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Pushing and Pulling Factors 
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ABSTRACT

Voluntary turnover has been widely discussed and has become a problem in an organization. One of the concepts 
of why voluntary turnover happens is the pushing and pulling factors. BaliMed Hospital is a relatively new private hospital 
in Bali. During its 3 years of establishment, BaliMed employees’ turnover rate in 2008 is as high as 8.68%, in 2009 is as 
high as 10.42% and in 2010 is as high as 15.76%. The objective of this study is to arrange a recommendation to decrease 
the employees’ turnover rate at Denpasar BaliMed Hospital by using the analysis of pushing and pulling factors. This 
is observational research with cross sectional approach. This research conducted on BaliMed Hospital. The samples 
are medical employees and medical professionals who have quit from BaliMed Hospital. The instrument of this study 
is questionnaires. The analysis of this study is descriptive with multiple regression. Prestige is a dominant pushing 
factor influencing employees’ intention to quit from BaliMed Hospital. Pay-roll is a dominant pulling factor influencing 
employees’ intention to quit from BaliMed Hospital. Prestige is a dominant pulling factor of intention to entrance in 
employees of BaliMed Hospital.
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PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan sumber daya manusia atau 
kepegawaian yang hampir ditemui oleh semua organisasi 
adalah turnover. Permasalahan tersebut menjadi tantangan 
khusus bagi pengembangan sumber daya manusia. 
Turnover merupakan suatu kejadian di mana berpindahnya 
karyawan dari suatu organisasi dan biasanya merupakan 
pilihan terakhir. Turnover seringkali digunakan oleh 
karyawan untuk mendapatkan atau mencari keadaan yang 
lebih baik, namun hal ini dapat menimbulkan kerugian 
bagi organisasi yang ditinggalkannya (Rokhmah dan 
Riani, 2005).

BaliMed merupakan Rumah Sakit swasta baru 
yang terus mengadakan perubahan dalam semua 
bidang untuk memberikan pelayanan yang baik kepada 
kastemer. Selama tahun 2008-2010, Rumah Sakit BaliMed 
menemukan peningkatan turnover rate pada setiap 
tahunnya. Tahun 2008 sebesar 8,68%, tahun 2009 sebesar 
10,42% dan tahun 2010 sebesar 15,76%. Turnover rate 
dihitung berdasarkan jumlah karyawan yang keluar selama 
satu tahun dibagi dengan jumlah karyawan yang retensi, 
karyawan masuk dan keluar selama satu tahun dikali 
seratus persen (Faida, 2010).

Viklund (2009) menyatakan, pergantian karyawan 
atau keluar masuknya karyawan dari organisasi adalah 
suatu fenomena penting dalam kehidupan organisasi. 
Ada kalanya pergantian karyawan memiliki dampak positif, 
namun sebagian besar pergantian karyawan membawa 

pengaruh yang kurang baik terhadap organisasi. Setiap 
individu dalam perusahaan berasal dari latar belakang 
yang berbeda, maka sangat penting bagi perusahaan 
untuk melihat apa kebutuhan dan harapan karyawannya. 
Perusahaan harus mengetahui bakat dan keterampilan 
yang dimiliki serta bagaimana rencana karyawan tersebut 
pada masa mendatang. Jika perusahaan dapat mengetahui 
hal tersebut maka akan lebih mudah menempatkan 
karyawan pada posisi yang tepat sehingga para karyawan 
akan semakin termotivasi untuk bekerja (Rivai dan Sagala, 
2009). 

Intensi turnover  banyak digunakan dalam 
penelitian yang bertujuan meneliti masalah turnover. 
Hasilnya mendukung penggunaan intensi turnover 
untuk memprediksi terjadinya turnover, karena terdapat 
hubungan yang kuat antara keduanya. Intensi turnover 
merupakan tanda awal terjadinya turnover. Terdapat 
hubungan yang signifikan antara intensi turnover dengan 
turnover yang terjadi. Pada intensi turnover tercakup 
pengertian intensi untuk mencari pekerjaan di tempat lain. 
Dalam suatu penelitian menunjukkan adanya hubungan 
yang meyakinkan antara frekuensi berfikir untuk beralih 
pekerjaan dengan perilaku turnover (Novliadi, 2007).

Rerata turnover untuk suatu rumah sakit adalah 10-
14%. Bila rumah sakit memiliki turnover rate yang masih 
berkisar pada angka tersebut maka dapat dikatakan 
turnover bukan merupakan suatu masalah (Wulandari, 
2008). Turnover rate karyawan Rumah Sakit BaliMed 
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terus meningkat setiap tahunnya dan mencapai angka 
15,76% pada tahun ketiga. Hal tersebut merupakan suatu 
permasalahan bagi Rumah Sakit BaliMed, sehingga 
perlu dipikirkan cara untuk menurunkan turnover rate 
tersebut. 

Penelitian ini berfokus pada voluntary turnover dengan 
konsep penyebab faktor pendorong dan faktor penarik. 
Kemungkinan faktor pendorong yang menyebabkan 
karyawan keluar dari Rumah Sakit BaliMed antara lain: gaji, 
tunjangan, jaminan pekerjaan, lokasi organisasi, prestise, 
kondisi kerja, kesempatan promosi, pengakuan terhadap 
hasil kerja, kesempatan pengembangan karir, beban kerja, 
supervisi, kesempatan melanjutkan pendidikan, konflik 
karyawan. Faktor penarik berhubungan dengan faktor 
pada Rumah Sakit BaliMed, yang dapat menyebabkan 
karyawan ingin masuk ke Rumah Sakit BaliMed dan faktor 
di luar Rumah Sakit BaliMed yang menyebabkan karyawan 
Rumah Sakit BaliMed berpindah ketempat tersebut. 

Faktor penarik terdiri dari variabel yang lebih baik 
bila dibandingkan dengan tempat terdahulu karyawan 
bekerja, kemungkinan variabel tersebut antara lain, gaji, 
tunjangan, jaminan pekerjaan, lokasi organisasi, prestise, 
kondisi kerja, kesempatan promosi, pengakuan terhadap 
hasil kerja, kesempatan pengembangan karir, beban 
kerja, supervisi, kesempatan melanjutkan pendidikan, 
keluarga. Penelitian ini bertujuan menyusun rekomendasi 
untuk menurunkan turnover rate karyawan Rumah Sakit 
BaliMed Denpasar dengan menggunakan analisis faktor 
pendorong dan penarik.

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
observasional. Rancang bangun penelitian yang digunakan 
adalah cross sectional karena seluruh variabel yang diteliti 
diambil dalam satu kali waktu pengukuran. Penelitian 
dilakukan pada karyawan Rumah Sakit BaliMed.

Lokasi penelitian ini adalah di Rumah Sakit BaliMed 
Denpasar di Jalan Mahendradatta 57 X Denpasar-
Bali. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 
2011. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah tenaga kesehatan Rumah Sakit BaliMed yang 
dikelompokkan menjadi tiga, sebagai berikut. Untuk 
mengetahui intention to quit, populasi yang digunakan 
adalah seluruh tenaga kesehatan pada Rumah Sakit 
BaliMed sampai bulan Maret 2011 yang berjumlah 205 
orang. 

Faktor pendorong intention to quit diketahui dengan 
menggunakan populasi: 1) Seluruh tenaga kesehatan 
pada Rumah Sakit BaliMed sampai bulan Maret 2011 yang 
memiliki intention to quit. 2) Seluruh tenaga kesehatan 
yang telah keluar oleh karena kesadaran sendiri atau tanpa 
adanya pemecatan dari Rumah Sakit BaliMed (voluntary 
turnover) antara tahun 2008 sampai Maret 2011 yang 
berjumlah 83 orang.

Faktor penarik intention to quit diketahui dengan 
menggunakan populasi: 1) Seluruh tenaga kesehatan 

pada Rumah Sakit BaliMed sampai bulan Maret 2011 
yang memiliki intention to quit dan pernah melamar 
pekerjaan pada instansi lain; 2) Seluruh tenaga kesehatan 
yang telah keluar dari Rumah Sakit BaliMed dari tahun 
2008 sampai Maret 2011 dan telah bekerja pada instansi 
lain. Faktor penarik intention to entrance diketahui dari 
seluruh tenaga kesehatan yang baru masuk di Rumah 
Sakit BaliMed Denpasar pada Bulan Januari–Maret 2011 
sebanyak 115 orang.

Tenaga kesehatan yang dimaksud antara lain 
meliputi: tenaga medis yang terdiri dokter, dokter gigi, 
dokter spesialis dan dokter gigi spesialis; tenaga para 
medis terdiri dari bidan dan perawat dan tenaga penunjang 
medis terdiri dari analis laboratorium, farmasi dan radiologi. 
Uji regresi linier berganda dilakukan untuk menganalisis: 
1) pengaruh faktor pendorong intention to quit terhadap 
intention to quit karyawan Rumah Sakit BaliMed, 2) 
pengaruh faktor penarik intention to quit terhadap intention 
to quit karyawan Rumah Sakit Balimed, 3) pengaruh faktor 
penarik intention to entrance terhadap intention to entrance 
karyawan Rumah Sakit BaliMed.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Intention to Quit

Sejumlah 135 orang responden yang masih bekerja 
di Rumah Sakit BaliMed, 97 orang memiliki intention to 
quit (71,9%) dan 38 orang tidak memiliki intention to quit 
(28,1%). Pada 97 responden yang memiliki intention to 
quit dilakukan pengamatan lebih lanjut untuk melihat 
tingkat intention to quit karyawan. Tingkat intention to 
quit karyawan Rumah Sakit BaliMed merupakan tingkat 
intention to quit karyawan yang masih bekerja di Rumah 
Sakit BaliMed dan karyawan yang sudah keluar dari 

Rumah Sakit BaliMed. Karyawan yang telah keluar 
dari Rumah Sakit BaliMed dikategorikan memiliki intensi 
sangat tinggi yaitu sebanyak 57 orang (29,7%), sedangkan 
karyawan yang masih bekerja di Rumah Sakit BaliMed 
dikategorikan sebagai tidak memiliki intensi yaitu sebanyak 
38 orang (19,8%), memiliki intensi rendah yaitu sebanyak 
15 orang (7,8%) dan memiliki intensi tinggi yaitu sebanyak 
82 orang (42,7%). Secara keseluruhan, tingkat intention to 
quit karyawan Rumah Sakit BaliMed Denpasar cenderung 
tinggi.

Identifikasi Faktor Pendorong Intention to Quit

Identifikasi faktor pendorong intention to quit 
dilakukan pada karyawan di dalam Rumah Sakit BaliMed 
yang memiliki intention to quit yaitu sebanyak 97 orang 
dan karyawan yang telah keluar dari Rumah Sakit BaliMed 
sebanyak 57 orang. Diperoleh hasil bahwa gaji merupakan 
faktor pendorong intention to quit yang tinggi. Tunjangan 
merupakan faktor pendorong intention to quit yang tinggi. 
Jaminan pekerjaan merupakan faktor pendorong intention 
to quit yang sedang. Lokasi organisasi merupakan faktor 
pendorong intention to quit yang sedang. 
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Prestise merupakan faktor pendorong intention 
to quit yang sedang. Kondisi kerja merupakan faktor 
pendorong intention to quit yang sedang. Kesempatan 
promosi merupakan faktor pendorong intention to quit 
yang sedang. Penghargaan hasil kerja merupakan faktor 
pendorong intention to quit yang sedang. Kesempatan 
pengembangan karir merupakan faktor pendorong 
intention to quit yang sedang. Beban kerja merupakan 
faktor pendorong intention to quit yang sedang. Supervisi 
merupakan faktor pendorong intention to quit yang 
sedang. Kesempatan melanjutkan pendidikan merupakan 
faktor pendorong intention to quit yang tinggi. Konflik 
karyawan merupakan faktor pendorong intention to quit 
yang sedang.

Identifikasi Faktor Penarik Intention to Quit

Identifikasi faktor penarik intention to quit dilakukan 
pada karyawan di dalam Rumah Sakit BaliMed yang 
memiliki intention to quit dan pernah melamar kerja atau 
mencari informasi pekerjaan di instansi lain sebanyak 
77 orang dan karyawan yang telah keluar dari Rumah 
Sakit BaliMed sebanyak 57 orang. Hasil yang diperoleh 
adalah gaji merupakan faktor penarik intention to quit yang 
sedang. Tunjangan merupakan faktor penarik intention to 
quit yang tinggi. Jaminan kerja merupakan faktor penarik 
intention to quit yang tinggi. Lokasi organisasi merupakan 
faktor penarik intention to quit yang tinggi. Prestise 
merupakan faktor penarik intention to quit yang tinggi.

Kondisi kerja merupakan faktor penarik intention to 
quit yang sedang. Kesempatan promosi merupakan faktor 
penarik intention to quit yang tinggi. Penghargaan hasil 
kerja merupakan faktor penarik intention to quit yang 
tinggi. Kesempatan pengembangan karir merupakan 
faktor penarik intention to quit yang tinggi. Beban kerja 
merupakan faktor penarik intention to quit yang sedang. 

Supervisi merupakan faktor penarik intention to 
quit yang tinggi. Kesempatan melanjutkan pendidikan 
merupakan faktor penarik intention to quit yang sedang. 
Keluarga merupakan faktor penarik intention to quit yang 
sangat sedang. 

Identifikasi Intention to Entrance

Identifikasi Intention to Entrance dilakukan pada 
karyawan yang baru masuk Rumah Sakit BaliMed dari 
Bulan Januari-maret 2011 yang berjumlah 89 orang 
bahwa tingkat intention to entrance karyawan Rumah 
Sakit BaliMed untuk bekerja pada Rumah Sakit BaliMed 
tergolong sedang yaitu sebesar 59 orang (66,3%).

Identifikasi Faktor Penarik Intention to Entrance

Gaji sebagai faktor penarik intention to entrance 
karyawan Rumah Sakit BaliMed untuk bekerja pada 
Rumah Sakit BaliMed tergolong sedang. Tunjangan 
sebagai faktor penarik intention to entrance karyawan 
Rumah Sakit BaliMed untuk bekerja pada Rumah Sakit 
BaliMed. Tingkat jaminan kerja sebagai faktor penarik 

intention to entrance karyawan Rumah Sakit BaliMed 
untuk bekerja pada Rumah Sakit BaliMed tergolong tinggi. 
Tingkat lokasi organisasi sebagai faktor penarik intention 
to entrance karyawan Rumah Sakit BaliMed untuk bekerja 
pada Rumah Sakit BaliMed tergolong tinggi.

Tingkat prestise sebagai faktor penarik intention 
to entrance karyawan Rumah Sakit BaliMed untuk 
bekerja pada Rumah Sakit BaliMed tergolong tinggi. 
Tingkat kondisi kerja sebagai faktor penarik intention to 
entrance karyawan Rumah Sakit BaliMed untuk bekerja 
pada Rumah Sakit BaliMed tergolong tinggi. Tingkat 
kesempatan promosi sebagai faktor penarik intention to 
entrance karyawan Rumah Sakit BaliMed untuk bekerja 
pada Rumah Sakit BaliMed tergolong tinggi. Tingkat 
penghargaan hasil kerja sebagai faktor penarik intention 
to entrance karyawan Rumah Sakit BaliMed untuk bekerja 
pada Rumah Sakit BaliMed tergolong tingggi. 

Tingkat kesempatan pengembangan karir sebagai 
faktor penarik intention to entrance karyawan Rumah 
Sakit BaliMed untuk bekerja pada Rumah Sakit BaliMed 
tergolong tinggi. Tingkat beban kerja sebagai faktor 
penarik intention to entrance karyawan Rumah Sakit 
BaliMed untuk bekerja pada Rumah Sakit BaliMed 
tergolong sedang. Tingkat supervisi sebagai faktor penarik 
intention to entrance karyawan Rumah Sakit BaliMed 
untuk bekerja pada Rumah Sakit BaliMed tergolong tinggi. 
Tingkat kesempatan melanjutkan pendidikan sebagai 
faktor penarik intention to entrance karyawan Rumah 
Sakit BaliMed untuk bekerja pada Rumah Sakit BaliMed 
tergolong tinggi. Tingkat keluarga sebagai faktor penarik 
intention to entrance karyawan Rumah Sakit BaliMed untuk 
bekerja pada Rumah Sakit BaliMed tergolong sedang.

Variabel yang signifikan adalah yang memiliki nilai 
sig. <.05 yaitu variabel prestise, gaji, konflik karyawan, 

Tabel 1.

Analisis Regresi Linier Berganda Faktor Pendorong 
Intention to Quit terhadap Intention to Quit Karyawan 

Rumah Sakit BaliMed Denpasar

Faktor Pendorong
Standardized 
Coefficients Sig

Beta
Gaji
Tunjangan
Jaminan pekerjaan
Lokasi Organisasi
Prestise
Kondisi Kerja
Kesempatan Promosi
Penghargaan Hasil Kerja
Kesempatan Pengembangan 

karir
Beban Kerja
Supervisi
Kesempatan Pendidikan 

Lanjut
Konflik Karyawan

.252
-.099
-.094
.079
.308
.151
.191

-.074

.108

.017

.159

-.021
-.218

.000

.088

.107

.186

.000

.042

.004

.220

.104

.796

.047

.800

.000
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kesempatan promosi, supervisi dan kondisi kerja. Prestise 
merupakan perasaan bangga saat seseorang bekerja 
di suatu perusahaan. Prestise adalah kebutuhan akan 
status, kehormatan, pengakuan, gengsi, sukses mencapai 
kedudukan dan atau status sosial yang lebih tinggi 
(Susatyo, 2005). Pada penelitian ini prestise meliputi rasa 
bangga menjadi karyawan dan reputasi organisasi yang 
baik. Prestise sebagai faktor pendorong intention to quit 
yang tinggi serta signifikan menyebabkan karyawan keluar 
dari Rumah Sakit BaliMed. Hal tersebut kemungkinan 
disebabkan karena kurang retensinya kepuasan karyawan 
akan prestise di Rumah Sakit BaliMed.

Gaji sebagai faktor pendorong intention to quit yang 
memengaruhi intention to quit sesuai dengan penelitian 
Andini (2006) yang menganalisis kepuasan gaji terhadap 
intensi turnover di Roemani Muhammadiyah Semarang, 
diperoleh hasil bahwa kepuasan akan gaji berpengaruh 
negatif terhadap intensi turnover, yang artinya bahwa 
semakin tinggi tingkat kepuasan karyawan terhadap 
gaji maka semakin kecil intensi turnover karyawan. Gaji 
dipandang sebagai bagian dari sistem yang mendukung 
dan digunakan oleh organisasi untuk memotivasi 
karyawan dengan memenuhi aturan dan peraturan. 
Bagi pekerja, gaji dipandang sebagai suatu outcome 
atau reward yang penting. Karyawan merasa puas 
dengan gajinya apabila sistem gaji dalam perusahaan 
tersebut mempertimbangkan penentuan gaji tidak hanya 
memperhatikan prinsip Internally Equitable (keadilan 
di dalam perusahaan) yang dibuat berdasarkan azas 
keadilan tetapi juga harus mempunyai nilai yang kompetitif 
di pasar (Externally Equitable).

Kepuasan gaji dapat diartikan bahwa seseorang 
akan terpuaskan dengan gajinya ketika persepsi terhadap 
gaji dan apa yang mereka peroleh sesuai dengan yang 
diharapkan. Kepuasan gaji merupakan konstruk kepuasan 
multidimensi yang terdiri atas empat subdimensi: tingkat 
gaji (pay level), struktur dan pengelolaan gaji (pay 
structure and administration), peningkatan gaji (pay raise) 
dan tunjangan (benefit) (Andini, 2006). Ketidakpuasan 
gaji yang terjadi di Rumah Sakit BaliMed kemungkinan 
bukan karena kecilnya tingkat gaji atau sistem penggajian 
yang salah, namun kemungkinan disebabkan karena 
kecenderungan karyawan yang selalu merasa tidak 
puas terhadap hasil yang diperolehnya. Kebutuhan yang 
semakin banyak dan harga barang yang cenderung 
meningkat menyebabkan perasaan kekurangan dan tidak 
puas terhadap gaji yang diperoleh. Hal tersebut sesuai 
dengan penyataan Sutrisno (2009) yang menyatakan 
bahwa gaji lebih banyak menyebabkan ketidakpuasan 
karena jarang orang mengekspresikan kepuasan kerjanya 
dengan sejumlah uang yang diperolehnya.

Secara keseluruhan, karyawan puas terhadap 
konflik karyawan, artinya karyawan puas terhadap rekan 
kerjanya. Faktor ini signifikan sebagai faktor pendorong 
intention to quit dengan beta negatif artinya, walaupun 
konflik karyawan kecil atau tidak ada konflik karyawan 
namun intensi turnover tetap tinggi. Hal ini menunjukkan 

hubungan antar rekan kerja di Rumah Sakit BaliMed sudah 
berjalan dengan baik. Promosi terjadi apabila seorang 
karyawan dipindahkan dari satu pekerjaan ke pekerjaan 
lain yang lebih tinggi dalam pembayaran, tanggung jawab 
dan atau level.

Promosi memiliki sejumlah bentuk yang berbeda 
dan memiliki penghargaan, seperti promosi atas dasar 
senioritas atau kinerja dan promosi kenaikan gaji. Kepuasan 
dalam hal kesempatan promosi juga berhubungan dengan 
keadilan akan kesempatan yang sama tiap karyawan 
untuk dipromosikan (Rivai dan Sagala 2009). Kesempatan 
promosi merupakan faktor yang signifikan sebagai 
pendorong terjadinya intention to quit. 

Kondisi kerja sebagai faktor pendorong intention to 
quit kemungkinan terjadi bukan karena kondisi gedung 
atau ruangan Rumah Sakit BaliMed yang tidak kondusif, 
tetapi cenderung karena letak tata ruang di Rumah 
Sakit BaliMed yang memerlukan banyak pergerakan 
karyawan, sehingga karyawan kurang nyaman dan 
lebih cepat lelah dalam menjalani pekerjaannya. Kurang 
matangnya perencanaan awal mengenai letak ruangan 
juga memengaruhi letak tata ruang yang kurang baik.

Supervisi dan teknik supervisi mempunyai hubungan 
yang bermakna dengan keinginan untuk keluar. Supervisi 
merupakan pengamatan secara langsung dan berkala 
oleh atasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh 
bawahan. Apabila atasan menemukan suatu masalah, 
maka akan segera mencari solusi dan memberikan 
bantuan serta petunjuk yang bersifat langsung untuk 
mengatasinya. Supervisi yang baik menunjukkan minat 
dan perhatian dari atasan terhadap karyawan (Sopiah, 
2008). Supervisi signifikan sebagai faktor pendorong 
intention to quit yang memengaruhi intention to quit, hal 
ini kemungkinan berhubungan dengan sifat manusia yang 
tidak suka atau tidak nyaman diawasi saat bekerja.

Variabel faktor penarik intention to quit yang dapat 
dilakukan uji regresi linier berganda adalah gaji, tunjangan, 
jaminan pekerjaan, lokasi organisasi, prestise, kesempatan 

Tabel 2.

Analisis Regresi Linier Berganda Faktor Penarik Intention 
to Quit terhadap Intention to Quit Karyawan Rumah 

Sakit BaliMed Denpasar

Faktor Penarik
Standardized 
Coefficients Sig

Beta
Gaji
Tunjangan
Jaminan Pekerjaan
Lokasi Organisasi
Prestise
Kesempatan Promosi
Penghargaan Hasil Kerja
Supervisi
Kesempatan Pendidikan Lanjut
Keluarga

-.319
-.073
.055

-.050
-.029
-.212
.038
.006

-.124
-.189

.001

.396

.443

.515

.714

.019

.618

.946

.127

.015
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promosi, penghargaan hasil kerja, supervisi, kesempatan 
pendidikan lanjut, dan keluarga karena telah melewati 
uji asumsi klasik. Variabel kondisi kerja, kesempatan 
pengembangan karir, dan beban kerja tidak diikutsertakan 
dalam uji regresi linier berganda karena variabel tersebut 
tidak terdistribusi normal. Berdasarkan tabel 2 didapatkan 
hasil bahwa variabel yang signifikan adalah yang memiliki 
nilai sig. <.05 yaitu variabel gaji, kesempatan promosi, dan 
keluarga. Ketertarikan terhadap gaji di instansi lain dapat 
menyebabkan keluarnya karyawan. Seorang karyawan 
yang keluar dari pekerjaannya disebabkan faktor gaji 
maka dia akan selalu mencari gaji yang lebih baik pada 
pekerjaannya yang lain (Dewi dan Hasanbasri 2007).

Keluarga sebagai faktor penarik intention to quit 
menunjukkan bahwa keluarga merupakan variabel absolut 
memengaruhi intention to quit. Pada karyawan Rumah 
Sakit BaliMed, karyawan akan keluar dari Rumah Sakit 
BaliMed untuk mengikuti keluarga yang pindah ke daerah 
yang lain. Mengingat Rumah Sakit BaliMed merupakan 
Rumah Sakit yang tergolong masih baru, maka struktur 
organisasi di Rumah Sakit BaliMed masih belum pasti 
atau berubah, sehingga posisi untuk promosi juga masih 
susah ditentukan. Karyawan yang merasa berpotensi 
menjadi tidak sabar menunggu dan merasa tidak pasti 
akan kesempatan promosi di Rumah Sakit BaliMed dan 
tertarik untuk pindah ke organisasi lain yang memiliki 
kepastian kesempatan promosi.

Variabel yang signifikan adalah yang memiliki nilai 
sig. <.05 yaitu variabel gaji, prestise dan keluarga. Gaji 
merupakan faktor yang signifikan sebagai faktor penarik 
intention to entrance didukung oleh pendapat Sutrisno 
(2009) yang menyatakan alasan seseorang bekerja adalah 
untuk memperoleh sejumlah gaji agar dapat memenuhi 
kebutuhan hidup. Seseorang akan tertarik bekerja untuk 

mendapatkan gaji. Hal yang memotivasi seseorang untuk 
melakukan pekerjaan adalah gaji. 

Prestise sebagai faktor penarik intention to entrance, 
kemungkinan karena karyawan yang baru masuk 
kebanyakan adalah karyawan yang baru lulus dari 
pendidikan formal sehingga perasaan bangga karyawan 
dapat bekerja di Rumah Sakit besar seperti Rumah Sakit 
BaliMed merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi 
mereka. Beta Prestise sebagai faktor penarik intention 
to entrance lebih besar dari prestise sebagai faktor 
pendorong intention to quit merupakan kelebihan bagi 
Rumah Sakit BaliMed karena reputasi Rumah Sakit 
BaliMed di masyarakat cenderung baik.

Karyawan Rumah Sakit BaliMed yang masuk karena 
ikut keluarga yang pindah ke kota yang sama dengan 
Rumah Sakit BaliMed biasanya juga akan keluar mengikuti 
keluarganya apabila pindah ke luar kota. Hal tersebut 
tentunya merugikan pihak Rumah Sakit, sehingga perlu 
dilakukan seleksi pegawai dengan baik.

SIMPULAN

Sebagian besar karyawan memiliki intention to 
quit yang tinggi dan memiliki intention to entrance yang 
sedang. Faktor dominan dari faktor pendorong intention 
to quit yang memengaruhi intention to quit adalah prestise 
dan faktor dominan dari faktor penarik intention to quit 
yang memengaruhi intention to quit adalah gaji. Faktor 
dominan dari faktor penarik intention to entrance yang 
memengaruhi intention to entrance adalah gaji.

SARAN

Perlu dilakukan sosialisasi mengenai sistem gaji dan 
tunjangan yang berlaku kepada karyawan. Bagi peneliti 
lain, perlu dilakukan penelitian serupa dengan sistem 
pengukuran yang berbeda dan pada karyawan non medis 
Rumah Sakit BaliMed.
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