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ABSTRACT 

Penelitian ini dilakukan untuk melihat peran keterikatan kerja sebagai variabel mediator dalam pengaruh pada 

dukungan pekerjaan dan sumber daya pribadi terhadap intensi keluar kerja pada karyawan operasional. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik nonprobability sampling pada 92 

karyawan operasional dengan kriteria partisipan memiliki pengalaman bekerja minimal 1 tahun di perusahaan 

sekarang. Partisipan penelitian mengisi kuesioner secara online yang berisi adaptasi dari 4 alat ukur yaitu: alat 

ukur Job Demand Resources Questionnaire yang dikembangkan oleh (Bakker, 2014) untuk mengukur 

komponen dukungan pekerjaan, alat ukur Psychological Capital Questionnaire (PCQ) yang dikembangkan oleh 

(Luthans, 2002) untuk mengukur sumber daya pribadi, alat ukur Utrecht Work Engagement Scale 9 (UWES-9) 

yang dikembangkan oleh (Schaufeli et al., 2004) untuk mengukur keterikatan kerja dan Turnover Intention 

Scale (TIS-6) yang dikemukakan (Bothma & Roodt, 2013) untuk mengukur intensi keluar kerja. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa peran dukungan pekerjaan terhadap intensi keluar kerja melalui keterikatan kerja sebagai 

mediator tersebut menunjukkan hubungan negatif dan signifikan (nilai sig anova p = .004, p<0.05). Hasil 

pengujian selanjutnya menunjukkan bahwa peran sumber daya pribadi terhadap intensi keluar kerja melalui 

keterikatan kerja sebagai mediator tersebut menunjukkan hubungan negatif dan signifikan (nilai sig anova p = 

.008, p<0.05). Dengan demikian keterikatan kerja pada karyawan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi 

intensi keluar kerja pada perusahaan dan keterikatan kerja merupakan faktor yang dapat dipengaruhi oleh 

dukungan pekerjaan dan sumber daya pribadi pada karyawan. Penelitian ini juga berisi saran praktikal kepada 

perusahaan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan saran teoritikal bagi peneliti selanjutnya. 

Keywords: Work Engagement, Job Resources, Personal Resources, Turnover Intention, Operational Employee, 

JD-R Theory 

 
1. INTRODUCTION 
Penelitian ini akan dilakukan pada karyawan operasional 

di PT. XYZ, perusahaan yang bergerak di bidang 

pengolahan kelapa sawit. PT. XYZ memiliki dua region 

lokasi kebun di Pulau Kalimantan, Indonesia yaitu : 

Region Nunukan dan Region Kubar. 

Dalam suatu perusahaan karyawan merupakan salah satu 

faktor utama dalam keberlangsungan proses pada suatu 

perusahaan. Terutama pada perusahaan yang bergerak 

dibidang pengelolaan sumber daya alam, karyawan 

operasional merupakan hal terpenting dalam suatu 

perusahaan. Karyawan operasional merupakan karyawan 

yang mengurus keseluruhan pengelolaan kelapa sawit dari 

tahap awal yaitu menanam buah kelapa sawit hingga tahap 

akhir yaitu hasil dari kelapa sawit yang telah diproses. 

Namun, seluruh kegiatan proses tersebut akan terganggu 

apabila tingginya tingkat turnover dalam perusahaan. 

Ketersediaan air, listrik sebagai kebutuhan hidup dan 

kebutuhan bekerja yang masih kurang baik, karyawan 

yang mengalami kelelahan mental dan fisik dalam 

bekerja, sulitnya melakukan komunikasi dengan keluarga 

dikarenakan lingkungan kerja yang masih sulit memiliki 

jaringan komunikasi, fasilitas penginapan yang masih 

jauh dari kata cukup dan harus terpisah jauh dari keluarga, 

seluruh alasan tersebut merupakan bentuk 

ketidaknyamanan yang dirasakan oleh karyawan 

operasional dalam bekerja pada suatu perusahaan yang 

bergerak dibidang pengelolaan kelapa sawit. 

Persentase karyawan operasional pada tahun 2017 yang 

melakukan turnover di PT. XYZ sebesar 64% dengan 

jumlah karyawan operasional yang keluar sebanyak 1338 

orang dari total 2348 karyawan operasional. Kemudian 

pada tahun 2018, persentase karyawan operasional yang 

melakukan turnover sebesar 65% dengan jumlah 

karyawan operasional yang keluar sebanyak 2100 orang 

dari total 3449 karyawan operasional. Pada tahun 2019, 

persentase karyawan operasional yang melakukan 

turnover sudah menurun, namun masih tinggi yaitu 

sebesar 50% dengan jumlah karyawan operasional yang 

keluar sebanyak 1896 orang dari total 3928 karyawan 

operasional. Angka turnover pada PT. XYZ sebesar 60% 

yang diperoleh dari persentase rata-rata turnover dalam 3 
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tahun pada periode 2017-2019 titik angka persentase 

turnover tersebut tergolong sangat tinggi dalam sebuah 

perusahaan. Wirawan (2019) menggolongkan angka 

turnover dalam suatu perusahaan, perusahaan yang 

memiliki angka turnover melebihi 10% dari total seluruh 

karyawan mereka maka tergolong tinggi. Jadi, dapat 

disimpulkan angka turnover yang ideal adalah angka yang 

tidak melebihi 10%. 

Intensi keluar kerja merupakan aspek penting yang harus 

menjadi perhatian dalam suatu perusahaan. Menurut 

Mobley dalam Halimah, Fathoni & Minarsih (2016) 

dampak turnover pada perusahaan paling besar adalah 

pada biaya, biaya tersebut yaitu : (a) Biaya dalam 

merekrut karyawan baru. Hal tersebut termasuk waktu 

yang diperlukan dalam seleksi serta fasilitas yang 

digunakan selama proses wawancara. (b) Biaya pelatihan. 

Hal tersebut termasuk waktu pengawas yang bertanggung 

jawab, departemen HR dan karyawan baru. Jika intensi 

keluar kerja tinggi dan banyak karyawan yang keluar dari 

perusahaan, sehingga diperlukan karyawan baru untuk 

menggantikannya maka akan menyebabkan tingginya 

biaya pelatihan karyawan baru. (c) biaya lainnya. 

Perusahaan tentu harus menyediakan biaya transportasi 

karyawan menuju tempat penempatannya. 

Bakker dan Demerouti (2008) merupakan tokoh-tokoh 

yang mengembangkan model mengenai The Job Demands 

Resources Model (JD-R Model). Schaufeli & Bakker 

dalam Hakanen, Bakker & Schaufeli, (2006) dalam JDR 

Model menyatakan bahwa keterikatan kerja pada dasarnya 

dipengaruhi oleh dua faktor yaitu dukungan pekerjaan (job 

resources) dan modal psikologis (psychological capital). 

Keterikatan Kerja menurut Bakker dalam Bakker & Leiter 

(2010) adalah kondisi jiwa yang puas dan bahagia terkait 

pekerjaan. Hal tersebut dapat ditandai dengan 3 faktor, 

yaitu: Vigor, Dedication, dan Absorption. Vigor dapat 

dicirikan dengan tingkat energi dan ketahanan mental 

yang memuaskan karyawan dalam pekerjaan mereka. 

selanjutnya Dedication dapat dicirikan dengan adanya 

perasaan pada karyawan bahwa pekerjaan adalah hal 

penting bagi diri karyawan, rasa antusias pada karyawan, 

rasa bangga dalam tugas yang dilakukan dan memiliki 

rasa tertantang dalam tugas yang diberikan. Faktor 

terakhir adalah Absorption dapat dicirikan dengan fokus 

pada karyawan dalam bekerja dan puas dalam 

melakukannya. 

Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi keterikatan kerja 

pada karyawan yaitu, dukungan pekerjaan dan modal 

psikologis. Bakker dalam Bakker & Leiter 

(2010)menyimpulkan dukungan pekerjaan sebagai 

pekerjaan yang mengacu pada aspek-aspek fisik, 

psikologis, sosial, atau organisasi dari pekerjaan yang 

terdiri dari, yaitu: (a) Fungsional dalam mencapai tujuan 

kerja; (b) Mengurangi tuntutan dalam pekerjaan, biaya 

fisiologis dan biaya psikologis yang terkait; (c) 

Merangsang dalam pertumbuhan, pembelajaran, dan 

pengembangan pribadi. Peneliti menemukan adanya 

pengaruh signifikan pada dukungan pekerjaan terhadap 

intensi keluar kerja dibuktikan melalui penelitian yang 

dilakukan oleh Babakus, Yavas, Karatepe (2008). 

Penelitian tentang efek dari job demands, dukungan 

pekerjaan, dan motivasi intrinsik pada emotional 

exhaustion dan intensi keluar kerja. Penelitian yang 

dilakukan pada industri hotel di Turki. Hasil dari 

penelitian tersebut dukungan pekerjaan memiliki 

hubungan negatif dan signifikan dengan intensi keluar 

kerja karyawan.  

Sumber daya pribadi adalah aspek diri yang umumnya 

terkait dengan ketahanan dan merujuk pada perasaan 

individu tentang kemampuan mereka untuk 

mengendalikan dan berdampak pada lingkungan mereka 

(Hobfoll, Johnson, Ennis, & Jackson, 2003). Modal 

psikologis dapat diartikan sebagai aspek psikologis pada 

individu yang berhubungan dengan kemampuan 

manipulasi, rasa gembira, mengontrol dan mampu 

berdampak pada lingkungan sesuai keinginan dan 

kemampuan pada karyawan yang ditandai dengan 4 

faktor, yaitu :efikasi diri, optimisme, harapan, dan 

resiliensi (Bakker & Demerouti, 2008). Lebih lanjut, 

modal psikologis dapat digunakan untuk mengoptimalkan 

potensi psikologis yang memiliki ciri, yaitu: (a) 

kepercayaan diri (self efficacy) dalam melakukan tindakan 

untuk berhasil dalam tugas-tugas yang menantang; (b) 

atribusi positif (optimism); (c) mampu menyesuaikan diri 

untuk mencapai tujuan (hope); dan (d) mampu bertahan 

pada masalah dan terus maju untuk mencapai kesuksesan 

(resiliency) (Luthans, Youssef & Avolio, 2007). Peneliti 

menemukan adanya pengaruh signifikan pada modal 

psikologis terhadap intensi keluar kerja dibuktikan 

melalui penelitian yang dilakukan oleh Hadi & Rahman 

(2018). Penelitian tentang pengaruh modal psikologis 

terhadap kinerja dan intensi keluar kerja. Hasil dari 

penelitian tersebut modal psikologis memiliki hubungan 

negatif dan signifikan dengan intensi keluar kerja 

karyawan.   

Beberapa penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa 

dukungan pekerjaan dan sumber daya pribadi 

berhubungan secara positif dengan keterikatan kerja 

(Schaufeli & Bakker dalam Hakanen, Bakker, Schaufeli, 

(2006). Priyadarshi & Reeta (2014), penelitian tentang 

pengujian hubungan antara sumber daya pribadi, 

dukungan pekerjaan dan work related outcomes. 

Penelitian ini menggunakan 200 pekerja pada level senior 

dan menengah eksekutif. Temuan dari penelitian ini 

dukungan pekerjaan dan sumber daya pribadi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap keterikatan kerja.  

Menurut Bakker dalam Rachamatan dan Kubatini (2018) 

intensi menetap pada karyawan dapat dipengaruhi oleh 

keterikatan kerja pada karyawan, sehingga dapat 

disimpulkan apabila keterikatan kerja pada karyawan 

tinggi maka akan menyebabkan rendahnya / menurunnya 

intensi keluar kerja pada karyawan dalam suatu 

perusahaan. Peneliti menemukan keterikatan kerja pada 

karyawan memiliki hubungan langsung yang bersifat 

signifikan, hal tersebut terbukti pada penelitian yang 

dilakukan oleh Takawira et. al., (2014) mengungkapkan 

bahwa intensi keluar kerja memiliki berhubungan dengan 

keterikatan kerja dan job embeddedness. 

Salah satu penelitian di Indonesia mengenai JD-R 

dilakukan oleh Ayu, Maarif & Sukmawati (2015). 

Penelitian tentang dukungan pekerjaan dan sumber daya 

pribadi terhadap keterikatan kerja dan bagaimana 

pengaruh keterikatan kerja terhadap intensi keluar kerja. 

Dimana berdasarkan hasil penelitian tersebut terdapat 

pengaruh signifikan antara variabel keterikatan kerja 

dengan intensi keluar kerja. 

Peneliti menemukan bahwa keterikatan kerja juga dapat 
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ditempatkan sebagai variabel mediator terhadap intensi 

keluar kerja, hal tersebut terbukti pada penelitian yang 

dilakukan oleh Thirapatsakun, et. al., (2014). Penelitian 

tentang hubungan antara tuntutan pekerjaan, keterikatan 

kerja, dan intensi keluar kerja. Dimana berdasarkan hasil 

penelitian tersebut terdapat pengaruh signifikan variabel 

keterikatan kerja dalam memediasi antara hubungan pada 

variabel tuntutan pekerjaan dan intensi keluar kerja. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Hartono et. al., (2017). 

Penelitian tentang analisis pengaruh keterikatan kerja 

sebagai mediator antara kepemimpinan transformasional 

dan challenge stressor dengan intensi keluar kerja. 

Dimana hasil penelitian tersebut keterikatan kerja 

berpengaruh sebagai mediator antara kepemimpinan 

transformasional dan intensi keluar kerja. 

 

Berdasarkan fenomena tingkat turnover PT.XYZ yang 

sangat tinggi dan pentingnya variabel keterikatan kerja 

dalam mempengaruhi intensi keluar kerja. Peneliti tertarik 

untuk meneliti tentang pengaruh dukungan pekerjaan dan 

sumber daya pribadi terhadap intensi keluar kerja melalui 

keterikatan kerja pada karyawan operasional. Karena 

dengan diketahuinya dukungan pekerjaan dan sumber 

daya pribadi maka dapat dilakukan pengembangan 

karyawan dengan tepat, sehingga dapat menurunkan 

tingkat turnover pada perusahaan. 

 
 

2. RESEARCH METHOD 

Metode penelitian data responden dianalisis dengan 

menggunakan descriptive statistic dan uji peran dengan uji 

regresi. Partisipan diminta untuk mengisi kuesioner yang 

telah disediakan melalui google form. Link kuesioner 

disebarkan kepada karyawan operasional melalui grup 

whatasapp melalui pihak learning and development 

(L&D). 

 
 

2.1 Participants 
Karakteristik partisipan dalam penelitian ini adalah 

seluruh karyawan operasional yang minimal telah 

bergabung selama 12 bulan pada PT.XYZ. Dengan tujuan 

karyawan telah terlibat penuh dalam kegiatan pekerjaan di 

PT. XYZ sehingga telah memahami perusahaan tersebut. 

Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 92 orang.  
 

2.2 Measure 
Pengukuran pada penelitian ini menggunakan empat jenis 

alat ukur. Alat ukur pertama adalah Job Demand 

Resources Questionnaire untuk mengukur komponen 

Dukungan Pekerjaan, alat ukur kedua adalah 

Psychological Capital Questionnaire (PCQ) yang 

dikembangkan oleh Luthans (2002) untuk mengukur 

Sumber Daya Pribadi, alat ukur ketiga adalah Utrecht 

Work Engagement Scale 9(UWES-9) yang dikembangkan 

oleh (Schaufeli et al., 2004) untuk mengukur keterikatan 

kerja dan alat ukur terakhir adalah six item version of 

Turnover Intention Scale 6 (TIS-6) yang dikemukakan 

(Bothma and Roodt, 2013) untuk mengukur intensi keluar 

kerja. Pengukuran intensi keluar kerja yang peneliti 

gunakan memiliki jumlah item 6 yang dapat memprediksi 

karyawan yang ingin meninggalkan pekerjaan (leavers) 

dan karyawan yang ingin menetap (stayers) dalam suatu 

perusahaan. Alat ukur intensi keluar kerja pada penelitian 

ini memiliki total tingkat reliabilitas yang tinggi sebesar 

.741. Contoh butir pada variabel intensi keluar kerja 

adalah, “Seberapa sering anda bermimpi mendapatkan 

pekerjaan lain yang lebih sesuai dengan kebutuhan pribadi 

anda”. Dukungan Pekerjaan pada penelitian ini 

menggunkaan dimensi dari Bakker (2014) yaitu 

Coaching, Otonomi, Dukungan Sosial, Umpan Balik, 

Kesempatan untuk Berkembang dan Hubungan Supervisi. 

JDR-Questionnaire berjumlah 17 item yang mengukur 

dimensi dukungan kerja, keseluruhan item diukur dalam 

rentangan 4 skala Likert. Alat ukur ini memiliki total 

tingkat reliabilitas yang tinggi sebesar .946. Contoh butir 

pada dimensi coaching adalah, “Atasan saya terbuka 

dalam menyampaikan penilaian hasil kerja saya“. Contoh 

butir pada dimensi otonomi adalah, “Saya memiliki 

keleluasaan untuk menyelesaikan tugas-tugas saya secara 

mandiri”. Contoh butir pada dimensi dukungan sosial 

adalah, “Saya dapat bertanya pada rekan kerja setiap saya 

membutuhkan bantuan”. Contoh butir pada dimensi 

umpan balik adalah, “Saya mendapat informasi yang 

memadai mengenai sasaran tugas saya”. Contoh butir 

pada dimensi kesempatan untuk berkembang adalah, 

“Dalam bekerja, saya memiliki kesempatan untuk 

mengembangkan potensi yang saya miliki”. Contoh butir 

pada dimensi hubungan supervisi adalah, “Atasan saya 

menunjukkan perhatian atas masalah-masalah maupun 

keinginan-keinginan saya dalam pekerjaan”. Modal 

psikologis pada penelitian ini menggunakan dimensi dari 

Luthans (2002), yang mencakup empat dimensi, yaitu 

Optimisme, Harapan, resiliensi, dan Efikasi Diri. Skala 

tersebut diadaptasi dengan merujuk pada indikator yang 

dikembangkan oleh Yousef dan Luthans (2007). PCQ 

berjumlah 13 item yang mengukur 4 komponen modal 

psikologis, yaitu efikasi diri diukur melalui 4 item , 

Resiliensi diukur melalui 3 item, optimism diukur melalui 

3 item, Harapan diukur melalui 3 item. Keseluruhan item 

berjumlah 13 item diukur dalam rentangan 5 skala Likert. 

Alat ukur ini memiliki total tingkat reliabilitas yang tinggi 

sebesar .905. Contoh butir pada dimensi efikasi diri 

adalah, “Saya percaya diri dalam mempresentasi 

informasi yang terkait dengan perkembangan 

pengetahuan di hadapan kolega”. Contoh butir pada 

dimensi harapan adalah, “Saya memiliki banyak cara 

untuk sukses dalam karir saya”. Contoh butir pada dimensi 

resiliensi adalah, “Saya Percaya selalu ada jalan keluar 

untuk setiap masalah”. Contoh butir pada dimensi 

optimisme adalah, “Saya merasa yakin bahwa saya akan 

meraih kesuksesan dalam karir saya”.  Pengukuran 

keterikatan kerja yang penulis gunakan adalah dengan 9 

item, yang dikembangkan oleh Schaufeli dan Bakker 
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(2004), yang terdiri dari tiga sub-skala Vigor, Dedication, 

dan Absorption. Alat ukur ini memiliki total tingkat 

reliabilitas yang tinggi sebesar .897. Contoh butir pada 

dimensi vigor adalah, “Di tempat kerja, saya merasa 

penuh dengan energi”. Contoh butir pada dimensi 

dedication adalah, “Saya antusias dalam melakukan 

pekerjaan saya”. Contoh butir pada dimensi absorption 

adalah, “Saya merasa senang saat saya bekerja secara 

intensif”.

 

3. RESULT 
 

3.1 Gambaran Intensi Keluar Kerja pada 

Partisipan 
Alat ukur ini memiliki skala penelitian 1 sampai 5, dimana 

nilai tengah alat ukur adalah 3. Berdasarkan analisis 

statistik deskriptif yang dilakukan peneliti, nilai rata-rata 

variabel intensi keluar kerja semua partisipan berada 

dibawah nilai tengah (M=2.63, SD=0.62), dapat 

disimpulkan bahwa nilai variabel intensi keluar kerja 

partisipan tergolong rendah. Sehingga berdasarkan 

perbandingan median dan mean yang dilakukan tersebut 

partisipan dalam penelitian ini  memiliki keinginan untuk 

keluar (leavers) dalam perusahaan 
 

3.2 Gambaran Dukungan Pekerjaan pada 

Partisipan 
Alat ukur ini memiliki skala penelitian 1 sampai 4, dimana 

nilai tengah alat ukur adalah 2,5. Berdasarkan analisis 

statistik deskriptif yang dilakukan peneliti, nilai rata-rata 

variabel Dukungan Pekerjaan semua partisipan berada 

diatas nilai tengah (M=3.24, SD=0.56), sehingga dapat 

disimpulkan bahwa nilai variabel Dukungan Pekerjaan 

partisipan tergolong tinggi. Untuk dimensi Coaching, nilai 

partisipan tergolong tinggi (M= 3,15, SD= 0,70), artinya 

nilai mean lebih besar dari nilai tengah 2,5. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa partisipan dalam penelitian ini 

menerima pelatihan / pengarahan pekerjaan yang baik. 

Untuk dimensi Otonomi, nilai partisipan tergolong tinggi 

(M= 3.24, SD= 0.63), artinya nilai mean lebih besar dari 

nilai tengah 2,5. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

partisipan dalam penelitian ini memiliki kemampuan 

Otonomi yang baik dalam dirinya. Untuk dimensi 

Dukungan Sosial, nilai partisipan tergolong tinggi (M= 

3.22, SD= 0.60), artinya nilai mean lebih besar dari nilai 

tengah 2,5. Sehingga dapat disimpulkan bahwa partisipan 

dalam penelitian ini memperoleh Dukungan Sosial yang 

baik dalam lingkungan kerjannya. Untuk dimensi Umpan 

Balik, nilai partisipan tergolong tinggi (M= 3.24, SD= 

0.61), artinya nilai mean lebih besar dari nilai tengah 2,5. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa partisipan dalam 

penelitian ini memperoleh Umpan Balik yang baik dalam 

pekerjaan yang telah dilakukan.  

Dimensi Kesempatan untuk Berkembang, nilai partisipan 

tergolong tinggi (M= 3.41, SD= 0.60), artinya nilai mean 

lebih besar dari nilai tengah 2,5. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa partisipan dalam penelitian ini 

memperoleh Kesempatan untuk Berkembang yang baik. 

Untuk dimensi Hubungan Supervisi, nilai partisipan 

tergolong tinggi (M= 3.15, SD= 0.78), artinya nilai mean 

lebih besar dari nilai tengah 2,5. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa partisipan dalam penelitian ini 

mempunyai hubungan yang baik dengan supervisi mereka 

dalam bekerja. 

 

Tabel 1. Gambaran Dukungan Pekerjaan 

 

Job Resources Mean Kategori 

Coaching 3.15 Tinggi 

Otonomi 3.24 Tinggi 

Dukungan Sosial 3.22 Tinggi 

Umpan Balik 3.24 Tinggi 
Kesempatan Untuk Berkembang 3.41 Tinggi 

Hubungan Supervisi 3.15 Tinggi 

Dukungan Pekerjaan 3.24 Tinggi 

Keterangan : Skala pengukuran Dukungan Pekerjaan 1-4 (Nilai tengah 2,5) 

3.3 Gambaran Sumber Daya Pribadi pada 

Partisipan 
Alat ukur ini memiliki skala penelitian 1 sampai 5, dimana 

nilai tengah alat ukur adalah 3. Berdasarkan analisis 

statistik deskriptif yang dilakukan peneliti, nilai rata-rata 

variabel Sumber Daya Pribadi semua partisipan berada 

diatas nilai tengah  (M=4.33, SD=0.43), sehingga dapat 

disimpulkan bahwa nilai variabel Sumber Daya Pribadi 

partisipan tergolong tinggi. Untuk dimensi efikasi, nilai 

partisipan tergolong tinggi (M= 4.15, SD= 0.54), artinya 

nilai mean lebih besar dari nilai tengah 3. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa partisipan dalam penelitian ini 

memiliki sikap dalam keyakinan untuk menyelesaikan 

tugas yang baik dalam pekerjaannya. Untuk dimensi 

Harapan, nilai partisipan tergolong tinggi (M= 4.44, SD= 

0.53), artinya nilai mean lebih besar dari nilai tengah 3. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa partisipan dalam 

penelitian ini mampu memotivasi tindakan dan pikiran 

serta perilaku yang baik dalam dirinya.  

Dimensi Resiliensi, nilai partisipan tergolong tinggi (M= 

4.47, SD= 0.56), artinya nilai mean lebih besar dari nilai 

tengah 3. Sehingga dapat disimpulkan bahwa partisipan 

dalam penelitian ini mampu menghadapi, mencegah, atau 

meminimalkan dampak yang merugikan atau yang tidak 

menyenangkan dalam pekerjaan. Untuk dimensi 
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Optimisme, nilai partisipan tergolong tinggi (M= 4.21, 

SD= 0.53), artinya nilai mean lebih besar dari nilai tengah 

3. Sehingga dapat disimpulkan bahwa partisipan dalam 

penelitian ini memiliki keyakinan dalam mencapai hasil 

yang baik. 

 

Tabel 2. Gambaran Sumber Daya Pribadi 

 

Job Resources Mean Kategori 

Efikasi Diri 4.15 Tinggi 

Harapan 4.44 Tinggi 
Resiliensi 4.47 Tinggi 

Optimisme 4.21 Tinggi 

Sumber Daya Pribadi 4.33 Tinggi 

Keterangan : Skala pengukuran Sumber Daya Pribadi 1-5 (Nilai tengah 3) 

3.4 Gambaran keterikatan kerja pada 

partisipan 
Alat ukur ini memiliki skala penelitian 1 sampai 5, dimana 

nilai tengah alat ukur adalah 3. Berdasarkan analisis 

statistik deskriptif yang dilakukan peneliti, nilai rata-rata 

variabel keterikatan kerja semua partisipan berada diatas 

nilai tengah  (M=4.35, SD=0.49), sehingga dapat 

disimpulkan bahwa nilai variabel keterikatan kerja 

partisipan tergolong rendah. Untuk dimensi Vigor, nilai 

partisipan tergolong tinggi (M= 4.40, SD= 0.57), artinya 

nilai mean lebih besar dari nilai tengah 3. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa partisipan dalam penelitian ini 

memiliki mental yang kuat selama bekerja dan dalam 

menyelesaikan suatu pekerjaan. Untuk Dedication, nilai 

partisipan tergolong tinggi (M= 4.55, SD= 0.57), artinya 

nilai mean lebih besar dari nilai tengah 3. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa partisipan dalam penelitian terlibat 

sangat kuat dalam suatu pekerjaan dan memiliki rasa 

antusias dalam pekerjaannya. Untuk dimensi Absorption, 

nilai partisipan tergolong tinggi (M= 4.10, SD= 0.63), 

artinya nilai mean lebih besar dari nilai tengah 3. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa partisipan dalam penelitian ini 

memiliki konsentrasi dan serius dalam melakukan 

pekerjaannya. 

 

Tabel 3. Gambaran Keterikatan kerja 

 

Job Resources Mean Kategori 

Vigor 4.40 Tinggi 

Dedication 4.55 Tinggi 
Absorption 4.10 Tinggi 

Keterikatan Kerja 4.35 Tinggi 

Keterangan : Skala pengukuran Keterikatan Kerja 1-5 (Nilai tengah 3) 

3.5 Uji peran dukungan pekerjaan dan sumber 

daya pribadi terhadap keterikatan kerja 
Analisis dalam penelitian ini adalah analisis uji regresi. 

Uji ini dilakukan untuk melihat hubungan antara 

dukungan pekerjaan (variabel independen pertama) dan 

keterikatan kerja (variabel mediator). Hasil dari uji regresi 

variabel tersebut adalah (nilai t = 4.59 dan nilai sig. 

p=.000, p<0.05). Berdasarkan hasil tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang 

signifikan antara dukungan kerja dengan keterikatan kerja. 

Langkah selanjutnya adalah melakukan uji regresi antara 

variabel sumber daya pribadi (variabel independen kedua) 

dan keterikatan kerja (variabel mediator). Hasil dari uji 

regresi variabel tersebut adalah (nilai t = 6.10 dan nilai sig. 

p=.000, p<0.05). Berdasarkan hasil tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang 

signifikan antara sumber daya pribadi dengan keterikatan 

kerja. 

Langkah terakhir adalah melakukan uji regresi antara 

variabel dukungan pekerjaan bersama-sama dengan 

 

 

 

 

 variabel sumber daya pribadi terhadap keterikatan kerja. 

Hasil dari uji regresi variabel tersebut adalah dukungan 

pekerjaan dan sumber daya pribadi bersama-sama 

memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap 

keterikatan kerja dengan (nilai anova sig p = .000, 

P<0.05). Untuk nilai koefisien pada variabel dukungan 

pekerjaan menunjukkan hasil berupa terdapat hubungan 

positif dan signifikan dengan (nilai t = 2.59 dan nilai sig. 

p=.011, p<0.05). Nilai koefisien variabel sumber daya 

pribadi terhadap keterikatan kerja menunjukkan hasil 

berupa terdapat hubungan positif dan signifikan dengan 

(nilai t = 4.55 dan nilai sig. p=.000, p<0.05). 

Dengan demikian pengaruh dukungan pekerjaan dan 

sumber daya pribadi terhadap keterikatan kerja terbukti 

berpengaruh positif dan signifikan. 
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3.6 Uji peran dukungan pekerjaan dan 

sumber daya pribadi terhadap intensi 

keluar kerja melalui keterikatan kerja 

sebagai mediator 
Langkah pertama yang dilakukan peneliti adalah 

melakukan uji regresi antara variabel dukungan kerja dan 

intensi keluar kerja (variabel dependen). Hasil dari uji 

regresi variabel tersebut adalah (nilai t = -2.369 dan nilai 

sig. p=.020, p<0.05). Berdasarkan hasil tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif yang 

signifikan antara dukungan kerja dengan intensi keluar 

kerja. 

Langkah selanjutnya adalah melakukan uji regresi antara 

variabel sumber daya pribadi dan intensi keluar kerja. 

Hasil dari uji regresi variabel tersebut adalah (nilai t = -

1.84 dan nilai sig. p=.069, p<0.05). Berdasarkan hasil 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

hubungan signifikan antara sumber daya pribadi dan 

intensi keluar kerja. 

Langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah 

melakukan uji regresi antara variabel dukungan pekerjaan 

dan intensi keluar kerja melalui keterikatan kerja. Hasil 

dari uji regresi variabel tersebut adalah dukungan 

pekerjaan terhadap intensi keluar kerja melalui keterikatan 

kerja memiliki hubungan negatif dan signifikan dengan 

(nilai sig anova p = .004, p<0.05). Namun nilai koefisien 

pada variabel dukungan pekerjaan terhadap intensi keluar 

kerja menjadi tidak signifikan dengan (nilai t= -1.144, 

nilai sig p = .256, p>0.05), nilai tersebut mengalami 

perubahan, karena pada uji regresi sebelumnya dukungan 

pekerjaan memiliki hubungan negatif yang signifikan 

terhadap intensi keluar kerja. Nilai koefisien pada variabel 

keterikatan kerja terhadap intensi keluar kerja memiliki 

hubungan negatif dan signifikan dengan (nilai t= -2.398, 

nilai sig p = .019, p<0.05). 

Dengan demikian hipotesis 1: H0 ditolak, sehingga 

terdapat pengaruh dukungan pekerjaan terhadap intensi 

keluar kerja melalui keterikatan kerja sebagai mediator. 

Langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah 

melakukan uji regresi untuk melihat hubungan antara 

variabel sumber daya pribadi terhadap variabel intensi 

keluar kerja dengan keterikatan kerja sebagai mediator. 

Hasil dari uji regresi variabel tersebut adalah sumber daya 

pribadi terhadap intensi keluar kerja melalui keterikatan 

kerja memiliki hubungan negatif dan signifikan dengan 

(nilai sig anova p = .008, p<0.05). Namun nilai koefisien 

pada variabel sumber daya pribadi terhadap intensi keluar 

kerja menunjukkan hasil tidak signifikan dengan (nilai t= 

-.202, nilai sig p = .840, p>0.05). Nilai koefisien pada 

variabel keterikatan kerja terhadap intensi keluar kerja 

memiliki hubungan negatif dan signifikan dengan (nilai t= 

-2.577, nilai sig p= .012, p<0.05). berdasarkan nilai 

keterikatan kerja pada pengujian dukungan pekerjaan dan 

sumber daya pribadi terhadap intensi keluar kerja dapat 

ditarik kesimpulan bahwa hubungan keterikatan kerja 

pada dukungan pekerjaan memiliki pengaruh yang lebih 

besar terhadap intensi keluar kerja. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa keterikatan kerja terbukti berperan 

sebagai variabel mediator dalam pengujian variabel 

dukungan pekerjaan dan variabel sumber daya pribadi 

sebagai variabel independen terhadap intensi keluar kerja 

sebagai variabel dependen. 

Dengan demikian hipotesis 2: H0 ditolak, sehingga 

terdapat pengaruh sumber daya pribadi terhadap intensi 

keluar kerja melalui keterikatan kerja sebagai mediator. 

 

 

Gambar 4.1  Koefisien regresi terstandarisasi dan Signifikansi untuk Pengaruh Dukungan Kerja 

dan Sumber Daya Pribadi terhadap Keterikatan Kerja, Pengaruh Dukungan kerja dan Sumber Daya 

Pribadi terhadap Intensi Keluar Kerja, Pengaruh Keterikatan Kerja terhadap Intensi Keluar Kerja. 

* P<0.05. 
 

Sumber 
daya 

pribadi

Keterikata
n Kerja

Intensi 
keluar 
kerja

Dukungan 
pekerjaan

-0.321 

(0.002) 

-0.191 (0.069) 

-0.242 (0.020) -0.242 (0.020) 
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3. DISCUSSION 
Menurut hasil penelitian ini, karyawan operasional 

dalam penelitian ini memiliki dukungan pekerjaan, 

sumber daya pribadi dan keterikatan kerja yang 

termasuk di kategori tinggi. Dalam penelitian ini, 

keterikatan kerja berperan sebagai variabel mediator 

dalam hubungan antara dukungan pekerjaan dan 

sumber daya pribadi terhadap intensi keluar kerja. Jadi, 

dapat disimpulkan bahwa dukungan pekerjaan dan 

sumber daya pribadi memprediksi keterikatan kerja, 

dan keterikatan kerja memprediksi intensi keluar kerja. 

Hasil penelitian menemukan bahwa dukungan 

pekerjaan dan sumber daya pribadi memiliki hubungan 

yang signifikan terhadap keterikatan kerja. Hasil 

penelitian sangat konsisten dengan teori job demand-

resources model (Schaufeli dan Bakker, 2003). Teori 

tersebut menyatakan dukungan pekerjaan dan sumber 

daya pribadi merupakan faktor utama yang 

menentukan keterikatan kerja pada seseorang. 

Menurut teori tersebut, dukungan pekerjaan 

merangsang pembelajaran, dan pengembangan 

pribadi. Sedangkan, sumber daya pribadi adalah 

evaluasi diri yang positif yang dapat menentukan 

kepuasan kerja (Judge, Van Vianen, & De Pater dalam 

Bakker, 2009). Berdasarkan teori tersebut dapat 

disimpulkan bahwa dukungan pekerjaan dan sumber 

daya pribadi merupakan faktor yang mempengaruhi 

keterikatan kerja (Schaufeli dan Bakker, 2003). Hasil 

penelitian ini konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Priyadarshi & Reeta (2014) mengenai 

keterikatan kerja. Priyadarshi & Reeta (2014) 

menunjukkan dukungan pekerjaan dan sumber daya 

pribadi adalah prediktor yang sangat baik terhadap 

keterikatan kerja. Namun, hasil penelitian pada saat ini 

telah menunjukkan adanya peran intensi keluar kerja 

sebagai variabel dependen terhadap dukungan 

pekerjaan dan sumber daya pribadi melalui keterikatan 

kerja sebagai variabel mediator. 

Hasil lainnya yang ditemukan peneliti bahwa 

membuktikan adanya peran keterikatan kerja sebagai 

variabel mediator dalam mempengaruhi dukungan 

pekerjaan terhadap intensi keluar kerja. Hal tersebut 

dapat memberikan penjelasan terhadap penelitian dari 

De Beer, Scholtz & Rothmann (2018) tentang intensi 

keluar kerja. Hasil temuan yang dilakukan oleh De 

Beer, Scholtz & Rothmann (2018) menunjukkan 

bahwa dukungan pekerjaan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap intensi keluar kerja. Hasil 

penelitian pada saat ini telah menunjukkan dukungan 

pekerjaan memiliki hubungan yang signifikan 

terhadap intensi keluar kerja, peneliti tersebut tidak 

mengukur variabel keterikatan kerja pada penelitian 

partisipannya, sehingga ada suatu kemungkinan faktor 

keterikatan kerja yang mempengaruhi perbedaan hasil 

dari penelitian tersebut. 

 

4. CONCLUSIONS 
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan mengenai 

peran dukungan pekerjaan dan sumber daya pribadi 

terhadap intensi keluar kerja melalui keterikatan kerja 

sebagai variabel mediator maka dapat disimpulkan 

bahwa terdapat peran keterikatan kerja yang signifikan 

sebagai variabel mediator dalam hubungan antara 

dukungan pekerjaan dan sumber daya pribadi terhadap 

intensi keluar kerja.  

Mediasi keterikatan kerja pada variabel sumber daya 

pribadi terhadap intensi keluar kerja tersebut bersifat 

penuh (full mediation) yang dicirikan variabel sumber 

daya pribadi menjadi tidak signifikan mempengaruhi 

variabel intensi keluar kerja tanpa melalui variabel 

mediator keterikatan kerja. Hal tersebut terbukti dalam 

uji regresi pada uji pengaruh variabel sumber daya 

pribadi ke intensi keluar kerja dengan (nilai sig=.069, 

p>0.05), namun uji regresi menunjukkan hasil 

signifikan pada uji pengaruh variabel sumber daya 

pribadi ke intensi keluar kerja melalui keterikatan kerja 

sebagai variabel mediator, dengan (nilai sig= .008, 

p<0.05).  

Mediasi keterikatan kerja pada variabel dukungan 

kerja tersebut bersifat sebagian (part mediation) yang 

dicirikan variabel dukungan pekerjaan masih 

mempengaruhi secara langsung variabel intensi keluar 

kerja tanpa melalui/ melibatkan variabel mediator 

keterikatan kerja. Hal tersebut terbukti dalam uji 

regresi yang menunjukkan hasil yang signifikan dalam 

kedua uji, yaitu pada uji pengaruh variabel dukungan 

pekerjaan ke intensi keluar kerja dengan (nilai sig= 

.020, p<0.05) dan uji pengaruh variabel dukungan 

pekerjaan ke intensi keluar kerja melalui keterikatan 

kerja sebagai variabel mediator, dengan (nilai sig= 

.008, p<0.05). 

 
 

5. SUGGESTION 
Penulis menyarankan untuk dapat menggunakan alat 

ukur lain yang dapat menentukan faktor-faktor intensi 

keluar kerja pada karyawan. Pada penelitian ini alat 

ukur intensi keluar kerja (TIS-6) kurang tepat untuk 

melihat faktor-faktor yang menyebabkan intensi keluar 

kerja pada karyawan. Penulis juga menyarakan untuk 

peneliti selanjutnya untuk dapat meneliti status 

perkawinan terhadap intensi keluar kerja. Pemikiran 

tersebut didasarkan pada, menurut Mobley (1986) 

status perkawinan adalah salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi munculnya intensi keluar kerja. 
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