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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. Researcher’s conducted a 
survey and the respondents was taken from PT. XYZ Finance Indonesia Tbk cabang Sunter 
permanent employee’s for 62 respondents. 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. 
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1. PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Masalah 

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. 

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari Otoritas Jasa Keuangan pertumbuhan 
perusahaan pembiayaan terus meningkat. Semakin banyaknya perusahaan pembiayaan yang 
mulai meningkat maka membuat perusahaan berlomba-lomba untuk meningkatkan sumber 
daya manusianya agar mampu bersaing dengan perusahaan pembiayaan lainnya. 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 memenuhi kepuasannya. 
Tercapainya tujuan perusahaan ditentukan oleh kualitas sumber  daya  manusia  yang  dimiliki   
sebuah 
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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. 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. 

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 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). 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 & 
Kaur, 2014). Menurut Iqbaal 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 penelitian ini yang berjudul “Faktor- Faktor yang Mempengaruhi 
Turnover Intention Pada Karyawan PT. XYZ Finance Indonesia Tbk Cabang Sunter“ 
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1.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada Turnover Intention. Variabel pada penelitian ini adalah 
Hubungan Rekan Kerja, Lingkungan Kerja, Kepuasan Kerja, Kompensasi Finansial dan 
Komitmen Organisasi. Objek penelitian ini adalah PT. XYZ Finance Indonesia Tbk 
cabang Sunter. 

 
1.3 Perumusan Masalah 

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 Indonesia Tbk 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? 

 
1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian 

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.
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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. 

 
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. 

 
2 LANDASAN TEORI 

2.5 Tinjauan Pustaka 
2.1.1 Manajemen Sumber Daya Manusia 

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. 
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). 
2.1.3 Lingkungan Kerja 

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.
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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 
2.1.5 Kompensasi Finansial 
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. 
2.1.6 Komitmen Organisasi 
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 Intention adalah suatu niat persepsi individu untuk meninggalkan suatu 
oragniasi dan seorang karyawan dikatakan memiliki niat untuk meninggalkan ketika 
karyawan memiliki pertimbangan serius untuk meninggalkan pekerjaannya saat ini 
(Omar et,al., 2012). 

 
2.6 Kerangka Konseptual 

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 ). 
Ho1: Hubungan rekan kerja tidak memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan 
kerja 
Ha1: Hubungan Rekan kerja memiliki pengaruh positif terhadap 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). 
Ho2: Lingkungan Kerja tidak memiliki pengaruh positif terhadap Kepuasaan Kerja 
Ha2: Lingkungan Kerja memiliki pengaruh positif terhadap Kepuasaan Kerja 
 
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. 
Ho3: Kepuasan   kerja   tidak   memiliki   pengaruh   negatif  terhadap Turnover 
Intention 
Ha3: Kepuasan kerja memiliki pengaruh negatif terhadap Turnover Intention 
 
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. 
Ho4:Kepuasan Kerja tidak memilki pengaruh positif terhadap Komitmen 
Organisasi 
Ha4:Kepuasan Kerja memilki pengaruh positif terhadap Komitmen Organisasi 
 

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



6 
Indonesia Banking School 

 

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. 
Ho5:Kompensasi Finansial tidak memiliki pengaruh positif terhadap Komitmen 
Organisasi 
Ha5:Kompensasi Finansial memiliki pengaruh positif terhadap Komitmen 
Organisasi 

 
Menurut Devi & Sudibia (2015) ketidakpuasan 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. 
Ho6: Kompensasi Finansial tidak memiliki pengaruh negatif terhadap Turnover 
Intention 
Ha6: Kompensasi   Finansial memiliki  pengaruh  negatif   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. 
Ho7: Komitmen organisasi tidak memiliki pengaruh negatif terhadap 

Turnover Intention 
Ha7: Komitmen   organisasi   memiliki   pengaruh   negatif terhadap 

Turnover Intention 
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2.7 Model Penelitian 
 

 

 
3 METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh pegawai tetap PT. XYZ 

Finance Indonesia Tbk cabang Sunter yang total seluruh karyawannya 
berjumlah 74 orang. Pemelihan sampel dalam penelitian ini menggunakan 
metode purposive sampling dan pemilihan sampel menggunakan rumus 
slovin yang mendapatkan jumlah sampel sebanyak 62. 

 
3.2 Operasional Variabel 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan variabel eksogen atau 
variabel bebas serta variabel endogen atau variabel terikat dan variabel 
mediator yang dijabarkan dalam tabel sebagai berikut: 

Hubungan 
rekan 

kerja 

H1 

(+) 
Kepuasan 
 

kerja 
H3 

(-) 

Lingkungan 

kerja 

H4 

(+) 
H2 

(+) 
H7 

(-) 

Turnover 

Komitmen Intention 
 

organisasi 

H5 

(+) 

Kompensasi H6 

(-) 

finansial 
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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 
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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 
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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 

 
 

3.3 Metode Analisis Data 

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). 
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4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
4.1 Profil Responden 

Seluruh Responden yang terdiri dari 62 orang, dengan mayoritas responden dalam 
penelitian ini yang berjumlah 48 orang atau sebesar 75% dari total responden. Usia 
mayoritas 25-35 tahun berjumlah 45 orang atau sebesar 73%. Pendidikan 
mayoritas S1 berjumlah 36 orang atau sebesar 58%. Lama bekerja selama 1-2 
tahun berjumlah 31 orang atau 50%. Responden terbanya  bertempat tinggal di 
Jakarta berjumlah  31 orang atau 51%. 

4.2 Hasil Analisis Data 
4.2.1 Hasil Pengujian outer model 

Hasil pengujian outer model maka didapatkan hasil bahwa semua item pernyataan 
telah valid yaitu loading factor > 0.5, AVE > 0.5, semua AVE  memiliki nilai di atas 
0,5. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konstruk mempunyai convergent 
validity yang baik. Nilai cross loading menunjukkan adanya discriminant validity 
yang baik karena nilai korelasi indikator terhadap konstruknya lebih tinggi 
dibandingkan nilai korelasi indikator dengan konstruk lainnya. Nilai Composite 
Reliability untuk semua konstruk adalah diatas  0.7 yang menunjukkan bahwa 
semua konstruk pada model yang diestimasi memenuhi kriteria reliabel. Nilai 
Cronbach’s Alpha untuk semua konstruk berada di atas 0,6 yang menunjukan 
bahwa semua konstruk pada model yang diestimasi memenuhi kriteria reliabel 
4.2.2 Pengujian Hipotesis 

 

 Path 
Coefficient 

T Statistic 
(|O/STERR|) 

P- 
Value 

Hubungan Rekan Kerja -> 
Kepuasan Kerja 

 
0.461 

 
3.044 

 
0.0025 

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 
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4.3 Implikasi Manjerial 

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 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 
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perusahaan. Karena di PT. XYZ kurang memberikan apreasiasi terhadap karyawan 
yang mencapai target sehingga hal ini dapat membuat karyawan merasa kurang 
bangga. Peneliti menyarankan 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 PT. XYZ 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. 

 
5 KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pada model structural, 7 (Tujuh) hipotesis penelitian yang diajukan dapat 
disimpulkan 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. 
7. Komitmen  organisasi  berpengaruh  secara  negatif   dan  signifikan     terhadap 

Turnover Intention. 
5.2 Saran 

1. Peneliti menyarankan perusahaan memberikan perhatian lebih terhadap 
kompensasi finansial yang diterima karyawan sehingga sesuai dengan tanggung 
jawabnya dan Perusahaan harus memperbaiki sistem kompensasi finansial  yang 
ada. 
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2. Peneliti menyarankan perusahaa harus membuat karyawan merasa nyaman  dan 

senang bekerja di perusahaan yaitu dengan cara menyatukan kebersamaan antar 
pegawai dan membuat family gathering. 

3. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti pada objek yang berbeda 
seperti di industri manufaktur dan industri konstruksi. 
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LAMPIRAN 

 

R-Square 

 

Construct R-Square 

Kepuasan Kerja 0.594 
Komitmen Organisasi 0.645 

Turnover Intention 0.553 
Sumber: Pengolahan data dengan SmartPLS 3.0 

 
 
 

Composite Reability 
 

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 

 
 

 

Cronoboach’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 
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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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Cross Loading 
 

 

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  

Hasil Uji PLS Algorithm 
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Hasil Uji Boostraping 
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