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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PENELITIAN DAN HIPOTESIS 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Workplace fun 

 Pengertian workplace fun memiliki inti suatu iklim organisasi dapat 

dimaknai sebagai persepsi anggota organisasi terhadap nilai, norma, peraturan, 

lingkungan, situasi yang berkaitan dengan aktivitas organisasi.  

Menurut Owler (2013) workplace fun dapat di artikan sebagai tempat 

bekerja dan sekaligus merupakan tempat bermain, kedua unsur tersebut 

terkombinasi dengan baik. Sedangkan definisi workplace fun  menurut Urquhart 

(2014) adalah iklim organisasi yang dapat menciptakan ketenangan, bebas dari 

stress, dan termotivasi untuk bekerja. 

Sedangkan  menurut Fluegge (2013), workplace fun yaitu sebagai relasi 

antar individu sosial, maupun outbound (rekreasi), yang mampu menyajikan 

konsep yang memikat hati setiap karyawan, kesenangan dan kegembiraan. 

Menurut sumber lain yaitu McDowell (2011) mengatakan bahwa workpace fun 

adalah sebagai perilaku terlibat dalam kegiatan yang tidak secara spesifik 

berkaitan dengan pekerjaan namun menyenangkan, menghibur dan full of fun” 

Selain itu, menurut Ford et al. (2013) workpalce fun yaitu  

“Merupakan hal penting yang harus diterapkan dalam perusahaan, 

karena ketika karyawan merasakan fun dalam pekerjaannya maka 

akan meningkatkan semangat dan produktivitasnya” 

Pengertian Workplace fun lainnya menurut Twain (2013) 

“Fun at workplace is desirable and even necessary for letting go of 

the problems and worries of everyday working life. Fun comes with 

cheerfulness, happiness. It is necessary for employees to be 
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productive at workplace and fun at workplace make employees’ 

productive employees. The human race has only one really effective 

weapon, and that is laughter. The moment it arises, all our 

hardness’s yield, all our irritations and resentments slip away and a  

sunny spirit takes their place.” 

 Tabel 2.1 Definisi Workplace fun 

Dari tabel diatas difinisi workplace fun  menurut peneliti adalah suatu 

kedaan tempat dimana terjalinnya kenyamanan dan ketenangan didalam ruang 

lingkup kerja Bank bjb yang membuat karyawan terhindar dari tekanan pekerjaan. 

a. Manfaat Workplace fun 

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan, workplace 

fun dapat dikategorikan sebagai faktor yang mendukung terciptanya kinerja yang 

baik atau meningkatkan kinerja karyawan. Secara psikologis kerja, karyawan 

termotivasi, merasa bahwa didukung oleh pimpinan, keberadaaan pekerjaan yang 

SUMBER DEFINISI 

Ford et al. (2003)  

 

Workplace fun adalah merupakan hal penting yang harus 

diterapkan dalam perusahaan, karena ketika karyawan 

merasakan fun dalam pekerjaannya maka akan 

meningkatkan semangat dan produktivitasnya  

McDowell (2004)  

 

Workplace fun adalah sebagai perilaku terlibat dalam 

kegiatan yang tidak secara spesifik berkaitan dengan 

pekerjaan namun menyenangkan, menghibur dan full of fun  

Urquhart, 2005  

 

Workplace fun adalah iklim organisasi yang demikian dapat 

menciptakan ketenangan, bebas dari stress, dan termotivasi 

untuk bekerja  

Owler, 2008  

 

Workplace fun adalah berupa tempat bekerja dan sekaligus 

merupakan tempat bermain, kedua unsur tersebut 

terkombinasi dengan baik. 

Fluegge (2008)  

 

Workplace fun adalah sebagai relasi antar individu sosial, 

maupun outbound (rekreasi), yang mampu menyajikan 

konsep yang memikat hati setiap karyawan, kesenangan dan 

kegembiraan  

Penulis Workplace fun adalah Suatu kedaan tempat dimana 

terjalinnya kenyamanan dan ketenangan didalam ruang 

lingkup kerja Bank bjb yang membuat karyawan terhindar 

dari tekanan pekerjaan. 
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dikerjakan dapat dinikmati, dan relasi dengan setiap anggota organisasi terjalin 

dengan baik (Mathis dan Jackson;2011). 

Sebaliknya dengan adanya temuan yang diperoleh bahwa bentuk, kapan dan 

kepada siapa fun tersebut ditujukan dapat memberikan dampak yang sebaliknya. 

Oleh karena itu, berdasarkan data penelitian sebelumnya bahwa faktor yang 

memberikan persepsi yang berbeda-beda mengenai fun adalah faktor umur dari 

karyawan, yang disebut sebagai generational differences factor yang akan 

berfungsi sebagai variabel kontrol. 

b. Dimensi Workplace fun 

Ada beberapa pendapat mengenai dimensi workplace fun  antara lain menurut 

Mangkunegara (2005) yang dikutip oleh Matofani, Djastuti (2016) yaitu : 

1. Kondisi Kerja 

Semua aspek fisik kerja, psikologis kerja dan peraturan kerja yang dapat 

mempengaruhi kepuasan kerja dan pencapaian produktivitas kerja. 

2. Keterlibatan Pegawai 

Derajat dimana orang dikenal dari pekerjaannya, berpartisipasi aktif 

didalamnya, dan menganggap prestasinya penting untuk harga diri. 

3. Persepsi 

Suatu proses yang didahului oleh penginderaan yaitu merupakan proses yang 

berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga 

disebut proses sensoris. 
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4. Motivasi kerja 

Kondisi yang berpengaruh membangkitkan, mengarahkan dan memelihara 

perilaku yang berhubungan dengan lingkungan kerja. 

 Sedangkan dimensi workplace fun selanjutnya menurut Aldag dan 

Sherony (2013), yaitu : 

1. Appropriatness 

Menilai  Sejauh  mana  seorang  individual memiliki pandangan dalam 

seberapa pantasnya karyawan bersenang- senang pada tempat kerja. 

2. Salience 

Menilai  sejauh  mana  seorang  individual memiliki pandangan dalam 

seberapa penting adanya tempat kerja yang menyenangkan bagi mereka. 

3. Percieved Consequences 

Menilai  sejauh  mana  seorang  individual memiliki pandangan dalam 

seberapa besar dampak dan akibat dari adanya tempat kerja yang 

menyenangkan. 

Tabel 2.2 Dimensi Workplace fun 

Sumber Dimensi 

Aldag & Sherony (2001)  Appropriatness 

 Salience 

 Percieved Consequences 

Matofani, Djastuti (2016) 

 
 Kondisi Kerja 

 Kerlibatan Pegawai 

 Persepsi 

 Motivasi Kerja 

Penulis  Kondisi Kerja 

 Keterlibatan Pegawai 

 Persepsi 

 Motivasi Kerja 
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Berdasarkan tabel 2.2. diatas, peneliti mengambil empat dimensi yang 

dirasa paling sesuai dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis, empat  

dimensi tersebut merupakan dimensi workplace fun menurut Mangkunegara 

(2005) yang dikutip oleh Matofani, Djastuti (2016) yaitu kondisi kerja, 

keterlibatan pegawai, persepsi, dan motivasi kerja. 

2.1.2 Kinerja 

Kinerja apabila dikaitkan dengan performance sebagai kata benda (noun), 

maka pengertian performance atau kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai 

oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu perusahaan sesuai dengan 

wewenang dan tanggung jawab masing-masing. 

Menurut Mangkunegara (2009) kinerja adalah : 

“Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya.” 

Sedangkan menurut Sedarmayanti (2011) kinerja yaitu : 

“Performance yang berarti Hasil kerja seorang pekerja, sebuah proses 

manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, dimana hasil 

kerja tersebut harus dapat ditunjukkan buktinya secara konkrit dan 

dapat diukur (dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan).” 

Adapun menurut Wibowo (2010) kinerja adalah “Tentang melakukan 

pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut.” dan menurut Gilbert 

(1977) yang dikutip Notoatmodjo (2009) kinerja adalah “Apa yang dapat 

dikerjakan oleh seseorang sesuai dengan tugas dan fungsinya” dan yang terakhir, 

pengertian kinerja menurut Rivai (2005) adalah : 

“Kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan sesuatu 

kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya 

dengan  hasil seperti yang diharapkan. Jika dikaitkan dengan 

performance sebagai kata benda (noun) di mana salah satu entrinya 
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adalah hasil dari sesuatu pekerjaan (thing done), pengertian 

performance atau kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh 

seseorang dalam suatu perusahaan sesuai dengan wewenang dan 

tanggung jawab masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan 

perusahaan secara legal, tidak melanggar hukum dan tidak 

bertentangan dengan moral atau etika.” 

Tabel 2.3 Definisi Variabel Kinerja Karyawan 

SUMBER DEFINISI 

(Rivai, 2005) Kinerja karyawan adalah kesediaan seseorang 

atau kelompok orang untuk melakukan sesuatu 

kegiatan dan menyempurnakannya sesuai 

dengan tanggung jawabnya dengan  hasil 

seperti yang diharapkan. Jika dikaitkan dengan 

performance sebagai kata benda (noun) di mana 

salah satu entrinya adalah hasil dari sesuatu 

pekerjaan (thing done), pengertian performance 

atau kinerja adalah hasil kerja yang dapat 

dicapai oleh seseorang dalam suatu perusahaan 

sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab 

masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan 

perusahaan secara legal, tidak melanggar 

hukum dan tidak bertentangan dengan moral 

atau etika 

Mangkunegara (2009) Kinerja karyawan adalah hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya 

Notoatmodjo (2009) Kinerja karyawan adalah apa yang dapat 

dikerjakan oleh seseorang sesuai dengan tugas 

dan fungsinya 

Wibowo (2010) Kinerja karyawan adalah tentang melakukan 

pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan 

tersebut 

Sedarmayanti (2011) Kinerja karyawan adalah performance yang 

berarti Hasil kerja seorang pekerja, sebuah 

proses manajemen atau suatu organisasi secara 

keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut harus 

dapat ditunjukkan buktinya secara konkrit dan 

dapat diukur (dibandingkan dengan standar 

yang telah ditentukan) 

Penulis Kinerja karyawan adalah hasil kerja yang 

diberikan karyawan Bank bjb kepada Bank bjb 

dengen penilaian baik atau buruk. 

Dari tabel diatas definisi kinerja menurut peneliti adalah hasil yang 

diberikan karyawan Bank bjb kepada Bank bjb dengen penilaian baik atau buruk. 
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a.  Kriteria-Kriteria Kinerja 

Kriteria kinerja adalah dimensi-dimensi pengevaluasian kinerja seseorang 

pemegang jabatan, suatu tim, dan suatu unit kerja. Secara bersama-sama dimensi 

itu merupakan harapan kinerja yang berusaha dipenuhi individu dan tim guna 

mencapai strategi organisasi. Menurut Schuler dan Jackson 2004 (dalam Harsuko 

2011) bahwa ada 3 jenis dasar kriteria kinerja yaitu: 

1. Kriteria berdasarkan sifat memusatkan diri pada karakteristik pribadi 

seseorang karyawan. Loyalitas, keandalan, kemampuan berkomunikasi, dan 

keterampilan memimpin merupakan sifat-sifat yang sering dinilai selama 

proses penilaian. Jenis kriteria ini memusatkan diri pada bagaimana seseorang, 

bukan apa yang dicapai atau tidak dicapai seseorang dalam pekerjaanya. 

2. Kriteria berdasarkan perilaku terfokus pada bgaimana pekerjaan dilaksanakan. 

Kriteria semacam ini penting sekali bagi pekerjaan yang membutuhkan 

hubungan antar personal. Sebagai contoh apakah SDM- nya ramah atau 

menyenangkan. 

3. Kriteria berdasarkan hasil, kriteria ini semakin populer dengan makin 

ditekanya produktivitas dan daya saing internasional. Kreteria ini berfokus 

pada apa yang telah dicapai atau dihasilkan ketimbang bagaimana sesuatu 

dicapai atau dihasilkan. 

Menurut Bernandin dan Russell (Riani;2011) kriteria yang digunakan untuk 

menilai kinerja karyawan adalah sebagai berikut: 

1. Quantity of Work (kuantitas kerja): jumlah kerja yang dilakukan dalam suatu 

periode yang ditentukan. 

2. Quality of Work (kualitas kerja): kualitas kerja yang dicapai berdasarkan 

syarat-syarat kesesuaian dan ditentukan.  

3. Job Knowledge (pengetahuan pekerjaan): luasnya pengetahuan mengenai 

pekerjaan dan keterampilannya. 

4. Creativeness (kreativitas): keaslian gagasan-gagasan yang dimunculkan dan 

tindakan-tindakan untuk menyelesaikan persoalan- persoalan yang timbul. 

5. Cooperation (kerja sama): kesedian untuk bekerjasama dengan orang lain atau 

sesama anggota organisasi. 
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6. Dependability (ketergantungan): kesadaran untuk mendapatkan kepercayaan 

dalam hal kehadiran dan penyelesaian kerja. 

7. Initiative (inisiatif): semangat untuk melaksanakan tugas-tugas baru dan dalam 

memperbesar tanggung jawabnya. 

8. Personal Qualities (kualitas personal): menyangkut kepribadian, 

kepemimpinan, keramah-tamahan dan integritas pribadi. 

b. Faktor-Faktor yang Mepengaruhi Kinerja 

Menurut Steers (dalam Suharto dan Cahyono 2005) faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja adalah: 

1. Kemampuan, kepribadian dan minat kerja. 

Kejelasan dan penerimaan atau kejelasan peran seseorang pekerja yang 

merupakan taraf pengertian dan penerimaan seseprang atas tugas yang 

diberikan kepadanya. 

2. Tingkat motivasi pekerja yaitu daya energi yang mendorong, mengarahkan 

dan mempertahankan perilaku. 

Menurut McCormick dan Tiffin (dalam Suharto & Chyono, 2005) 

menjelakan bahwa terdapat dua variabel yang mempengaruhi kinerja yaitu: 

1. Variabel individu 

 Variabel inidividu terdiri dari pengalaman, pendidikan, jenis kelamin, umur, 

motivasi, keadaan fisik, kepribadian. 

2. Variabel situasional 

 Variabel situasional menyangkut dua faktor yaitu: 

a) Faktor sosial dan organisasi, meliputi: kebijakan, jenis latihan dan 

pengalaman, sistem upah serta lingkungan sosial. 

b) Faktor fisik dan pekerjaan, meliputi: metode kerja, pengaturan dan 

kondisi, perlengkapan kerja, pengaturan ruang kerja, kebisingan, 

penyinaran dan temperatur. 

c. Penilaian Kinerja 

Menurut George dan Jones (Harsuko;2013) Pada prinsipnya penilaian 

kinerja adalah merupakan cara pengukuran kontribusi-kontribusi dari individu 

dalam instansi yang  dilakukan terhadap organisasi. Nilai penting dari penilaian 
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kinerja adalah menyangkut penentuan tingkat kontribusi individu atau kinerja 

yang diekspresikan dalam penyelesaian tugas-tugas yang menjadi tanggung 

jawabnya. Penilaian kinerja intinya adalah untuk mengetauhi seberapa produktif 

seorang karyawan dan apakah ia bisa berkinerja sama atau lebih efektif pada 

masa yang akan datang, sehingga karyawan, organisasi dan masyarakat 

memperoleh manfaat. Tujuan dan pentingnya penilaian kinerja berdasarkan 

sebuah studi yang dilakukan akhir-akhir ini mengidentifikasikan dua puluh 

macam tujuan informasi kinerja yang berbeda-beda, yang dikelompokkan dalam 

4 kategori yaitu: 

1. Evaluasi yang menekankan perbandingan antar orang, 

2. Pengembangan yang menekankan perubahan-perubahan dalam diri seseorang 

dengan berjalannya waktu, 

3. Pemeliharan sistem, dan 

4. Dokumentasi keputusan-keputusan sumber daya manusia. 

 Menurut George dan Jones (Harsuko;2013) bahwa kinerja dapat dinilai 

dari kuantitas, kuantitas kerja yang dihasilkan dari sumber daya manusia dan 

level dari pelayanan pelanggan. Kuantitas kerja yang dimaksud adalah jumlah 

pekerjaan yang terselesaikan, sedangkan kualitas kerja yang dimaksud adalah 

mutu dari pekerjaan. Robbins (Harsuko;2013) menyatakan bahwa ada tiga 

kriteria dalam melakukan penilaian kinerja individu yaitu: 

1. Tugas individu, 

2. Perilaku individu, dan 

3. Ciri individu. 

d. Tujuan Penilaian Kinerja 

Tujuan penilaian kinerja menurut Riani (2013) terdapat pendekatan ganda 

terhadap tujuan penilaian prestasi kerja sebagai berikut: 

1. Tujuan Evaluasi 

Hasil-hasil penilaian prestasi kerja digunakan sebagai dasar bagi evaluasi 

reguler terhadap prestasi anggota-anggota organisasi, yang meliputi: 

a) Telaah Gaji. 

Keputusan-keputusan kompensasi yang mencakup kenaikan merit-pay, 
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bonus dan kenaikan gaji lainnya merupakan salah satu tujuan utama 

penilaian prestasi kerja. 

b) Kesempatan Promosi. Keputusan-keputusan penyusunan pegawai 

(staffing) yang berkenaan dengan promosi, demosi, transfer dan 

pemberhentian karyawan merupakan tujuan kedua dari penilaian prestasi 

kerja. 

2. Tujuan Pengembangan 

a) Informasi yang dihasilkan oleh sistem penilaian prestasi kerja dapat 

digunakan untuk mengembangkan pribadi anggota-anggota organisasi. 

b) Mengukuhkan dan Menopang Prestasi Kerja. Umpan balik prestasi kerja 

(performance feedback) merupakan kebutuhan pengembangan yang 

utama karena hampir semua karyawan ingin mengetahui hasil penilaian 

yang dilakukan. 

c) Meningkatkan Prestasi Kerja. Tujuan penilaian prestasi kerja juga untuk 

memberikan pedoman kepada karyawan bagi peningkatan prestasi kerja 

di masa yang akan datang. 

d) Menentukan Tujuan-Tujuan Progresi Karir. Penilaian prestasi kerja juga 

akan memberikan informasi kepada karyawan yang dapat digunakan 

sebagai dasar pembahasan tujuan dan rencana karir jangka panjang. 

e) Menentukan Kebutuhan-Kebutuhan Pelatihan. Penilaian prestasi kerja 

individu dapat memaparkan kumpulan data untuk digunakan sebagai 

sumber analisis dan identifikasi kebutuhan pelatihan. 

e. Teori Kinerja 

Toeri tentang kinerja (job performance) dalam hal ini adalah teori psikologi 

tentang proses tingkah laku kerja seseorang sehingga mengahasilkan sesuatu yang 

menjadi tujuan dari pekerjaannya. As‟ad (Harsuko 2011) mengatakan bahwa 

perbedaan kinerja antara orang yang satu denga lainnya dalam situasi kerja adalah 

karena perbedaan karakteristik dari individu. Disamping itu, orang yang sama 

dapat menghasilkan kinerja yang berbeda di dalam situasi yang berbeda pula. 

Semuanya ini menerangkan bahwa kinerja itu pada garis besarnya dipengaruhi 

oleh dua hal, yaitu faktor-faktor individu dan faktor-faktor situasi. Namun 
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pendapat ini masih belum menerangkan tentang prosesnya. Khusus yang 

menyangkut proses ada dua teori yaitu: 

1. Path Goal Theory 

Teori ini dikemukakan oleh Locke dari dasar teori Lewin‟s. Ott (Harsuko 

2011) berpendapat bahwa tingkah laku manusia banyak didasarkan untuk 

mencapai suatu tujuan. Teori yang lain dikemukakan oleh Georgepoulos yang 

disebut Path Goal Theory yang menyebutkan bahwa kinerja adalah fungsi dari 

facilitating Process dan Inhibiting process. Prinsip dasarnya adalah kalau 

seseorang melihat bahwa kinerja yang tinggi itu merupakan jalur (Path) untuk 

memuaskan needs (Goal) tertentu, maka ia akan berbuat mengikuti jalur 

tersebut sebagai fungsi dari level of needs yang bersangkutan (facilitating 

process) 

2. Teori Attribusi atau Expectancy Theory 

As‟ad (2000) mengatakan bahwa teori ini pertama kali dikemukakan oleh 

Heider. Pendekatan teori atribusi mengenai kinerja dirumuskan P = MXA, 

dimana P = performance, M = motivation, A = ability menjadi konsep sangat 

populer oleh ahli lainya seperti Maiter, Lawler, Porter dan Vroom. 

Berpedoman pada formula diatas, menurut teori ini kinerja adalah hasil 

interaksi anatra motivasi dengan ability (kemampuan dasar). 

Dengan demikian, orang yang tinggi motivasinya tetapi memilki ability yang yang 

rendah akan menghasilkan kinerja yang rendah. Begitu pula halnya dengan orang 

yang mempunyai ability tinggi tetapi rendah motivasinya. 

f. Dimensi dalam Kinerja 

Menurut Mathis dan Jackson (2006) mengatakan bahwa kinerja pada dasarnya 

adalah apa yang dilakukan dan tidak dilakukan karyawan. Indikator kinerja dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  
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1. Kuantitas pekerjaan yang diberikan pimpinan kepada karyawan / kuantitas 

pekerjaan pada suatu bagian. 

2. Kualitas hasil pekerjaan, yaitu menilai baik tidaknya hasil pekerjaan 

karyawan.  

3. Ketepatan waktu, dalam menyelesaikan tugas, para karyawan bukan hanya 

dituntut untuk cepat menyelesaikan pekerjaannya namun juga harus tepat atau 

sesuai dengan harapan atasan. 

4. Kehadiran, dengan kehadiran menunjukkan semangat kerja yang dimiliki oleh 

karyawan. 

5. Kemampuan bekerjasama baik dengan rekan satu bagian maupun bagian lain. 

Sedangkan menurut Bernardin dan Russel dalam Sutrisno (2010) mengajukan  

enam kinerja primer yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja, yaitu: 

1. Quality 

Merupakan tingkat sejauh mana proses atau hasil pelaksanaan  kegiatan 

mendekati kesempurnaan atau mendekati tujuan yang diharapkan. 

2. Quantity,  

Merupakan jumlah yang dihasilkan. misalnya jumlah rupiah, unit, dan siklus 

kegiatan yang dilakukan. 

3. Timeliness,  

Merupakan sejauh mana suatu kegiatan diselesaikan pada waktu yang 

dikehendaki, dengan memerhatikan koordinasi output lain serta waktu yang 

tersedia untuk kegiatan orang lain. 

4. Cost efectiveness,  
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Merupakan tingkat sejauh mana penggunaan sumber daya organisasi 

(manusia, keuangan, teknologi, dan material) dimaksimalkan untuk mencapai 

hasil tertinggi atau pengurangan kerugian dari setiap unit penggunaan sumber 

daya. 

5. Need for supervision,  

Merupakan tingkat sejauh mana seorang pekerja dapat melaksanakan suatu 

fungsi pekerjaan tanpa memerlukan pengawasan seorang supervisi untuk 

mencegah tindakan yang kurang diinginkan 

6. Interpersonal impact, 

Merupakan tingkat sejauh mana pegawai memelihara harga diri, nama baik, 

dan kerjasama di antara rekan kerja dan bawahan. 

Kemudian, menurut Indikator untuk mengukur kinerja karyawan secara 

individu ada enam indikator, yaitu  Robbins (2006) : 

1. Kualitas.  

Kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang 

dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan 

karyawan.  

2. Kuantitas.  

Merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti jumlah 

unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan.  

3. Ketepatan waktu.  
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Merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan, 

dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu 

yang tersedia untuk aktivitas lain.  

4. Efektivitas.  

Merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, uang, 

teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari 

setiap unit dalam penggunaan sumber daya.  

5. Kemandirian.  

Merupakan tingkat seorang karyawan yang nantinya akan dapat menjalankan 

fungsi kerjanya. 

6. Komitmen kerja. 

Merupakan suatu tingkat dimana karyawan mempunyai komitmen kerja dengan 

instansi dan tanggung jawab karyawan terhadap kantor. 

Tabel 2.4 Dimensi Kinerja Karyawan 

SUMBER DIMENSI 

Pabundu (2004) 

 

 Kualitas kerja 

 Kuantitas kerja 

 Lama jam kerja 

 Kerja sama 

 Supervisi 

Bernardin, (2006)  Kualitas (quality) 

 Kuantitas (quantity) 

 Waktu (timeliness)  

 Cost-effectiveness 

 Need for supervision 

 Interpersonal impact 

Mathis dan Jackson (2006)  Kualitas (Quality) 

 Kuantitas (Quantity) 

 Ketepatan Waktu (Timeliness) 

 Kehadiran 

 Kemampuan Bekerja Sama 

Robbins, Judge (2010)  Hasil Kerja (Outcomes) 

 Perilaku (Behaviors) 

 Sifat (Traits) 
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SUMBER DIMENSI 

 Kompetensi (Competences) 

Penulis  Kualitas Kerja 

 Kuantitas Kerja 

 Pengetahuan 

 Keandalan 

 Kehadiran 

 Bekerjasama 

Berdasarkan tabel 2.4 diatas, peneliti mengambil enam dimensi yang 

dirasa paling sesuai dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Enam 

dimensi kinerja tersebut yaitu kualitas kerja, kuantitas kerja dalam Pabundu 

(2004), kehadiran dan bekerjasama dari Mathis dan Jackson (2006).  

2.1.3 Turnover intention 

Turnover intention dapat diartikan sebagai pergerakan tenaga kerja keluar 

dari organisasi. Turnover intention menurut Robbins dan Judge (2009) adalah 

adalah keinginan pegawai berhenti dari perusahaan baik yang dilakukan oleh 

pegawai sendiri (secara sukarela) maupun yang dilakukan oleh perusahaan. 

Culpepper (2011) menyebutkan adalah merupakan prediktor  terbaik untuk 

mengindentifikasi perilaku turnover yang akan terjadi pada karyawan suatu 

organisasi. Keinginan berpindah kerja (turnover intention) pada karyawan dapat 

dipengaruhi oleh faktor kepuasan kerja yang dirasakan di tempat kerja (Abdillah, 

2012). Satu aspek yang cukup menarik perhatian adalah mendeteksi factor-faktor 

motivational yang akan dapat mengurangi niat karyawan untuk meningggalkan 

organisasi, karena niat buntuk pindah sangat kuat pengaruhnya dalam 

menjelaskan turnover intention yang sebenarnya. Adanya karyawan yang keluar 

dari organisasi memerlukan biaya yang besar dalam bentuk kerugian yang besar 

akan tenaga ahli, yang mungkin juga memindahkan pengetahuan spesifik 

perusahaan kepada pesaing (Carmeli dan  Weisberg, 2006). Penelitian oleh 

Suliman dan Al-Junaibi (2010) mengeksplorasi hubungan antara dua komponen 

komitmen organisasi afektif dan keberlangsungan niat dan omset antara karyawan 

yang bekerja di industri minyak. Komitmen organisasi secara keseluruhan terbukti 
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berkorelasi negatif dengan niat omset yang sebangun dengan penelitian 

sebelumnya. Berkenaan dengan dua komponen komitmen organisasi, kedua 

komponen tersebut berhubungan negatif dengan keinginan berpindah.  

Adapun penjelasan mengenai turnover intention dari (Ongori, 2007). : 

“For the purpose of this study, the term „leaving' and 'separating „are 

used to imply termination of an employment contract with a particular 

organization. It is the rate at which an employer gains and loses 

employees. Thus, employee turnover is not a relatively new concept in 

management but a typical issue in human resources management that 

is presently attracting the attention of public administration and 

industrial relations management practitioners across the globe. Aside 

the cost of investment in employees, with globalisation, which is 

heightening competition, organizations must continue to develop 

tangible products and provide services, which are based on strategies 

created by employees.” 

 

Robbins (2007) menjelaskan bahwa penarikan diri seseorang keluar dari 

suatu organisasi (turnover) dapat diputuskan secara sukarela (voluntary turnover) 

maupun secara tidak sukarela (involuntary turnover). Voluntary turnover atau quit 

merupakan  keputusan karyawan untuk meninggalkan organisasi secara sukarela 

yang disebabkan oleh faktor seberapa manarik pekerjaan yang ada saat ini dan 

tersedianya alternative pekerjaan lain. Sebaliknya, involuntary turnover atau 

pemecetan menggambarkan keputusan pemberi kerja (employer) untuk 

menghentikan hubungan kerja dan bersifat uncontrollable bagi karyawan yang 

mengalaminya. 

 

Tabel 2.5 Definisi Variabel Turnover intention 

SUMBER DEFINISI 

Robbins (2006)  

 

Turnover intention adalah keinginan pegawai 

berhenti dari perusahaan baik yang dilakukan oleh 

pegawai sendiri (secara sukarela) maupun yang 

dilakukan oleh perusahaan 



29 
 

SUMBER DEFINISI 

Robbins dan Judge (2009)  Turnover intention adalah keinginan pengunduran 

diri yang dilakukan oleh karyawan baik secara  

sukarela ataupun tidak secara sukarela. Turnover 

Intention dapat berupa rasa ingin mengundurkan 

diri, perpindahan keluar unit organisasi, 

pemberhentian atau kematian anggota organisasi. 

Culpepper (2011) Turnover intention adalah merupakan prediktor  

terbaik untuk mengindentifikasi perilaku turnover 

yang akan terjadi pada karyawan suatu organisasi. 

Penulis Turnover intention adalah Suatu keinginan 

seseoang Karyawan di Bank bjb untuk perpindah 

tempat kerja dengan harapan untuk pekerjaan 

yang lebih baik 

Dari tabel definisi diatas, peneliti menympulkan bahwa turnover intention 

adalah Suatu keinginan seseoang Karyawan di Bank bjb untuk perpindah tempat 

kerja dengan harapan untuk pekerjaan yang lebih baik 

a. Faktor yang Mempengaruhi Turnover intention 

Faktor–faktor yang mempengaruhi terjadinya turnover intention cukup 

kompleks dan saling berkaitan satu sama lain. Diantara factor-faktor tersebut yang 

akan dibahas antara lain sebagai berikut (Novliadi;2007): 

1. Usia 

Tingkat turnover intention yang cenderung lebih tinggi pada karyawan berusia 

muda disebabkan karena mereka memiliki keinginan untuk mencoba-coba 

pekerjaan atau organisasi kerja serta ingin mendapatkan keyakinan diri lebih 

besar melalui cara coba-coba tersebut. Hal ini juga didukung oleh Cheng dan 

Chan (2008), bahwa turnover intention lebih kuat pada karyawan dengan 

masa kerja yang lebih pendek dan lebih kuat pada karyawan yang lebih muda 

daripada karyawan yang lebih tua. 

2. Lama Kerja 

Semakin lama masa kerja semakin rendah kecenderungan turnover intention 

nya. Turnover intention lebih banyak terjadi pada karyawan dengan masa 

kerja lebih singkat. Interaksi dengan usia, kurangnya sosialisasi awal 

merupakan keadaan-keadaan yang memungkinkan turnover intention tersebut. 
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3. Tingkat pendidikan dan intellegensi 

Menurut Handoyo, dikatakan bahwa mereka yang mempunyai tingkat 

intellegensi tidak terlalu tinggi akan memandang tugas-tugas yang sulit 

sebagai tekanan dan sumber kecemasan. Ia mudah merasa gelisah akan 

tanggung jawab yang diberikan padanya dan merasa tidak aman. Sebaliknya 

mereka yang mempunyai tingkat intellegensi yang lebih tinggi akan merasa 

cepat bosan dengan pekerjaan-pekerjaan yang monoton. Mereka akan lebih 

berani keluar dan mencari pekerjaan baru daripada mereka yang tingkat 

pendidikannya terbatas, karena kemampuan intelegensinya yang terbatas pula. 

4. Keterikatan terhadap perusahaan 

Pekerja yang mempunyai rasa keterikatan yang kuat terhadap perusahaan 

tempat ia bekerja berarti mempunyai dan membentuk perasaan memiliki 

(sense of belonging), rasa aman, efikasi, tujuan dan arti hidup serta 

gambarandiri positif. Akibat secara langsung adalah menurunnya dorongan 

diri untuk berpindah pekerjaan dan perusahaan. 

b. Jenis-Jenis Turnover intention 

Turnover intention atau tingkat keluar masuk karyawan merupakan proses 

dimana karyawan meninggalkan organisasi dan harus digantikan. Banyak 

organisasi menemukan bahwa turnover intention merupakan masalah yang 

merugikan. Jenis turnover intention menurut Mathis dan Jackson (2000): 

1. Turnover intention secara tidak sukarela dan Turnover secara sukarela 

a. Turnover intention secara tidak sukarela  

Pemecatan karena kinerja yang buruk dan pelanggaran peraturan kerja. 

turnover intention secara tidak sukarela dipicu oleh kebijakan 

organisasional, peraturan kerja dan standar kinerja yang tidak dipenuhi 

oleh karyawan. 

b. Turnover intention secara sukarela 

Karyawan meninggalkan perusahaan karena keinginannya sendiri. 

Turnover intention secara sukarela dapat disebabkan oleh banyak faktor, 
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termasuk peluang karier, gaji, pengawasan, geografi dan alasan 

pribadi/keluarga. 

2. Turnover intention fungsional dan Turnover intention disfungsional 

a. Turnover intention fungsional 

 Karyawan yang memiliki kinerja lebih rendah, individu yang kurang dapat 

diandalkan, atau mereka yang mengganggu rekan kerja meninggalkan 

organisasi 

b. Turnover intention disfungsional 

 Karyawan penting dan memiliki kinerja tinggi meninggalkan organisasi 

pada saat yang genting. 

3. Turnover intention yang tidak dapat dikendalikan dan Turnover intention yang 

dapat dikendalikan 

a. Turnover intention yang tidak dapat dikendalikan 

Muncul karena alasan diluar pengaruh pemberi kerja. Banyak alasan 

karyawan yang berhenti tidak dapat dikendalikan oleh organisasi 

contohnya adanya pepindahan karyawan dari daerah geografis, karyawan 

memutuskan untuk tinggal di daerah karena alasan keluarga, suami, atau 

istri yang dipisahkan dan karyawan adalah mahasiswa yang baru lulus dari 

perguruan tinggi. 

b. Turnover intention yang dapat dikendalikan 

Muncul karena faktor yang dapat dipengaruhi oleh pemberi kerja. Dalam 

turnover intention yang dapat dikendalikan, organisasi lebih mampu 

memelihara karyawan apabila mereka menangani persoalan karyawan 

yang dapat menimbulkan turnover intention. 

c. Dimensi Turnover intention 

 Menurut Harnoto (2002): “Turnover intention ditandai oleh berbagai hal 

yang menyangkut perilaku karyawan, antara lain: absensi yang meningkat, mulai 

malas kerja, naiknya keberanian untuk melanggar tata tertib kerja, keberanian 

untuk menentang atau protes kepada atasan, maupun keseriusan untuk 

menyelesaikan semua tanggung jawab karyawan yang sangat berbeda dari 
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biasanya.” Indikasi-indikasi tersebut bisa digunakan sebagai acuan untuk 

memprediksikan turnover intention karyawan dalam sebuah perusahaan. 

1. Absensi yang meningkat 

 Karyawan yang berkeinginan untuk melakukan pindah kerja, biasanya 

ditandai dengan absensi yang semakin meningkat. Tingkat tanggung jawab 

karyawan  dalam fase ini sangat kurang dibandingkan dengan sebelumnya. 

2. Mulai malas bekerja 

Karyawan yang berkeinginan untuk melakukan pindah kerja, akan lebih malas 

bekerja karena orientasi karyawan ini adalah bekerja di tempat lainnya yang 

dipandang lebih mampu memenuhi semua keinginan karyawan yang 

bersangkutan. 

3. Peningkatan terhadap pelanggaran tata tertib kerja 

Berbagai pelanggaran terhadap tata tertib dalam lingkungan pekerjaan sering 

dilakukan karyawan yang akan melakukan turnover intention. Karyawan lebih 

sering meninggalkan tempat kerja ketika jam-jam kerja berlangsung, maupun 

berbagai bentuk pelanggaran lainnya 

4. Peningkatan protes terhadap atasan 

Karyawan yang berkeinginan untuk melakukan pindah kerja, lebih sering 

melakukan protes terhadap kebijakan-kebijakan perusahaan kepada atasan. 

Materi protes yang ditekankan biasanya berhubungan dengan balas jasa atau 

aturan yang tidak sependapat dengan keinginan karyawan. 

5. Perilaku positif yang sangat berbeda dari biasanya 

Biasanya hal ini berlaku untuk karyawan yang memiliki karakteristik positif.  

Karyawan ini mempunyai tanggung jawab yang tinggi terhadap tugas yang 

dibebankan, dan jika perilaku positif karyawan ini meningkat jauh dan 

berbeda dari biasanya justru menunjukkan karyawan ini akan melakukan 

turnover intention. 

Tabel 2.6 Dimensi Turnover intention 

SUMBER DIMENSI 

Mathis dan Jackson (2006)  Kualitas (Quality) 

 Kuantitas (Quantity) 
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SUMBER DIMENSI 

 Ketepatan Waktu (Timeliness) 

 Kehadiran 

 Kemampuan Bekerja Sama 

 

Mathis, Jackson (2006)  Kontekstual 

 Lama kerja 

 Tingkat pendidikan dan intelegensi 

 Tanggungjawab 

Mobley (2011)  Pikiran-pikiran untuk berhenti 

(thoughts of quitting) 

 Keinginan untuk meninggalkan 

(intention to quit) 

 Keinginan untuk mencari pekerjaan 

lain (intention to search for another 

job) 

Dwiningtyas (2015)  Sikap kerja 

 Keinginan untuk mencari lowongan 

 Adanya keinginan untuk 

meninggalkan organisasi dalam 

beberapa bulan mendatang 

Penulis  Kontekstual 

 Sikap Kerja 

 Tanggungjawab 

Berdasarkan tabel 2.6 diatas, peneliti mengambil tiga dimensi yang dirasa 

paling sesuai dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis. tiga dimensi 

turnover intention intention tersebut yaitu kontenstual dan tanggungjawab dari 

Jaction (2006) dan sikap kerjadari Dwiningtyas (2015)  

2.1.4 Hubungan Antara Workplace fun Terhadap Kinerja Karyawan  

Workplace fun memiliki definisi yang luas, dapat berupa tempat bekerja 

sekaligus bermain, keduanya bercampur dengan baik (Owler, 2008) untuk 

menciptakan ketenangan, bebas dari stress, dan lingkungannya pun  

menyenangkan (Urquhart;2005). Dan Menurut Sinambela, dkk (2012) 

mengemukakan bahwa kinerja pegawai didefinisikan sebagai kemampuan 

pegawai dalam melakukan sesuatu keahlian tertentu. 
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2.1.5 Hubungan Antara Kinerja Karyawan Terhadap Turnover intention  

Menurut Sinambela, dkk (2012) mengemukakan bahwa kinerja pegawai 

didefinisikan sebagai kemampuan pegawai dalam melakukan sesuatu keahlian 

tertentu. Kinerja pegawai sangatlah perlu, sebab dengan kinerja ini akan diketahui 

seberapa jauh kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan 

kepadanya. Untuk itu diperlukan penentuan kriteria yang jelas dan terukur serta 

ditetapkan secara bersama- sama yang dijadikan sebagai acuan. Untuk 

mengurangi turnover intention, perusahaan dapat juga melakukan sejumlah 

program, antara lain pengelolaan kenyamanan tempat kerja (workplace fun). Judit 

dan Csikszentmihalyi (Shahar, 2010) mengungkapkan bahwa setiap orang 

menginginkan adanya waktu luang dalam bekerja 

2.1.6 Hubungan Antara Workplace fun Terhadap Turnover intention 

Workplace fun memiliki definisi yang luas, dapat berupa tempat bekerja 

sekaligus bermain, keduanya bercampur dengan baik (Owler, 2008) untuk 

menciptakan ketenangan, bebas dari stress, dan lingkungannya pun  

menyenangkan (Urquhart;2005). Untuk mengurangi turnover intention, 

perusahaan dapat juga melakukan sejumlah program, antara lain pengelolaan 

kenyamanan tempat kerja (workplace fun). Judit dan Csikszentmihalyi (Shahar, 

2010) mengungkapkan bahwa setiap orang menginginkan adanya waktu luang 

dalam bekerja. Temuan lainnya adalah setiap orang ingin memiliki „flow‟sendiri 

pada saat bekerja.  Pengertian flow adalah „the zone‟yaitu menyatu dengan apa 

yang dikerjakan, melakukan yang terbaik (peak performance) dan menikmati diri 
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sendiri (peak experience). Untuk menjadi lebih nyaman, karyawan harus memiliki  

emosi positif  dan mampu mengevaluasi setiap pekerjaan yang dilakukan. 

2.1.7 Hubungan Antara Workplace fun Terhadap Turnover intention melalui 

Kinerja Karyawan 

Workplace fun memiliki definisi yang luas, dapat berupa tempat bekerja 

sekaligus bermain, keduanya bercampur dengan baik (Owler, 2008) untuk 

menciptakan ketenangan, bebas dari stress, dan lingkungannya pun  

menyenangkan (Urquhart;2005). Untuk mengurangi turnover intention, 

perusahaan dapat juga melakukan sejumlah program, antara lain pengelolaan 

kenyamanan tempat kerja (workplace fun). Judit dan Csikszentmihalyi (Shahar, 

2010) mengungkapkan bahwa setiap orang menginginkan adanya waktu luang 

dalam bekerja. Temuan lainnya adalah setiap orang ingin memiliki „flow‟sendiri 

pada saat bekerja.  Pengertian flow adalah „the zone‟yaitu menyatu dengan apa 

yang dikerjakan, melakukan yang terbaik (peak performance) dan menikmati diri 

sendiri (peak experience). Untuk menjadi lebih nyaman, karyawan harus memiliki  

emosi positif  dan mampu mengevaluasi setiap pekerjaan yang dilakukan. 

Menurut Holzer et al, (2004), turnover intention bisa berdampak dari kinerja 

karyawan karena karyawan merefleksikan turnover intentionyang tinggi dengan 

tidak memenuhi tugas dan tanggungjawab dalam pekerjaan  

2.2 Penelitian Terdahulu 
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Penyusunan penelitian ini didukung olrh beberapa penelitian terdahulu mengenai 

variable workplace fun, kinerja karyawan, dan turnover intention. Analisa peneliti 

tersebut di paparkan pada tabel berikut : 

a) Hubungan Antara Variabel Workplace fun dan Turnover intention 

Workplace fun memiliki pengaruh terhadap tingkat turnover intention baik 

secara langsung ataupun tidak langsung. Hal ini dapat diketahui dari adanya 

penelitian terdahulu yang membahas mengenai kedua variable ini dengan hasil 

bahwa terdapat pengaruh antara variable workplacefun terhadapn turnover 

intention. Hal ini dapat diartikan bahwa apabila workplace fun semakin tinggi 

atau semakin baik, makan turnover intention pada suatu persahaan akan 

menurun. Peneliti merangkum penelitian sebelumnya terkait variable 

workplace fun dan turnover intention  dalam bentuk tabel di bawah ini : 

Tabel 2.7 Penelitian Terdahulu Terkait Hubungan Variabel Workplace fun 

dan Kinerja Karyawan 

SUMBER JUDUL HASIL PENELITIAN 

Gitari, 

Africa-Kenya 

2012 

Effects of Workplace Recreation on 

Employee PerformancE The Case of 

Kenya Utalii College 

Studi ini menyimpulkan bahwa 

rekreasi adalah hal yang signifikan 

faktor dalam kinerja karyawan; 

meningkatkan tingkat komitmen, 

meningkatkan ikatan dan 

meningkatkan karyawan kesejahteraan 

dengan efek positif konsekuen pada 

kepuasan kerja, penyediaan layanan, 

kepuasan pelanggan dan produktivitas. 

Oleh karena itu, College dan 

organisasi lain harus menawarkan 

fasilitas rekreasi dan kegiatan yang 

menarik bagi para karyawan dengan 

mengingat perbedaan selera, jenis 

kelamin dan usia mereka antara lain 

dipertimbangkan erations untuk 

meningkatkan kinerja karyawan. 

Sachin , Kilpauk 

Chennai 2013 

Effect of Workplace fun on 

Employee Morale and Performance 

Dengan analisis regresi kami 

mengetahui bahwa itu menunjukkan 

itu satu unit peningkatan pentingnya 

kesenangan di tempat kerja mengarah 

ke meningkatkan moral dan kinerja 
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SUMBER JUDUL HASIL PENELITIAN 

karyawan. 

Pratama, 2016 Pengaruh Workplace fun Dan 

Disiplin Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan Pt. Razer Brothers 

Workplace fun berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja  

Karyawan PT. Razer Brothers . 

Disiplin kerja berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan PT. Razer Brothers. 

Matofani, 

Djastuti 2016 

Analisis Pengaruh Workplace fun 

Terhadap Organizational 

Citizenship Behavior (OCB) 

Dengan Kinerja dan Work 

Engagement Sebagai Variabel 

Intervening (Studi Pada PT. Djarum 

di Kudus) 

Hasil ini menunjukkan bahwa 

workplace fun dapat meningkatkan 

kinerja karyawan PT Djarum di 

Kudus. Hasil penelitian ini sesuai 

dengan yang diungkapkan oleh Ford 

(2003) yang menyatakan bahwa 

workplsce fun mampu meningkatkan 

keuntungan apabila diterapkan pada 

perusahaan salah satunya mampu 

meningkatkan kinerja karyawan 

Yanti, 2015 Pengaruh Workplace fun Terhadap 

Kinerja Karyawan Berdasarkan 

Generational Differences (Studi 

Pada PT. BXY) 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

adanya pengaruh positif dari iklim 

organisasi yang Fun (workplace fun) 

terhadap kinerja generasi X dan Y, 

namun pengaruh yang signifikan 

adalah generasi X daripada generasi Y.  

Hidayat, 2015 Pengaruh Workplace fun Dan 

Motivasi Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan Kantor Pt. Keramik 

Diamond Industries 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa workplace fun dan motivasi 

kerja berpengaruhsecara signifikan 

terhadap kinerja karyawan PT. 

Keramik Diamond Industries, dengan 

motivasi kerja sebagai variabel yang 

lebih dominan 

Nugroho, 

Tanoyo, 

Yudha, 2015 

Pengaruh Lingkungan Kerja Yang 

Menyenangkan Terhadap Kinerja 

Karyawan Hotel Majapahit 

Surabaya 

Hasil penelitian menunjukan bahwa 

secara keseluruhan, lingkungan kerja 

yang menyenangkan ada di Hotel 

Majapahit sudah baik. Lingkungan 

kerja ternyata berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja karyawan 

Hotel Majapahit Surabaya. 
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Gambar 2.1 Hubungan Antara Variabel Workplace fun terhadapan Variabel 

Kinerja Karyawan 

Kesimpulannya workplace fun dan kinerja karyawan itu memiliki 

pengaruh yang signifikan. Dari table di atas dapat digambarkan hubungan antara 

Variabel Workplace fun terhadapan Variabel kinerja karyawan yang nampak pada 

gambar di bawah ini : 

b) Hubungan Variabel Kinerja Karyawan dan Turnover intention 

Terdapat hubungan Variabel Kinerja Karyawan dan Turnover intention 

sebagaimana pendapat dari ahli dan diperkuat dari penelitian terdahulu 

sebagai berikut :  

Tabel 2.8 Penelitian Terdahulu Terkait Hubungan Variabel Kinerja 

Karyawan dan Turnover intention 

SUMBER JUDUL HASIL PENELITIAN 

Erdil, Turkey 2016 Finding Fun in Work: The effect 

of workplace fun on taking 

charge  

and job engagement 

Pembelajaran berkontribusi dalam 

memahami peran kegiatan yang 

menyenangkan, sosialisasi rekan kerja, 

dan dukungan manajer untuk 

bersenang-senang memberikan 

perilaku yang berorientasi pada 

perubahan secara sukarela (yaitu 

bertanggung jawab) dan pekerjaan 

pertunangan. 

Dengan menerangi positif temuan 

dalam penelitian yang menyenangkan 

di tempat kerja, kami berharap untuk 

mendorong lebih banyak penelitian 

yang meneliti aspek bermanfaat dari 

kesenangan untuk karyawan dan tim 

dalam organisasi. 

Workplace fun Kinerja Karyawan 

Yanti (2015) 

Hidayat (2015) 

Nugroho, Tanoyo,Yudha, 2015 

Pratama (2016) 

Matofani, Djastuti (2016) 
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Octaviani, 

Hartijasti 

2016  

Pengaruh Person-Organization 

Fit Dan Kineja Karyawan 

Terhadap Turnover intention 

Dengan Kepuasan Kerja Sebagai 

Variabel Mediator: Analisis Pada 

Kary- Awan Generasi Y Di Pt X, 

Pt Y Dan Pt Z 

Kepuasan kerja memiliki peranan 

sebagai variabel mediasi pada 

pengaruh person-organization fit 

terhadap turnover intention secara 

parsial. Penelitian ini juga 

menunjukkan bahwa variabel kepuasan 

kerja memiliki peran sebagai variabel 

mediator secara penuh pada pengaruh 

kinerja karyawan terhadap turnover 

intention. 

Suhanto 2009 Pengaruh  Kinerja  dan  Iklim  

Organisasi Terhadap  Turnover  

Intention Dengan  Kepuasan  

Kerja Sebagai Variabel 

Intervening (Studi  di  Bank  

Internasional  Indonesia) 

Hasilnya kinerja karyawan   

mempunyai   hubungan  Signifikan   

negative   terhadap turnover intention, 

komitmen organisasi  mempunyai  

hubungan  signifikan  negative  

terhadap turnover intention,  

komitmen organisasi dan kepuasan 

kerja mempunyai pengaruh negative 

terhadap turnover intention 

Maulidah 

(2012) 

 

Pengaruh Kinerja Kayawan dan 

tingkat Stres Kerja Terhadap  

Turnover intention 

 

Kinerja karyawan mempunyai 

Pengaruh Signifikanpositif terhadap 

turnover intention, Stres kerja 

mempunyaiPengaruh signifikan 

positif. terhadap turnover intention. 

 

Syafrizal, 2011 Analisis Pengaruh Kepuasan 

Kerja Terhadap Turnover 

intention Serta Dampaknya 

Terhadap Kinerja Karyawan 

(Studi Pada Hotel Horison 

Semarang) 

 

Hasil penelitian menunjukan bahwa 

secara keseluruhan, lingkungan kerja 

yang menyenangkan ada di Hotel 

Majapahit sudah baik. Lingkungan 

kerja ternyata berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja karyawan 

Hotel Majapahit Surabaya. Hasil 

pengujian terhadap hipotesis, 

menunjukkan bahwa variabel : 

1). kepuasan kerja berpengaruh negatif 

terhadap turnover intention, 2). 

turnover intention berpengaruh negatif 

terhadap kinerja karyawan , 3). 

kepuasan kerja berpengaruh positif 

terhadap kinerja karyawan, dan 4). 

variabel turnover intention mampu 

menjadi variabel intervening antara 

kepuasan kerja terhadap kinerja 

karyawan 

 

Wijaya, Masruhoh 

2014 

Analisis Pengaruh Penilaian 

Kinerja Terhadap Kinerja 

Karyawan, Turnover intention 

Dan Kepuasan Kerja Pada PT. 

Jasa Andalas Perkasa 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Penilaian Kinerja mempunyai 

hubungan kuat dan berpengaruh secara 

positif serta signifikan terhadap 

Kinerja Karyawan, Penilaian Kerja 

mempunyai hubungan sangat kuat dan 

berpengaruh negatif serta signifikan 

terhadap Intensi  

Turnover intention dan Penilaian 
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Kinerja Karyawan 

 

Turnover intention 

SUMBER JUDUL HASIL PENELITIAN 

Kinerja mempunyai hubungan yang 

sangat kuat dan berpengaruh positif 

serta signifikan terhadap Kepuasan 

Kerja. Dengan hasil tersebut Penilaian 

Kinerja yang dilakukan terhadap 

karyawan memberikan gambaran 

kepada perusahaan mengenai  Kinerja 

Karyawan, mencegah Intensi Turnover 

intention dan meningkatkan Kepuasan 

Kerja pada PT. Jasa Andalas Perkasa.  

Dari tabel di atas dapat disimpulkn bahwa kinerja karyawan memiliki 

keterkaitan dengan turnover intention. Berikut gambaran hubungan antara 

Variabel Kinerja Karyawan terhadapan Variabel Turnover intention yang 

Nampak pada gambar di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Hubungan Antara Variabel Kinerja Karyawan dan Turnover 

intention 

c) Hubungan Antara Variabel Workplace fun dan Turnover intention 

Workplace fun memiliki pengaruh terhadap tingkat turnover intention baik 

secara langsung ataupun tidak langsung. Hal ini dapat diketahui dari adanya 

penelitian terdahulu yang membahas mengenai kedua variable ini dengan hasil 

bahwa terdapat pengaruh antara variable workplacefun terhadapn turnover 

intention. Hal ini dapat diartikan bahwa apabila workplace fun semakin tinggi 

atau semakin baik, makan turnover intention pada suatu persahaan akan 

Suhanto (2009) 

Syafrizal (2011) 

Maulidah (2012) 

Wijaya, Masruhoh (2014) 

Octaviani,Hartijasti (2016) 
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menurun. Peneliti merangkum penelitian sebelumnya terkait variable 

workplace fun dan turnover intention  dalam bentuk tabel di bawah ini : 

Tabel 2.9 Penelitian Terdahulu Terkait Hubungan Variabel Workplace fun 

dan Turnover intention 

SUMBER JUDUL HASIL PENELITIAN 

Stafford, Ithaca 

New York 2013 

The Impact of Workplace fun on 

Employee Turnover and 

Performance 

Penelitian ini menunjukkan bahwa 

kesenangan di tempat kerja memiliki 

efek menguntungkan dan berpotensi 

negatif pada karyawan di industri 

perhotelan. Penelitian ini berfokus 

pada dampak dari kegiatan yang 

menyenangkan dan dukungan  manajer 

untuk bersenang-senang pada kinerja 

dan perputaran karyawan. Dengan 

sampel 195 server dari jaringan 

restoran nasional, kami menemukan 

bahwa kegiatan yang menyenangkan 

memiliki dampak yang 

menguntungkan pada kinerja dan 

dukungan manajer untuk bersenang-

senang memiliki dampak yang 

menguntungkan dalam mengurangi 

turnover.  

Sadana 2014 Pengaruh Employee Engagement 

Dan  Workplace fun Terhadap 

Turnover intention Studi Pada 

Kantor Akuntan Publik Abc & 

Rekan 

Workplace fun secara  parsial  

berpengaruh terhadap turnover 

intention pada auditor  KAP  ABC  & 

Rekan.  Hal  ini  ditunjukkan  oleh jika 

workplace fun semakin meningkat 

maka turnover intentionakan menurun 

Khikmawati, 

2015 

Pengaruh Kepuasan Kerja Dan 

Lingkungan Kerja Terhadap 

Turnover intention Pramuniaga Di 

Pt Circleka Indonesia Utama 

Cabang Yogyakarta 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh yang negatif dan 

signifikan antara lingkungan kerja 

terhadap turnover intention 

pramuniaga PT Circleka Indonesia 

Utama Cabang Yogyakarta 

Dwiningtyas, 

2015 

Pengaruh Kepuasan Kerja, Stres 

Kerja, Dan Lingkungan Kerja 

Terhadap Turnover intention Pada 

Karyawan Cv. Aneka Ilmu 

Semarang 

Penelitian ini menyimpulkan ada 

pengaruh negatif signifikan kepuasan 

kerja dan lingkungan kerja serta ada 

pengaruh positif signifikan stres kerja 

terhadap turnover intention karyawan 

pada CV. Aneka Ilmu Semarang. 

Prasetyo, 2017 Pengaruh Workplace Bullying Dan 

Konflik Interpersonal Di Tempat 

Kerja Terhadap Turnover Karyawan 

Pada Pt Suri Tani Pemuka Lampung 

Hasil penelitian ini menunjukan 
bahwa workplace bullying 

berpengaruh positif terhadap turnover 

karyawan PT Suri Tani Pemuka 

Lampung saran selanjutnya adalah 

PT Suri Tani Pemuka Lampung 

haru lebih memperhatikan 

permasalahan intern perusahaan 

agar konflik interpersonal dapat 
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Workplace fun Turnover intention 

Sadana (2014) 

Prasetyo (2017) 

Khikamawati (2015) 

Dwiningtyas (2015) 

Meilano, Nugrahaeni (2017) 

 

SUMBER JUDUL HASIL PENELITIAN 

diminimalisir turnover karyawan. 

Meilano, 

Nugraheni 2017 

Analisis Pengaruh Lingkungan 

Kerja Dan Kompensasi Terhadap 

Turnover intention Dengan 

Kepuasan Kerja Sebagai Variabel 

Intervening 

Kemudian lingkungan kerja memiliki 

pengaruh negatif dan signifikan 

terhadap variabel turnover intention, 

sehingga semakin baik lingkungan 

kerja yang dirasakan oleh karyawan 

maka dapat mempengaruhi turunya 

tingkat turnover intention. 

Kesimpulannya workplace fun dan turnover intention itu memiliki 

pengaruh yang signifikan. Dari table di atas dapat digambarkan hubungan antara 

Variabel Workplace fun terhadapan Variabel Turnover intention yang Nampak 

pada gambar di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Hubungan Antara Variabel Workplace fun terhadapan Variabel 

Turnover intention 

 Penelitian ini pun di dukung oleh beberapa panelitian sebelumnya yang 

diterbitkan di I-Journal untuk dijadikan bahan referensi di fenomena yang 

berkaitan. 

d) Hubungan Antara Variabel Workplace fun dan Turnover intention Melalui 

Kinerja Karyawan 

Workplace fun memiliki pengaruh terhadap tingkat turnover intention baik 

secara langsung ataupun tidak langsung. Hal ini dapat diketahui dari adanya 
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penelitian terdahulu yang membahas mengenai kedua variable ini dengan hasil 

bahwa terdapat pengaruh antara variable workplacefun terhadapn turnover 

intention. Hal ini dapat diartikan bahwa apabila workplace fun semakin tinggi 

atau semakin baik, makan turnover intention pada suatu persahaan akan 

menurun. Peneliti merangkum penelitian sebelumnya terkait variable 

workplace fun dan turnover intention  dalam bentuk tabel di bawah ini : 

Tabel 2.10 Penelitian Terdahulu Terkait Hubungan Variabel Workplace fun 

dan Turnover intention Melalui Kinerja Karyawan 

SUMBER JUDUL HASIL PENELITIAN 

Asmara (2017) Pengarh turnover intention terhadap 

Kinerja Karyawan di Rumah Sakit 

Bedah Surabaya 

Nilai turnover karyawan Rumah Sakit 

Bedah Surabaya meningkat selama 

tiga bulan terakhir sejak 2014-2016 

yaitu sebesar 13,67% pada tahun 2014, 

13,69% pada tahun 2015, dan sebesar 

16,91% pada tahun 2016. Tingginya 

nilai turnover di Rumah Sakit Bedah 

Surabaya disebabkan karena tingginya 

nilai turnover intention di beberapa 

unit kerja Rumah Sakit Bedah 

Surabaya pada tahun 2016 dengan 

nilai rata-rata individu sebesar 50,80%. 

Tingginya nilai turnover intention 

dapat memberi dampak terhadap 

kinerja karyawan. Dapat disimpulkan 

bahwa turnover intention berpengaru 

terhadap kinerja karyawan .   

Kesimpulannya workplace fun dan turnover intention itu memiliki 

pengaruh melalui kinerja karyawan yang signifikan. Dari table di atas dapat 

digambarkan hubungan antara Variabel Workplace fun terhadapan Variabel 

Turnover intention melalui Kinerja Karyawan yang nampak pada gambar di 

bawah ini : 
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Kinerja Karyawan 

Asmara (2017) 

 

Turnover Intention 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Hubungan Antara Variabel Workplace fun terhadapan Variabel 

Turnover intention Melalui Kinerja Karyawan 

 Penelitian ini pun di dukung oleh beberapa panelitian sebelumnya yang 

diterbitkan di I-Journal untuk dijadikan bahan referensi di fenomena yang 

berkaitan. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran menjelaskan teori yang relevan dengan masalah 

penelitian, kemudian diturunkan ke dalam konsep-konsep/variabel yang hendak 

diteliti. Dalam bagian ini dijelaskan teori yang dijadikan landasan penelitian 

beserta konsep-konsep yang digunakan secara ringkas. Khusus untuk penelitian 

deskriptif, penjelasan teori dan konsep-konsep tidak sampai pada model penelitian 

yang menggambarkan hubungan antara variabel.. Berdasarkan kerangka 

pemikiran maka dapat digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar 2.4 Paradigma Pemikiran 

1.4 Hipotesis Penelitian 

 Dari uraian kerangka penelitian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis 

penelitian sebagai berikut : 

1.  Terdapat pengaruh antara WorkplaceFun terhadap Kinerja Karyawan di Bank 

bjb 

2. Terdapat pengaruh antara Kinerja karyawan terhadap Turnover intention di 

Bank  bjb 

3. Terdapat pengaruh antara Workplace fun  terhadap Turnover intention di Bank  

bjb 

4. Terdapat pengaruh Workplace fun terhadap Turnover intention melalui kinerja 

karyawan Bank bjb 
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