
 
 

23 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum PT Global Kapital Investama 

4.1.1. Sejarah Singkat PT Global Kapital Investama 

PT. Global Kapital Investama atau Gkinvest adalah perusahaan pialang no 

1 di Indonesia. Menurut ICDX (Indonesia Commodity and Derivatives Exchange) 

dari bulan Januari 2020 sampai bulan April 2020 Gkinvest mampu 

mempertahankan peringkat broker No 1 di Indonesia. Gkinvest sudah berdiri 

sejak tahun 2007, dengan merintis ijin dulu yaitu memiliki Izin Usaha Pialang 

Berjangka No. 824/BAPPEBTI/SI/II/2005, Persetujuan Peserta SPA 

1218/BAPPEBTI/SP/5/2007Anggota Bursa Berjangka Jakarta (JFX) SPAB-

103/BBJ/12/04 dan anggota Kliring Berjangka Indonesia (IDCH) 54/AK-

KBI/I/2007.Anggota Bursa Komoditi & Derivatif Indonesia (ICDX) 

057/SPKB/ICDX/Dir/XII/2011 dan anggota Indonesia Clearing House (ICH) 

037/SPKK/ISI-MTB/II/2002 dan sekarang sudah memiliki banyak Nasabah di 

Indonesia. GKInvest melaksanakan alih bentuk dengan brand serta management 

terkini menawarkan FX, CFD, Komoditi, serta Indikator dengan jasa kategori satu 

di bermacam program. Fokus serta prioritas kita merupakan konsumen kita. 

Tujuan GKInvest merupakan buat menaruh konsumen selaku yang penting, 

membagikan mutu jasa yang tidak berubah- ubah, bahan- bahan bermutu buat 

menolong dalam cara pemodalan dengan metode yang fleksibel buat penanam 

modal bersama dengan layanan dealing yang bersaing serta tembus pandang di 
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bermacam produk pemodalan, lewat program inovatif yang terdahulu dengan cara 

teknologi dikala ini.  

Gkinvest selalu berkomitmen menjadi perusahaan investasi yang aman dan 

terpercaya. Selain itu Gkinvest juga sudah teregulasi oleh Bappebti dan diawasi 

oleh kliring berjangka Indonesia. Gkinvest berada di Jl. Gajahmada No 135 

tepatnya di Wisma HSBC lantai 7. Perusahaan saat ini memiliki 97 karyawan dan 

dibagi menjadi 4 Divisi yaitu CRO (Sales Online), Bussiness Development (sales 

Ofline), Retention, dan bagian Human Ressource. 

 

4.1.2. Visi, Misi dan Motto PT Global Kapital Investama 

4.1.2.1. Visi  

Meningkatkan mutu layanan dealing yang besar, tembus pandang serta 

bersaing dan penyediaan opsi program trading dengan teknologi mutahir yang 

membolehkan konsumen buat melaksanakan bisnis di bermacam produk. 

4.1.2.2. Misi  

Tujuan PT Global Kapital Investama merupakan menaruh integritas serta 

mutu layanan ke garis terdahulu bidang usaha kita. Bersama dengan uraian serta 

komitmen buat membagikan multi pemecahan perdagangan peninggalan garis 

besar membuat kita jadi salah satu industri pialang terkenal di Indonesia. 
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4.2. Karakteristik Karyawan PT Global Kapital Investama 

Responden dalam penelitian ini adalah 50 karyawan PT. Global Kapital 

Investama Semarang yang masih aktif dan dengan jabatan selain manajer dan 

kepala cabang. Bersumber pada hasil penyebaran angket pada 50 orang 

responden, sehingga diperoleh gambaran umum responden, berikut ini merupakan 

gambaran responden yang dilihat dari jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan 

serta lama bekerja. 

Tabel 4.1 

Jenis Kelamin dan Umur Responden 

Umur 
Jenis kelamin 

Total Perempuan Laki-laki 

 20-24,9 tahun 7 9 16 

25-29,9 tahun 10 5 15 

30-34,9 tahun 10 3 13 

35 tahun 3 3 6 

Total 30 20 50 

Sumber : Data primer yang diolah (2021) 

Karyawan dengan jumlah terbanyak adalah karyawan dengan jenis 

kelamin perempuan dan usia lebih dari 25-29,9 tahun dan 30-34,9 tahun dengan 

jumlah 10 orang. Hal ini karena PT. Global Kapital Investama Semarang merasa 

bahwa karyawan perempuan lebih mudah dan sabar dalam melayani konsumen. 

Hal ini menunjukkan bahwa PT. Global Kapital Investama Semarang 

menginginkan karyawan yang berusia muda di perusahaan karena lebih mudah 

untuk diberikan pengetahuan yang baru. 
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Tabel 4.2 

Pendidikan Terakhir dan Lama Kerja Responden 

Lama Kerja 
Pendidikan terakhir 

Total Lulus SLTA Diploma S1 

 1 tahun 11 3 0 14 

2 tahun 11 0 1 12 

3 tahun 11 2 0 13 

4 tahun 7 2 1 10 

5 tahun 1 0 0 1 

Total 41 7 2 50 

Sumber : Data primer yang diolah (2021) 

Karyawan dengan jumlah terbanyak adalah karyawan dengan pendidikan 

terakhir tamat SLTA atau SMK yaitu sebanyak 41 orang karyawan (82%). 

Karyawan PT Global Kapital Investama Semarang dengan jumlah paling banyak 

adalah karyawan yang telah bekerja selama 1 tahun. Hal ini karena PT. Global 

Kapital Investama Semarang merasa bahwa tamatan SLTA sudah cukup memiliki 

wawasan untuk diajarkan mengenai perdagangan efek.  Hasil ini menunjukkan 

bahwa lama kerja responden di PT. Global Kapital Investama Semarang rata-rata 

belum lama dengan yang terlama adalah 5 tahun. 

 

4.3. Tingkat Stres Responden  

Berikut ini adalah tabel yang menjelaskan tingkat stres responden sebagai 

berikut :
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Tabel 4.3 

Tingkat Stres Responden 

No  Pernyataan  STS TS N S SS Jml Rata-Rata Skor Kategori 

1 Beban 

kerja yang 

terlalu 

berat 

Jumlah pekerjaan di luar kemampuan 

saya 

Frekuensi 3 3 15 24 5 50 
3,50 Sedang 

Bobot 3 6 45 96 25 175 

2 Saya merasa tertekan secara mental Frekuensi 4 7 15 17 7 50 
3,32 Sedang 

Bobot 4 14 45 68 35 166 

3 Kemampuan fisik saya sudah tidak 

mampu untuk menjalankan pekerjaan 

Frekuensi 8 7 1 24 10 50 
3,42 Sedang 

Bobot 8 14 3 96 50 171 

 Total skor rata-rata beban kerja yang terlalu berat 3,41 Sedang 

4 Kesulitan 

membagi 

waktu 

dalam 

pekerjaan 

Saya terlalu sering bekerja pada jam 

ekstra karena perdagangan luar negeri 

pada malam hari 

Frekuensi 7 5 9 14 15 50 

3,50 Sedang 
Bobot 7 10 27 56 75 175 

5 Saya masuk pada hari libur jika tidak 

menutup target 

Frekuensi 7 5 14 19 5 50 
3,20 Sedang 

Bobot 7 10 42 76 25 160 

6 Saya sering menerima telepon untuk 

masalah pekerjaan di luar jam kerja saya 

yang tidak dapat saya abaikan 

Frekuensi 6 6 8 26 4 50 

3,32 Sedang 
Bobot 6 12 24 104 20 166 

 Total skor rata-rata kesulitan membagi waktu dalam pekerjaan 3,34 Sedang 

7 Hubungan 

dalam 

pekerjaan 

Rekan kerja saya tidak mendukung saya Frekuensi 7 6 12 19 6 50 
3,22 Sedang 

Bobot 7 12 36 76 30 161 

8 Sering ada pertentangan pendapat antara 

saya dengan rekan kerja 

Frekuensi 4 7 18 18 3 50 
3,18 Sedang 

Bobot 4 14 54 72 15 159 

9 Atasan saya selalu menyalahkan saya 

jika terjadi kesalahan 

Frekuensi 6 8 12 17 7 50 
3,22 Sedang 

Bobot 6 16 36 68 35 161 

 Total skor rata-rata hubungan dalam pekerjaan 3,21 Sedang 

Rata-Rata Stres kerja 3,32 Sedang 

Sumber : Data primer yang diolah, 2021 
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Berdasarkan perhitungan hasil jawaban kuesioner untuk indikator stres 

kerja skor rata-rata 3,32, yang menunjukkan bahwa responden merasa bahwa stres 

kerja karyawan PT Global Kapital Investama berada dalam kategori sedang. 

Karyawan PT Global Kapital Investama merasa sedang karena 

1. Beban kerja yang terlalu berat mendapatkan skor rata-rata 3,41 yang 

menunjukkan karyawan PT Global Kapital Investama berada dalam 

kategori sedang pada indikator beban kerja yang terlalu berat. 

2. Kesulitan membagi waktu dalam pekerjaan mendapatkan skor rata-rata 

3,34 yang menunjukkan karyawan PT Global Kapital Investama berada 

dalam kategori sedang pada indikator kesulitan membagi waktu dalam 

pekerjaan. 

3. Hubungan dalam pekerjaan mendapatkan skor rata-rata 3,21 yang 

menunjukkan karyawan PT Global Kapital Investama berada dalam 

kategori sedang pada indikator hubungan dalam pekerjaan. 

Berdasarkan indikator beban kerja yang terlalu berat, karyawan merasa 

saat ini beban pekerjaan karyawan terlalu berat untuk dilakukan karena karyawan 

merasa bahwa jumlah pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan di PT Global 

Kapital Investama cukup banyak dan ada kalanya merasa bahwa jumlah pekerjaan 

tersebut di luar kemampuan karyawan untuk melakukannya. Kondisi tersebut 

seringkali membuat karyawan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan. Pekerjaan 

yang tidak selesai menyebabkan karyawan merasa tertekan secara mental karena 

adanya tuntutan dari atasan untuk penyelesaian pekerjaan secara tepat waktu, 
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sementara kemampuan fisik karyawan dirasakan sudah tidak mampu lagi untuk 

menyelesaikan pekerjaan dengan jumlah yang di luar kemampuannya. 

Berdasarkan indikator kesulitan membagi waktu dalam pekerjaan, 

karyawan merasa bekerja terlalu banyak terutama karena karyawan terlalu sering 

bekerja pada jam ekstra karena perdagangan luar negeri pada malam hari. 

Beberapa jenis indeks yaitu Dow Jones, Nasdaq, S&P 500, Russell 2000 

diperdagangkan pada malam hari hingga subuh waktu Indonesia. Hal ini membuat 

karyawan menjadi kurang istirahat terutama karena pagi hari pukul 8.00 sudah 

harus masuk kantor lagi. Kondisi dimana pekerjaan penuh tersebut juga membuat 

karyawan tidak sempat untuk melakukan pembuatan laporan, sehingga seringkali 

masuk untuk membuat laporan di kantor pada saat hari libur yaitu pada hari Sabtu. 

Adanya kesulitan pembagian waktu dalam pekerjaan dengan kehidupan pribadi 

juga tergambar dari seringnya karyawan menerima telepon untuk masalah di luar 

pekerjaan yang tidak dapat diabaikan, misalnya orang tua atau anak sakit dan 

membutuhkan perhatian secepatnya. 

Berdasarkan indikator hubungan dalam pekerjaan, karyawan merasa 

bahwa persaingan pada lingkungan kerja membuat hubungan antara karyawan 

dengan rekan kerja menjadi kurang erat, sehingga karyawan merasa dukungan 

dari karyawan lain yang merupakan rekan kerja kepada karyawan menjadi 

dirasakan kurang dan tidak maksimal sehingga banyak pekerjaan tidak berjalan 

dengan baik. Kondisi tersebut menimbulkan adanya pertentangan pendapat antara 

karyawan dengan rekan kerjanya karena antar karyawan mengalami persaingan 

untuk mencapai target yang ditetapkan oleh perusahaan. Atasan juga terkadang 
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menyalahkan karyawan ketika terjadi kesalahan dalam pekerjaan yang dilakukan 

oleh karyawan, walaupun terkadang pekerjaan tersebut belum dijelaskan oleh 

atasan kepada karyawan secara jelas, sehingga karyawan belum mengerti benar 

mengenai pekerjaannya. 

Indikator stres kerja yang menunjukkan nilai tertinggi yang menunjukkan 

penyebab stres kerja tertinggi adalah indikator beban kerja yang terlalu berat. 

Indikator ini mendapatkan nilai yang paling tinggi karena sebagian karyawan 

merasa bahwa pekerjaan di PT Global Kapital Investama terlalu berat untuk 

dikerjakan oleh karyawan terutama jumlah pekerjaan yang dirasakan di luar 

kemampuan dari karyawan. 

 

4.4. Tingkat Turnover intention 

Berikut ini adalah tabel yang menjelaskan tingkat turnover intention 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.4 

Tingkat Turnover intention 

No Indikator Pernyataan  STS TS N S SS Jml Rata-

Rata 

Skor 

Kategor

i 

1 Mengevaluasi 

pekerjaan yang 

sekarang 

Pekerjaan saya membosankan Frekuensi 6 7 16 16 5 50 
3,14 Sedang 

Bobot 6 14 48 64 25 157 

2 Saya merasa yang saya dapatkan 

saat ini tidak sebanding dengan 

kinerja saya 

Frekuensi 3 7 12 17 11 50 

3,52 Sedang 
Bobot 3 14 36 68 55 176 

3 Saya merasa dengan kondisi 

pekerjaan saya saat ini tidaklah rugi 

untuk meninggalkan pekerjaan saat 

ini 

Frekuensi 8 8 2 16 16 50 

3,48 Sedang 
Bobot 8 16 6 64 80 174 

 Total skor rata-rata mengevaluasi pekerjaan yang sekarang 3,38 Sedang 

4 Berpikir untuk 

keluar dari 

pekerjaan saat ini 

Saya merasa saat ini adalah saat 

yang tepat untuk keluar dari 

pekerjaan ini 

Frekuensi 6 6 7 25 6 50 

3,38 Sedang 
Bobot 6 12 21 100 30 169 

5 Saya sudah membuat rencana yang 

matang untuk keluar dari 

perusahaan 

Frekuensi 7 5 10 20 8 50 

3,34 Sedang 
Bobot 7 10 30 80 40 167 

6 Saya sudah siap jika sewaktu-waktu 

keluar dari pekerjaan 

Frekuensi 7 7 12 20 4 50 
3,14  

Bobot 7 14 36 80 20 157 

 Total skor rata-rata berpikir untuk keluar dari pekerjaan saat ini 3,29 Sedang 

7 Evaluasi dari 

manfaat yang 

mungkin 

didapatkan dari 

Saya merasa mungkin mendapatkan 

manfaat dari pekerjaan lain 

Frekuensi 3 4 7 25 11 50 
3,74 Sedang 

Bobot 3 8 21 100 55 187 

8 Saya memiliki banyak pilihan karir 

di masa depan 

Frekuensi 6 7 13 19 5 50 
3,20 Sedang 

Bobot 6 14 39 76 25 160 
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9 mencari 

pekerjaan lain 

Saya ingin mendapatkan fasilitas 

yang lebih baik di tempat lain 

Frekuensi 4 7 13 20 6 50 
3,34 Sedang 

Bobot 4 14 39 80 30 167 

 Total skor rata-rata evaluasi dari manfaat yang mungkin didapatkan dari mencari pekerjaan lain 3,43 Sedang 

10 Perilaku yang 

bermaksud untuk 

mencari alternatif 

Saya sudah berusaha mencari 

lowongan pekerjaan di bidang lain 

Frekuensi 5 6 8 24 7 50 
3,44 Sedang 

Bobot 5 12 24 96 35 172 

11 Pekerjaan di bidang lain memiliki 

peluang lebih besar bagi saya untuk 

sukses 

Frekuensi 10 5 13 16 6 50 

3,06 Sedang 
Bobot 10 10 39 64 30 153 

12 Saya tidak menyukai bidang kerja 

saya saat ini 

Frekuensi 7 5 13 21 4 50 
3,20 Sedang 

Bobot 7 10 39 84 20 160 

 Total skor rata-rata perilaku yang bermaksud untuk mencari alternative 3,23 Sedang 

Rata-Rata Turnover intention 3,33 Sedang 

Sumber : Data primer yang diolah, 2021
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Berdasarkan perhitungan hasil jawaban kuesioner untuk indikator turnover 

intention menunjukkan angka rata-rata 3,33, yang menunjukkan bahwa responden 

menyatakan karyawan PT Global Kapital Investama ingin untuk meninggalkan 

pekerjaan. Keinginan karyawan PT Global Kapital Investama untuk 

meninggalkan pekerjaan dapat dilihat dari indicator berikut: 

1. Mengevaluasi pekerjaan yang sekarang mendapatkan skor rata-rata 3,38 

yang menunjukkan karyawan PT Global Kapital Investama tetap merasa 

ingin keluar setelah mengevaluasi pekerjaan yang ada saat ini. 

2. Berpikir untuk keluar dari pekerjaan saat ini mendapatkan skor rata-rata 

3,29 yang menunjukkan karyawan PT Global Kapital Investama merasa 

sudah berpikir untuk menginginkan keluar kerja dari PT Global Kapital 

Investama. 

3. Evaluasi dari manfaat yang mungkin didapatkan dari mencari pekerjaan 

lain mendapatkan skor rata-rata 3,43 yang menunjukkan karyawan PT 

Global Kapital Investama merasa ingin keluar kerja sebab merasa 

pekerjaan kurang memberikan manfaat dan mungkin bisa mendapatkan 

manfaat tersebut dari tempat lain. 

4. Perilaku yang bermaksud untuk mencari alternatif mendapatkan skor rata-

rata 3,23 yang menunjukkan karyawan PT Global Kapital Investama ingin 

keluar kerja untuk mencari alternatif pekerjaan atau lowongan dari bidang 

lain. 

 



 
 

34 
 

Berdasarkan indikator mengevaluasi pekerjaan yang sekarang, sebagian 

karyawan merasa bahwa pekerjaan saat ini dirasakan membosankan, terutama 

bagi karyawan yang tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam bidang 

indeks maupun forex merasa kesulitan dalam mengerti mengenai angka-angka 

dan terutama cara untuk menarik investor supaya mau untuk berinvestasi pada PT 

Global Kapital Investama. Hal ini membuat karyawan merasa bahwa yang 

didapatkannya saat ini belum sebanding dengan kinerja yang dilakukannya saat 

ini sehingga karyawan merasakan tidak ada kerugian bagi karyawan untuk 

meninggalkan pekerjaannya saat ini. Namun di sisi lain, belum adanya kepastian 

akan pekerjaan yang baru membuat karyawan menjadi belum berani untuk 

memutuskan benar-benar meninggalkan pekerjaannya sekarang. 

Berdasarkan indikator berpikir untuk keluar dari pekerjaan saat ini, 

karyawan merasakan bahwa saat ini cukup tepat untuk keluar dari pekerjaan, 

walaupun demikian dengan kondisi pandemi saat ini merasa cukup sulit untuk 

mencari pekerjaan yang baru yang dapat memenuhi kebutuhan hidup karyawan. 

Berdasarkan hasil kuesioner, sebagian besar karyawan memiliki rencana yang 

matang untuk keluar dari perusahaan, namun belum direalisasikan saat ini karena 

karyawan merasa masih ragu-ragu untuk keluar pekerjaan sementara dalam 

pandemi covid justru banyak perusahaan melakukan perampingan karyawan. Hal 

ini membuat tidak semua karyawan merasa siap jika sewaktu-waktu harus keluar 

dari pekerjaannya saat ini. 

Berdasarkan indikator evaluasi dari manfaat yang mungkin didapatkan 

dari mencari pekerjaan lain diketahui bahwa karyawan merasa ada kemungkinan 
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untuk mendapatkan manfaat dari pindah ke perusahaan lain seperti manfaat 

asuransi kesehatan yang tidak didapatkan di PT Global Kapital Investama saat ini. 

Selain itu dengan adanya pengalaman bekerja di PT Global Kapital Investama 

maka karyawan merasa akan memiliki banyak pilihan karir di masa depan dan 

akan dapat mendapatkan fasilitas yang lebih baik di tempat lain seperti kendaraan 

inventaris maupun laptop yang tidak didapatkan di PT Global Kapital Investama 

saat ini. 

Indikator turnover intention yang menunjukkan nilai tertinggi adalah 

evaluasi dari manfaat yang mungkin didapatkan dari mencari pekerjaan lain. 

Indikator ini mendapatkan nilai yang tertinggi karena berdasarkan wawancara 

terdapat beberapa karyawan yang merasa bahwa ada kemungkinan dengan bekerja 

di tempat lain akan mendapatkan manfaat tambahan yang mungkin tidak 

didapatkan dari pekerjaan di PT Global Kapital Investama seperti asuransi 

kesehatan (BPJS). 

 

4.5. Pengaruh Stres kerja Terhadap Turnover intention  

Regresi antara stres kerja terhadap turnover intention dapat diperoleh hasil 

sebagai berikut : 

Tabel 4.5 

Analisis Regresi Sederhana 
Coefficients

a
 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5,291 2,335  2,266 ,028 

Stres kerja 1,161 ,075 ,912 15,392 ,000 

a. Dependent Variable: Turnover intention 

Persamaan dasar dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Y = a + bX + ε 

Keterangan:  

Y : Turnover intention 

X : Stres kerja 

a :  Konstanta 

b :  Koefisien Regresi  

ε : error  

Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana, maka hasil penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

Persamaan Y = 5,291 + 1,161X 

Keterangan dari persamaan regresi linier sederhana tersebut di atas menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh yang positif antara variabel stres kerja terhadap turnover 

intention yang ditunjukkan dari nilai b (nilai koefisien regresi stres kerja) sebesar 

1,161 artinya jika stres kerja semakin meningkat, maka turnover intention akan 

meningkat.  

4.5.1. Pengujian Hipotesis Pengaruh Stres kerja Terhadap Turnover intention 

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan pada tabel 4.4, 

diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 dan nilai tersebut lebih kecil dari α yaitu 

0,05 dan dengan koefisien regresi 1,161 maka Ho ditolak dan H1 diterima artinya 

terdapat pengaruh positif antara stres kerja terhadap turnover intention. Hasil 

tersebut dapat diartikan bahwa jika stres kerja semakin meningkat maka turnover 

intention juga akan meningkat. 
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4.5.2. Koefisien Determinasi 

Pengujian koefisien determinasi untuk mengetahui besarnya persentase 

pengaruh stres kerja terhadap turnover intention : 

 Tabel 4.6 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,912a ,832 ,828 4,30615 

a. Predictors: (Constant), Stres kerja 

 

Berdasarkan tabel di atas stres kerja mempengaruhi turnover intention 

sebesar 0,828 atau 82,8% artinya adalah turnover intention mampu dipengaruhi 

oleh stres kerja sebesar 82,8%, sedangkan sisanya sebesar 17,2% dipengaruhi 

variabel lain yang tidak diteliti di penelitian ini.  

 

4.6. Pembahasan 

Berdasarkan hasil statistik deskriptif, responden bahwa stres kerja 

karyawan PT Global Kapital Investama berada dalam kategori sedang. Karyawan 

merasa saat ini beban pekerjaan karyawan terlalu berat untuk dilakukan karena 

karyawan merasa bahwa jumlah pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan di PT 

Global Kapital Investama cukup banyak dan ada kalanya merasa bahwa jumlah 

pekerjaan tersebut di luar kemampuan karyawan untuk melakukannya. Kondisi 

tersebut seringkali membuat karyawan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan. 

Pekerjaan yang tidak selesai menyebabkan karyawan merasa tertekan secara 

mental karena adanya tuntutan dari atasan untuk penyelesaian pekerjaan secara 

tepat waktu, sementara kemampuan fisik karyawan dirasakan sudah tidak mampu 
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lagi untuk menyelesaikan pekerjaan dengan jumlah yang di luar kemampuannya. 

Karyawan PT Global Kapital Investama merasa bekerja terlalu banyak terutama 

karena karyawan terlalu sering bekerja pada jam ekstra karena perdagangan luar 

negeri pada malam hari. Beberapa jenis indeks yaitu Dow Jones, Nasdaq, S&P 

500, Russell 2000 diperdagangkan pada malam hari hingga subuh waktu 

Indonesia. Hal ini membuat karyawan menjadi kurang istirahat terutama karena 

pagi hari pukul 8.00 sudah harus masuk kantor lagi. Kondisi dimana pekerjaan 

penuh tersebut juga membuat karyawan tidak sempat untuk melakukan 

pembuatan laporan, sehingga seringkali masuk untuk membuat laporan di kantor 

pada saat hari libur yaitu pada hari Sabtu. Karyawan merasa bahwa persaingan 

pada lingkungan kerja membuat hubungan antara karyawan dengan rekan kerja 

menjadi kurang reat, sehinnga karyawan merasa dukungan dari karyawan lain 

yang merupakan rekan kerja kepada karyawan menjadi dirasakan kurang dan 

tidak maksimal sehingga banyak pekerjaan tidak berjalan dengan baik. Kondisi 

tersebut menimbulkan adanya pertentangan pendapat antara karyawan dengan 

rekan kerjanya karena antar karyawan mengalami persaingan untuk mencapai 

target yang ditetapkan oleh perusahaan. Atasan juga terkadang menyalahkan 

karyawan ketika terjadi kesalahan dalam pekerjaan yang dilakukan oleh 

karyawan, walaupun terkadang pekerjaan tersebut belum dijelaskan oleh atasan 

kepada karyawan secara jelas, sehingga karyawan belum mengerti benar 

mengenai pekerjaannya. 
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Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil bahwa karyawan PT Global 

Kapital Investama memiliki keinginan untuk meninggalkan pekerjaannya saat ini. 

Sebagian karyawan merasa bahwa pekerjaan saat ini dirasakan membosankan, 

terutama bagi karyawan yang tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam 

bidang indeks maupun forex merasa kesulitan dalam mengerti mengenai angka-

angka dan terutama cara untuk menarik investor supaya mau untuk berinvestasi 

pada PT Global Kapital Investama. Hal ini membuat karyawan merasa bahwa 

yang didapatkannya saat ini belum sebanding dengan kinerja yang dilakukannya 

saat ini sehingga karyawan merasakan tidak ada kerugian bagi karyawan untuk 

meninggalkan pekerjaannya saat ini. Namun di sisi lain, belum adanya kepastian 

akan pekerjaan yang baru membuat karyawan menjadi belum berani untuk 

memutuskan benar-benar meninggalkan pekerjaannya sekarang. Karyawan 

merasakan bahwa saat ini cukup tepat untuk keluar dari pekerjaan, walaupun 

demikian dengan kondisi pandemi saat ini merasa cukup sulit untuk mencari 

pekerjaan yang baru yang dapat memenuhi kebutuhan hidup karyawan. 

Berdasarkan hasil kuesioner, sebagian besar karyawan memiliki rencana yang 

matang untuk keluar dari perusahaan, namun belum direalisasikan saat ini karena 

karyawan merasa masih ragu-ragu untuk keluar pekerjaan sementara dalam 

pandemi covid justru banyak perusahaan melakukan perampingan karyawan. Hal 

ini membuat tidak semua karyawan merasa siap jika sewaktu-waktu harus keluar 

dari pekerjaannya saat ini. Karyawan merasa ada kemungkinan untuk 

mendapatkan manfaat dari pindah ke perusahaan lain seperti manfaat asuransi 

kesehatan yang tidak didapatkan di PT Global Kapital Investama saat ini. Selain 
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itu dengan adanya pengalaman bekerja di PT Global Kapital Investama maka 

karyawan merasa akan memiliki banyak pilihan karir di masa depan dan akan 

dapat mendapatkan fasilitas yang lebih baik di tempat lain seperti kendaraan 

inventaris maupun laptop yang tidak didapatkan di PT Global Kapital Investama 

saat ini. 

Hasil penelitian terbukti bahwa stres kerja berpengaruh positif terhadap 

turnover intention. Seorang karyawan yang merasakan stres dalam menjalankan 

pekerjaannya yang dirasakan memberikan tuntutan psikologi dan fisik secara 

berlebihan akan membuat karyawan tersebut merasa bahwa dirinya tertekan. 

Perasaan tertekan ini muncul akibat dari interaksi antara dirinya dengan 

pekerjaannya yang dirasakan membuat perubahan yang memaksa dirinya untuk 

menyimpang dari normalitas atau kenyamanan yang telah dirasakannya (Baskoro 

dan Wardana, 2017: 120-121). Perubahan kondisi yang menimbulkan 

ketidaknyamanan yang berdampak pada psikologis dan fisik dari karyawan akan 

membuat karyawan menjadi semakin tidak nyaman untuk bekerja pada 

perusahaan sehingga menimbulkan keinginan ingin keluar yang semakin besar. 

Stress yang berkelanjutan yang mempengaruhi emosi karyawan dan sifatnya 

semakin meningkat akan membuat timbulnya turnover intention yang dirasakan 

oleh karyawan dan jika tidak ada perubahan, karyawan tersebut benar-benar akan 

berhenti dari pekerjaan. 

Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian Baskoro dan Wardana (2017), Sari 

dkk (2018) dan Dewi dan Sriathi (2019) yang menyatakan bahwa stres kerja 

berpengaruh positif terhadap turnover intention. 


