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Indonesia Banking School 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi turnover 
intention pada karyawan PT. XYZ Finance Indonesia Tbk cabang Sunter. Karyawan 
tetap cabang Sunter. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan tetap PT. 
XYZ Finance Indonesia Tbk Cabang Sunter.Peneliti melakukan survei dan responden 
diambil dari PT. XYZ Finance Indonesia Tbk cabang Sunter karyawan tetap untuk 62 
responden.  

Penelitian ini menggunakan metode kuesioner untuk mengumpulkan informasi dari 
responden. Data dianalisis dengan menggunakan Partial Least Square (PLS) dengan 
software Smart PLS 3.0. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan rekan kerja dan lingkungan kerja 
berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja, kepuasan kerja berpengaruh positif 
terhadap komitmen organisasi, kompensasi finansial berpengaruh positif terhadap 
komitmen organisasi. Selanjutnya kepuasan kerja dan kompensasi finansial memiliki 
pengaruh negatif terhadap niat berpindah. 

Kata Kunci: Hubungan Rekan kerja, Lingkungan Kerja, Kepuasan Kerja, 
Komitmen Organisasi, Kompensasi Finansial, Turnover Intention. 
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ABSTRACT 

This research aims to determine factor-factor to influence turnover intention on 
employee’s PT. XYZ Finance Indonesia Tbk. cabang Sunter permanent employee. 
The population in this study were all permanent employee’s PT. XYZ Finance 
Indonesia Tbk. cabang Sunter. Researcher’s conducted a survey and the respondents 
was taken from PT. XYZ Finance Indonesia Tbk cabang Sunter permanent 
employee’s for 62 respondents. 

This research used questionnaire method to collect information from the respondents. 
Data were analyzed using Partial Least Square (PLS) with Smart PLS 3.0 software. 

The result showed that co-worker relationship and work environment has a positive 
effect on job satisfaction, job satisfaction has a positive effect on organizational 
commitment, financial compensation has a positive effect on organizational 
commitment. furthermore job satisfaction and financial compensation has a negative 
effect on turnover intention. 

Key Words: co-worker relationship, work environment, job satisfaction, 

organizational commitment, financial compensation, turnover intention 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang  

Era globalisasi saat ini suatu perusahaan di tuntut untuk berlomba – lomba 

agar dapat bersaing di dunia bisnis. Salah satu jenis persaingan yang ketat di 

dalam bisnis adalah lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan merupakan 

bisnis yang sangat menarik bagi para investor, karena investor akan berlomba-

lomba untuk berinvestasi di industri ini. Lembaga pembiayaan merupakan 

perusahaan yang dibutuhkan oleh masyarakat belakangan ini, karena dengan 

adanya lembaga pembiayaan  masyarakat dapat terbantu  untuk mendapatkan dana 

dengan cepat, baik itu modal untuk membeli mobil dan motor, selain itu lembaga 

pembiayaan juga untuk mendapatkan modal investasi dengan  kendaraan sebagai 

jaminan. Dengan semakin pesatnya kebutuhan masyarakat perusahaan 

pembiayaan terus meningkat setiap tahun hal tersebut terlihat pada gambar 1.1:   

Gambar 1.1Perkembangan perusahaan pembiayaan (Leasing) 
 

 

 

 

 

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan    

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari Otoritas Jasa Keuangan 

pertumbuhan perusahaan pembiayaan terus meningkat. Pada tahun 2011 ada 4 
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perusahaan yang mengajukan izin baru untuk membentuk badan usaha di industri 

pembiayaan dan 1 perusahaan yang izinnya dicabut, total perusahaan pembiayaan 

di tahun 2011 berjumlah 195 perusahaan. Di tahun 2012 terdapat 9 perusahaan 

yang telah mengajukan izin baru dan 4 perusahaan yang izinnya dicabut, pada 

tahun tersebut total perusahaan pembiayaan berjumlah 200, di tahun 2013 4 

perusahaan telah mengajukan izin baru dan 2 perusahaan yang izinnya dicabut. 

Kemudian di tahun 2014 hanya 3 perusahaan yang mengajukan  izin baru, tetapi 

ada 4 perusahaan yang izinnya di cabut sehingga total perusahaan pembiayaan di 

tahun 2014 berjumlah 201 perusahaan hal, dan pada tahun 2015 yang mengajukan 

izin baru ada 3 perusahaan dan ada 1 perusahaan yang izinnya dicabut total 

pembiayaan perusahaan pada tahun tersebut berjumlah 203 perusahaan 

pembiayaan. 

Semakin banyaknya perusahaan pembiayaan yang mulai meningkat maka 

membuat perusahaan berlomba-lomba untuk meningkatkan sumber daya 

manusianya agar mampu bersaing dengan perusahaan pembiayaan lainnya. 

Berdasarkan adanya persaingan tersebut suatu perusahan harus memaksimalkan 

sumber daya yang dimilikinya termasuk sumber daya manusia. Sumber daya 

manusia adalah rancangan sistem-sistem formal dalam sebuah organisasi untuk 

memastikan penggunaan bakat manusia secara efektif dan efisien untuk mencapai 

tujuan organisasi Mathis dan Jackson (2006). Sedangkan menurut Hasibuan 

(2003) Sumber Daya Manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan 

daya fisik yang dimiliki individu.Perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan 

dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk 
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memenuhi kepuasannya. Tercapainya tujuan perusahaan ditentukan oleh kualitas 

sumber daya manusia yang dimiliki sebuah perusahaan, manajemen sumber daya 

yang baik dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuannya. Oleh sebab itu, 

organisasi harus melakukan pengelolaan karyawan yang baik sehingga karyawan 

akan memiliki nilai dan fungsi yang baik, nilai dan fungsi tersebut akan 

menimbulkan kinerja karyawan yang produktif, profesional, efisisen dan efektif. 

Sehingga jika faktor kinerja tersebut ada di dalam suatu organisasi maka tujuan 

organisasi akan dapat tercapai dan akhirnya dapat mampu bertahan dari 

persaingan. Jika suatu perusahaan memiliki manajemen sumber daya manusia 

yang buruk dapat mengakibatkan kerugian yang besar, seperti meningkatnya 

keinginan karyawan untuk meninggalkan pekerjaannnya yang disebut juga intensi 

turnover. Gejala awal intensi turnover sering menjadi masalah besar bagi 

perusahaan seperti berusaha mencari lowongan pekerjaan yang baru, merasa tidak 

betah bekerja, dan tidak peduli terhadap perusahaan. Intensi turnover menciptakan 

ketidakstabilan terhadap kondisi tenaga kerja yang tidak kondusif dan kondisi 

organisasi menjadi tidak stabil. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Cabang PT. XYZ Finance 

Indonesia Tbk cabang Sunter di peroleh informasi bahwa sepanjang tahun 2015 

sampai 2016 terjadi turnover karyawan yang sangat tinggi di cabang tersebut, di 

sepanjang tahun tersebut sudah mencapai 15% karyawan yang keluar dari PT. 

XYZ Finance Indonesia Tbk cabang Sunter. Hal ini merupakan catatan terbanyak 

karyawan yang mengundurkan diri dibandingkan dengan tahun 2014 sampai 2015 

yaitu sebanyak 8 % dari hasil tersebut karyawan yang keluar naik sebesar 7 % dari 
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tahun lalu, hal ini menyebabkan kekurangan formasi tenaga kerja di cabang 

tersebut. Hal itu dapat menyebabkan menurunnya kinerja perusahaan dan 

kerugian finansial di perusahaan. Data tersebut menunjukkan bahwa dari tahun 

2014 sampai 2016 jumlah karyawan yang keluar tidak konsisten dan cenderung 

mengalami peningkatan maka dapat dapat di katakan terjadi masalah tingginya 

turnover intention.  

Fenomena turnover merupakan hal yang sangat merugikan bagi 

perusahaan karena perusahaan sudah mengeluarkan biaya–biaya penarikan 

(recruitment), seleksi dan pengembangan (Hasibuan, 2003).Selain itu keinginan 

karyawan untuk berpindah juga ada penyebabnya yaitu balas jasa yang terlalu 

rendah, mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, suasana dan lingkungan 

kerja.Perusahaan harus memperhatikan aspek hubungan antar rekan kerja dan 

lingkungan kerja, karena menurut penelitian Lin & Lin (2011) menjelaskan 

hubungan rekan kerja memiliki pengaruh terhadap kepuasaan kerja karyawan. 

Sedangkan menurut Jain & Kaur (2014) menjelaskan bahwa lingkungan kerja 

merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam mempengaruhi kepuasaan 

kerja karyawan, dari hasil tersebut di dukung dengan penelitian  Lee, Huang, & 

Zhao (2011) yang mengatakan bahwa hubungan rekan  kerja dan lingkungan kerja 

memiliki hubungan yang penting terhadap kepuasaan kerja karyawan. Sehingga, 

peneliti menyimpulkan bahwa hubungan rekan kerja dan lingkungan kerja dapat 

mempengaruhi kepuasaan kerja karyawan. Kepuasaan kerja karyawan merupakan 

hal yang penting bagi organisasi, karena melihat karyawan puas dan bahagia 

terhadap pekerjaannya merupakan aset terbesar pada setiap organisasi (Jain & 
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Kaur, 2014). Seseorang harus memiliki faktor kepuasaan dalam bekerja agar 

seseorang lebih menyukai pekerjaan yang dilakukannya sehingga keinginan 

karyawan untuk berpindah dapat diatasi. Menurut Iqbal et, al  (2014) kepuasaan 

kerja karyawan memiliki efek pengaruh negatif dengan Turnover intention. Selain 

itu kompensasi finansial dapat mempengaruhi karyawan untuk tetap berkomitmen 

terhadap perusahaan , karena menurut Ardiyanto et, al (2015) kompensasi 

finansial akan  mempengaruhi karyawan untuk tetap berkomitmen dengan 

perusahaan. Selain itu menurut Joo Kyoo (2010) komitmen karyawan terhadap 

organisasi akan mempengaruhi turnover intention karyawan. 

 Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik 

untuk membahas permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul “Faktor-

Faktor yang Mempengaruhi Turnover Intention Pada Karyawan PT. XYZ 

Finance IndonesiaTbk cabang Sunter“  

1.2 Ruang Lingkup Penelitian 

 Ruang lingkup permasalahan harus dilakukan dengan tujuan agar peneliti 

dapat fokus terhadap penelitian yang dilakukannya agar tidak menyimpang dari 

pokok penelitian yang dilakukan.sehingga peneliti memberi batasan sebagai 

berikut: 

1. Penelitian ini akan mengukur Turnover Intention,  kepuasan kerja dan 

komitmen organisasi sebagai variabel endogen dan pengaruh hubungan 

rekan kerja, lingkungan kerja dan Kompensasi Finansial sebagai 

variabel eksogen, karena menurut jurnal penelitian Lee, Huang, & 

Zhao (2011), Devi & Sudibia (2015), Ardianto et, al (2015) 
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mengatakan bahwa variabel tersebut dapat mendukung penelitian 

tersebut. 

2. Responden dan objek pada penelitian ini adalah karyawan PT. XYZ 

Finance Tbk cabang Sunter, setelah melalui masa percobaan karena 

karyawan telah menerima gaji yang ditentukan dan memperoleh semua 

fasilitas yang disediakan oleh perusahaan. 

1.3 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan dengan latar belakang di atas maka peneliti menetapkan 

masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut: 

1. Apakah  Hubungan  Rekan  Kerja berpengaruh positif terhadap Kepuasan 

kerja pada PT. XYZ Finance Indonesia Tbk cabang Sunter? 

2. Apakah  Lingkungan  Kerja berpengaruh positif terhadap Kepuasan kerja 

pada PT. XYZ Finance IndonesiaTbk cabang Sunter? 

3. Apakah  Kepuasan  kerja berpengaruh negatif terhadap Turnover Intention 

pada PT. XYZ Finance Indonesia Tbk cabang Sunter? 

4. Apakah  Kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap komitmen 

organisasi pada PT. XYZ Finance Indonesia Tbk cabang Sunter? 

5. Apakah kompensasi finansial berpengaruh positif terhadap komitmen 

organisasi pada PT. XYZ Finance Indonesia Tbk cabang Sunter? 

6. Apakah kompensasi finansial berpengaruh negatif terhadap Turnover 

Intention pada PT. XYZ Finance Indonesia Tbk cabang Sunter? 

7. Apakah komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap Turnover 

Intention pada PT. XYZ Finance Indonesia Tbk cabang Sunter?  
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1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah sabagai berikut: 

1. Untuk menguji dan menganalisis seberapa besar hubungan rekan kerja 

berpengaruh positif pada kepuasan kerja karyawan PT. XYZ Finance 

Indonesia Tbk cabang Sunter. 

2. Untuk menguji dan menganalisis seberapa besar lingkungan kerja 

berpengaruh positif pada kepuasaan kerja karyawan PT. XYZ Finance 

Indonesia Tbk cabang Sunter. 

3. Untuk menguji dan menganalisis seberapa besar kepuasaan kerja 

berpengaruh negatif pada Turnover Intention karyawan PT. XYZ Finance 

Indonesia Tbk cabang Sunter. 

4. Untuk menguji dan menganalisis seberapa besar kepuasaan kerja 

berpengaruh positif pada komitmen organisasi karyawan PT. XYZ 

Finance Indonesia Tbk cabang Sunter. 

5. Untuk menguji dan menganalisis seberapa besar kompensasi finansial 

berpengaruh positif pada komitmen organisasi karyawan PT. XYZ 

Finance Indonesia Tbk cabang Sunter. 

6. Untuk menguji dan menganalisis seberapa besar kompensasi finansial 

berpengaruh negatif pada Turnover Intention PT. XYZ Finance Indonesia 

Tbk cabang Sunter. 

7. Untuk menguji dan menganalisis seberapa besar komitmen organisasi 

berpengaruh negatif pada Turnover Intention karyawan PT. XYZ Finance 

Indonesia Tbk cabang Sunter. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada ilmu 

Manajemen Sumber Daya Manusia khusunya mengenai hubungan rekan 

kerja, lingkungan kerja, kepuasaan kerja, kompensasi finansial, komitmen 

organisasi dan Turnover Intention. 

2. Manfaat praktisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan yang 

berguna bagi organisasi untuk mengembangkan strategi manajemen 

sumber daya manusia.Selain itu juga menjadi salah satu acuan dalam 

mengembangkan praktek meningkatkan kepuasan kerja dan mengurangi 

niat karyawan untuk keluar dari organisasi. Sehingga organisasi dapat 

menentukan strategi yang sesuai untuk mengatasi permasalahan sumber 

daya manusia. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Secara umum, sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang pemilihan topik, ruang lingkup 

penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan  yang berupa uraian singkat mengenai bab-bab 

dalam penelitan. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini terdiri dari pemaparan teori-teori yang berisi tentang landasan teori 

atau tinjauan pustaka yang digunakan sebagai dasar acuan teori bagi 

penelitian antara lain penjelasan tentang sumber daya manusia, manajemen 

sumber daya manusia, hubungan rekan kerja, lingkungan kerja, kepuasaan 

kerja, komitmen organisasi, kompensasi finansial dan Turnover Intention. 

Pengembangan kerangka pemikiran, hubungan antar variabel penelitian 

dan  hipotesis penelitian. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi pemaparan mengenai objek penelitian karyawan.Populasi 

dan sampel penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, 

operasionalisasi variabel, model penelitian teknik pengolahan data, dan 

teknik pengujian hipotesis. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN MASALAH 

Bab ini berisi tentang analisa data yang diperoleh peneliti dari angket yang 

telah disebarkan kepada responden sebagai sumber data primer. Data 

penelitian ini adalah hasil dari kuesioner yang disebarkan.Adapun data lain 

diperoleh melalui pengamatan atau observasi, dan studi pustaka yang 

digunakan peneliti sebagai data sekunder guna melengkapi dan 

memperluas data utama. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil pada bab 

empat sebelumnya, memberikan saran dari peneliti untuk objek, dan saran 

untuk penelitian yang sejenis berikutnya serta implikasi penelitian 

terhadap praktik yang ada. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

 Penelitian ini mengkaji berdasarkan teori mengenai manajemen sumber daya 

manusia dan variabel yang terkait yaitu Turnover Intention, kepuasan kerja dan 

komitmen organisasi sebagai variabel endogen sedangkan hubungan rekan kerja, 

lingkungan kerja dan kompensasi finansial sebagai variabel eksogen. 

2.1.1 Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Manajemen merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris yakni dari kata 

to manage yang artinya mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses – proses 

berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu sendiri. Jadi, manajemen 

merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang dicapai. Sumber daya 

manusia merupakan salah satu faktor yang penting di dalam perusahaan selain faktor 

modal. Menurut Mondy (2008) manajemen sumber daya manusia adalah 

pemanfaatan sejumlah individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi, 

konsekuensinya para manajer memiliki peran aktif di setiap tingkatan dalam 

manajemen sumber daya manusia. Sedangkan menurut Mathis dan Jackson (2006) 

Manajemen Sumber Daya Manusia adalah “rancangan sistem-sistem formal dalam 

sebuah organisasi untuk memastikan penggunaan bakat manusia secara efektif dan 

efisien guna mencapai tujuan organisasi” tidak peduli apakah perusahaan tersebut 
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merupakan sebuah perusahaan besar atau organisasi nirlaba kecil karena karyawan-

karyawan tersebut harus dibayar. Selain itu, menurut Hasibuan (2007) Manajemen 

sumber daya manusia adalah “ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga 

kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan 

dan masyarakat”. 

 Manajemen sumber daya manusia adalah suatu pengakuan organisasi terhadap 

pentingnya tenaga kerja mereka, sehingga sumber daya manusia merupakan suatu hal 

yang vital bagi pencapaian – pencapaian organisasi dan pemanfaatan berbagai fungsi. 

2.1.1.1 Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Dalam fungsi manajemen sumber daya manusia ada beberapa fungsi yang 

diterapkan oleh sebuah organisasi agar efektif. Menurut Mondy (2008), terdapat lima 

area fungsional yamg dikaitkan dengan Manajemen Sumber Daya Manusia yang 

efektif, yaitu: 

a. Penyediaan Staf (staffing) 

Penyediaan Staf (staffing) merupakan proses yang menjamin suatu 

organisasi untuk selalu memiliki jumlah karyawan yang tepat dengan 

keahlian-keahlian yang memadai dalam pekerjaan-pekerjaan yang tepat 

dan mempunyai waktu yang tepat, untuk mencapai tujuan organisasi. 
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b. Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Pengembangan SDM merupakan fungsi Manajemen Sumber Daya 

Manusia utama yang tidak hanya terdiri atas pelatihan dan pengembangan 

namun juga aktivitas-aktivitas perencanaan dan pengembangan karier 

individu, pengembangan organisasi, serta manajemen dan penilaian 

kinerja. 

c. Kompensasi 

Kompensasi mencakup semua imbalan total yang diberikan kepada 

para karyawan sebagai timbal balik untuk jasa mereka. Hal tersebut 

menjadi pertanyaan yang sudah biasa terhadap perusahaan, apakah suatu 

perusahaan tersebut dapat memberikan gaji yang sesuai dengan atau tidak 

sistem kompensasi yang baik akan memberikan imbalan yang layak dan 

adil. Imbalan tersebut terdiri dari: 

a. Kompensasi finansial langsung  

b. Kompensasi finansial tidak langsung  

c. Kompensasi non-finansial 

d. Keselamatan dan Kesehatan 

Keselamatan adalah perlindungan bagi para karyawan dari luka-luka 

yang disebabkan kecelakaan-kecelakaan yang terkait dengan pekerjaan. 

Kesehatan adalah bebasnya para karyawan dari sakit secara fisik maupun 

emosi.Aspek dari pekerjaan tersebut penting karena karyawan yang 

bekerja dalam lingkungan tersebut dan menikmati kesehatan yang baik 
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cenderung lebih produktif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi 

organisasi. 

e. Hubungan Karyawanan dan Perburuhan 

Perusahaan dituntut oleh hukum untuk mengakui serikat buruh dan 

tawar-menawar dengan itikad baik jika karyawan perusahaan ingin serikat 

buruh untuk mewakili mereka. Di masa lalu, hubungan ini adalah cara yang 

diterima bagi banyak pengusaha, namun sebagian besar perusahaan saat ini 

lebih suka memiliki lingkungan serikat bebas. 

2.1.2 Hubungan Rekan Kerja  

 Hubungan rekan kerja merupakan suatu hubungan antara para karyawan atau 

antara karyawan dengan atasan atau dengan bawahan. Jika hubungan rekan kerja 

sudah dibangun dengan baik maka karyawan akan saling berkerjasama dan 

membantu dalam mencapai tujuan (Ardana, et al. 2012). Segala sesuatu yang 

dilakukan oleh pimpinan dan departemen sumber daya manusia akan mempengaruhi 

hubungan dengan karyawan baik secara langsung ataupun tidak langsung (Rivai, et, 

al 2015). Sedangkan menurut Hasibuan (2007) hubungan antar manusia yaitu 

hubungan kemanusiaan yang harmonis,tercipta atas kesadaran dan kesedian melebur 

keinginan individu demi terpadunya kepentingan bersama.Tujuannya adalah 

menghasilkan integrasi yang cukup kukuh, mendorong kerja sama yang produktif dan 

kreatif untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi. 
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2.1.3 Lingkungan Kerja  

 Lingkungan kerja menurut Sedarmayanti (2009) merupakan keseluruhan alat 

perkakas dan bahan yang dihadapi lingkungan sekitarnya dimana seseorang bekerja, 

metode kerjanya serta pengaturan kerjannya baik sebagai perseorangan maupun 

sebagai kelompok. Sedangkan menurut Yunanda (2012), lingkungan kerja merupakan 

segala sesuatu yang ada disekitar para pekerja dan yang dapat mempengaruhi dirinya 

dalam menjalankan tugas yang menjadi tanggung jawabnya, oleh sebab itu 

lingkungan kerja akan mempengaruhi terhadap kinerjanya sehingga perusahaan harus 

memberikan fasilitas para karyawannya agar lingkungan kerja nyaman bagi para 

karyawan sehingga terhindar dari rasa kekhawatiran dan frustasi bagi karyawan agar  

mudah dalam melaksanakan tugas dan peningkatan kerja karyawan. 

2.1.3.1 Karakteristik Lingkungan Kerja 

 Menurut Jain dan Kaur (2014) karakteristik lingkungan kerja ada empat, 

diantaranya adalah: 

1. Jelas dan Komunikasi terbuka, pada dasarnya karyawan merasa bahwa 

mereka cocok dalam organisasi. Namun perlu bagi karyawan untuk 

membahas filosofi organisasi, misi dan nilai. 

2. Keseimbangan pekerjaan kehidupan: harus ada keseimbangan antara 

pekerjaan dan kehidupan pribadi. Secara umum memiliki rasa keseimbangan 

akan meningkatkan kepuasan kerja antara karyawan. 
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3. Kenetralan: karyawan perlu mengidentifikasi bahwa mereka sedang tidak 

memihak dihargai didirikan pada kinerjanya. Ketidak berpihakan berarti 

bahwa konsekuensi dari kinerja yang tegas dengan kuantitas dan kualitas 

kinerja. 

4. Konsistensi: konsistensi berarti prediktabilitas. Bawahan ingin tahu 

bagaimana atasan mereka akan beraksi dalam situasi tertentu. 

2.1.4 Kepuasan Kerja  

Menurut Rivai et,al.(2015) kepuasan kerja merupakan evaluasi yang 

menggambarkan seseorang atas perasaan sikapnya senang atau tidak senang, puas 

atau tidak puas dalam bekerja. Teori kepuasan kerja ada 3 yaitu: 

1. Teori Ketidaksesuaian. Teori ini menjelaskan mengukur kepuasaan kerja 

seseorang dengan menghitung selisih antara sesuatu yang seharusnya dengan 

kenyataan yang dirasakan, sehingga apabila kepuasaannya diperoleh melebihi 

dari yang diinginkan, maka orang akan menjadi lebih puas lagi, sehingga 

terjadi discrepancy. 

2. Teori Keadilan. Teori ini menjelaskan orang akan merasa puas atau tidak 

puas, tergantung pada ada atau tidaknya keadilan equity dalam suatu situasi 

kerja. Komponen utama teori keadilan adalah input, hasil, keadilan dan 

ketidakadilan. 

3. Teori two theory. Teori ini menjelaskan kepuasaan kerja dan ketidakpuasan 

bukanlah hal yang kontinyu.  
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Kepuasan kerja seseorang juga dapat dipengaruhi oleh sikap dan sifatnya, jika 

sifatnya negatif akan mempengaruhi kinerja yang kurang baik dari awal sampai akhir, 

jika sifatnya positif dan mempercayai suatu hal yang baik makas akan memberikan 

efek kepuasaan yang positif. Robbin dan Judge (2008) dalam penelitiannya 

menunjukkan bahwa individu yang mempunyai kepribadian negatif (galak, kritis dan 

berpikiran negatif) biasanya kurang puas dengan pekerjaan mereka. Begitu juga 

sebaliknya. 

2.1.4.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasaan kerja  

Menurut Triatna (2015) menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mendorong 

kepuasaan kerja yaitu: 

1. Kerja yang secara mental menantang. Karyawan cenderung lebih menyukai 

pekerjaan yang memberi mereka kesempatan untuk menggunakan 

keterampilan dan kemampuan mereka. Pekerjaan yang kurang menantang 

menciptakan kebosanan, tetapi jika terlalu banyak menantang akan 

menciptakan frustasi dan perasaan gagal 

2. Ganjaran yang pantas. Setiap karyawan menginginkan sistem upah dan 

kebijakan profesi yang adil dan sesuai dengan penghargaan mereka.  

3. Kondisi kerja yang mendukung. Lingkungan kerja yang mendukung 

kenyamanan pribadi untuk memudahkan mengerjakan tugas dengan baik. 
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4. Rekan kerja yang mendukung. Mempunyai rekan kerja yang ramah dan 

mendukung menghantar kepuasan kerja yang meningkat  

5. Kesesuaian kepribadian pekerjaan. Orang tipe kepribadiannya sama dengan 

pekerjaan yang mereka pilih. Dengan demikian, akan tercipta kepuasan kerja 

yang meningkat.  

2.1.5 Kompensasi Finansial 

Kompensasi adalah total dari keseluruhan penghargaan yang diberikan kepada 

karyawan sebagai penukar/pengganti dari jasa-jasa mereka (Mondy, 2008). 

Berdasarkan hal tersebut pada dasarnya organisasi melakukan tukar menukar dengan 

karyawannya yaitu karyawan menukarkan tenaganya dengan penghargaan yang ada 

pada organisasi.  Kompenasi Finansial adalah karyawan mendapatkan imbalan berupa 

keuangan untuk pekerjaan mereka lakukan.Menurutnya Ronel Kleyhans (2006) 

kompensasi terbagi menjadi 2 yaitu direct compensation dan indirect financial 

compensation. Kompensasi langsung (direct compensation) adalah suatu bayaran 

yang diterima oleh karyawan sebagai upah, gaji,komisi dan bonus.Menurut Hasibuan 

(2007) kompensasi finansial adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang 

langsung atau tidak langsung yang di terima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang 

diberikan kepada perusahaan, gaji merupakan balas jasa yang dibayar secara periodik 

kepada karyawan tetap serta mempunyai jaminan yang pasti. Dalam kata lain gaji 

tersebut tetap dibayarkan walaupun pekerja tersebut tidak masuk kerja.Selain itu 

pemberian kompensasi baik secara finansial maupun non finansial kepada karyawan 
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merupakan faktor penting untuk dapat menarik, memelihara, maupun 

mempertahankan tenaga kerja bagi keuntungan organisasi (Haritz Syah, 2013). 

2.1.5.1 Tujuan kompensasi 

 Terdapat beberapa tujuan kompensasi menurut Hasibuan (2007): 

1. Ikatan kerjasama, pemberian kompensasi akan membuat terjalinnya ikatan 

kerja sama formal antara atasan dengan karyawan. Karyawan harus 

mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. 

2. Kepuasan kerja, balas jasa yang diberikan kepada karyawan akan dapat 

memenuhi kebutuhan fisik, status sosial, dan egoistik sehingga memperoleh 

kepuasan kerja dari jabatannya. 

3. Pengadaan efektif, program kompensasi ditetapkan cukup besar membuat 

pengadaan karyawan yang qualified untuk perusahaan akan lebih mudah. 

4. Motivasi, balas jasa yang diberikan cukup besar membuat manajer akan 

mudah memotivasi karyawannya. 

5. Stabilitas karyawan, program komepensaasi atas prinsip adil dan layak serta 

eksternal kompensasi yang kompetitif maka stabilitas karyawan lebih 

terjamin karena tur over relative kecil. 

6. Pengaruh serikat buruh, program kompensasi yang baik membuat pengaruh 

serikat buruh dapat dihindarkan dan karyawan akan berkonsentrasi pada 

pekerjaannya. 
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7. Pengaruh pemerintah, program kompensasi sesuai dengan undang-undang 

perburuhan yang berlaku (seperti upah batas minimum) membuat intervensi 

pemerintah dapat dihindarkan. 

2.1.6 Komitmen Organisasi  

Komitmen menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) merupakan 

perjanjian / keterikatan untuk melakukan sesuatu sedangkan organisasi yaitu kesatuan 

yang terdiri atas bagian-bagian/perkumpulan/kelompok orang-orang untuk mencapai 

tujuan tertentu.Sehinga dapat disimpulkan komitmen organisasi merupakan kumpulan 

orang-orang di dalam suatu kelompok memiliki keterikatan untuk melakukan sesuatu 

untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Mowday et,al. (1982) di dalam buku Triatna 

(2015) komitmen organisasi memiliki arti yang lebih luas dari sekedar loyalitas yang 

pasif, tetapi melibatkan hubungan interaktif dan keinginan karyawan untuk 

memberikan kontribusi yang berarti pada organisasinya sedangkan menurut Triatna 

(2015) komitmen organisasi merupakan suatu keadaan dimana karyawan memihak 

pada suatu organisasi tertentu beserta tujuannya dan berniat memelihara keanggotaan 

dalam organisasi. 

2.1.7 Turnover Intention 

Turnover adalah keinginan pegawai untuk berhenti dari suatu organisasi 

dengan berbagai alasan yang dikemukan dan pegawai tersebut umumnya pindah ke 

organisasi yang lain (Sinambela, 2016).Turnover Intention adalah suatu niat persepsi 

individu untuk meninggalkan suatu oragniasi dan seorang karyawan dikatakan 

memiliki niat untuk meninggalkan ketika karyawan memiliki pertimbangan serius 
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untuk meninggalkan pekerjaannya saat ini (Omar et,al., 2012). Sedangkan menurut 

Kadiman (2012) intensitas turnover yang tinggi dapat menyebabkan perusahaan tidak 

dapat memperoleh manfaat dan keuntungan dari program peningkatan kinerja 

karyawan karena mengeluarkan biaya yang lebih besar pada program karyawan yang 

baru. 

2.1.7.1 Indikasi-indikasi Turnover Intention 

Menurut Harnoto (2002) Turnover Intention ditandai oleh berbagai hal yang 

menyangkut perilaku karyawan, antara lain: 

1. Absensi yang meningkat. Karyawan yang berkeinginan untuk berhenti 

bekerja, biasanya ditandai dengan absensi yang semakin meningkat. 

2. Mulai malas bekerja. Karyawan yang berkeinginan untuk mencari 

pekerjaan lain, akan lebih malas bekerja karena orientasi karyawan ini 

adalah bekerja di tempat lain yang dipandang lebih mampu memenuhi 

semua keinginan karyawan tersebut. 

3. Peningkatan terhadap pelanggaran tata tertib kerja. Berbagai 

pelanggaran terhadap tata tertib dalam lingkungan pekerjaan sering 

dilakukan karyawan yang akan melakukan turnover. 

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 
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ditekankan biasanya berhubungan dengan balas jasa atau aturan lain 

yang tidak sependapat dengan keinginan karyawan. 

2.2 Penelitian Terdahulu  
  

Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu 

No Peneliti  Judul Variabel 
Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan 

1 

Lee, 
Huang, & 

Zhao 
(2011) 

A Study On 
Factors 
Afecting 
Turnove 

Intention of 
Hotel 

Employee 

1. Coworker 
Relationship 

2. Work 
Environment 

3. job 
satisfaction 

4. organizationa
l Commitment 

5. Salary level 
6. Turnover 

Intention  

1. Hubungan Rekan  
berpengaruh signifikan 
positif terhadap 
kepuasan kerja  

2. Lingkungan Kerja  
berpengaruh signifikan 
positif Terhadap 
kepuasan kerja 

3. Tingkat gaji berpengaruh 
signifikan positif 
terhadap komitmen 
organisasi 

4. Tingkat gaji berpengaruh 
signifikan negatif  
terhadap Turnover 
Intention 

5. Kepuasan kerja 
berpengaruh signifikan 
positif terhadap 
komitmen 
organisasi 

6. Kepuasan kerja 
berpengaruh negatif 
terhadap Turnover 
Intention 

7. Komitmen organisasi 
berpengaruh signifikan 
negatif terhadap turnover 
Intention 

 
 
 
 
 
 

Mengunakan 
SEM SPSS 16.0 
dan Amos 16 
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No 
 Peneliti  Judul Variabel 

Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan 

2. 

Rismawan
,Supartha 
& Yasa 
(2014 

Peran mediasi 
komitmen 

organisasional 
pada pengaruh 
stres kerja dan 

kepuasaan 
kerja terhadap 
intensi keluar 

karyawan 
 

1. Komitmen 
organisasiona
l 

2. Stres kerja 
3. Kepuasaan 

kerja 
4. Intensi keluar 

karyawan 

1. Stres kerja berpengaruh 
positif dan signifikan 
terhadap intensi keluar 
karyawan  

2. Kepuasan kerja 
berpengaruh negatif dan 
signifkan terhadap 
intensi keluar karyawan 

3. Stres kerja berpengaruh 
negatif dan signifikan 
terhadap komitmen 
organisasional 

4. Kepuasan kerja 
berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap 
intensi keluar karyawan  

5. Komitmen 
organisasional 
berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap 
intensi keluar karyawan. 

Menggunakan 
smart PLS 

(Partial Least 
Square) 

3. Lin & Lin 
(2011) 

Impacts of 
Coworkers 

relationship on 
organizational 

commitment 
and intervening 

effects of job 
satisfaction 

1. Coworker 
relationship, 

2. job 
satisfaction, 

3. organizationa
l commitment 

1. Hubungan rekan kerja 
memiliki hubungan 
positif terhadap 
kepuasan kerja  

2. Kepuasan kerja memiliki 
hubungan positif 
terhadap komitmen 
organisasi 

3. Hubungan rekan kerja 
memiliki hubungan 
positif terhadap 
komitmen organisasi 

Menggunakan 
SEM 

 

 

 

Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu (lanjutan) 
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No Peneliti  Judul Variabel 
Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan 

4. 

Ardiyanto, 
Saleh & 
Tobing 
(2015) 

Analisis 
komunikasi, 
kompensasi 
finansial dan 
non finansial 

yang 
mempengaruhi 

kinerja 
karyawan 

dengan 
komitmen 
organisasi 

sebagai 
intervening di 

PT. Bank 
Tabungan 
Pensiunan 

Nasional Purna 
Bakti Wilayah 

Jember 

1. Komunikasi, 
2. Kompensasi 

Finansial, 
3. Komitmen 

Organisasi 
4. Kinerja 

Karyawan 

1. Kompensasi Finansial 
memiliki pengaruh positif 
terhadap komitmen 
organisasi 

2. Kompensasi Finansial 
memiliki pengaruh positif 
terhadap Komitmen 
Organisasi 

3. Kompensasi Finansial 
memiliki pengaruh positif 
terhadap kinerja karyawan 

4. Kompensasi finansial 
memiliki pengaruh positif 
terhadap kinerja karyawan  

5. Komitmen Organisasi 
memiliki pengaruh positif 
terhadap kinerja karyawan 

Menggunakan 
SEM 

5. 
Devi & 
Sudibia 
(2015) 

Analisis 
pengaruh job 
insecurity dan 
kompensasi 

finansial 
terhadap 

kepuasan kerja 
dan turnover 

intention: 
(Studi pada 
karyawan 

kontrak di Bali 
Dynasty resort) 

1. Job 
insecurity, 

2. kompensasi 
finansial, 

3. kepuasan 
kerja, 

4. turnover 
intention 

1. Job insecurity berpengaruh 
signifikan positif terhadap 
turnover intention 

2. Job insecurity berpengaruh 
negatif terhadap kepuasan 
kerja  

3. kompensasi finansial 
berpengaruh signifikan 
positif terhadap kepuasan 
kerja karyawan   

4. kompensasi finansial 
berpengaruh signifikan 
negatif terhadap turnover 
intention 

5. Kepuasan kerja 
berpengaruh signifikan 
negatif terhadap turnover 
intention. 

 
 
 

Menggunakan 
SEM 

Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu (lanjutan) 
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No Peneliti  Judul Variabel 
Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan 

6. Yucel I  
(2012) 

Examining the 
relationship 
among job 
satisfaction, 
organizationa
l commitment, 
and turnover 
intention : an 
empirical 
study 

1. Job 
satisfaction, 

2. organizational 
commitment, 

3. turnover 
intention  

1. Kepuasan kerja 
berpengaruh signifikan 
positif terhadap komitmen 
organisasi 

2. Kepuasan kerja 
berpengaruh signifikan 
negatif terhadap turnover 
intention 

3. Komitmen organisasi 
berpengaruh signifikan 
negatif terhadap turnover 
intention 

Menggunakan 
SEM 

7. 
Iqbaal 
Saba 
(2014) 

The impact of 
organizational 
commitment, 
job 
satisfaction, 
job stress and 
leadership 
support on 
turnover 
intention in 
educational 
institutes 

1. Organization
al 
commitment, 

2. job 
satisfaction, 

3. leadership 
support, 

4. turnover 
intention 

1. Komitmen organisasi 
berpengaruh signifikan 
negatif terhadap turnover 
intention 

2. Kepuasan kerja 
berpengaruh signifikan 
negatif terhadap turnover 
intention 

3. Kepuasan kerja 
berpengaruh signifikan 
positif terhadap komitmen 
organisasi 

4. Strees kerja berpengaruh 
signifikan positif terhadap 
turnover intention. 

5. Leadership support 
berpengaruh signifikan 
positif terhadap kepuasan 
kerja 

Menggunakan 
SPSS 17 

 

 

 

 

 

Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu (lanjutan) 
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2.3 Pengembangan Hipotesa 

2.3.1 Pengaruh Hubungan Rekan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja 

Driscoll (1978) dan Liou (1995) menyatakan bahwa kepercayaan bawahan 

dan rekan kerja mempengaruhi tingkat kepuasan kerja (Lin & Lin, 

2011).Sedangkan menurut Kistin (2005) juga menunjukkan bahwa kepercayaan 

para pemimpin dan rekan kerja mempengaruhi tingkat kepuasan kerja. Menurut 

Aryee dan Zhen, (2006) &  Erdogan dan Enders, (2007) hubungan rekan kerja 

yang baik dapat membantu karyawan mengatasi tantangan kerja dan 

memungkinkan mereka untuk didedikasikan untuk rincian yang mempengaruhi 

kualitas pelayanan, meningkatkan stabilitas kualitas layanan, dan meningkatkan 

kepuasan kerja (Lee, Huang & zhao, 2011 ). Hal tersebut menunjukkan bahwa 

peneliti memprediksi hubungan rekan kerja memiliki pengaruh positif terhadap 

kepuasan kerja. 

Ho1 : Hubungan rekan kerja tidak memiliki pengaruh positif terhadap 

kepuasan kerja   

Ha1  : Hubungan Rekan kerja memiliki pengaruh positif terhadap Kepuasan 

Kerja 

2.3.2 Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kepuasaan Kerja 

Bakotic & Babic (2013) di dalam Raziq & Maulabakhsh (2015) menemukan 

bahwa pekerja yang bekerja di bawah kondisi pekerjaan yang sulit, kondisi kerja 
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merupakan faktor penting untuk kepuasan kerja. Menurut Winter dan Sarros (2002) 

dan Sell and Cleal, (2011) menyatakan bahwa ketika lingkungan kerja dihormati dan 

sikap kerja karyawan lebih baik dengan demikian berdampak pada kepuasan kerja 

yang tinggi (Lee, Huang & Zhao,2011). Sedangkan menurut Raziq & Maulabakhsh 

(2015) kondisi kerja yang buruk dapat membatasi karyawan untuk melakukan 

kemampuan dan potensinya secara penuh, jika kondisi kerjanya baik dan sehat 

karyawan akan mengeluarkan kemampuan dan potensinya yang dimilikinya dan 

karyawan akan mencapai kepuasan. Hal tersebut menunjukkan bahwa lingkungan 

kerja memliki pengaruh positif terhadap kepuasan kerja. 

Ho2 : Lingkungan Kerja tidak memiliki pengaruh positif terhadap Kepuasaan 

Kerja  

Ha2  : Lingkungan Kerja memiliki pengaruh positif terhadap Kepuasaan 

Kerja  

2.3.3 Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Turnover Intention 

Yucel (2012) yang menyatakan bahwa kepuasan kerja berpengaruh negatif 

terhadap turnover intention. Karyawan yang tidak puas cenderung memiliki niat 

untuk meninggalkan organisasi mereka dan  mencari pekerjaan alternatif lain. Hal ini 

juga di dukung oleh penelitian Iqbaal et, al (2014) yang menunjukkan bahwa adanya 

pengaruh negatif kepuasan kerja dengan Turnover Intention. Sedangkan menurut devi 

& Sudibia (2015) menyatakan bahwa ada pengaruh negatif antara kepuasan kerja 
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dengan Turnover Intention. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa kepuasan 

kerja memiliki pengaruh negatif terhadap Turnover Intention. 

H03 :Kepuasan kerja tidak memiliki pengaruh negatif terhadap Turnover 

Intention 

Ha3 : Kepuasan kerja memiliki pengaruh negatif terhadap Turnover Intention 

2.3.4 Pengaruh  Kepuasaan Kerja Terhadap Komitmen Organisasi  

Menurut Porter, Steers, Mowday (1974) di dalam Lee, Huang & Zhao (2011) 

menyatakan bahwa kepuasan kerja memiliki efek  yang rentan terhadap faktor 

pribadi, sehingga dapat mengakibatkan perubahan kepuasan kerja. Berdasarkan 

ketidakpastian tersebut kepuasaan kerja dianggap menjadi variabel berpengaruh 

terhadap komitmen organisasi.Menurut Parker dan Kohlmeyer, (2005) variabel 

kepuasan kerja dapat mempengaruhi komitmen organisasi, sedangkan Menurut 

puspitawati & Riana (2015) mengatakan bahwa semakin baik kepuasan kerja yang 

dirasakan oleh karyawan maka akan semakin tinggi komitmen karyawan terhadap 

organisasi demikian sebaliknya. Menurut iqbaal et, al (2014) menyatakan bahwa 

kepuasan kerja memiliki pengaruh positif terhadap komitmen organisasi. Berdasarkan 

hal tersebut menunjukkan bahwa kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap 

komitmen organisasi. 

H04 :Kepuasan Kerja tidak memilki pengaruh positif terhadap Komitmen 

Organisasi 
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Ha4  : Kepuasan Kerja memilki pengaruh positif terhadap Komitmen 

Organisasi 

2.3.5 Pengaruh  Kompensasi Finansial terhadap Komitmen Organisasi 

Menurut Ardiyanto et, al (2015) menyatakan bahwa kompensasi finansial 

berpengaruh signifikan positif terhadap komitmen organisasi. Jika kompensasi 

finansial yang diterima karyawan tinggi, maka semakin tinggi pula komitmen yang di 

miliki oleh karyawan terhadap organisasi.Sedangkan penelitian dari Nawab dan 

Bhatti (2011) menunjukkan bahwa kompensasi finansial memiliki pengaruh positif 

terhadap komitmen organisasi.Hal tersebut menunjukkan bahwa kompensasi finansial 

memilki pengaruh positif terhadap komitmen organisasi. 

H05 :Kompensasi Finansial tidak memiliki pengaruh positif terhadap 

Komitmen Organisasi 

Ha5 :Kompensasi Finansial memiliki pengaruh positif terhadap Komitmen 

Organisasi 

2.3.6 Pengaruh Kompensasi Finansial terhadap Turnover Intention 

Yang & Mei (2007) mengungkapkan bahwa bayaran yang adil akan 

mempengaruhi situasi dan emosional karyawan. Penyediaan remunerasi yang 

kompetitif dengan salary dan benefit yang menarik merupakan faktor penting yang 

mempengaruhi karyawan untuk tetap bekerja. Devi & Sudibia (2015) ketidakpuasan 
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terhadap gaji adalah alasan utama yang mendasari niat untuk keluar selain faktor 

pengembangan karir, turnover yang tinggi juga disebabkan oleh upah yang tidak 

memenuhi harapan karyawan.Hal ini di dukung oleh penelitian sandi (2014) yang 

menyatakan bahwa kompensasi finansial berpengaruh negatif terhadap Turnover 

Intention. 

H06 : Kompensasi Finansial tidak memiliki pengaruh negatif terhadap 

Turnover Intention 

Ha6 : Kompensasi Finansial memiliki pengaruh negatif terhadap Turnover 

Intention 

2.3.7 Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Turnover Intention 

Lee, Huang & Zhao (2011) menyatakan bahwa komitmen organisasi memiliki 

pengaruh negatif terhadap Turnover Intention.Karyawan yang yang sudah tidak 

memiliki komitmen terhadap organisasi cenderung untuk memilki niat untuk 

meninggalkan organisasi.Begitu sebaliknya jika karyawan memiliki komitmen yang 

tinggi terhadap perusahaan, maka karyawan tidak memiliki niat untuk meninggalkan 

organisasi.Menurut Wang et,al (2012) Komitmen Karyawan  pada organisasi 

memilki pengaruh negatif terhadap niat untuk keluar dari pekerjaan..hal ini di dukung 

oleh iqbaal et, al (2014) menyatakan bahwa komitmen organisasi memiliki pengaruh 

negatif terhadap Turnover Intention. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa 

komitmen organisasi memiliki pengaruh negatif terhadap Turnover Intention. 
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H07 : Komitmen organisasi tidak memiliki pengaruh negatif terhadap 

Turnover Intention 

Ha7 : Komitmen organisasi memiliki pengaruh negatif terhadap Turnover 

Intention 

2.4 Model Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Lee, Huang & Zhao (2011) & Devi & Sudibia (2015) & Ardianto et,al (2015) 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
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Hubungan hipotesis dari model gambar diatas, akan dirumuskan sebagai berikut: 

Ho1 : Hubungan rekan kerja tidak memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan 

kerja. 

Ha1 : Hubungan rekan kerja memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan kerja. 

Ho2 : Lingkungan kerja tidak memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan kerja. 

Ha2 : Lingkungan kerja memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan kerja. 

Ho3 :Kepuasan kerja tidak memiliki pengaruh negatif terhadap Turnover Intention. 

Ha3 : Kepuasan kerja memiliki pengaruh  negatif terhadap Turnover Intention. 

Ho4 :Kepuasan kerja tidak memiliki pengaruh positif terhadap komitmen 

organisasi. 

Ha4 :Kepuasan kerja memiliki pengaruh positif terhadap komitmen organisasi. 

Ho5 :Kompensasi finansial tidak memiliki pengaruh positif terhadap komitmen 

organisasi. 

Ha5 :Kompensasi finansial memiliki pengaruh positif terhadap komitmen 

organisasi. 

Ho6 : Kompensasi finansial tidak memiliki pengaruh negatif terhadap Turnover 

Intention. 
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Ha6 :Kompensasi finansial memiliki pengaruh negatif terhadap Turnover 

Intention. 

Ho7 : Komitmen organisasi tidak memiliki pengaruh negatif terhadap Turnover 

Intention. 

Ha7 : Komitmen organisasi tidak memiliki pengaruh negatif terhadap Turnover 
Intention. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek penelitian  

 Penelitian ini dilakukan pada PT. XYZ Finance IndonesiaTbk cabang 

Sunter.Objek dalam penelitian ini adalah karyawan tetap atau karyawan tersebut telah 

mendapat gaji dan fasilitias yang disediakan perusahaan. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Turnover Intention, antara lain 

hubungan rekan kerja, lingkungan kerja, kompensasi finansial, komitmen organisasi 

dan kepuasan kerja 

3.2 Jenis dan Desain Penelitian  

Desain penelitan merupakan kerangka kerja yang digunakan dalam 

melakukan sebuah penelitian, dan juga memberikan serangkaian prosedur yang 

diperlukan untuk memperoleh informasi yang terstruktur untuk dapat menjawab 

permasalahan penelitian (Malhotra, 2010). 

Jenis penelitian yang peneliti gunakan merupakan penelitian deskriptif yaitu 

tipe dari desain penelitian jenis conclusive yang mempunyai tujuan utama 

menguraikan sesuatu. Peneliti menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan 

metode cross sectional. Metode cross sectional design meliputi pengumpulan data 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi..., Bagus Rian Wibowo, Ma.-IBS, 2017



35 
 

Indonesia Banking School 

mengenai sampel yang telah ditentukan dari elemen populasi hanya satu kali dalam 

satu periode (Malhotra, 2010). 

3.3 Metode Penghimpunan Data  

 Menurut Malhotra (2010) sumber data penelitian terdapat dua sumber data 

yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan sekunder. Berikut dua 

sumber data yang dipakai dalam penelitian ini: 

1. Data primer  

Sumber data primer di dapat dari hasil kuesioner, wawancara dan observasi 

hal tersebut dibuat peneliti untuk menyelesaikan masalah riset. Pada 

penelitian ini, data primer yang didapat dengan metode survey menggunakan 

kuesioner dalam pengumpulan data yang disebarkan kepada responden.  

Menurut Malhotra (2010), kuesioner yang digunakan ialah pertanyaan tertulis 

yang diberikan kepada responden untuk dijawab, yang dapat dilakukan 

dengan memberi tanda atau dengan menuliskan jawabannya. 

2. Data Sekunder 

Data yang dikumpulkan oleh pihak lain dari berbagai sumber, seperti buku-

buku, media internet, dan jurnal-jurnal penelitian sebelumnya yang signifikan 

dengan topik penelitian. Menurut Bautista dalam Malhotra (2010) data 

sekunder dapat menjadi cara yang mudah dan cepat untuk mendapatkan 
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gambaran umum yang berguna untuk riset asalkan informasi tersebut berasal 

dari sumber-sumber yang ada dan sesuai. 

3.4 Populasi dan sampel  

Menurut Malhotra (2010) populasi adalah seluruh elemen yang memiliki 

karakteristik yang serupa.Jumlah seluruh karyawan tetap yang ada di PT. XYZ 

Finance Indonesia Tbk  cabang Sunter sejumlah 74 orang.Populasi dalam penelitian 

ini merupakan karyawan yang sudah bekerja selama lebih dari 6 bulan di PT. XYZ 

Finance IndonesiaTbk cabang Sunter. Sampel merupakan suatu sub kelompok dari 

sebuah populasi yang terpilih untuk berpartisipasi dari sebuah penelitian 

(Malhotra,2010). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini dihitung menggunakan 

rumus slovin : 

   
 

     
 

n : sampel 

N:  Populasi  

e : Toleransi error (5%) 

 Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

   
  

           
 

n = 62 
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 Berdasarkan hasil perhitungan di atas dengan slovin, maka sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini berjumlah 62 responden.Melihat jumlah sampel yang 

kurang dari 100, maka dalam penelitan ini peneliti menggunakan metode Partial 

Least Square (PLS). 

Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probability 

sampling, dimana tidak semua anggota dari populasi mendapatkan kesempatan yang 

sama untuk menjadi sampel responden (Sekaran & Bougie, 2010). Peneliti juga 

menggunakan teknik purposive sampling, teknik pengambilan sampel dengan 

memilih responden yang telah memenuhi kriteria dan beberapa pertimbangan tertentu 

(Sugiyono, 2012). 

3.5 Operasional Variabel 

 Dalam penelitian ini variabel-variabel yang telah didefinisikan secara 

menyeluruh, sehingga indikator dan alat ukur (measurement) yang digunakan dalam 

penelitian dapat diidentifikasikan dengan jelas. Penelitian ini menggunakan kuesioner 

yang akan diukur dengan skala interval mulai dari 1-6. Pemilihan Skala interval 1-6, 

agar responden tidak memilih angka netral, sehingga jawaban yang dipilih responden 

dapat terlihat, mereka cenderung memilih puas atau tidak. 
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VARIABEL DEFINISI ALAT UKUR 
SKALA 

PENGUKURAN 

Hubungan Rekan 
Kerja  

Hubungan rekan 
kerja merupakan 
suatu hubungan 
yang terjalin antara 
para karyawan atau 
antara karyawan 
dengan atasan 
Ardana et, al 
(2012) 

HR1: saya memiliki 
rekan kerja yang 
ramah di tempat kerja 
saya  
HR2: Rekan kerja 
mendukung pekerjaan 
saya di tempat kerja 
HR3: Supervisor saya 
mendukung pekerjaan 
saya di tempat kerja  
HR4: Saya memilki 
interaksi yang baik 
dengan rekan kerja di 
tempat kerja saya  
HR 5: saya memiliki 
interaksi yang baik 
dengan supervisor  
saya  
 
(Lee, Huang & Zhao, 
2011) 

Interval Scale 
 1-6 

Lingkungan Kerja  Lingkungan kerja 
merupakan segala 
sesuatu yang ada 
disekitar para 
pekerja dan dapat 
mempengaruhi 
dirinya dalam 
menjalankan tugas 
yang menjadi 
tanggung jawabnya 
(Yunanda, 2012) 

LK1: Perusahaan saya 
bekerja menyediakan 
lingkungan kerja yang 
baik dan sehat 
LK2: Perusahaan saya  
memberikan pakaian 
kantor yang sesuai 
untuk kerja saya  
LK3: Perusahaan sya 
menyediakan 
peralatan yang 
mendukung untuk 
memfasilitasi 
pekerjaan saya 
 
 
 

Interval Scale 
 1-6 

Tabel 3.1 Operasional Variabel 
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VARIABEL DEFINISI ALAT UKUR 
SKALA 

PENGUKURAN 

  

LK4: saya dapat  
menangani tugas yang 
diberikan ditempat 
kerja saya dengan 
penilaian saya sendiri 
 
(Lee, Huang & Zhao, 
2011) 

 

Kompensasi 
Finansial 

Kompensasi 
finansial 
merupakan 
bayaran yang 
diperoleh 
seseorang atas jasa 
kinerjanya dalam 
bentuk gaji, upah, 
bonus. 
Ardianto et,al 
(2015) 

KF1: Saya puas 
dengan gaji yang 
diberikan oleh 
perusahaan  
KF2: perusahaan saya 
membayar gaji saya 
tepat waktu  
KF3: perusahaan saya 
memberikan bonus 
sesuai dengan 
pekerjaan saya 
 
Haritz syah (2013) 

Interval Scale 
1-6 

Komitmen 
organisasi 

Komitmen 
organisasi 
merupakan suatu 
keadaan dimana 
karyawan 
memihak pada 
suatu organisasi 
tertentu beserta 
tujuannya dan 
berniat memilihara 
keanggotaan dalam 
organisasi 
(Triatna, 2015) 

KO1: saya memiliki 
loyalitas yang besar 
terhadap perusahaan 
saya bekerja 
KO2: Saya sangat 
Peduli dengan nasib 
perusahaan saya 
KO3: saya bangga jadi 
bagian dari 
perusahaan  
KO4: Saya bersedia 
bekeja keras untuk 
membantu perusahaan 
saya agar menjadi 
sukses 
 
(iqbaal et, al 2014) 

Interval Scale 
 1-6 

Tabel 3.1 Operasional Variabel (Lanjutan) 
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VARIABEL DEFINISI ALAT UKUR 
SKALA 

PENGUKURAN 

Kepuasan kerja  Kepuasan kerja 
merupakan 
evaluasi yang 
menggambarkan 
sesorang atas 
perasaan sikapnya 
senang atau tidak 
senang puas atau 
tidak puas dalam 
bekerja 
(Rivai et,al, 2015) 

KK1: Saya menyukai 
pekerjaan di 
perusahaan saya 
bekerja 
KK2: Saya puas 
dengan pekerjaan 
yang diberikan oleh 
perusahaan saya  
KK3: Saya sangat 
senang bekerja di 
tempat saya bekerja 
KK4: saya menikmati 
pekerjaan yang 
diberikan oleh 
perusahaan  
 
(Lee,Huang & Zhao, 
2011 ) 

Interval Sca1e 
1-6 

Turnover Intention  Turnover Intention 
merupakan suatu 
niat atau persepsi 
individu untuk 
meninggalkan 
suatu organisasi 
dan karyawan 
memiliki 
pertimbangan 
serius untuk 
meninggalkan 
pekerjaannya saat 
ini 
(Omar et, al, 2012) 

TI1: Saya tidak berniat 
untuk tetap bekerja di 
di perusahaan saya 
bekerja  
TI2: Saya aktif 
mencari pekerjaan 
baru di luar  
TI3: saya tidak berniat 
bekerja di perusahaan 
saya dimasa depan 
TI4: Saya berpikir 
untuk berhenti dari  
perusahaan saya 
bekerja 
 
(Gyensare et al, 2016 : 
Yucel 2012) 

Interval Scale 
1-6 

 

 

Tabel 3.1 Operasional Variabel (Lanjutan) 
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3.6 Metode Analisis Data  
 
3.6.1 Partial Least Square  

Pada penelitian ini metode analisis yang peneliti gunakan adalah metode PLS 

atau Partial Least Square. Data yang di dapat dari hasil penelitian ini akan dihitung 

menggunakan software smartPLS 3.0. Analisis Partial Least Square adalah teknik 

statistika multivariat yang melakukan perbandingan antara variabel dependen 

berganda dan variabel independen berganda. Partial Least Square atau yang biasa 

disebut dengan PLS adalah salah satu metode statistika SEM berbasis varian yang 

didesain untuk menyelesaikan regresi berganda ketika terjadi permasalahan spesifik 

pada data, seperti ukuran sampel penelitian kecil, adanya data yang hilang (missing 

values) dan multikolinearitas (Abdillah & Hartono, 2015). Untuk memenuhi tujuan 

penelitian, metode analisis PLS dianggap mampu memberikan hasil yang optimal 

bagi penelitian ini. Tujuan PLS adalah membantu peneliti untuk mendapatkan nilai 

variabel laten untuk tujuan prediksi 

3.6.2 Metode Struktural (Inner Model) 

 Inner model merupakan model struktural untuk memprediksi hubungan 

kualitas antar variabel laten. Model struktural dalam PLS dievaluasi dengan 

menggunakan    untuk konstruk dependen, nilai koefisien path atau t-values tiap 

path untuk uji signifikansi antar konstruk dalam model struktural (Abdillah & 

Hartono, 2015). Model penelitian dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk 
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konstruk dependen dan uji t serta signifikansi dari nilai path coefficient. Perubahan 

nilai R-square dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen 

tertentu terhadap variabel dependen apakah mempunyai pengaruh yang substantif 

(Ghozali, 2014). Dengan R-square dapat diketahui besarnya kemampuan variabel 

independen dalam mempengaruhi variabel dependen.Sedangkan uji t melalui path 

coefficient digunakan untuk mengukur arah pengaruh serta tingkat 

signifikannya.Pengujian dilakukan melalui prosedur bootstrapping pada smartPLS 

3.0. Pengaruh antar variabel dianggap signifikan pada tingkat 5% jika nilai T-statistik 

lebih besar dari T tabel 1,96 (Ghozali, 2014). 

 

Sumber: SmartPLS 3.0 

Gambar 3.1 Inner Model 
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3.6.3 Model Pengukuran (Outer Model) 

Outer model merupakan model pengukuran untuk menilai validitas dan 

realibitas model.Outer model menspesifikasi hubungan antara variabel laten dengan 

indikator atau variabel manifestnya (measurement model). Outer model sering juga 

disebut dengan (outer relation atau measurement model) mendefinisikan bagaimana 

setiap blok indikator berhubungan dengan variabel latennya. Model pengukuran atau 

outer model dengan indikator refleksif dievaluasi dengan convergent validity dan 

discriminant validity dari indikatornya dan composite reliability untuk blok indikator. 

Convergent validity dari model pengukuran dengan indikator refleksif dinilai 

berdasarkan korelasi antara item score/component score dengan construct score yang 

dihitung dengan PLS. Ukuran refleksif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi 

lebih dari 0,70 dengan konstruk yang ingin diukur. Namun demikian menurut Chin 

(Ghozali, 2014) untuk penelitian tahap awa dari pengembangan skala pengukuran 

score loading 0,5 sampai 0,6 dianggap cukup. 

Discriminant validity dari model pengukuran dengan indikator refleksif dinilai 

berdasarkan cross loading pengukuran dengan konstruk. Jika korelasi konstruk 

dengan item pengukuran lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya, maka hal 

tersebut menunjukkan bahwa konstruk laten memprediksi ukuran pada blok mereka 

lebih daripada ukuran pada blok lainnya. Metode lain untuk menilai discriminant 

validity adalah membandingkan nilai score root of average variance extracted (AVE) 

setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam 
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model.Menurut Larcker (Ghozali, 2014) jika nilai akar kuadrat AVE setiap konstruk 

lebih besar daripada nilai korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam 

model, maka dikatakan memiliki nilai discriminant validity yang baik. 

Direkomendasikan nilai AVE harus lebih besar dari 0,5 selain discriminant validity, 

pengukuran composite reliability dan cronbach’s alpha juga perlu dilakukan untuk 

mengukur internal konsistensi. Menurut Ghozali (2014) konstruk dikatakan reliable 

jika nilai kedua pengukuran tersebut diatas 0,70 

 

Sumber :SmartPLS 3.0 

Gambar 3.2 Outer Model 
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3.6.4 Kriteria Penilaian Model PartialLeastSquare  

 Adapun kriteria penilaian model dalam Partial Least Square (PLS) menurut 

Chin (Ghozali, 2014) adalah sebagai berikut pada tabel 3.2 dibawah ini 

Tabel 3.2 Kriteria Penilaian Model Partial Least Square 

Kriteria Penjelasan 

 Evaluasi Model 

Struktural 

 

R² untuk variabel laten 

endogen 

Hasil R² sebesar 0,67, 0,33 dan 0,19 untuk variabel 

laten endogen dalam model struktural 

mengindikasikan bahwa model “baik”, “moderat” 

dan “lemah”. 

Estimasi koefisien jalur 

Nilai estimasi untuk hubungan jalur dalam model 

struktural harus signifikan. Nilai signifikansi ini 

dapat diperoleh dengan prosedur bootstrapping. 

Kriteria Penjelasan 

 Evaluasi Model 

Pengukuran 

Refleksif 

 

Convergent Validity 

Nilai loading faktor harus diatas 0,70. Namun 

demikian untuk penelitian tahap awal dari 

pengembangan skala pengukuran nilai loading 0,5 

sampai 0,6 dianggap cukup. 

Average Variance Extracted 

(AVE) 

Nilai AVE harus diatas 0,5 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi..., Bagus Rian Wibowo, Ma.-IBS, 2017



46 
 

Indonesia Banking School 

Cross Loading 

Merupakan ukuran lain dari validitas diskriminan. 

Diharapkan setiap blok indikator memiliki loading 

lebih tinggi untuk setiap variabel laten yang diukur 

dan dibandingkan dengan indikator indikator untuk 

laten variabel lainnya. 

Composite Reliability 
Composite Reliability mengukur internal 

consistency dan nilainya harus diatas 0,70 

Cronbach’s Alpha Nilai Cronbach’s Alpha harus diatas 0,70 

t-statistik Diatas 1,96 
Sumber: Ghozali, 2014 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

 PT. XYZ Finance Indonesia Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di 

bidang pembiayaan atau Leasing. PT. XYZ Finance Indonesia Tbk didirikan pada 

tahun 1982 dengan nama PT. Manufacturer Hanover Leasing Indonesia. Pada 

tahun 1990 PT. XYZ Finance Indonesia Tbk mendapat izin sebagai perusahaan 

pembiayaan dan berubah nama menjadi PT. Bunas Finance Indonesia dan 

mendaftar go public di bursa efek Indonesia dan Surabaya dengan kode emiten 

BFIN. Pada tahun 2007 PT. Bunas Finance Indonesia berubah nama menjadi PT. 

XYZ Finance Indonesia Tbk. 

 PT. XYZ Finance Indonesia Tbk saat ini saham XYZ dimiliki oleh 

konsorsium Trinugraha Capital SA. Sisanya dimiliki oleh pemegang saham 

institusi lokal dan internasional, serta pemegang saham public. Kegiatan usaha 

PT. XYZ terdiri dari pembiayaan kendaraan bermotor, alat-alat berat, truk dan 

mesin-mesin, rumah dan ruko, serta pembiayaan untuk pengadaan barang dan 

jasa. Kegiatan usaha perusahaan saat ini sebagian besar terfokus pada pembiayaan 

kendaraan roda empat bekas. Selain itu, PT. XYZ memiliki jaringan pemasaran 

terbesar di nusantara dengan 209 kantor cabang dan 96 gerai yang tersebar di 33 

dari 34 provinsi di Indonesia dan di dukung lebih dari 8.000 karyawan  
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4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan 

4.1.2.1 Visi Perusahaan 

Menjadi mitra solusi keuangan yang terpercaya yang turut berkontribusi 

terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat. 

4.1.2.2 Misi Perusahaan   

1. Menyediakan solusi keuangan yang terpercaya dan efektif kepada 

pelanggan kami 

2. Mencapai tingkat pengembalian modal yang superior dan menciptakan 

gambaran positif di pasar modal 

3. Menyediakan tempat kerja yang kondusif, adil dan menantang yang akan 

mendorong potensi terbaik dari para karyawan 

4. Membangun hubungan kemitraan jangka panjang dengan mitra bisnis 

kami berdasarkan saling percaya dan menguntungkan 

5. Memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat di mana kami 

beroperasi 

4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas (Pre-Test) 

4.2.1 Hasil Uji Validitas (Pre-Test) 

 Pengukuran validitas dilakukan dengan melakukan analisis faktor pada 

hasil Pre-test sejumlah 30 responden untuk melihat Kaiser meyer-olkin measure 
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of sampling adequacy, bartlett’s test of specerecity, anti-image matrices, total 

variance explained dan factor loading of component matrix. Software yang 

digunakan adalah SPSS 23. 

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Data Pre-test 

Variabel laten Indiktor  

KMO 
 

>0.5 

 

SIG 
 

<0.05 

 

MSA 
 

>0.5 

Factor 

Loading 

≥0.5 

 

 

Kriteria  

Nilai yang diisyaratkan 

 

 

 

 

 

 
 

Hubungan 

Rekan Kerja 

Saya memiliki rekan kerja 
yang ramah di tempat kerja. 

 

  0.846 
 

  0.000 

0.822 0.887 Valid 

Rekan kerja mendukung 
pekerjaan saya di tempat 
kerja. 

0.909 0.833 Valid 

Supervisor mendukung 
pekerjaan saya di tempat 
kerja. 

0.814 0.934 Valid 

Saya memiliki interaksi 
yang baik dengan rekan 
kerja di tempat kerja. 

0.829 0.924 Valid 

Saya mempunyai 
hubungan yang baik 
dengan rekan kerja. 

0.880 0.862 Valid 

Lingkungan 
Kerja 

Perusahaan saya bekerja 
menyediakan lingkungan 
kerja yang baik dan sehat. 

0.867 0.000 

0.905 0.931 Valid 

Perusahaan saya 
memberikan pakaian 
kantor yang sesuai untuk 
bekerja. 

0.866 0.951 Valid 

Perusahaa saya 
menyediakan peralatan 
yang mendukung untuk 
memfasilitasi pekerjaan. 

0.842 0.961 Valid 

Saya dapat menangani 
tugas yang diberikan 
ditempat kerja saya.  0.858 0.960 Valid 

Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 23 
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 Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Data Pre- test (Lanjutan) 

Variabel laten Indiktor  

KMO 
 

>0.5 

 

SIG 
 

<0.05 

 

MSA 
 

>0.5 

Factor 

Loading 

≥0.5 

 

 

Kriteria  

Nilai yang diisyaratkan 

 
 

Kompensasi 

Finansial  

Saya puas dengan gaji yang 
diberikan oleh perusahaan. 

 

  0.763 
 

  0.000 

0.696 0.983 Valid 

Perusahaan membayar 
gaji saya tepat waktu. 0.831 0.968 Valid 

Perusahaan saya 
memberikan bonus sesuai 
dengan pekerjaan saya. 

0.778 0.973 Valid 

Komitmen 
Organisasi 

Saya memiliki loyalitas 
yang besar terhadap 
perusahaan. 

0.853 0.000 

0.791 0.977 Valid  

Saya sangat peduli dengan 
nasib perusahaan saya. 0.790 0.980 Valid  
Saya bangga jadi bagian di 
perusahaan saya. 

0.936 0.942 Valid  

Saya bersedia bekerja keras 
untuk membantu 
perusahaan agar menjadi 
sukses. 

0.926 0.962 Valid  

Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 23 
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Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Data Pre-test (Lanjutan) 

Variabel laten Indiktor 
 

KMO 
 

>0.5 

 

SIG 
 

<0.05 

 

MSA 
 

>0.5 

Factor 

Loading 

≥0.5 

 

 

Kriteria 
 

Nilai yang diisyaratkan 

 

 

 
 

Kepuasan 

Kerja  

Saya menyukai pekerjaaan 
di perusahaan saya bekerja. 

 

0.778 

 

 

 

 

 
0.000 

 

 

0.871 0.646 Valid 

Saya puas dengan 
pekerjaan yang diberikan 
oleh perusahaan.  

0.801 0.866 Valid 

Saya sangat senang bekerja 
di perusahaan ini.  0.710 0.930 Valid 

Saya menikmati pekerjaan 
yang diberikanoleh 
perusahaan. 

0.805 0.877 Valid  

Turnover 
Intention 

Saya berniat untuk tetap 
bekerja di perusahaan ini. 

  0.792 0.000 

0.880 0.885 
Valid 

Saya aktif mencari 
pekerjaan baru di luar. 

0.707 0.964 
Valid  

Saya tidak berniat bekerja 
di perusahaan ini dimasa 
depan. 0.876 0.897 

Valid 

Saya berpkir untukberhenti 
dari perusahaan ini. 

0.759 0.904 
Valid

ss 

Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 23 

Berdasarkan hasil diatas dapat disimpulkan bahwa item indikator atau 

pernyataan dalam kuesioner dari 6 variabel variabel tersebut benar-benar apa yang 

ingin diukur dalam penelitian ini. Pada tabel 4.1 menunjukkan seluruh indikator 

pernyataan dalam instrumen penelitian dapat memenuhi yang telah disyaratkan 

atau dapat disimpulkan bahwa semua indikator pernyataan dalam pre-test adalah 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi..., Bagus Rian Wibowo, Ma.-IBS, 2017



52 
 

Indonesia Banking School 

valid. Oleh karena itu, tidak ada item indikator yang harus dibuang, semua item 

indikator dalam penelitian ini dapat digunakan untuk tahap penelitian selanjutnya. 

4.2.2 Hasil Uji Reabilitas (Pre-Test) 

 Uji Reabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi dan reliabilitas 

indikator pernyataan-pernyataan dalam setiap kuesioner terhadap variabelnya. 

Dengan melihat batas nilai Cronbach’s Alpha ≥ 0,60 maka indikator pernyataan 

dalam kuesioner dinyatakan reliable, konsisten dan relevan terhadap variabel 

(Malhotra, 2010) berikut ini adalah hasil analisis reliabilitas indikator penelitian. 

Tabel 4.2 Hasil Uji Reabilitas Data Pre-test 

Variabel 
Cronbach’s 

alpha 
Kriteria 

Hubungan Rekan Kerja  0.930 Reliable 

Lingkungan Kerja 0.964 Reliable 

Kompensasi Finansial  0.974 Reliable 

Komitmen Organisasi 0.975 Reliable 

Kepuasan Kerja  0.980 Reliable 

Turnover Intention 0.981 Reliable 

Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 23 

Berdasarkan hasil pada tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa semua 

variabel peneltian yaitu hubungan rekan kerja, lingkungan kerja, kompensasi 

finansial, komitmen organisasi, kepuasan kerja dan Turnover Intention. 
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4.3 Profil Responden  

4.3.1 Jenis Kelamin  

 

Gambar 4.1 

 Dilihat dari gambar 4.1 Dapat dilihat bahwa responden yang berjenis 

kelamin laki – laki berjumlah 48 orang atau sebesar 75 % dari total responden 

yang berjumlah 62 orang, responden yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 

16 orang atau sebesar 25 %. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa 

mayoritas responden yang bekerja merupakan laki – laki. 

4.3.2 Usia 
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Gambar 4.2 

 Dilihat dari gambar 4.2 Dapat dilihat bahwa responden yang berusia < 25 

tahun berjumlah 10 orang atau sebesar 16% dari total responden yang berjumlah 

62 orang, responden yang berusia 25 – 35 tahun berjumlah 45 orang atau sebesar 

73% , responden yang berusia 36 – 45 tahun berjumlah 7 orang atau sebesar 11% , 

sedangkan yang berusia 46 – 55 tahun dan > 55 tahun tidak ada responden yang 

memilih rentan usia tersebut. 

4.3.3 Pendidikan 

 

Gambar 4.3 

 dilihat dari hasil gambar 4.3 pada pengolahan kuesioner, dapat diketahui 

bahwa responden yang berpendidikan SMA berjumlah 2 orang atau sebesar 3 %, 

dari total jumlah responden sebanyak 62 orang,responden yang berpendidikan D3 

berjumlah 20 orang atau sebesar 32 %, responden yang berpendidikan S1 

berjumlah 36 orang atau sebesar 58 %, responden yang berpendidikan S2 

berjumlah 4 orang atau sebesar 7 %. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa 
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S1 
58% 

S2 
7% 
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mayoritas responden yang berpendidikan S1 lebih banyak dibandingkan dengan 

yang lain. 

4.3.4 Lama Bekerja 

 

Gambar 4.4 

 Dilihat dari hasil gambar 4.4 pada pengolahan kueioner, dapat diketahui 

bahwa responden yang sudah bekerja selama > 6 bulan berjumlah 3 orang atau 

sebesar 5% dari total responden yang berjumlah 62 orang. Responden yang telah 

bekerja selama 1-2 tahun 31 orang atau sebesar 50 %. Responden yang bekerja 

lebih 3 tahun berjumlah 28 orang atau sebesar 45 %. Dari data tersebut dapat 

disimpulkan bahwa mayoritas responden yang bekerja 1-2 tahun lebih banyak 

penelitian ini. 
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4.3.5 Wilayah Tempat Tinggal  

 

Gambar 4.5 

 Dari hasil gambar 4.5 pada pengolahan kuesioner dapat diketahui bahwa 

responden yang bertempat tinggal di Jakarta berjumlah 31 orang atau sebesar 51 

% dari total responden yang berjumlah 62 orang. Responden yang bertempat 

tinggal di Bekasi berjumlah 22 orang atau sebesar 37 %, responden yang 

bertempat tinggal di Depok berjumlah 5 orang atau sebesar 8 %, responden yang 

bertempat tinggal di Tangerang berjumlah 1 orang atau sebesar 2 %, sedangkan 

responden yang bertempat tinggal di Bogor berjumlah 1 orang atau sebesar 2 %.  

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas pegawai BFI bertempat 

tinggal di Jakarta. 

4.4 Mengevaluasi  Model Pengukuran atau Outer Model 

 Outer model yang menspesifikasi hubungan antara variabel laten dengan 

indikator atau variabel manifestnya (measurement model). Outer model sering 
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juga disebut dengan (outer relation atau measurement model) mendefinisikan 

bagaimana setiap blok indikator berhubungan dengan variabel latennya. Model 

pengukuran atau outer model dengan indikator refleksif dievaluasi dengan 

convergent validity dan discriminant validity dari indikatornya dan composite 

reliability untuk blok indikator. 

4.4.1 Construct Validity 

 Validitas konstruk dari measurement model dengan indikator reflektif 

dapat diukur dengan loading score dan menggunakan parameter Average 

Variance Extraced (AVE). suatu konstruk dinyatakan reliable jika nilai loading 

score > 0.5, AVE > 0.5 (Ghozali, 2014). Hasil output korelasi antar indikator 

dengan konstruknya dapat dilihat pada tabel 4.3 

Tabel 4.3 Cross Loading 

Construct Indikator 
Loading 

Factor 
Kriteria 

Hubungan 

Rekan Kerja 

HR1 Saya memiliki rekan kerja yang 
ramah di tempat kerja. 

0.898 Valid 

HR2 Rekan kerja mendukung 
pekerjaan saya di tempat 
kerja. 

0.847 Valid 

HR3 Supervisor mendukung 
pekerjaan saya di tempat kerja.  

0.910 Valid 

HR4 Saya memiliki interaksi yang 
baik dengan rekan kerja di 
tempat kerja.  

0.886 Valid 

HR5 Saya mempunyai hubungan 
yang baik dengan rekan kerja. 

0.864 Valid 
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Construct Indikator 
Loading 

Factor 
Kriteria 

Lingkungan 

Kerja 

LK1 Perusahaan saya bekerja 
menyediakan lingkungan kerja 
yang baik dan sehat. 

0.921 Valid 

LK2 Perusahaan saya memberikan 
pakaian kantor yang sesuai 
untuk bekerja. 

0.935 Valid 

LK3 Perusahaa saya menyediakan 
peralatan yang mendukung 
untuk memfasilitasi pekerjaan. 

0.882 Valid 

LK4 Saya dapat menangani tugas 
yang diberikan ditempat kerja 
saya.  

0.922 Valid 

Kompensasi 

Finansial 

KF1 Saya puas dengan gaji yang 
diberikan oleh perusahaan. 

0.970 Valid 

KF2 Perusahaan membayar gaji 
saya tepat waktu. 

0.968 Valid 

KF3 Perusahaan saya memberikan 
bonus sesuai dengan pekerjaan 
saya. 

0.961 Valid 

Komitmen 

Organisasi 

KO1 Saya memiliki loyalitas yang 
besar terhadap perusahaan. 

0.961 Valid 

KO2 Saya sangat peduli dengan 
nasib perusahaan saya. 

0.969 Valid 

KO3 Saya bangga jadi bagian di 
perusahaan saya. 

0.950 Valid 

KO4 Saya bersedia bekerja keras 
untuk membantu perusahaan 
agar menjadi sukses.  

0.962 Valid 

Kepuasan Kerja 

KK1 Saya menyukai pekerjaaan di 
perusahaan saya bekerja. 

0.970 Valid 

KK2 Saya puas dengan pekerjaan 
yang diberikan oleh 
perusahaan. 

0.972 Valid 

KK3 Saya sangat senang bekerja di 
perusahaan ini.  

0.968 Valid 

KK4 Saya menikmati pekerjaan yang 
diberikan oleh perusahaan. 

0.970 Valid 

Turnover 

Intention 

TI1 Saya tidak berniat untuk tetap 
bekerja di perusahaan ini. 

0.970 Valid  

TI2 Saya aktif mencari pekerjaan 
baru di luar. 

0.972 Valid 

TI3 Saya tidak berniat bekerja di 
perusahaan ini dimasa depan. 

0.968 Valid 

TI4 Saya berpkir untuk berhenti 
dari perusahaan ini. 

0.970 Valid 

Sumber : Pengolahan data dengan SmartPLS 3.0  
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 Berdasarkan pada pengujian outer model tersebut maka didapatkan hasil 

bahwa seluruh indikator telah valid yaitu loading factor hasilnya > 0.5 dan AVE > 

0.5. Gambar 4.6 berikut menunjukkan hasil output outer model : 

 

Gambar 4.6 Outer Model 

4.4.2 Convergent Validity 

 Untuk menilai convergent validity suatu konstruk dapat dilakukan dengan 

melihat skor average varian extracted (AVE), masing-masing harus bernilai 

diatas 0,5 (Sarwono dan Narimawati, 2015). Adapun menurut Chain (Ghozali, 

2014) penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai loading 

0,5 sampai 0,6 cukup. Dengan demikian dapat disimpulkan dengan melihat tabel 

4.4 dibawah tampak konstruk mempunyai convergent validity yang baik 
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Tabel 4.4 Average Variance Exracted  

Construct  Average Variance Extraced (AVE) 

Hubungan Rekan Kerja 0.777 

Lingkungan Kerja  0.838 

Kepuasan kerja 0.941 

Kompensasi Finansial 0.977 

Komitmen Organisasi 0.979 

Turnover Intention 0.974 

Sumber : Pengolahan data dengan smartPLS 3.0 

4.4.3 Discriminant Validity 

 Discriminant validity dari model pengukuran (outer model) dengan 

indikator reflektif dinilai berdasarkan cross loading  pengukuran dengan konstruk. 

Menurut Ghozali (2014) diharapkan setiap blok indikator memiliki loading lebih 

tinggi untuk setiap variabel laten yang diukur dan dibandingkan dengan indikator-

indikator untuk laten variabel lainnya. Jika korelasi konstruk dengan item 

pengukuran lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya, maka hal itu 

menunjukan bahwa konstruk laten memprediksi ukuran pada blok mereka lebih 

baik dari pada ukuran pada blok lainnya. Berikut tabel cross loading: 
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Tabel 4.5 Cross Loading  

 Hubungan 

Rekan Kerja 

Kepuasan 

kerja 

Komitmen 

Organisasi 

Kompensasi 

Finansial 

Lingkungan 

kerja 

Turnover 

Intention 

HR1 0.898 0.619 0.445 0.334 0.658 -0.469 

HR2 0.847 0.587 0.564 0.338 0.600 -0.517 

HR3 0.910 0.678 0.515 0.339 0.724 -0.486 

HR4 0.886 0.610 0.481 0.318 0.682 -0.456 

HR5 0.864 0.669 0.470 0.282 0.737 -0.496 

KF1 0.396 0.498 0.777 0.970 0.332 -0.639 

KF2 0.354 0.499 0.759 0.968 0.352 -0.653 

KF3 0.304 0.426 0.654 0.961 0.301 -0.619 

KK1 0.736 0.970 0.593 0.480 0.680 -0.553 

KK2 0.728 0.972 0.583 0.487 0.723 -0.600 

KK3 0.676 0.968 0.548 0.453 0.669 -0.569 

KK4 0.715 0.970 0.616 0.490 0.693 -0.554 

KO1 0.579 0.571 0.961 0.743 0.423 -0.673 

KO2 0.543 0.588 0.969 0.757 0.422 -0.673 

KO3 0.506 0.575 0.950 0.707 0.402 -0.628 

KO4 0.520 0.585 0.962 0.704 0.420 -0.630 

LK1 0.726 0.666 0.400 0.320 0.921 -0.521 

LK2 0.749 0.640 0.396 0.302 0.935 -0.527 

LK3 0.664 0.622 0.348 0.290 0.882 -0.483 
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Hubungan 

Rekan Kerja 

Kepuasan 

kerja 

Komitmen 

Organisasi 

Kompensasi 

Finansial 

Lingkungan 

kerja 

Turnover 

Intention 

LK4 0.692 0.681 0.440 0.333 0.922 -0.489 

TI1 -0.547 -0.579 -0.637 -0.634 -0.552 0.948 

TI2 -0.534 -0.532 -0.623 -0.574 -0591 0.943 

TI3 -0.516 -0.551 -0.656 -0.671 -0.504 0.962 

TI4 -0.491 -0.566 -0.661 -0.624 -0.454 0.948 

Sumber : Pengolahan data dengan smartPLS 3.0 

Pada tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa adanya discriminant validity 

yang baik karena nilai korelasi indikator terhadap konstruknya lebih tinggi 

dibandingkan nilai korelasi indikator dengan konstruk yang lain. Sebagai contoh 

loading factor HR1, HR2, HR3, HR4, dan HR5 pada variabel Hubungan Rekan 

Kerja adalah sebesar 0.898, 0.847, 0.910, 0.886, dan 0.864. jumlah ini lebih tinggi 

dibandingkan loading faktor dengan konstruk lainnya yaitu Lingkungan Kerja, 

Kepuasan Kerja, Kompensasi Finansial, Komitmen Organisasi dan Turnover 

Intention. Selain itu tabel diatas menunjukkan bahwa korelasi indikator dengan 

konstruk lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konstruk laten memprediksi 

indikator pada blok mereka lebih baik dibandingkan dengan indikator di blok lain. 

4.4.4 Construct Reliability 

Ghozali (2014) menyatakan bahwa reliabilitas konstruk dari measurement 

model dengan indikator refleksif dapat diukur dengan melihat nilai composite 

realibility dan Cronbach’s Alpha dari blok indikator yang mengukur konstruk. 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi..., Bagus Rian Wibowo, Ma.-IBS, 2017



63 
 

Indonesia Banking School 

Menurut Ghozali (2014) suatu konstruk dikatakan reliabel jika nilai composite 

reliability diatas 0.7, sehingga seluruh konstruk dinyatakan reliabel. Berikut 

terlampir nilai composite realibility pada tabel 4.6: 

Tabel 4.6 Composite Reliability  

Construct  Composite Reliability 

Hubungan Rekan Kerja 0.945 

Liingkungan Kerja  0.954 

Kepuasan kerja 0.984 

Kompensasi Finansial 0.977 

Komitmen Organisasi 0.979 

Turnover Intention 0.974 

Sumber : Pengolahan data dengan smartPLS 3.0 

Dilihat dari tabel 4.6 diatas bahwa nilai Composite Realibility untuk semua 

konstruk adalah > 0.7 yang menunjukan bahwa semua konstruk pada model yang 

diestimasi memenuhi kriteria reliabel. Kemudian uji reliabilitas juga dapat 

diperkuat dengan Cronbach’s Alpha dimana output smartPLS 3.0 memberikan 

hasil sebagai berikut yang ada di tabel 4.7. 

 

 

 

 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi..., Bagus Rian Wibowo, Ma.-IBS, 2017



64 
 

Indonesia Banking School 

Tabel 4.7 Cronboach’s alpha  

Construct  Cronboach’s alpha 

Hubungan Rekan Kerja 0.928 

Lingkungan Kerja  0.935 

Kepuasan kerja 0.979 

Kompensasi Finansial 0.965 

Komitmen Organisasi 0.972 

Turnover Intention 0.964 

Sumber : Pengolahan data dengan smartPLS 3.0 

Dari hasil pengolahan data yang dilihat dari tabel 4.7 lebih dari nilai yang 

disarankan yaitu > 0.7 dan dapat dilihat bahwa nilai Cronbach’s Alpha untuk 

semua konstruk berada > 0.6 yang berarti semua konstruk pada model yang 

diestimasi memenuhi kriteria reliabel. 

4.5 Evaluasi Model Struktural atau Inner Model 

Pada pengujian inner model atau model structural dilakukan untuk melihat 

hubungan antara konstruk, nilai signifikansi dan R-square dari model penelitian. 

Variabel konstruk kepuasan kerja dapat dijelaskan oleh variabel konstruk 

Hubungan Rekan Kerja dan Lingkungan Kerja sebesar 59.40% sedangkan 40.60% 

dijelaskan oleh variabel lain yang diteliti. Selanjutnya, variabel konstruk 

Komitmen Organisasi dapat dijelaskan oleh variabel konstruk kepuasan kerja dan 

kompensasi finansial sebesar 64.50% sedangkan 35.50% dijelaskan oleh variabel 

lain yang diteliti. Selanjutnya variabel konstruk Kepuasan Kerja, Komitmen 
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Organisasi, Kompensasi Finansial sebesar 55.30% sedangkan 44.70% dijelaskan 

oleh variabel lain yang diteliti.  

Tabel 4.8 R-Square 

Construct R-Square 

Kepuasan Kerja 0.594 

Komitmen Organisasi 0.645 

Turnover Intention 0.553 

Sumber: Pengolahan data dengan SmartPLS 3.0 

4.6 Pengujian Hipotesis 

 Signifikansi parameter yang diestimasi memberikan informasi yang sangat 

berguna mengenai pengaruh antara variabel konstruk. Dasar yang digunakan 

dalam menguji hipotesis adalah nilai yang terdapat pada output path coeficients 

yang terlampir pada tabel 4.9 

Tabel 4.9 Path Coefficient 

 Path 

Coefficient 

t-statistics 

(|O/STERR|) 

P Values 

Hubungan rekan kerja -> 

Kepuasan Kerja  

 

0.461 3.044 0.0025 
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 Path 

Coefficient 

t-statistics 

(|O/STERR|) 

P Values 

Lingkungan Kerja -> Kepuasan 

Kerja  
0.357 2.310 0.0216 

Kepuasan kerja -> Turnover 

Intention 
- 0,261 2.903 0.0040 

Kepuasan Kerja -> Komitmen 

Organisasi 
0.304 2.504 0.0128 

Kompensasi Finansial -> 

Komitmen Organisasi 
0.609 5.287 0.0000 

Kompensasi Finansial -> Turnover 

Intention 
-0.321 3.192 0.0016 

Komitmen Organisasi -> Turnover 

Intention 
-0.277 2.076 0.0388 

Sumber: Pengolahan data dengan smartPLS 3.0 

 

 

 

 

 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi..., Bagus Rian Wibowo, Ma.-IBS, 2017



67 
 

Indonesia Banking School 

4.6.1 Pengaruh Hubungan Rekan Kerja terhadap Kepuasan kerja  

 Pada tabel 4.9 diatas, dapat dilihat bahwa hubungan rekan kerja dengan 

kepuasan  kerja adalah signifikan, karena nilai T-statistik bernilai diatas 1,96 yaitu 

sebesar 3.044 dan  nilai P value sebesar 0.000 < 0.05. Kemudian pada tabel 

tersebut dapat disimpulkan bahwa Ho1 ditolak yang berarti terdapat pengaruh 

antara hubungan  rekan kerja terhadap kepuasan kerja. Hal ini menunjukkan nilai 

path coefficient dinyatakan positif karena nilainya sebesar 0.461 yang 

menunjukkan bahwa variabel Hubungan Rekan Kerja dengan Kepuasan kerja 

adalah positif. Dengan demikian hipotesis Ha1 dalam penelitian ini yang 

menyatakan bahwa Hubungan Rekan Kerja berpengaruh positif terhadap 

Kepuasan Kerja diterima.  

 Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya Hubungan Rekan 

Kerja akan lebih meningkatkan Kepuasan kerja. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian Lee, Huang & zhao (2011) yang menunjukkan bahwa jika 

perusahaan dapat menciptakan hubungan rekan kerja yang harmonis antar 

karyawan maka kepuasan kerja dapat secara efektif meningkatkan kepuasan kerja 

karyawan. 

4.6.2 Pengaruh Lingkungan kerja terhadap Kepuasan Kerja 

Pada tabel 4.9 path coefficient diatas, dapat dilihat bahwa Lingkungan 

Kerja dengan Kepuasan Kerja adalah signifikan, karena nilai T-statistik bernilai 

diatas 1,96 yaitu sebesar 2.310 dan nilai P value sebesar 0.000 < 0.05. Kemudian 

pada tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Ho2 ditolak yang berarti terdapat 
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pengaruh antara Lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja. Hal menunjukkan 

nilai path coefficient dinyatakan positif karena nilainya sebesar 0.357 yang  

menunjukkan bahwa variabel Lingkungan Kerja dengan Kepuasan kerja adalah 

positif. Dengan demikian hipotesis Ha2 dalam penelitian ini menyatakan bahwa 

Lingkungan Kerja berpengaruh positif signifikan terhadap Kepuasan Kerja 

diterima. 

Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa adanya Lingkungan 

Kerja akan  lebih meningkatkan kepuasan kerja hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian Lee, Huang & Zhao, 2011 menunjukkan bahwa jika perusahaan 

menyediakan lingkungan kerja yang lebih baik maka kepuasan kerja karyawan 

dapat meningkat. 

4.6.3 Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Turnover Intention 

Pada tabel 4.9 diatas, dapat dilihat bahwa Kepuasan Kerja dengan 

Turnover Intentionadalah signifikan, karena nilai T-statistik bernilai diatas 1,96 

yaitu sebesar 2.903 dan nilai P value sebesar 0.000 < 0.05. Kemudian pada tabel 

tersebut dapat disimpulkan bahwa Ho3 ditolak yang berarti terdapat pengaruh 

antara kepuasan kerja terhadap Turnover Intention. Hal ini menunjukkan nilai 

path coefficient dinyatakan negatif karena nilainya sebesar -0.261 yang 

menunjukkan bahwa variabel Kepuasan Kerja dengan Turnover Intention adalah 

negatif. Dengan demikian hipotesis Ha3 dalam penelitian ini menyatakan bahwa 

Kepuasan Kerja berpengaruh negatif signifikan terhadap Turnover Intention 

diterima. 
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 Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh 

kepuasan kerja terhadap Turnover Intention hasil ini sejalan dengan penelitian 

Devi & Sudibia (2015) menunjukkan bahwa adanya pengaruh negatif antara 

kepuasan kerja dengan Turnover Intention. Karyawan yang tidak puas cenderung 

memiliki niat untuk meninggalkan organisasi mereka dan mencari pekerjaan 

alternatif lain. 

4.6.4 Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Komitmen Organisasi  

Pada tabel 4.9 diatas, dapat dilihat bahwa pengaruh kepuasan kerja dengan 

komitmen organisasi adalah signifikan, karena nilai T-statistik bernilai diatas 1,96 

yaitu sebesar 2.504 dan nilai P value sebesar 0.000 < 0.05.Kemudian pada tabel 

tersebut dapat disimpulkan bahwa Ho4 ditolak yang berarti terdapat pengaruh 

antara kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi. Hal ini juga menunjukkan 

nilai path coefficient dinyatakan positif karena nilainya sebesar 0.304 yang 

menunjukkan bahwa variabel Kepuasan Kerja dengan Komitmen Organisasi 

adalah positif.Dengan demikian hipotesis Ha4 dalam penelitian ini menyatakan 

bahwa Kepuasan Kerja berpengaruh positif signifikan terhadap Komitmen 

Organisasi diterima. 

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya Kepuasan Kerja akan 

lebih meningkatkan Komitmen Organisasi hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian Puspitawati & Riana (2015) menunjukkan bahwa semakin baik 

kepuasan kerja yang dirasakan oleh karyawan maka akan semakin tinggi 

komitmen karyawan terhadap organisasi demikian sebaliknya. 
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4.6.5 Pengaruh Kompensasi Finansial terhadap Komitmen Organisasi 

Pada tabel 4.9 diatas, dapat dilihat bahwa pengaruh Kompensasi Finansial 

dengan komitmen organisasi adalah signifikan, karena nilai T-statistik bernilai 

diatas 1,96 yaitu sebesar 5.287 dan nilai P value sebesar 0.000 < 0.05. Kemudian 

spada tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Ho5 ditolak yang berarti terdapat 

pengaruh antara kompensasi finansial terhadap komimen organisasi.Hal ini 

menunjukkan nilai path coefficient dinyatakan positif karena nilainya sebesar 

0.609 yang menunjukkan bahwa variabel Kompensasi Finansial dengan 

Komitmen Organisasi adalah positif.Dengan demikian hipotesis Ha5 dalam 

penelitian ini menyatakan bahwa Kompensasi Finansial berpengaruh positif 

signifikan terhadap Komitmen Organisasi diterima. 

Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh 

Kompensasi Finansial akan lebih meningkatkan komitmen organisasi hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian Ardiyanto et, al (2015) menunjukkan 

bahwa jika kompensasi finansial yang diterima karyawan tinggi, maka semakin 

tinggi pula komitmen yang dimiliki karyawan terhadap organisasi. 

4.6.6 Pengaruh Kompensasi Finansial terhadap Turnover Intention 

Pada tabel 4.9 diatas, dapat dilihat bahwa Kompensasi Finansial dengan 

Turnover Intention adalah signifikan, karena nilai T-statistik bernilai diatas 1,96 

yaitu sebesar 3.192 dan nilai P value sebesar 0.000 < 0.05.Kemudian pada tabel 

tersebut dapat disimpulkan bahwa Ho6 ditolak yang berarti terdapat pengaruh 

antara kompensasi finansial terhadap Turnover Intention. Hal ini menunjukkan 
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nilai path coefficient dinyatakan negatif karena nilainya sebesar -0.321 yang  

menunjukkan bahwa variabel Kompensasi Finansial dengan Turnover Intention 

adalah negatif. Dengan demikian hipotesis Ha6 dalam penelitian ini menyatakan 

bahwa kompensasi finansial  berpengaruh negatif signifikan terhadap Turnover 

Intention diterima. 

 Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara 

kompensasi finansial terhadap Turnover Intention hasil penelitian ini sejalan 

dengan Devi & Sudibia (2015) menunjukkan bahwa semakin besar kompensasi 

finansial yang diterima maka niat karyawan untuk keluar dari pekerjaan akan 

berkurang karena karyawan merasa dihargai dengan kebutuhannya yang dapat 

terpenuhi. 

4.6.7 Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Turnover Intention 

Pada tabel 4.9 diatas, dapat dilihat bahwa Komitmen Organisasi dengan 

Turnover Intention adalah signifikan, karena nilai T-statistik bernilai diatas 1,96 

yaitu sebesar 2.076 dan nilai P value sebesar 0.000 < 0.05.Kemudian pada tabel 

tersebut dapat disimpulkan bahwa Ho7 ditolak yang berarti terdapat pengaruh 

antara komitmen orgaisasi terhadap Turnover Intenion.Hal ini menunjukkan nilai 

path coefficient dinyatakan negatif karena nilainya sebesar -0.277 yang 

menunjukkan bahwa variabel Komitmen Organisasi dengan Turnover Intention 

adalah negatif.Dengan demikian hipotesis Ha7 dalam penelitian ini menyatakan 

bahwa Komitmen Organisasi berpengaruh negatif signifikan terhadap Turnover 

Intention diterima. 
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Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh komitmen 

Organisasi dengan Turnover Intention hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian Lee, Huang & Zhao (2011) menunjukkan bahwa karyawan yang 

memiliki komitmen yang tinggi terhadap perusahaan, maka karyawan tidak 

memiliki niat untuk keluar dari pekerjannya. 

4.7 Implikasi Manajerial  

Peneliti menyarankan variabel yang mempengaruhi kepuasan kerja yaitu 

hubungan rekan kerja dengan nilai path coefficient sebesar 0.461.Dalam variabel 

hubungan rekan kerja indikator yang berpengaruh paling besar merupakan 

indikator HR3 dengan nilai factor loading sebesar 0,910 pada (supervisor 

mendukung pekerjaan saya di tempat kerja).Hal ini menunjukan bahwa karyawan 

PT. XYZ mendapatkan dukungan dari supervisor seperti mengarahkan karyawan 

dalam berkerja harus lebih baik dan mengikuti standar operasi prosedur yang 

berlaku.Peneliti menyarankan agar supervisor perusahaan di cabang dengan 

karyawan menjaga hubungan baik sehingga menciptakan suasana yang kondusif 

dan terjaga agar operasional perusahaan berjalan dengan baik. 

Variabel berikutnya yang mempengaruhi variabel kepuasan kerja di jalur 

yang lain yaitu lingkungan kerja dengan nilai path coefficient 0.357. Dalam 

variabel lingkungan kerja indikator yang paling berpengaruh paling besar 

merupakan indikator LK2 dengan nilai factor loading sebesar 0.935 (perusahaan 

saya memberikan pakaian kantor yang sesuai untuk bekerja).Hal ini menunjukan 

ada respon positif dari karyawan untuk kebijakan perusahaan seperti pemberian 
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seragam dan membuat karyawan merasa nyaman di lingkungan mereka bekerja. 

peneliti menyarankan agar perusahaan mempertahankan kebijakan dalam 

pemberian seragam yang sesuai dengan pekerjaan karyawan dan perusahaan dapat 

meningkatkan fasilitas tersebut dengan  membuat desain yang menarik dan 

memberikan bahan yang nyaman dipakai sehingga karyawan senang dan nyaman 

menggunakan pakaian dinas kantor yang disediakan karyawan. 

Variabel selanjutnya yang berpengaruh terhadap Turnover Intention 

dengan nilai path coefficient -0,261. Dalam variabel kepuasan kerja indikator 

yang paling berpengaruh paling besar adalah indikator KK3 dengan nilai factor 

loading sebesar 0.968 (saya sangat senang bekerja di perusahaan ini).Karyawan 

PT. XYZ merasa cukup senang bekerja di PT. XYZ sehingga dapat mengurangi 

Turnover Intention perusahaan. Peneliti menyarankan PT. XYZ agar dapat 

memperhatikan faktor lain yang dapat membuat karyawan senang bekerja di PT. 

XYZ seperti perusahaan memperhatikan kebersamaan karyawan, kemudian 

mengadakan family gathering. Hal tersebut akan berdampak pada kesenangan 

karyawan yang bekerja di PT. XYZ.  

Variabel berikutnya yang paling berpengaruh pada Turnover Intention 

dengan nilai path coefficient sebesar -0,277.Dalam variabel komitmen organisasi 

indikator yang berpengaruh paling besar adalah indikator KO3 dengan nilai factor 

loading sebesar 0.950 (saya bangga jadi bagian di perusahaan ini).Karyawan PT. 

XYZ merasa kurang bangga menjadi bagian perusahaan. Karena di PT. XYZ 

kurang  memberikan apreasiasi terhadap karyawan yang mencapai target sehingga 

hal ini dapat membuat karyawan merasa kurang bangga. Peneliti menyarankan 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi..., Bagus Rian Wibowo, Ma.-IBS, 2017



74 
 

Indonesia Banking School 

PT. XYZ harus mengadakan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kepedulian 

karyawan kepada masa depan PT. XYZ, sehingga akan  memacu  karyawan untuk 

bekerja mencapai target lalu karyawan yang mencapai target harus diapresiasi 

bonus kecil seperti voucher makan, voucher liburan dan sebagainya sehingga 

karyawan merasadihargai dan karyawan akan merasa bangga bekerja di PT. XYZ.  

Variabel berikutnya yang berpengaruh pada turnover intention dengan 

nilai path coefficient sebesar -0.321.Dalam variabel kompensasi finansial  

indikator yang berpengaruh dapat dibuktikan pada factor loading sebesar 0.961 

yaitu pada indikator KF3 (perusahaan saya memberikan bonus sesuai dengan 

pekerjaan saya).Karyawan PT. XYZ merasa bahwa bonus yang didapat dari 

perusahaan tidak sesuai dengan beban kerja yang diberikan perusahaan. Peneliti 

menyarankan BFI harus mengevaluasi pemberian bonus kepada karyawan secara 

periodik untuk mengakomodasi perubahan sesuai dengan tanggung jawab 

pekerjaan karyawannya dan juga standar bonus industri leasing agar bonus yang 

diberikan kompetitif dan mampu mempertahankan pegawai lama, selain itu juga 

untuk menarik minat pegawai baru agar mereka tertarik bekerja di PT. XYZ. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Dilakukannya penelitian ini untuk menganaslisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi Turnover Intention studi pada PT.XYZ Finance Indonesia Tbk cabang 

Sunter. Dari hasil analisis data yang dilakukan dengan menggunakan analisis 

smartPLS 3.0 menunjukkan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hubungan rekan kerja berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

kepuasan kerja. 

2. Lingkungan kerja berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

kepuasan kerja. 

3. Kepuasan kerja berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap Turnover 

Intention. 

4. Kepuasan kerja berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap komitmen 

organisasi. 

5. Kompensasi finansial berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

komiten organisasi  

6. Kompensasi finansial berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap 

Turnover Intention. 
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7. Komitmen organisasi berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap 

Turnover Intention 

5.2 Saran 

 Penelitian ini tentu saja masih jauh dari sempurna dan tentunya memiliki 

keterbatasan sehingga masih memerlukan penyempurnaan untuk penelitian di masa 

yang akan datang. Oleh karena itu, berikut beberapa saran yang peneliti berikan 

sebagai pertimbangan untuk kemajuan PT XYZ Finance Indonesia Tbk cabang 

Sunter dan saran ini sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya, antara lain: 

1. Perusahaan yang mampu membuat karyawannya merasa nyaman dalam 

bekerja adalah perusahaan yang peduli dengan karyawannya. Sehingga para 

karyawan yang bekerja di PT. XYZ Finance Indonesia Tbk cabang Sunter 

mempunyai keinginan tinggi untuk memajukkan perusahaan. Terdapat 

beberapa hal yang bisa dilakukan PT. XYZ Finance Indonesia Tbk cabang 

Sunter untuk mengurangi Turnover Intention pada perusahaan berdasarkan 

penelitian ini. Perusahaan perlu memberikan perhatian lebih terhadap 

kompensasi finansial yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan yang 

sesuai dengan tanggung jawab pekerjaannya, sehingga karyawan akan merasa 

dihargai dan mampu menurunkan tingkat Turnover Intention pada karyawan. 

Selain itu perusahaan harus membuat karyawan merasa nyaman dan senang 

bekerja di perusahaan, yaitu dengan cara menyatukan kebersamaan antar 
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pegawai dan membuat family gathering dengan sesama karyawan. Dengan 

cara tersebut, akan membuat karyawan mendapatkan kepuasan kerja yang 

terus meningkat dan dapat meningkatkan komitmen karyawan terhadap 

perusahaan.   

2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan 

objek yang berbeda misalnya perusahaan di bidang manufaktur atau di 

industri konstruksi. Dengan demikian dipastikan memiliki tingkat Turnover 

Intention yang berbeda-beda pula. Hal tersebut menjadikan penelitian yang 

dilakukan akan lebih menarik dan lebih bermanfaat untuk masyarakat luas. 
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LAMPIRAN 1 

Kuesioner 

Responden Yth. 

Perkenalkan, nama saya Bagus Rian Wibowo, Mahasiswa STIE Indonesia Banking 

School yang sedang melakukan penelitian tugas akhir yang berjudul “Faktor-Faktor 

yang Mempengaruhi Turnover Intention  pada karyawan PT. BFI Finance 

Indonesia Tbk cabang Sunter”. Penelitian ini dilaksanakan sebagai instrumen 

untuk pengumpulan data responden. Maka dari itu, Saya memohon kesediaan teman-

teman untuk berpartisipasi dengan menjawab sejumlah pertanyaan yang disajikan 

dalam halaman ini. Kerahasiaan atas data dan jawaban anda terjamin. Atas 

perhatiannya saya ucapkan terima kasih.  

Apakah Anda pegawai tetap di PT. BFI Finance cabang Sunter? 

a. Ya    b. Tidak* 
* Jika “Tidak”, Anda tidak perlu melanjutkan kuesioner ini, Terima Kasih. 

 

Profil Responden: 

Jawablah dan beri tanda (√) pada pilihan jawaban yang paling sesuai. 

1. Jenis kelamin : [  ] Laki-Laki [     ] Perempuan 

2. Usia  : [  ] < 25 tahun [     ] 46-55 tahun 

  [ ] 25-35 tahun [     ] > 55 tahun 

  [  ] 36-45 tahun 
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3. Pendidikan : [ ] SMA 

  [ ] D3 

  [ ] S1 

  [ ] S2 

 

4. Lama bekerja : [ ] ≥ 6 bulan  

  [ ] 1- 2 tahun 

  [ ]  ≥ 3tahun 

 

5. Wilayah Tempat Tinggal Anda : [ ] Jakarta  

  [ ] Bekasi  

  [  ] Depok 

  [  ] Tangerang  

  [ ] Bogor 

  [ ] Lainnya…………… 

Petunjuk : Berikut terdapat serangkaian pernyataan. Berikan tanda (√) pada kolom 

pilihan yang paling sesuai dengan perasaan dan pemahaman Anda. Penilaian yang 

semakin ke kanan menandakan sangat setuju (SS) sedangkan penilaian yang semakin 

ke kiri menandakan sangat tidak setuju (STS).  

1 = Sangat Tidak Setuju   4 = Cukup Setuju  

2 = Tidak Setuju    5 = Setuju  

3 = Kurang Setuju    6 = Sangat Setuju 
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No. Pernyataan 
STS  SS 

1 2 3 4 5 6 

1. Saya memiliki rekan kerja yang ramah di PT. BFI 
Finance Indonesia Tbk 

      

2. Rekan kerja mendukung pekerjaan saya di PT. BFI 
Finance Indonesia Tbk 

      

3. Supervisor saya mendukung pekerjaan saya PT. BFI 
Finance Indonesia Tbk 

      

4. Saya memiliki interaksi yang baik dengan rekan kerja 
saya di saya PT. BFI Finance Indonesia Tbk 

      

5. Saya memilki interaksi yang baik dengan supervisor di 
PT. BFI Finance Indonesia Tbk 

      

6. PT. BFI Finance Indonesia Tbk menyediakan 
lingkungan kerja yang baik dan sehat 

      

7. PT. BFI Finance Indonesia Tbk menyediakan pakaian 
yang sesuai dengan pekerjaan saya 

      

8. Saya mendapatkan peralatan yang mendukung untuk 
memfasilitasi pekerjaan saya 

      

9. Saya dapat menangani tugas yang diberikan PT. BFI 
Finance Indonesia Tbk dengan penilaian saya 

      

10. Saya puas dengan gaji yang diberikan PT. BFI Finance 
Indonesia Tbk 

      

11. Saya mendapatkan gaji tepat waktu d saya PT. BFI 
Finance Indonesia Tbk 

      

12. PT. BFI Finance Indonesia Tbk memberikan bonus 
sesuai dengan pekerjaan saya 

      

13. Saya memiliki loyalitas yang besar terhadap PT. BFI 
Finance Indonesia Tbk 

      

14. Saya sangat peduli dengan nasib PT. BFI Finance 
Indonesia Tbk 

      

15. Saya bangga jadi bagian dari PT. BFI Finance Indonesia 
Tbk 

 
    

 
 

16. Saya bersedia bekerja keras membantu PT. BFI Finance 
Indonesia Tbk untuk menjadi sukses     

 
 

17. Saya menyukai pekerjaan saya di PT. BFI Finance 
Indonesia Tbk     

 
 

18. Saya puas dengan pekerjaan yang yang diberikan PT. 
BFI Finance Indonesia Tbk kepada saya     

 
 

19. Saya sangat senang bekerja di PT. BFI Finance 
Indonesia Tbk     
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No. Pernyataan 
STS  SS 

1 2 3 4 5 6 

20. Saya menikmati pekerjaan yang diberikan oleh PT. BFI 
Finance Indonesia Tbk     

 
 

21. Saya tidak berniat untuk tetap bekerja di PT. BFI 
Finance Indonesia Tbk     

 
 

22.  Saya aktif mencari pekerjaan baru di luar PT. BFI 
Finance     

 
 

23. Saya tidak berniat bekerja di PT. BFI Finance Indonesia 
Tbk di masa depan     

 
 

24. Saya berpikir untuk berhenti dari PT. BFI Finance 
Indonesia Tbk     
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LAMPIRAN 2 Pre-Test  Uji Validitas dan Reabilitas 

Hubungan Rekan Kerja   

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .846 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 119.942 

Df 10 

Sig. .000 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Anti-image Matrices 

 HR1 HR2 HR3 HR4 HR5 

Anti-image Covariance HR1 .252 .012 -.107 .013 -.132 

HR2 .012 .384 -.042 -.108 -.022 

HR3 -.107 -.042 .171 -.095 .009 

HR4 .013 -.108 -.095 .197 -.068 

HR5 -.132 -.022 .009 -.068 .344 

Anti-image Correlation HR1 .822a .037 -.517 .059 -.449 

HR2 .037 .909a -.163 -.394 -.061 

HR3 -.517 -.163 .814a -.518 .035 

HR4 .059 -.394 -.518 .829a -.262 

HR5 -.449 -.061 .035 -.262 .880a 

 

Component Matrix
a 

 
Component 

1 

HR1 .887 

HR2 .833 

HR3 .934 

HR4 .924 

HR5 .862 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.930 5 
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Lingkungan Kerja 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .867 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 135.256 

Df 6 

Sig. .000 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.964 4 
 

  

 

 

 

 

 

Anti-image Matrices 

 LK1 LK2 LK3 LK4 

Anti-image Covariance LK1 .216 -.022 -.031 -.073 

LK2 -.022 .154 -.073 -.039 

LK3 -.031 -.073 .128 -.050 

LK4 -.073 -.039 -.050 .138 

Anti-image Correlation LK1 .905a -.123 -.184 -.421 

LK2 -.123 .866a -.516 -.267 

LK3 -.184 -.516 .842a -.373 

LK4 -.421 -.267 -.373 .858a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

Component Matrix
a 

 
Component 

1 

LK1 .931 

LK2 .951 

LK3 .961 

LK4 .960 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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Kepuasan Kerja 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .778 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 55.974 

Df 6 

Sig. .000 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.980 4 

 

 

      
 

Anti-image Matrices 

 KK1 KK2 KK3 KK4 

Anti-image Covariance KK1 .743 .012 -.127 -.023 

KK2 .012 .390 -.162 -.079 

KK3 -.127 -.162 .264 -.160 

KK4 -.023 -.079 -.160 .378 

Anti-image Correlation KK1 .871a .022 -.287 -.044 

KK2 .022 .801a -.506 -.207 

KK3 -.287 -.506 .710a -.505 

KK4 -.044 -.207 -.505 .805a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

Component Matrix
a 

 
Component 

1 

KK1 .646 

KK2 .866 

KK3 .930 

KK4 .877 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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Komitmen Organisasi 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .853 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 173.272 

Df 6 

Sig. .000 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Anti-image Matrices 

 KO1 KO2 KO3 KO4 

Anti-image Covariance KO1 .054 -.040 -.002 -.026 

KO2 -.040 .052 -.029 -.013 

KO3 -.002 -.029 .187 -.042 

KO4 -.026 -.013 -.042 .128 

Anti-image Correlation KO1 .791a -.758 -.019 -.317 

KO2 -.758 .790a -.293 -.155 

KO3 -.019 -.293 .936a -.270 

KO4 -.317 -.155 -.270 .926a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
Component Matrix

a 

 
Component 

1 

KO1 .977 

KO2 .980 

KO3 .942 

KO4 .962 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.975 4 
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Kompensasi Finansial 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .763 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 116.073 

Df 3 

Sig. .000 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Anti-image Matrices 

 KF1 KF2 KF3 

Anti-image Covariance KF1 .073 -.055 -.059 

KF2 -.055 .131 -.020 

KF3 -.059 -.020 .103 

Anti-image Correlation KF1 .696a -.558 -.676 

KF2 -.558 .831a -.172 

KF3 -.676 -.172 .778a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

Component Matrix
a 

 
Component 

1 

KF1 .983 

KF2 .968 

KF3 .973 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.974 3 
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Turnover Intention 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .792 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 99.093 

df 6 

Sig. .000 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
 

 

 

 

 

Anti-image Matrices 

 TI1 TI2 TI3 TI4 

Anti-image Covariance TI1 .331 -.074 -.087 .021 

TI2 -.074 .112 -.076 -.110 

TI3 -.087 -.076 .305 .015 

TI4 .021 -.110 .015 .195 

Anti-image Correlation TI1 .880a -.385 -.273 .081 

TI2 -.385 .707a -.409 -.746 

TI3 -.273 -.409 .876a .060 

TI4 .081 -.746 .060 .759a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

Component Matrix
a 

 
Component 

1 

TI1 .885 

TI2 .964 

TI3 .897 

TI4 .904 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.933 4 
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LAMPIRAN 3  

1. Outer Model 

 

2. Hasil Bootstraping  
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3. Construct Reability 
 

 
4. R-Square 

 

 

5. P Values 
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6. Cross Loading  

 Hubungan 

Rekan Kerja 

Kepuasan 

kerja 

Komitmen 

Organisasi 

Kompensasi 

Finansial 

Lingkungan 

kerja 

Turnover 

Intention 

HR1 0.898 0.619 0.445 0.334 0.658 -0.469 

HR2 0.847 0.587 0.564 0.338 0.600 -0.517 

HR3 0.910 0.678 0.515 0.339 0.724 -0.486 

HR4 0.886 0.610 0.481 0.318 0.682 -0.456 

HR5 0.864 0.669 0.470 0.282 0.737 -0.496 

KF1 0.396 0.498 0.777 0.970 0.332 -0.639 

KF2 0.354 0.499 0.759 0.968 0.352 -0.653 

KF3 0.304 0.426 0.654 0.961 0.301 -0.619 

KK1 0.736 0.970 0.593 0.480 0.680 -0.553 

KK2 0.728 0.972 0.583 0.487 0.723 -0.600 

KK3 0.676 0.968 0.548 0.453 0.669 -0.569 

KK4 0.715 0.970 0.616 0.490 0.693 -0.554 

KO1 0.579 0.571 0.961 0.743 0.423 -0.673 

KO2 0.543 0.588 0.969 0.757 0.422 -0.673 

KO3 0.506 0.575 0.950 0.707 0.402 -0.628 

KO4 0.520 0.585 0.962 0.704 0.420 -0.630 

LK1 0.726 0.666 0.400 0.320 0.921 -0.521 

LK2 0.749 0.640 0.396 0.302 0.935 -0.527 
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Hubungan 

Rekan Kerja 

Kepuasan 

kerja 

Komitmen 

Organisasi 

Kompensasi 

Finansial 

Lingkungan 

kerja 

Turnover 

Intention 

LK3 0.664 0.622 0.348 0.290 0.882 -0.483 

LK4 0.692 0.681 0.440 0.333 0.922 -0.489 

TI1 -0.547 -0.579 -0.637 -0.634 -0.552 0.948 

TI2 -0.534 -0.532 -0.623 -0.574 -0591 0.943 

TI3 -0.516 -0.551 -0.656 -0.671 -0.504 0.962 

TI4 -0.491 -0.566 -0.661 -0.624 -0.454 0.948 

Sumber : Pengolahan data dengan smartPLS 3.0 
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LAMPIRAN 4 

Wawancara dengan kepala cabang sunter Benny Hermawan Widjaja 

Hari/tanggal : jumat, 4 November 2016 

Waktu : 14.00 

Lokasi : kantor Cabang PT.BFI Finance sunter   

Bagus  : siang pak  

Pak benny :iya siang mas, ayo masuk- masuk  

Bagus   :iya pak, terima kasih  

Pak benny :silahkan duduk mas, saya sudah dapat info dari anak buah saya 
mengenai maksud kedatangannya? 

Bagus : iya pak, sebelumnya saya mohon izin untuk mengetahui perihal  
kinerja karyawan di cabang yg bapak pimpin 

Pak benny :oh iya disini kinerjanya karyawannya  sangat bagus mas untuk di 
cabang ini  target bulanan cabang sunter selalu tercapai hal ini berbeda 
dengan cabang lain,sehingga target tahunan perusahaan selalu tercapai 
namun ada kendala di masalah karyawan mas. 

Bagus : ada apa dengan karyawan di sini pak kalo saya boleh tahu? 

Pak benny : jadi begini mas di cabang sunter sendiri banyak karyawan yang 
keluar mas 

Bagus   : ohh gitu pak, apa yang meyebabkan karyawan di cabang ini 
keluarnya sangat banyak ? 

Pak benny : penyebabnya banyak, dari masalah gaji yang memang tidak sesuai 
dengan beban kerja sedangkan beban kerja di perusahaan sangat berat 
sehingga banyak karyawan yg pindah ke leasing lain. Mereka 
mendapatkan gaji 2x lipat & posisi minimal 1 tingkat lebih tinggi. 
Beberapa supervisor kami di hiject menjadi pimpinan cab & lebih 
parahnya ada orang area yg dihiject menjadi petinggi di kantor pusat 
mereka.  
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Bagus : oh gitu pak, kalo boleh tau berapa banyak orang yang keluar dari 
kantor  cabang sunter ini pak? 

Pak benny : kalo tidak salah di tahun 2015 saja sudah ada 15 orang yang keluar 
dari kantor cabang sunter ? beberapa dari mereka pindah ke leasing 
lain. 

Bagus : Untuk di cabang ini sendiri berapa banyak karyawan yang 
dibutuhkan ? 

Pak benny : Untuk cabang sunter sendiri dibutuhkan kurang lebih 110 orang yg 
saat ini baru ada 87 orang termasuk saya sebagai pimpinan cabang, yg 
terdiri dari : 

- operation  & front office  ( 1 Kep Opr, 1 wkl opr, 2 CS, 1 kasir & 
5 admin  opr ) 

- tim marketing  mobil second DF ( 1 Head marketing, 1 spv, 1 
head opr, 3 admin & 6 marketing ) 

- tim marketing pinjaman dana jaminan bpkb mobil ( 1 head 
marketing, 2 spv , 4 sales marketing & 8 marketing ) 

- tim marketing pinjaman dana jaminan bpkb motor ( 1 head 
marketing, 2 kepala gerai, 2 opr gerai, 3 sales marketing & 6 
marketing motor ) 

- tim collection ( 1 head coll, 2 spv, 2 admin coll 20 collector utk 
mobil motor ) 

- tim credit analis ( 1 head analis, 4 analis ) 
- tim recruitment ada 2 
- 2 office boy & 1 security 

Bagus  : wow banyak juga pak yang keluar dari kantor cabang ini…. 

Pak benny : yah begiulah mas namanya juga perusahaan pembiayaan harus 
mencapai target perusahaan. 

Bagus  : baik pak terima kasih atas informasinya mungkin nanti saya akan 
kembali lagi untuk keperluan skripsi saya , semoga bapak tidak 
keberatan ya… 
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Pak benny : sama sama mas cuma nanti memang ada batasan- batasan untuk 
meminta data karena ada dokumen – dokumen  tersebut ada yang 
sifatnya di rahasiakan. Sukses ya mas untuk skripsinya…. 

Bagus  : terima kasih pak. 
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

 

PERSONAL DETAILS 

Full Name  : Bagus Rian Wibowo 

Sex   : Male 

Place, Date of Birth  : Bekasi, December 10th 1993 

Nationality  : Indonesia 

Religion  : Islam 

Marital Status  : Single 

Height, Weight  : 170 cm, 90 kg 

Phone, mobile  : +6285777872500 

Email    : bagusrianw@gmail.com 

 

PERSONALITES  

Faithfull, Integrity, Fast Learner, Hard Worker, Forward Thinking 

 

EDUCATIONAL BACKGROUND  

2012-Present  : STIE Indonesia Banking School, Jakarta (Majoring  
  Human Resource) 

2009-2012  : SMA Negeri 59 Jakarta 

2006-2009  : SMP Muhammadiyah 50 Jakarta 

2000-2006  : SD Negeri 04 Pagi Jakarta 
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COURSE AND TRAINING 

2015 :  Mini Banking Training  

    Credit Analyst Training  

  Basic Treasury Training  

  Trade Finance Training  

    Effective Selling Skill Training  

2014 :  Rindam Jaya Military Trainining 

2013 :  Basic Activist Training Program (BATPRO) STIE 
Indonesia Banking School 

 

ORGANIZATIONAL EXPERINCE  

2015 : Committee of Stock Simulation STIE Indonesia Banking 
School 

2014-2015 : Staff of Galeri Investasi STIE Indonesia Banking School 

2014 : Committee of Stock Simulation STIE Indonesia Banking 
School 

2013-2014 : Head Join Committee Division in Galeri Investasi STIE 
Indonesia Banking School 

 

INTERNSHIP 

2015   : KPw Bank Indonesia Jawa Tengah 

2016   : PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Pekayon 

     

SKILL 

1. Computer Literate (MS.Word, MS.Excel, MS. Power Point) 
2. Internet Literate 
3. Software Analysis Literate (PLS) 
4. Stock Trading Literate 
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