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ABSTRAK

Sumber daya manusia merupakan bagian penting dari sebuah perusahaan, karena baik atau
buruknya kinerja perusahaan bergantung pada kualitas sumber daya manusia atau tenaga
kerja dalam organisasi tersebut. Proses menyiapkan tenaga kerja agar memiliki keterampilan
merupakan proses panjang yang harus dipenuhi oleh sebuah perusahaan. Panjangnya proses
dan adanya biaya dalam menyiapkan karyawan agar memiliki keterampilan baru,
menimbulkan masalah yaitu adanya kecenderungan karyawan memutuskan untuk resign.
Keputusan atau keinginan seorang karyawan untuk resign dalam sudut pandang perusahaan
disebut sebagai turnover intention. Tingkat turnover intention di Perusahaan X menjadi
kajian dalam penelitian ini karena memiliki angka turnover yang cukup tinggi dalam
beberapa bulan terakhir, sedangkan Perusahaan X ingin memperluas jangkauan bisnisnya.
Dari hal tersebut ditemukan beberapa indikasi yang memiliki pengaruh terhadap angka
turnover karyawan di PT X yaitu kepemimpinan, pengembangan karir, kompensasi, dan
employee engagement. Penelitian ini menguji apakah kepemimpinan, pengembangan karir,
kompensasi, dan employee engagement berpengaruh terhadap turnover intention. Metode
penelitian ini adalah kuantitatif dengan studi terhadap karyawan di PT X. Penelitian ini
menunjukkan adanya pengaruh kepemimpinan terhadap turnover intention, kepemimpinan
juga berpengaruh terhadap employee engagement. Lalu, pengembangan karir berpengaruh
terhadap turnover intention. Selanjutnya, kompensasi berpengaruh terhadap turnover
intention. Terakhir, employee engagement berpengaruh terhadap turnover intention.

Kata kunci: sumber daya manusia, kepemimpinan, pengembangan karir, kompensasi,
employee engagement, turnover intention



ABSTRAK

Human resources are an important part of a company, because good or bad company
performance depends on the quality of human resources or labor within the organization. The
process of preparing a skillful workforce is a long process to be met by a company. The
length of the process and the cost of preparing employees to have new skills, causing a
problem that is the tendency of employees decided to resign. An employee's decision or
desire to resign in the company's point of view is called turnover intention. The turnover
intention rate at Company X is a study in this study because it has a fairly high turnover rate
in recent months, while Company X wants to expand its business range. From this it is found
some indications that have an effect on employee turnover numbers in PT X are leadership
styles, career development targets, compensation, and employee engagement implementation.
This study examines whether leadership, career development, compensation, and employee
engagement affect turnover intention. The method of this research is quantitative analysis of
employee in PT X. This study shows the effect of leadership on turnover intention, leadership
also affects employee engagement. Then, career development has an effect on turnover
intention. Furthermore, compensation affects turnover intention. Finally, employee
engagement affects turnover intention.

Key words: Human resources, Leadership, career development, compensation, employee
engagement, turnover intention
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