosi terhadap Turnover Intention karyawan . 

2. Alasan obyektif 

a. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi stres kerja. 

b. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesempatan promosi jabatan. 

c. Beberapa faktor yang menyebabkan karyawan melakukan  Turnover 

Intention. 

 

C. Identifikasi Masalah 

 

Merujuk pada informasi latar belakang masalah di atas, maka didapat 

beberapa identifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Tingginya rasio turnover karyawan tahunan. 

 

2. Tingginya kasus overload tugas karyawan. 

 

3. Tingginya stres kerja karyawan. 
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4. Masih rendahnya peluang promosi di dalam organisasi. 

 

5. Kurangnya program pengembangan karir di dalam organisasi. 

 

 

 

D. Batasan Masalah 

 

Berdasarkan identifikasi masalah, diperoleh berbagai dimensi 

permasalahan yang cukup luas. Mengingat akan keterbatasan waktu dan 

kemampuan penulis dalam penelitian ini, maka diperlukan adanya batasan 

masalah secara jelas dan terfokus. Oleh karenanya, penelitian ini dibatasi hanya 

pada analisis turnover intention, stres kerja dan kesempatan promosi karyawan di 

PT. Perkebunan Nusantara X (Persero). 

 

E. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian pengaruh stres kerja dan kesempatan promosi terhadap turnover 

intention adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh stres kerja terhadap turnover intention karyawan di PT. 

Perkebunan Nusantara X (Persero)? 

2. Bagaimana  pengaruh  kesempatan  promosi  terhadap  turnover intention  

 

karyawan di  PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)? 

 

3. Bagaimana pengaruh stres kerja dan kesempatan promosi secara simultan 

terhadap turnover intention karyawan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)? 
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F. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan 

diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis pengaruh stres kerja terhadap turnover intention karyawan di 

PT. Perkebunan Nusantara X (Persero). 

2. Menganalisis pengaruh kesempatan promosi terhadap turnover intention 

karyawan di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero). 

3. Menganalisis pengaruh stres kerja dan kesempatan promosi secara simultan 

terhadap turnover intention karyawan di PT. Perkebunan Nusantara X 

(Persero). 

G. Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi bagi pihak-pihak  

yang berkaitan di dalamnya, serta dapat memberikan beberapa manfaat antara 

lain: 

1. Manfaat Akademis 

 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif 

bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Manajemen Sumber Daya 

Manusia dan dapat dijadikan bahan referensi dalam penelitian sejenis 

selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 
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a. Peneliti 

 

Peneliti dapat memperdalam pengetahuannya dibidang Manajemen 

Sumber Daya Manusia, khususnya terkait isu-isu turnover intention, stres 

kerja dan kesempatan promosi yang diperoleh selama masa penelitian. 

b. Pelaku Bisnis 

 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan 

pertimbangan dalam upaya pengelolaan bisnis dan penyusunan strategi 

perusahaan dibidang SDM khususnya untuk PT. Perkebunan Nusantara X 

(Persero). 

 

H. Kerangka Pemikiran 

Seperti pada umumnya suatu organisasi, kinerja anggota organisasi 

merupakan hal yang utama yang akan berpengaruh terhadap keberhasilan 

organisasi tersebut. Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja anggota organisasi 

yang dalam hal ini adalah  PT. Perkebunan Nusantara X (Persero). Faktor faktor 

tersebut diantaranya adalah stres kerja, kesempatan promosi dan turnover 

intention .  
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H2 

H3 

Kesempatan Promosi 

H1 

TurnoverIntention 

Stres Kerja 

 

 

Berikut ini gambarnya 

 
 

 

 
 

Gambar 1. Kerangka Pikir 

 

 

I. Hipotesis Penelitian 

 

Hipotesis merupakan kesimpulan awal yang harus diuji kebenarannya melalui 

suatu penelitian terlebih dahulu untuk menentukan kesimpulan akhir. Adapun 

hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Diduga ada pengaruh yang signifikan antara stres kerja terhadap Turnover 

Intention karyawan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero). 

2. Diduga ada pengaruh yang signifikan antara  kesempatan promosi  terhadap 

Turnover Intention karyawan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero). 

3. Secara simultan ada pengaruh stres kerja dan kesempaten promosi terhadap 

Turnover Intention karyawan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero). 
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J.  Sistematika Penulisan 

Bab I : Pendahuluan berisi latar belakang masalah, alasan pemilihan judul,  

identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, hipotesis, dan sistematika penulisan.  

Bab II :  Tinjauan Pustaka  

                            Bab ini menguraikan tentang pengertian manajemen sumberdaya 

manusia, stres kerja, kesempatan promosi, dan turnover intention. 

Bab III : Metode Penelitian berisi tentang metode-metode yang dilakukan dalam  

penelitian serta gambaran umum perusahaan. 

Bab IV : Hasil dan Pembahasan dalam bab ini akan dibahas metode analisis  data  

serta pembahasannya.  

BAB V :  Simpulan dan Saran, berisi kesimpulan dari keseluruhan bab skripsi 

yang ada beserta saran-sarannya.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Penelitian ini dilaksanakan untuk menguji pengaruh variabel stres kerja  dan 

kesempatan promosi terhadap turnover intention karyawan di PT. Perkebunan 

Nusantara X (Persero).  Dari hasil dan analisis data serta pembahasan pada bab 

sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut ini : 

1. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dihasilkan persamaan 

regresi linier berganda yaitu Y = 0,041 + 1,006 X1 + -0,072 X2. variabel stres 

kerja bernilai positif  sedangkan variabel kesempatan promosi bernilai negatif 

yang berarti bahwa stres kerja berpengaruh positif terhadap turnover intention 

karyawan di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero). Dan Kesempatan 

promosi berpengaruh negatif terhadap turnover intention karyawan di PT. 

Perkebunan Nusantara X (Persero) 

2. Dari hasil uji t dengan SPSS diperoleh nilai t hitung untuk X1= 12,363  dan 

X2= -0,962 dengan tingkat signifikansi 0,000. Dengan menggunakan batas 

signifikansi 0,05, nilai signifikansi tersebut berada di bawah taraf 5%.  Untuk 

X1, t hitung sebesar 12,363 > t tabel sebesar 2,000 sehingga hipotesis dapat 

diterima yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan stres kerja  tehadap  
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turnover intention. Untuk X2, t hitung sebesar -0,962 < t tabel sebesar 2,000 

sehingga hipotesis tidak dapat diterima yang berarti tidak terdapat pengaruh 

yang signifikan kesempatan promosi tehadap turnover intention. 

3. Dari perhitungan uji F didapatkan F hitung sebesar 866,011 dengan taraf 

signifikansi 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa signifikan Fhitung  lebih kecil 

dari signifikan 0,05, maka dinyatakan variabel stres kerja dan kesempatan 

promosi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap turnover 

intention. 

4. Dari hasil perhitungan koefisien determinasi menunjukkan bahwa koefisien 

determinasi (R
2
) yang diperoleh sebesar 0,962. Hal ini berarti 96,2 % turnover 

intention dapat dijelaskan oleh variabel stres kerja dan kesempatan promosi. 

Sedangkan sisanya yaitu 3,8% turnover intention karyawan di PT. 

Perkebunan Nusantara X (Persero) dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya 

yang tidak diteliti dalam penelitian ini.  

 

B. Saran-saran 

a. Bagi Manajemen  PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) 

 

1. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pada variabel stres kerja 

dengan nilai 1,006 itu, manajemen 1,006 disarankan untuk  lebih meninjau 

kembali tentang  pembagian tugas diantara karyawannya, 
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baik itu secara departemental maupun secara keseluruhan perusahaan. 

Beberapa cara dapat dilakukan untuk mengawasi kegiatan kerja karyawan 

langsung, salah satunya dengan pengawasan ekstra melalui supervisor 

section di  departemen masing-masing yang nantinya berdampak langsung 

pada penilaian kinerja dan pemberian kompensasi. Selain itu, pemberian 

program pelatihan karir keprofesionalan diharapkan juga mampu 

menumbuhkan sikap budaya kerja profesionalisme setiap karyawan. 

Artinya, setiap karyawan memahami untuk menjalankan setiap bagian 

pekerjaannya sesuai dengan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan 

dibidangnya. Meningkatnya sikap profesionalisme kerja, diharapkan agar 

karyawan memiliki tanggung jawab individu serta organisasional, 

sehingga dapat mengurangi tingkat ketidakseimbangan tugas diantara 

karyawan itu sendiri. Dengan begitu, stres kerja dapat diminimalisir yang 

artinya mengurangi risiko turnover intention karyawan. 

2. Berdasarkan hasil penelitian pada variabel kesempatan promosi, dengan 

nilai -0,072 . untuk itu pihak manajemen PT. Perkebunan Nusantara X 

(Persero) perlu memberikan pemahaman tentang pentingnya sebuah 

program pengembangan dan peningkatan kompetensi karyawan untuk 

keberlangsungan operasional khususnya dalam bidang agribisnis sangatlah 

diperlukan. Peningkatan kompetensi karyawan sangat diharapkan oleh 

karyawan itu sendiri dan perusahaan. Bagi karyawan, hal ini membawa 
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dampak baik terhadap kelangsungan dan pertumbuhan karir masa 

depannya, sedangkan bagi perusahaan, sudah tentu untuk tujuan perbaikan 

kinerja secara keseluruhan.Peningkatan keterampilan bagi karyawan, 

menjadi tambahan dalam rangka memperoleh kenaikan jabatan atau 

kesempatan promosi di manajemen PT. Perkebunan Nusantara X 

(Persero). Ketika kesempatan promosi terbuka, maka kecenderungan 

karyawan untuk meninggalkan organisasi dapat menurun. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 

Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan 

meneliti faktor lain yang dapat memengaruhi turnover intention, misalnya: 

faktor budaya organisasi dan kepuasan kerja atau pengaruh pimpinan. Peneliti 

selanjutnya juga dapat menggunakan metode lain dalam meneliti turnover 

intention, misalnya melalui wawancara mendalam terhadap responden, 

sehingga informasi yang diperoleh dapat lebih bervariasi daripada angket 

yang jawabannya telah tersedia dan lebih bersifat subjektif. 
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