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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pay Satisfaction, Job 

Satisfaction, Job Stress terhadap Turnover Intention studi pada PT.XYZ Indonesia. 

Tekhnik pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan sample karyawan 

Engineering Department PT.XYZ Indonesia. Data yang dihimpun sebanyak 100 

responden. Penelitian ini variabel eksogen yang dipakai adalah Pay Satisfaction, Job 

Satisfaction, dan Job stress, variabel endongen yang dipakai Turnover Intention.  

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dengan 

mengambil sampel dan kuesioner sebagai data utama. Penelitian ini menggunakan 20 

indikator pernyataan dengan menggunakan skala interval likert 1-6. Sampling dan 

analisis hasil menggunakan Structural Equation Modeling (SEM). 

Hasil kesimpulan Penelitian ini adalaah sebagai berikut: 1) Pay Satisfaction 

terbukti berpengaruh terhadap Job Satisfaction. 2) Job Stress tidak terbukti 

berpengaruh terhadap Job satisfaction. 3) Pay Satisfaction tidak terbukti berpengaruh 

terhadap Turnover Intention. 4) Job satisfaction tidak terbukti berpengaruh terhadap 

Turnover Intention. 5) Job Stress terbukti berpengaruh terhadap Turnover Intention. 

 

Kata Kunci: Pay Saatisfaction, Job Satisfaction, Job stress, Turnover Intention. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh Pay Satisfaction..., Farhan Maulana, Ma.-IBS, 2017



iii 
 

ABSTRACT 

This research intend the impact of Pay Satisfaction, Job Satisfaction, Job 

Stress to Turnover Intention study at PT.XYZ Indonesia. Data collection in this 

research using questionnaire from engineering department employees of PT.XYZ 

Indonesia the data collected by 100 respondents. In this research, the exogenous 

variable that are used are Pay Satisfaction, Job Satisfaction, Job Stress. And the 

endogenous variable which Turnover Intention. 

This research uses quantitative-descriptive analysis while taking sample and 

questionnaires are the main sources. This research uses 20 statement indicators with 

likert interval scale 1-6. Sampling and result analysis using structural equation 

modelling (SEM). 

The summary of result are: 1) Pay Satisfaction have evidently impact on Job 

Satisfaction. 2) Job Stress haven’t evidently impact on Job Satisfaction. 3) Pay 

Satisfaction haven’t evidently impact on Turnover Intention. 4) Job Satisfaction 

haven’t evidently impact on Turnover Intention. 4) Job Stress have evidently impact 

on Turnover Intention. 

 

Keywords: Pay Satisfaction, Job Satifaction, Job Stress, Turnover Intention  
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1 
  Indonesia banking school 

BAB I.  

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Pertambangan merupakan aset terbesar suatu negara, dalam hal ini 

pertambangan terbagi menjadi dua yaitu pertambangan minyak dan gas dan 

pertambangan non migas, Indonesia mempunyai beberapa kilang pengeboran 

minyak terbesar dilaut lepas yang tersebar dibeberapa pulau dan lepas pantai di 

Indonesia. Indonesia juga termasuk negara penghasil minyak bumi terbesar 

didunia dengan menempati urutan ke 21 menurut data dari kementerian energi 

dan sumber daya mineral sebesar 1 juta ton/hari, yang menempatkan Indonesia 

sebagai negara terkaya dan terbanyak penghasil minyak bumi perhari. 

Sayangnya belakangan ini berdasarkan data kementerian energi dan sumber 

daya mineral harga acuan minyak bumi dunia menurun dikisaran 53 usd/barrel 

yaitu harga WTI, sedangkan Indonesia mempunyai acuan harga minyak bumi 

yaitu ICP yang sekarang pun masih berada dikisaran 51 usd/barrel dibawah 

angka minimum, menurut kementerian energi dan sumber daya mineral harga 

minimum minyak bumi sebesar 60 usd/barrel. Masih belum stabilnya harga 

minyak bumi membuat para perusahaan minyak yang ada di Indonesia memilih 

untuk hengkang dan meninggalkan kilang pengeboran miliknya dengan alasan 

tingginya tingkat biaya operasional lifting tidak sebanding dengan tingkat harga 

jual crude oil yang belakangan ini menurun. Banyak perusahaan perusahaan 
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Indonesia banking school 

besar yang ada di Indonesia seperti SHELL, CHEVRON, TOTAL E&P, BP, 

MEDCO, dan PERTAMINA memilih untuk menghentikan produksinya 

beberapa saat untuk menghindari biaya operasional yang terlalu tinggi, dengan 

sikap yang ditunjukan oleh perusahaan pengeboran akan mempunyai dampak 

terhadap perusahaan minyak swasta yang mempunyai kerjasama dengan 

perusahaan tersebut. Perusahaan perusahaan tersebut yang mempunyai 

kerjasama dengan perusahaan produksi seperti PGS, Apexindo, Hallliburton, 

ELNUSA, SAIPEM, dsb, sebagai penyedia jasa pengeboran baik Exploration, 

Drilling, Engineering, dsb, akan sulit menemukan kerjasama dengan perusahaan 

yang mempunyai kilang pengeboran dilaut lepas dan akan berdampak terhadap 

income dari perusahaan tersebut. Penurunan income disuatu perusahaan akan 

berdampak terhadap umur perusahaan kedepan oleh karena itu perusahaan 

tersebut lebih memilih untuk melakukan pengurangan karyawan dan melakukan 

penurunan rate salary terhadap seluruh karyawan. 

Pada penelitian kali ini penulis akan melakukan studi di perusahaan PT. 

XYZ Indonesia yang bergerak dibidang Engineering Procurement & 

Construction Company. Perusahaan ini perseroan terbatas, perusahaan mulai 

beroperasi pada tahun 50an. Selama 50-an dan 60-an itu akumulasi kompetensi 

dalam pipelaying onshore, pembangunan pabrik dan pengeboran, operasi 

awalnya sebagai sebuah divisi dari Eni dan kemudian secara berdiri sendiri, 

menjadi definitif otonom pada tahun 1969. Pada era saat ini PT Sipem Indonesia 
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merupakan perusahaan yang dikenal sebagai perusahaan EPC karena memiliki 

divisi yang lengkap dari mulai Engineering, Procurement hingga Construction. 

Terkadang perusahaan ini juga merangkap sebagai Installator yang memasang 

Jacket Platform ini di tengah laut. Pada tahun 2015 PT. XYZ Indonesia 

menerima dampak dari turunnya harga minyak dunia saat ini sehingga PT. XYZ 

Indonesia harus melakukan kebijakan yang mempunyai dampak banyaknya 

karyawan yang keluar dari perusahaan akibat kurangnya proyek yang di dapat. 

Penurunan karyawan PT. XYZ Indonesia dapat dilihat dari tabel 1.1 

Tabel 1.1 

Data Karyawan PT. XYZ Indonesia 

Keterangan  2013 2014 2015 

Total employees at 

years end, of which 
52.157 54.637 46.346 

Senior manager 431 421 417 

Manager 4.954 5.012 4.927 

White collar 22.849 23.907 21.549 

Blue collar 23.923 25.297 19.408 

Female employees 5.701 5.832 5.257 

Employees in non-

European countries 
41.793 43.334 35.793 

Employees with full-

time contracts 
51.903 54.350 46.073 

Employees with a 

stable work contracts 
18.662 19.774 17.840 

Employees recruited 

through an agency 
- - 4.489 

Termination of 

employement of key 

resources 

4.581 4.518 5.533 

Sumber : annual report 2015 PT. XYZ Indonesia 
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Tabel 1.1 

Data Karyawan PT. XYZ Indonesia (lanjutan) 

Sumber : annual report 2015 PT. XYZ Indonesia 

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa perubahan karyawan yang 

terdapat di PT. XYZ Indonesia mengalami penurunan pada tahun 2015 yang 

sangat drastis disisi Employees With Full-Time Contract yang termasuk 

engineering department. Pada engineering department mempunyai 5 divisi yang 

bertugas dalam menjalankan exploration dilepas pantai, bagian tersebut meliputi 

mechanical engineering, instrument designer, electrical engineering, 

installation engineering, piping engineering. Engineering department 

merupakan departemen yang paling merasakan dampak terhadap penurunan 

harga minyak dan banyak dari karyawan didalam departemen ini yang 

mengundurkan diri dari perusahaan akibat tidak adanya proyek yang dikerjakan 

dan kebijakan dari perusahaan yang menurunkan tingkat rate salary sehingga 

karyawan didepartemen ini merasa tidak puas terhadap gaji yang diberikan oleh 

perusahaan, oleh karena itu tingginya tingkat karyawan yang keluar dari 

perusahaan didominasi dari departemen ini, selain itu pada masing masing divisi 

Keterangan 2013 2014 2015 

Voluntary resignation 

of key resources 

- 1.570 1.211 

Voluntary turnover of 

key resources (ratio) 

- 8.01 6.38 
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tersebut mempunyai tanggung jawab dan tingkat stres kerja yang begitu tinggi 

dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan kemauan klien dan deadline yang 

telah ditentukan oleh klien. Tingkat stres kerja yang tinggi pada departemen ini 

mengkakibatkan rendahnya tingkat kepuasan kerja pada department tersebut dan 

rendahnya tingkat kepuasan kerja juga diakibatkan oleh turunnya tingkat rate 

salary pada PT. XYZ Indonesia akibat dari tidak adanya proyek yang dikerjakan 

oleh perusahaan. Menurut Jamal (2005) stress kerja didefinisikan sebagai reaksi 

terhadap karakteristik lingkungan kerja yang tampak secara emosional dan fisik 

yang mengancam (Ashardi & Damiri, 2013). Menurut Amstrong & Griffin 

(2004) & Dowden & Tellier (2004) stres kerja pada umumnya telah 

didefinisakan sebagai respon seseorang terhadap kerenggangan yang dihasilkan 

dari lingkungan kerja tertentu (Lambert et al, 2007). Stress kerja karyawan 

didalam perusahaan mempunyai dampak terhadap kepuasan kerja karyawan 

disuatu perusahaan yang disebabkan oleh menurunnya tingkat kepuasan gaji 

karyawan disuatu perusahaan yang mengakibatkan tingginya tingkat keinginan 

untuk berpindah.  

Menurut Handoko (1998), kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang 

menyenangkan atau tidak menyenangkan bagi para karyawan memandang 

pekerjaan mereka (Waspodo et al, 2013). Pendapat lain dikemukakan oleh 

Koesmono (2005), kepuasan kerja merupakan penilaian, perasaan atau sikap 

seseorang atau karyawan terhadap pekerjaannya dan berhubungan dengan 
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lingkungan kerja, jenis pekerjaan, kompensasi, hubungan antar teman kerja, 

hubungan sosial ditempat kerja dan sebagainya (Waspodo et al, 2013). Gaji 

merupakan bentuk kompensasi episodik dari suatu organisasi untuk pekerja 

yang benar benar dinyatakan dalam kontrak kerja yang ditimbang dengan upah 

kerja, posisi pekerjaan, dan jangka waktu kerja yang dibayarkan secara jelas 

secara periodik (Saleem & Gul, 2013). Menurut Sousa-poza et al (2002), 

turnover intention didefinisikan sebagai refleksi probabilitas (subjektif) bahwa 

seorang individu akan mengubah pekerjaannya dalam jangka waktu tertentu 

(Saleem & Gul, 2013). Menurut Price (2001), keinginan untuk berpindah, disisi 

lain, yang merupakan kemauan individu atau niat perilaku untuk berpindah 

sebelum yang sebenarnya terjadi (Salleh & Memon, 2015). Menurut March and 

Simon (1958), berpindah dengan sukarela mengacu kepada “individu” yang 

bergerak melampaui batas batas organisasi, sedangkan berpindah atau keluar 

dipaksa dan dikendalikan oleh organisasi itu sendiri (Salleh & Memon, 2015).  

Adanya masalah yang terjadi didalam perusahaan PT. XYZ Indonesia 

yang akibatkan oleh turunnya harga minyak bumi dunia saat ini peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian mangenai “Pengaruh Pay Satisfaction, Job Stress, 

Job Satisfaction terhadap Turnover Intention studi pada PT. XYZ Indonesia”. 

1.2 Ruang Lingkup 

Mengingat luasnya ruang lingkup pembahasan yang perlu dikaji, maka 

dilakukan pembatasan terhadap ruang lingkup penelitian yang perlu dikaji. 
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Pembatasan ini dilakukan agar penelitian lebih terarah dan mudah dipahami 

sesuai dengan tujuan penelitian dan pembahasan. Peneliti akan membahas 

mengenai masalah turnover intention yang memiliki cakupan cukup luas. Agar 

lebih mudah dipahami maka penelitian ini akan lebih terarah dengan melakukan 

pembatasan sesuai tujuan penelitian pembahasan. Penelitian ini fokus pada 

turnover intention sebagai variabel endongen, sedangkan variabel eksogen yaitu 

pay satisfaction. job stress dan job satisfaction sebagai variabel eksogen dan 

endogen.  

Menurut Price (2001), keinginan untuk berpindah, disisi lain, yang 

merupakan kemauan individu atau niat perilaku untuk berpindah sebelum yang 

sebenarnya terjadi (Salleh & Memon, 2015). Dimana peneliti ingin membahas 

mengenai hal-hal apa saja yang mempengaruhi keinginan atau niat para 

engineering departement untuk meninggalkan perusahaannya. Kemudian pada 

variabel pay satisfaction didefinisikan sebagai keseluruhan efek positif yang 

mempengaruhi perasaan individu terhadap gaji (Saleem & Gul, 2013). Peneliti 

ingin membahas persepsi yang dirasakan oleh karyawan terutama dari sisi faktor 

psikologisnya mengenai hal apa yang membuat karyawan menjadi tidak nyaman 

dalam pekerjaan. Pada variabel job satisfaction menurut Kreitner dan Kinicki 

(2014) dalam bukunya berpendapat bahwa kepuasan kerja adalah tanggapan 

afektif atau emosional terhadap pekerjaan seseorang, kepuasan kerja juga 

merupakan evaluasi yang menggambarkan seseorang atas perasaan sikapnya 
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senang atau tidak senang, puas atau tidak puas dalam bekerja. Dimana peneliti 

ingin membahas mengenai sisi lain faktor psikologis yaitu mengenai kepuasan 

kerja yang dirasakan oleh karyawan. Variabel terakhir dalam penelitian ini yaitu 

job stress menurut Williams et al (2001) menekankan bahwa tujuan jangka 

pendek dari stres kerja memiliki efek fisiologis dan perilaku yang mengarah ke 

prestasi kerja yang buruk (Chen et al, 2006). Dimana peneliti ingin membahas 

sisi lain faktor psikologis yaitu mengenai stres kerja yang dirasakan dan sejauh 

mana stres kerja yang dimiliki oleh engineering departement di PT. XYZ 

Indonesia. Melalui keempat variabel diatas yang ingin peneliti bahas 

berdasarkan jurnal dari penelitian terdahulu dan pada penelitian kali ini peneliti 

memodifikasi model Dardal et al (2012) dengan model Saleem & gul (2015) dan 

Chen et al (2011) yang membahas mengenai variabel pay satisfaction, job 

satisfaction, job stress, dan turnover intention pada masing masing jurnal 

tersebut. 

Penelitian ini bersifat kuantitatif, dan pengambilan data dilakukan dengan 

penyebaran kuisioner. Kuisioner tersebut akan diisi oleh reponden untuk 

mendapatkan data yang dibutuhkan oleh peneliti. Responden dalam penelitian 

ini adalah karyawan tetap divisi engineering departement PT. XYZ Indonesia. 

Menurut data karyawan berdasarkan annual report tahun 2015 PT. XYZ 

Indonesia menjelaskan bahwa karyawan yang keluar dikategori employees with 

full time contract yang termasuk divisi engineering departemet sebesar 8291 
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karyawan yang tersebar diseluruh dunia yang disebabkan oleh penurunan harga 

minyak, oleh karena itu peneliti memfokuskan dibagian engineering 

departement PT. XYZ Indonesia yang terletak jalan Tb. Simatupang Kav.23-24 

Alamanda Tower Lt.3, Cilandak Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12430. 

1.3 Rumusan Permasalahan  

Terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini 

untuk dibuktikan kebenarannya. Sesuai dengan latar belakang yang telah 

dijelaskan sebelumnya, maka peneliti menentukan masalah yang akan diteliti 

yaitu: 

1. Apakah Pay Satisfaction memiliki pengaruh positif terhadap Job 

Satisfaction pada karyawan PT. XYZ Indonesia? 

2. Apakah Job Stress memiliki pengaruh negatif terhadap Job Satisfaction 

pada karyawan PT. XYZ Indonesia? 

3. Apakah Pay Satisfaction memiliki pengaruh negatif terhadap Turnover 

Intention pada PT. XYZ Indonesia? 

4. Apakah Job Satisfaction memiliki pengaruh negatif terhadap Turnover 

Intention pada karyawan PT. XYZ Indonesia? 

5. Apakah Job Stress memiliki pengaruh positif terhadap Turnover 

Intention pada PT. XYZ Indonesia? 
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1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian  

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengetahui dan menganalisis bahwa variable Pay Satisfaction memiliki 

pengaruh positif terhadap Job Satisfaction pada PT.XYZ Indonesia.  

2. Mengetahui dan menganalisis bahwa variable Job Stress memiliki 

pengaruh negatif terhadap Job Satisfaction pada karyawan PT.XYZ 

Indonesia.  

3. Mengetahui dan menganalisis bahwa variable Pay Satisfaction memiliki 

pengaruh negatif terhadap Turnover Intention pada karyawan PT.XYZ 

Indonesia.  

4. Mengetahui dan menganalisis bahwa variable Job Satisfaction memiliki 

pengaruh negatif terhadap Turnover Intention pada karyawan PT.XYZ 

Indonesia.  

5. Mengetahui dan menganalisis bahwa variable Job Stress memiliki 

pengaruh positif terhadap Turnover Intention pada karyawan PT.XYZ 

Indonesia.  
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1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk akademik, 

bagi peneliti, dan perusahaan perminyakan swasta khususnya pada divisi sumber 

daya manusia sebagai berikut ini: 

1. Manfaat akademik 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi pada ilmu 

Manajemen Sumber Daya Manusia khususnya mengenai Pertambangan 

oil, dimana akan diketahui apakah ada pengaruh Pay Satisfaction, Job 

stress, dan Job Satisfaction terhadap Turnover Intention. Penelitian ini 

juga dapat digunakan sebagai perluasan penelitian pada selanjutnya yang 

berkaitan dengan sumber daya manusia pada bidang pertambangan oil. 

2. Manfaat praktisi 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan kepada divisi 

sumber daya manusia di perusahaan perminyakan swasta untuk dapat 

meningkatkan kinerja karyawan melalui Pay Satisfaction dan dengan 

adanya pengetahuan tingkat Job Stress serta Job Satisfaction serta dapat 

mengetahui faktor apa yang mempengaruhi Turnover Intention sehingga 

dapat memperkecil tingkat Turnover Intention didalam perusahaan. 

 

 

Pengaruh Pay Satisfaction..., Farhan Maulana, Ma.-IBS, 2017



12 
 

 
Indonesia banking school 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menejelaskan latar belakang masalah penelitian dibidang perminyakan, 

ruang lingkup yang diambil dalam penelitian, rumusan masalah yang terjadi 

dalam masalah karyawan didalam perusahaan perminyakan, maksud dan 

tujuan penelitian dibuatnya penelitian ini, manfaat penelitian bagi akademik 

dan praktisi, dan sistematika penulisan. 

 BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang memuat landasan dan kerangka teori Pay 

Satisfaction, Job stress, Job Satisfaction, dan Turnover Intention didalam 

penelitian ini, Penelitian terdahulu, Kerangka konseptual dari variabel Pay 

Satisfaction, Job stress, Job Satisfaction, dan Turnover Intention, Model 

penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini. 

 BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang sasaran yang dijadikan sebagai objek penelitian, populasi 

dan sampel, identifikasi dan pengukuran variabel, metode pengumpulan data, 

dan metode analisis data. 

BAB IV HASIL DAN ANALISIS 

Bab ini mendeskripsikan objek penelitian yaitu PT. XYZ Indonesia serta 

membahas masalah dari analisis pengaruh pay satisfaction, job satisfaction, 

job stress terhadap turnover intention. 

Pengaruh Pay Satisfaction..., Farhan Maulana, Ma.-IBS, 2017



13 
 

 
Indonesia banking school 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan atau rekomendasi tindakan yang perlu dilakukan oleh PT.XYZ 

Indonesia untuk kemajuan lebih lanjut. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Sumber Daya Manusia 

Definisi sumber daya manusia menurut Faustino Cardoso Gomes (2003) 

adalah salah satu sumber daya yang terdapat dalam organisasi, meliputi semua 

orang yang melakukan aktivitas (Tiffani, 2013). Menurut Nawawi (2008) 

sumber daya manusia adalah orang yang bekerja dan berfungsi sebagai aset 

organisasi/perusahaan yang dapat dihitung jumlahnya (kuantitatif), sumber 

daya manusia juga berpotensi menjadi motor penggerak organisasi (Gaol, 

2014).  

2.1.2 Manajemen Sumber Daya Manusia 

Rivai et al (2014) dalam bukunya menjelaskan definisi manajemen sumber 

daya manusia adalah salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi 

segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. 

Dessler (2013) dalam bukunya menjelaskan definisi sumber daya manusia 

adalah proses belajar, pelatihan, penilaian, kompensasi karyawan dengan 

melibatkan hubungan kerja mereka termasuk kesehatan dan keselamatan serta 

keadilan karyawan. Menurut Mondy (2012) dalam bukunya menjelaskan 

definisi manajemen sumber daya manusia adalah pemanfaatan inndividu untuk 

mencapai tujuan oganisasi. 
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2.1.3 Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia menurut Dessler (2013), 

fungsi tersebut ialah sebagai berikut: 

a. Perencanaan 

Menetapkan tujuan dan standar, mengembangkan peraturan dan prosedur serta 

mengembangkan rencana dan peramalan. 

b. Mengorganisir 

Memberikan setiap bawahan tugas tugas tertentu, mendirikan departemen-

departemen, mendelegasikan wewenang untuk bawahan, membangun saluran 

otoritas dan komunikasi setiap karyawan serta koordinasi kerja bawahan.  

c. Susunan Kepegawaian 

Menentukan jenis orang-orang yang harus disewa atau dipekerjakan, merekrut 

calon karyawan yang dibutuhkan perusahaan, menyeleksi karyawan yang 

berkompeten, melaksanakan pelatihan dan mengembangkan karyawan, 

menetapkan standar kinerja yang sesuai dengan perusahaan, mengevaluasi 

setiap kinerja karyawan, konseling karyawan; kompensasi karyawan.  

d. Memimpin 

Mendapatkan orang lain untuk mendapatkan pekerjaan yang dilakukan; 

mempertahankan semangat; memotivasi bawahan.  
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e. Mengendalikan 

Menetapkan standar seperti penjualan kuota, standar kualitas atau produksi 

tingkat; memeriksa untuk melihat bagaimana sebenarnya kinerja dibandingkan 

dengan standar ini mengambil tindakan korektif, yang diperlukan. 

2.1.4 Pay Satisfaction  

Kepuasan gaji didefinisikan sebagai keseluruhan efek positif yang 

mempengaruhi perasaan individu terhadap gaji (Saleem & Gul, 2013). 

Menurut Bergmann (2002) kompensasi karyawan merupakan area yang 

penting dari mempengaruhi perilaku individu dan kelompok dalam organisasi. 

keinginan individu untuk bergabung dengan organisasi, untuk tetap dengan 

organisasi dan untuk meningkatkan usaha bagi organisasi adalah fungsi dari 

desain dan implementasi sistem kompensasi organisasi (Saleem & Gul, 2013).  

Menurut Milkovich (2008) kepuasan gaji karyawan adalah fungsi dari 

perbedaan antara persepsi banyaknya gaji yang seharusnya diterima dan 

banyaknya gaji yang benar benar diterima, jika persepsi ini sama maka seorang 

karyawan dapat dikatakan mengalami kepuasan gaji (Saleem & Gul, 2013). 

Kenikmatan kepuasan gaji juga merupakan hal penting yang terkait dengan 

beberapa hasil administrasi dan keberhasilan (Shahzad et al, 2011) 

Gaji sering dianggap sebagai pendekatan sukses untuk memotivasi 

perilaku karyawan sehingga organisasi sekarang ini fokus pada memastikan 
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bahwa karyawan mereka puas dengan gaji mereka (Salleh & Memon, 2015). 

Menurut Miceli dan Lane (1991) kepuasan gaji merujuk pada keseluruhan 

positif atau negatif mempengaruhi perasaan bahwa individu memiliki terhadap 

gaji mereka (Salleh & Memon, 2015). 

Indikator pay satisfaction pada penelitian ini mengadaptasi pada jurnal 

Lee et al (2011) dan Singh & loncar (2010) yaitu: 

 Saya sangat puas dengan gaji saya saat ini (Lee et al, 2011) 

 Saya menerima bonus tambahan (Lee et al, 2011) 

 Puaskah anda dengan kenaikan gaji yang ditentukan (Singh & 

loncar, 2010) 

 Puaskah anda dengan perbedaan gaji saat ini? (Singh & loncar, 

2010) 

2.1.5 Job Satisfaction  

Kreitner dan Kinicki (2014) dalam bukunya berpendapat bahwa kepuasan 

kerja adalah tanggapan afektif atau emosional terhadap pekerjaan seseorang, 

kepuasan kerja juga merupakan evaluasi yang menggambarkan seseorang atas 

perasaan sikapnya senang atau tidak senang, puas atau tidak puas dalam 

bekerja. 

Kepuasan kerja merupakan unsur yang menentukan yang mempengaruhi 

sikap kinerja, dan menyarankan bahwa kolektifitas dan diri berkontribusi 
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terhadap kepuasan kerja (Robert et al, 2010). Menurut Evan (2001) 

berpendapat bahwa kepuasan kerja sebagai keadaan pikiran yang mencakup 

semua perusahaan ditentukan oleh sejauh mana merasakan pekerjaannya 

terkait kebutuhan untuk dipenuhi (Azeem, 2010). 

Kepuasan kerja biasanya didefinisikan sebagai reaksi afektif karyawan 

untuk pekerjaan berdasarkan membandingkan hasil yang diinginkan dengan 

hasil yang sebenarnya (Toby et al, 2004). Menurut Porter dan Steers (1973) 

berpendapat bahwa tingkat kepuasan kerja karyawan mencerminkan tingkat 

kumulatif harapan pekerja (Toby et al, 2004).  

Indikator job satisfaction pada penelitian ini mengadaptasi pada jurnal Lee 

et al (2010) dan Yucel (2012) yaitu: 

 Saya menganggap pekerjaan saya menyenangkan (Yucel, 2012) 

 Saya menemukan kenikmatan nyata dalam pekerjaan saya (Yucel, 

2012) 

 Saya merasa antusias dengan pekerjaan saya (Yucel, 2012) 

 Secara umum, saya menyukai pekerjaan saya (Lee et al, 2011) 

 Secara umum, saya puas dengan pekerjaan saya (Lee et al, 2011) 

 Secara umum, saya suka bekerja disini (Lee et al, 2011) 
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2.1.6 Job Stress 

 

Cranwell dan Ward (1998) mendefinisikan bahwa stres secara luas dilihat 

sebagai reaksi fisiologis dan psikologis yang terjadi ketika individu memenuhi 

ancaman atau tantangan dan persepsi individu, baik secara sadar atau tidak 

sadar bahwa hal itu diluar kemampuan mereka (Conti et al, 2006). Menurut 

Montgomery et al (1996) melihat stres kerja yang berat sebagai disfungsional 

dan mengurangi komitmen dan produktivitas (Chen et al, 2006). Menurut 

Kvranstrom (1997) mendefinisikan bahwa stres kerja dapat menggangu 

kesehatan individu dan kemampuan mengatasi situasi kerja dan sosial serta 

menyebabkan kinerja kerja menjadi renggang, untuk organisasi stres kerja 

menyebabkan absensi, peningkatan biaya medis dan niat keluar yang tinggi 

(Conti et al, 2006). 

Williams et al (2001) menekankan bahwa tujuan jangka pendek dari stres 

kerja memiliki efek fisiologis dan perilaku yang mengarah ke prestasi kerja 

yang buruk (Chen et al, 2006). Menurut Ullrich dan Fitzgerald (1990) 

menganggap stres kerja hasil dari ketidakseimbangan antara tuntutan tempat 

kerja dan kemampuan individu untuk mengatasi (Mosadeghard et al, 2011). 

Stres pekerjaan memiliki efek yang merugikan pada fisik individu serta 

kesehatan mental, emosional, dan kesejahteraan (Mosadeghard et al, 2011). 

Bread dan Edward (1995) menunjukan bahwa orang yang dipekerjakan 

sementara mungkin mengalami masalah yang berhubungan dengan stres 

Pengaruh Pay Satisfaction..., Farhan Maulana, Ma.-IBS, 2017



20 
 

 
Indonesia banking school 

dengan berada di posisi yang sangat tidak aman dan kurangnya kontrol serta 

relatif kurang beruntung dibandingkan dengan karyawan tetap dengan siapa 

mereka bekerja (Coetzee & Villiers, 2010). Menurut Rollison (2005) stres kerja 

sebagai kondisi yang timbul dari innteraksi orang dan pekerjaan mereka yang 

ditandai dengan perubahan dalam orang yang memaksa untuk menyimpang 

dari fungsi normal mereka (Coetzee & Villiers, 2010). Menurut Rollison 

(2005) tingkat stres yang dialami dan cara-cara dimana seorang bereaksi untuk 

itu dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor lain seperti karakteristik pribadi, 

gaya hidup, dukungan sosial, penilaian stres, peristiwa kehidupan, dan 

pekerjaan (Coetzee & Villiers, 2010). 

Indikator job stress pada penelitian ini mengadaptasi pada jurnal Lambert 

et al (2007) yaitu: 

 Ketika saya bekerja biasanya saya bekerja dibawah tekanan 

(Lambert et al, 2007) 

 Ketika saya bekerja biasanya saya merasa tegang dan tidak nyaman 

(Lambert et al, 2007) 

 Banyak aspek pekerjaan saya yang membuat saya marah (Lambert 

et al, 2007) 

 Pekerjaan saya membuat saya sangat frustasi dan marah (Lambert 

et al, 2007) 

Pengaruh Pay Satisfaction..., Farhan Maulana, Ma.-IBS, 2017



21 
 

 
Indonesia banking school 

 Saya tidak santai dan tenang ketika saya bekerja (Lambert et al, 

2007) 

2.1.7 Turnover Intention 

Menurut Sousa-poza et al (2002), turnover intention didefinisikan sebagai 

refleksi probabilitas (subjektif) bahwa seorang individu akan mengubah 

pekerjaannya dalam jangka waktu tertentu (Saleem & Gul, 2013). Menurut 

Price (2001), keinginan untuk berpindah, disisi lain, yang merupakan kemauan 

individu atau niat perilaku untuk berpindah sebelum yang sebenarnya terjadi 

(Salleh & Memon, 2015). Menurut March & Simon (1958), berpindah dengan 

sukarela mengacu kepada “individu” yang bergerak melampaui batas batas 

organisasi, sedangkan berpindah atau keluar dipaksa dan dikendalikan oleh 

organisasi itu sendiri (Salleh & Memon, 2015). 

Price (2001) & Cotton & Tuttle (1986) mendefinisikan awalnya prilaku 

turnover sebagai “gerakan karyawan kepada organisasi lain”, sedangkan niat 

keluar manandakan bahwa karyawan kemungkinan akan meninggalkan 

organisasi yang ada (Nawaz & Pangli, 2015). Menurut Jacobs & Roodt (2007) 

keinginan untuk berpindah dapat didefinisikan sebagai keputusan mental yang 

berkitan dengan terus bekerja atau meninggalkan pekerjaan atau mencari 

pekerjaan lain (Rusdi et al, 2015). Menurut Rossano (1985) turnover sebagai 

sukarela menghentikan partispasi kerja di sebuah perusahaan, tidak termasuk 
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pensiun, pensiun dengan dipaksa keluar atau dimana seseorang keluar dengan 

menerima kompensasi finansial dari perusahaan (Rusdi et al, 2015). 

Shahnawaz & Jafri (2009) mendefiniskan turnover sebagai tingkat 

perubahan jumlah pekerja dalam suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu 

(Rusdi et al, 2015). Menurut Abassi & Hollman (2000) turnover sebagai rotasi 

pekerja di pasar tenaga kerja, mungkin antara perusahaan, antara pekerjaan, 

dan antara pekerja dan pengangguran (Rusdi et al, 2015). Turnover intention 

merupakan keinginan karyawan yang cenderung ingin berhenti dari 

pekerjaannya atas dasar keinginannya sendiri (Mahdi et al, 2012). Turnover 

intention dikatakan sebagai faktor yang menyebabkan penurunan kinerja 

pegawai dalam organisasi (Lambert et al, 2007). Menurut Andini (2006) bahwa 

turnover intention merupakan keinginan yang timbul dari diri seorang 

karyawan untuk meninggalkan perusahaan dan pekerjaannya untuk mencari 

pekerjaan yang lebih baik (Indrayanti & Riana, 2016).  

Cochen & Ronit (2007) mengatakan bahwa turnover intention merupakan 

masalah besar yang harus dihadapi oleh suatu perusahaan, tingginya tingkat 

keluar karyawan dari perusahaan akan menyebabkan semakin tingginya biaya 

yang dikeluarkan perusahaan untuk merekrut ulang karyawan dan biaya 

pelatihan kembali (Indrayanti & Riana, 2016). 

Indikator turnover intention pada penelitian ini mengadaptasi pada jurnal 

Lee et al (2011) dan Knudsen et al (2009) yaitu: 
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 Saya sering mempertimbangkan meninggalkan pekerjaan saya saat 

ini (Lee et al, 2011) 

 Saya sering berniat untuk berhenti dari pekerjaan saya saat ini (Lee 

et al, 2011) 

 Saya sudah mulai mencari pekerjaan lain (Lee et al, 2011) 

 Secepatnya setelah saya menemukan pekerjaan lebih baik, saya 

akan meninggalkan pekerjaan ini (Knudsen et al, 2009) 

 Saya serius untuk berhenti dari pekerjaan saya (Knudsen et al, 

2009) 
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2.2 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No 
Nama 

Penulis 

Variabel 

Hasil 

Perbedaan 

Dependen Independen Mediasi Penelitian Dahulu Penelitian Sekarang 

1 

Tamkeen 

Saleem 

and 

Seema 

Gul 

(2013) 

Turnover 

intention 

Pay satisfaction, 

Organizational 

commitment, 

Employee 

opportunities 

- 

Kepuasan gaji 

dan komitmen 

organisasi 

berpengaruh 

negatif terhadap 

keinginan 

berpindah dan 

kesempatan 

karyawan 

berpengaruh 

positif terhadap 

keinginan 

berpindah  

Penelitian 

dilakukan pada 

organisasi sektor 

publik di Pakistan 

tahun 2013. 

Penelitian 

dilakukan pada 

perusahaan 

perminyakan 

swasta PT.XYZ 

Indonesia 

menggunakan 

variabel Pay 

satisfaction, Job 

satisfaction, Job 

stress dan Turnover 

intention sebagai 

variabel dependen 

2 

Rohani 

Salleh 

and 

Mumtaz 

Ali 

Memon 

(2015) 

Turnover 

intention 
Pay satisfaction 

Employee 

engagement                                                                                                   

Kepuasan gaji 

berpengaruh 

positif terhadap 

keterlibatan 

karyawan, 

keterlibatan 

berpengaruh 

signifikan 

sebagai 

perantara antara 

kepuasan gaji 

dan keinginan 

berpindah 

Penelitian ini 

dilakukan pada 

kayawan produksi 

di bisnis 

operasional tahun 

2015 

Penelitian 

dilakukan pada 

perusahaan 

perminyakan 

swasta PT.XYZ 

Indonesia 

menggunakan 

variabel Pay 

satisfaction, Job 

satisfaction, Job 

stress dan Turnover 

intention sebagai 

variabel dependen 

Sumber: diolah oleh penulis (2017) 
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Tabel 2.1 (lanjutan) 

Penelitian Terdahulu 

No 
Nama 

Penulis 

Variabel 

Hasil 

Perbedaan 

Dependen Independen Mediasi Penelitian Dahulu Penelitian Sekarang 

3 
Lee et al 

(2011) 
Turnover 

intention 

Coworker 

relationship, 

Work 

environment, 

Salary level 

Job 

satisfaction, 

Organizatio

nal 

commitment 

Hubungan kerja 

dan lingkungan 

kerja 

berpengaruh 

positif terhadap 

kepuasan kerja, 

level gaji 

berpengaruh 

positif terhadap 

komitmen 

organisasi, level 

gaji dan 

kepuasan kerja 

dan komitmen 

organisasi 

berpengaruh 

negatif terhadap 

keinginan 

berpiindah  

Penelitian ini 

dilakukan pada 

karyawan hotel di 

Taiwan tahun 

2010  

Penelitian 

dilakukan pada 

perusahaan 

perminyakan 

swasta PT.XYZ 

Indonesia 

menggunakan 

variabel Pay 

satisfaction, Job 

satisfaction, Job 

stress dan Turnover 

intention sebagai 

variabel dependen 

4 

Lambert 

et al 

(2007) 

Job stress, 

Job 

satisfaction, 

Organizatio

nal 

commitment 

Distributive 

justice, 

Procedural 

justice 

-                                                                                                 

keadilan 

prosedural 

berpengaruh 

positif terhadap 

kepuasan kerja 

dan komitmen 

organisasi dan 

berpengaruh 

negatif terhadap 

stress kerja, 

keadilan 

distribusi 

sebaliknya.                                                                                                 

Penelitian ini 

dilakukan pada 

petugas penjara di 

United States 

tahun 2007  

Penelitian 

dilakukan pada 

perusahaan 

perminyakan 

swasta PT.XYZ 

Indonesia 

menggunakan 

variabel Pay 

satisfaction, Job 

satisfaction, Job 

stress dan Turnover 

intention sebagai 

variabel dependen. 

5  

Singh 

and 

Locar 

(2010) 

Turnover 

intention 

Pay satisfaction, 

Job satisfaction 
- 

Kepuasan gaji 

dan kepuasan 

kerja signifikan 

beperngaruh 

negatif terhadap 

keinginan 

berpindah. 

Penelitian ini 

dilakukan pada 

perawat di rumah 

sakit Canada 

tahun 2010. 

Penelitian 

dilakukan pada 

perusahaan 

perminyakan 

swasta PT.XYZ 

Indonesia 

menggunakan 

variabel Pay 

satisfaction, Job 

satisfaction, Job 

stress dan Turnover 

intention sebagai 

variabel dependen 

Sumber: diolah oleh penulis (2017) 
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Tabel 2.1 (lanjutan) 

Penelitian Terdahulu 

No 
Nama 

Penulis 

Variabel 

Hasil 

Perbedaan 

Dependen Independen Mediasi 
Penelitian 

Dahulu 
Penelitian Sekarang 

6 
Dardar et 

al (2012) 
Job 

turnover 

Job training, 

Job 

satisfaction, 

Alternative on 

job 

- 

Kepuasan kerja 

berpengaruh 

negatif terhadap 

job turnover, 

pekerjaan 

alternatif 

berpengaruh 

positif terhadap 

job turnover, 

pelatihan kerja 

berpengaruh 

negatif terhadap 

job turnover. 

 

Penelitian ini 

dilakukan pada 

perusahaan 

minyak di Libya 

pada tahun 

2012. 

Penelitian 

dilakukan pada 

perusahaan 

perminyakan 

swasta PT.XYZ 

Indonesia 

menggunakan 

variabel Pay 

satisfaction, Job 

satisfaction, Job 

stress dan Turnover 

intention sebagai 

variabel dependen 

 

7 

Shahzad 

et al 

(2011) 

Job 

satisfaction 
Salary  

Hasil dari 

penelitian ini 

hubungan antara  

gaji dan kepuasan 

kerja berpengaruh 

positif tetapi tidak 

bisa dibandingkan 

antara sektor 

swasta dan sektor 

publik karna 

perbedaan gaji. 

Penelitian ini 

dilakukan 

dengan 

perbandingan 

antara 

perusahaan 

sektor publik 

dan sektor 

swasta di 

Pakistan tahun 

2011 

Penelitian 

dilakukan pada 

perusahaan 

perminyakan 

swasta PT.XYZ 

Indonesia 

menggunakan 

variabel Pay 

satisfaction, Job 

satisfaction, Job 

stress dan Turnover 

intention sebagai 

variabel dependen. 

8 

Paille 

(2011) 
Intention  to 

leave 

Job stress, 

Citizenship 

behaviour 

Job 

satisfaction 

Stres kerja tidak 

berhubungan 

dengan perilaku 

kewarganegaraan 

dan menunjukan 

bahwa kepuasan 

kerja sepenuhnya 

mediasi antara 

stres kerja dan 

perilaku 

kewarganegaraan 

dan mediasi 

antara stres kerja 

dan niat berpindah 

Penelitian ini 

dilakukan 

dengan 

perbandingan 

antara warga 

negara eropa 

dan amerika 

utara di suatu 

organisasi tahun 

2011 

Penelitian 

dilakukan pada 

perusahaan 

perminyakan 

swasta PT.XYZ 

Indonesia 

menggunakan 

variabel Pay 

satisfaction, Job 

satisfaction, Job 

stress dan Turnover 

intention sebagai 

variabel dependen 

Sumber: diolah oleh penulis (2017) 
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Tabel 2.1 (lanjutan) 

Penelitian Terdahulu 

No 
Nama 

Penulis 

Variabel 

Hasil 

Perbedaan 

Dependen Independen Mediasi Penelitian Dahulu Penelitian Sekarang 

9 
Chen et 

al (2011) 
Turnover 

intention 

Core job 

characteristics 
Job stress  

Hasil dari 

penelitin ini 

adalah stres 

kerja menjadi 

mediasi kunci 

antara 

karakteristik 

pekerjaan 

terhadap 

keinginan 

berpindah 

Penelitian ini 

dilakukan pada 

seluruh karyawan 

di Taiwan tahun 

2010 

Penelitian 

dilakukan pada 

perusahaan 

perminyakan 

swasta PT.XYZ 

Indonesia 

menggunakan 

variabel Pay 

satisfaction, Job 

satisfaction, Job 

stress dan Turnover 

intention sebagai 

variabel dependen 

10 

Judge et 

al (2010) 
Job 

satisfaction 

Pay satisfaction, 

Pay level 
- 

Hasil dari 

penelitian ini 

menunjukan 

bahwa 

perbedaan 

fungsi antara 

level gaji dan 

kepuasan gaji 

karyawan dan 

berpengaruh 

positif terhadap 

kepuasan kerja 

Penelitian ini 

dilakukan pada 

karyawan di 

United States 

pada tahun 2010 

Penelitian 

dilakukan pada 

perusahaan 

perminyakan 

swasta PT.XYZ 

Indonesia 

menggunakan 

variabel Pay 

satisfaction, Job 

satisfaction, Job 

stress dan Turnover 

intention sebagai 

variabel dependen 

Sumber: diolah oleh penulis (2017) 

2.3 Pengembangan Hipotesis  

2.3.1 Pay Satisfaction terhadap Job Satisfaction 

Kepuasan kerja berasal dari tenaga kerja menerima gaji terkait lebih 

rendah biasanya disamakan dengan pengaturan gaji lainnya, gaji memiliki 

konsekuensi positif pada kepuasan kerja karyawan apabila gaji yang 

dibayarkan tinggi (McCausland et al,2005). Perubahan penting terjadi dalam 
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kepuasan kerja karyawan terkait gaji dan kepuasan kerja karyawan terkait non 

gaji menunjukan bahwa hubungan positif antara kepuasan kerja dan gaji 

(Pouliakas & Theodossiou, 2009). Kepuasan kerja sangat berpengaruh 

terhadap kepuasan gaji yang terdiri dari tingkat kepuasan gaji aktual dan 

kepuasan kerja secara signifikan (Shahzad, 2011). 

Pendapatan (gaji) dan kepuasan kerja berkorelasi positif dan hubungan 

antara tingkat gaji lebih kuat untuk orientasi karakteristik individu (Judge et al, 

2010). Hal tersebut memperlihatkan bahwa tingkat kepuasan gaji karyawan 

memiliki hubungan positif terhadap kepuasan kerja. 

Ho1: Pay Satisfaction tidak berpengaruh positif terhadap Job satisfaction. 

Ha1: Pay Satisfaction berpengaruh positif terhadap Job satisfaction. 

2.3.2 Job Stress terhadap Job Satisfaction 

Hasil dari stres yang berhubungan dengan pekerjaan mungkin termasuk 

kelelahan, depresi, kinerja yang buruk, absensi akan menimbulkan rendahnya 

tingkat kepuasan kerja dan akhirnya keputusan untuk meninggalkan profesinya 

(Jepson & Forrest, 2006). Sementara halangan stress menurunkan tingkat 

kepuasan kerja dan meningkatkan keinginan untuk berpindah (Paille, 2011). 

Persepsi lingkungan kerja stres memilki dampak negatif pada kepuasan kerja 

(LeRouge et al, 2006). 
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Stres kerja telah ditemukan terbalik terkait dengan kepuasan pekerjaan 

staf (Lambert, 2007). Hal tersebut memperlihatkan bahwa tingkat kepuasan 

kerja karyawan memiliki hubungan negatif terhadap stres kerja. 

Ho2: Job stress tidak berpengaruh negatif terhadap Job satisfaction. 

Ha2: Job stress berpengaruh negatif terhadap Job satisfaction. 

2.3.3 Pay Satisfaction terhadap Turnover Intention 

Konsekuensi dari tingkat kepuasan gaji dan menemukan bahwa turnover 

dan niat pindah merupakan konsekuensi dari ketidakpuasan gaji (Williams et 

al, 2006). Tingkat kepuasan gaji mempunyai korelatif negatif terhadap 

keinginan berpindah karyawan (Yuninnisa & Rizqi, 2015). Hubungan antara 

kepuasan gaji, kepuasan kerja dan niat pindah, menemukan bahwa semua 

dimensi kepuasan gaji berkorelasi negatif dengan keinginan untuk berpindah 

(Singh & Locar, 2010)  

Hasil penelitian juga menunjukkan tingkat yang lebih tinggi gaji, tingkat 

yang lebih tinggi dari kepuasan kerja, dan tingkat yang lebih tinggi dari 

komitmen organisasi akan menyebabkan keinginan berpindah yang rendah 

(Lee et al, 2010). Hal tersebut memperlihatkan bahwa tingkat kepuasan gaji 

karyawan memiliki hubungan negatif terhadap keinginan berpindah. 

Ho3: Pay satisfaction tidak berpengaruh negatif terhadap Turnover intention. 

Ha3: Pay satisfaction berpengaruh negatif terhadap Turnover intention. 

Pengaruh Pay Satisfaction..., Farhan Maulana, Ma.-IBS, 2017



30 
 

 
Indonesia banking school 

2.3.4 Job Satisfaction terhadap Turnover Intention 

Kepuasan Kerja memiliki korelasi negatif dengan keinginan berpindah 

seperti yang diverifikasi di penelitian sebelumnya tetapi menunjukkan 

korelasi yang sangat sederhana dan ini menunjukkan bahwa kontribusinya 

terhadap keinginan berpindah sangat sedikit dan banyak faktor lain mungkin 

berkontribusi terhadap turnover intention juga (Rahman et al, 2008). 

Hubungan antara komitmen organisasi, kepuasan kerja dan keinginan 

berpindah telah mengkonfirmasikan bahwa kedua variabel memiliki efek 

yang negatif terhadap keinginan berpindah (Lee et al, 2010). 

Meningkatkan kepuasan kerja akan menurunkan tingkat turnover diantara 

karyawan, dengan demikian jelas menunjukan bahwa kepuasan kerja 

berhubungan negatif dengan turnover (Dardar et al, 2012).  Hubungan antara 

karyawan dan manajemen mengarah kepada kepuasan kerja akan memiliki 

dampak negatif pada keinginan berpindah (Alwaheeb & Jianqiao, 2016). Hal 

tersebut memperlihatkan bahwa tingkat kepuasan kerja karyawan memiliki 

hubungan negatif terhadap keinginan berpindah. 

Ho4: Job satisfaction tidak berpengaruh negatif terhadap Turnover intention. 

Ha4: Job satisfaction berpengaruh negatif terhadap Turnover intention. 
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2.3.5 Job Stress terhadap Turnover Intention 

Dampak dari stress kerja terhadap keinginan berpindah dan hasil dari 

penelitian menunjukan bahwa stres kerja signifikan terhadap keinginan 

berpindah karyawan (Paille, 2011). Semakin besar jumlah stres maka semakin 

tinggi akan keinginan untuk berpindah karyawan (Chen et al, 2011).  

Analisis yang lebih kompleks yang melibatkan kedua peran stres dan 

psikologis dapat mengakibatkan kontribusi peran stres yang merugikan di 

tempat kerja termasuk kecendurungan meninggakan tempat kerja dan kinerja 

berkurang (Fried et al, 2008). Hal tersebut memperlihatkan bahwa tingkat stres 

kerja karyawan memiliki hubungan positif terhadap keinginan berpindah.  

Ho5: Job stress tidak berpengaruh positif terhadap Turnover intention. 

Ha5: Job stress berpengaruh positif terhadap Turnover intention. 

2.4 Model Penelitian  

Berdasarkan seluruh ringkasan diatas serta demi mencapai hasil penelitian, 

maka pada bagian ini penulis melakukan pengembangan kerangka pemikiran 

yang menunjukkan pengaruh variabel Pay Satisfaction, Job Satisfaction, Job 

Stress terhadap Turnover Intention. Berikut model penelitian yang 

dikembangkan oleh penulis. 

 

 

Pengaruh Pay Satisfaction..., Farhan Maulana, Ma.-IBS, 2017



32 
 

 
Indonesia banking school 

 

 

 

Gambar 2.1 Model Penelitian 

 

 

    

            

  

 

 

 

 Sumber: Dardar et al (2012),  Saleem & Gul (2015), Chen et al (2011) 
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Keterangan: 

Ho1: Pay Satisfaction tidak berpengaruh positif terhadap Job Satisfaction 

Ha1: Pay Satisfaction berpengaruh positif terhadap Job Satisfaction 

Ho2: Job Stress tidak berpengaruh negatif terhadap Job Statisfaction 

Ha2: Job Stress berpengaruh negatif terhadap Job Statisfaction 

Ho3: Pay Satisfaction tidak berpengaruh negatif terhadap Turnover Intention 

Ha3: Pay Satisfaction berpengaruh negatif terhadap Turnover Intention 

Ho4: Job Satisfaction tidak berpengaruh negatif terhadap Turnover Intention 

Ha4: Job Satisfaction berpengaruh negatif terhadap Turnover Intention 

Ho5: Job Stress tidak berpengaruh positif terhadap Turnover Intention 

Ha5: Job Stress berpengaruh positif terhadap Turnover Intention 
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BAB III.  

METODOLOGI PENELITIAN 
 

3.1 Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017, berdasarkan objek penelitian 

yang peneliti ambil adalah karyawan tetap engineering department pada 

PT.XYZ Indonesia. Perusahaan ini mempunyai karakteristik yang khas dan 

menarik untuk diteliti. Karakteristik tersebut antara lain perusahaan ini adalah 

perusahaan yang bergerak pada bidang pertambangan minyak bumi, yaitu 

dibidang Engineering, Procurement & Construction Company (EPC). 

Kemudian perusahaan ini sedang terjadi penurunan proyek pengeboran 

disebabkan oleh turunnya harga minyak bumi dunia, karena adanya penurunan 

proyek pengeboran minyak bumi yang berdampak pada turunnya profit 

perusahaan sehingga berdampak pada banyaknya pegawai yang memutuskan 

berpindah dari perusahaan, oleh karena itu perusahaan tersebut membutuhkan 

banyaknya masukan.  

Demikian objek tersebut menarik untuk diteliti, selain itu karena adanya 

contact person di dalam perusahaan tersebut penelitian ini sangat diterima oleh 

perusahaan, sehingga mempunyai usefullness yang tinggi dan juga menjadi 

masukan implikatif terhadap perusahaan. 
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3.2 Jenis dan Desain Penelitian 

Pada penelitian ini mengambil jenis penelitian Descriptive Quantitative. 

Penelitian descriptive adalah penelitian yang dirancang untuk membantu 

keputusan dalam menentukan, mengevaluasi, serta memilih alternatif terbaik 

dalam memecahkan masalah. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 

penelitian deskriptif kuantitatif yang akan dilakukan dalam satu periode (cross 

sectional design). Cross sectional design adalah jenis rancangan riset yang 

terdiri dari pengumpulan informasi mengenai sampel tertentu sampel tertentu 

dari elemen populasi hanya satu kali (Maholtra, 2009).  

Pengumpulan data dilakukan dengan cara teknik survey kuesioner kepada 

responden yang terdaftar melalui daftar pertanyaan yang sistematis dengan 

jawaban yang mudah dipahami. Hasil dari survey kuesioner tersebut lalu diolah 

oleh peneliti dengan metode statistik menggunakan metode analisis Structural 

Equation Model (SEM) dengan software AMOS 21. Dalam penelitian ini 

membahas mengenai pengaruh pay satisfaction, job satisfaction, job stress 

terhadap turnover intention studi pada PT.XYZ Indonesia 

3.3 Metode Penghimpunan Data 

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang 

dikumpulkan untuk mencapai tujuan penelitian: 
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1. Data Primer 

Data primer adalah data yang dikumpulkan peneliti langsung dari 

sumber utamanya (Kountur, 2007). Menurut Maholtra (2010), data primer 

dihasilkan secara langsung oleh peneliti untuk tujuan tertentu dalam 

menjawab permasalahan penelitian. Pada penelitian ini, data primer 

didapat dengan metode survei menggunakan kuesioner yang disebarkan 

kepada target responden. Kuesioner adalah pertanyaan tertulis yang 

diberikan kepada responden untuk dijawab, yang dapat dilakukan dengan 

memberi tanda atau dengan menuliskan jawabannya (Kountur, 2007) 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh pihak lain dari 

berbagai sumber, seperti buku-buku, media internet, serta jurnal-jurnal 

penelitian sebelumnya yang signifikan dengan topik penelitian (Maholtra, 

2010). Pernyataan tersebut didukung oleh Kountur (2007) yang 

menyatakan bahwa data sekunder adalah data yang bersumber dari hasil 

penelitian orang lain yang dibuat untuk maksud yang berbeda, namun data 

tersebut dapat dimanfaatkan. Peneliti mendapat data sekunder melalui 

metode literature review yang berasal dari buku, jurnal, artikel dari 

website, koran dan kepustakaan lainnya yang terkait dengan penelitian. 
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3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi Penelitian 

Populasi adalah jumlah atau kumpulan elemen-elemen yang kita ingin 

buat dari beberapa kesimpulan yang telah diambil (Griffin et al. 2012). Populasi 

dalam penelitian ini adalah karyawan tetap engineering department PT.YXZ 

Indonesia. 

3.4.2 Sampel Penelitian 

Sampel merupakan sekelompok dari kejadian, partisipan, catatan atau 

peristiwa yang terdiri dari sebagian target populasi, proses pemilihan suatu 

populasi merupakan hal yang penting didalam suatu penelitian (Griffin et al, 

2012).  

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive 

sampling. Jumlah sampel dikali 5, sesuai dengan pedoman ukuran sampel 

menurut (Hair et. al, 2010). Dinyatakan pula oleh Hair, Black, Babin & 

Anderson (2010) bahwa pedoman ukuran sampel tergantung dari jumlah 

indikator dapat dikali dengan 5 sampai 10. Jumlah indikator dalam penelitian ini 

ada 20 dikali 5 menjadi 100 responden yang merupakan karyawan engineering 

department PT.XYZ Indonesia. 

Jumlah sampel = indikator × 5 

Jumlah sampel = 20 × 5 = 100 
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3.5 Operasionalisasi Variabel  

Peneliti menjabarkan seluruh variabel yang dipergunakan dalam 

penelitian, berikut definisi serta indikator atau measrurement yang dipergunakan 

dalam bentuk tabel operasionalisasi variabel. 

Tabel 3.1  

Operasionalisasi Variabel  

No Variabel Definisi Pengukuran Skala 

Pengukuran 

1 Pay 

Satisfaction 

(PS) 

Kepuasan gaji 

didefinisikan 

sebagai keseluruhan 

efek positif yang 

mempengaruhi 

perasaan individu 

terhadap gaji 

(Saleem & Gul, 

2013) 

(PS1) Saya sangat puas 

dengan gaji saya saat ini 

(PS2) Saya menerima 

bonus tambahan (Lee et 

al, 2011) 

(PS3) Puaskah anda 

dengan kenaikan gaji 

yang ditentukan 

(PS4) Puaskah anda 

dengan perbedaan gaji 

dari sebelumnya? (Singh 

& Loncar, 2010) 

 

 

 

 

 

Interval scale 

1-6 

 

2 Job 

satisfaction 

(JS) 

Kepuasan kerja 

biasanya 

didefinisikan 

sebagai reaksi 

afektif karyawan 

untuk pekerjaan 

berdasarkan 

membandingkan 

hasil yang 

diinginkan dengan 

hasil yang 

sebenarnya (Toby et 

al, 2004) 

(JS1) Saya menganggap 

pekerjaan saya 

menyenangkan 

(JS2) Saya merasa 

antusias dengan 

pekerjaan saya 

(JS3) Saya menemukan 

kenikmatan nyata dalam 

pekerjaan saya (Yucel, 

2012) 

(JS4) Secara umum, 

saya menyukai 

pekerjaan saya 

(JS5) Secara umum, 

saya puas dengan 

pekerjaan saya 

(JS6) Secara umum, 

saya suka bekerja disini 

(Lee et al, 2010) 

 

 

 

 

 

Interval scale 

 1-6 

 

 Sumber: data olahan penulis (2017) 
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Tabel 3.1  

Operasionalisasi Variabel (lanjutan) 

No Variabel Definisi Pengukuran Skala 

Pengukuran 

3 Job Stress  

(JST) 

Stres kerja hasil dari 

ketidakseimbangan 

antara tuntutan 

tempat kerja dan 

kemampuan individu 

untuk mengatasi 

(Mosadeghard et al, 

2011) 

(JST1) Ketika saya 

bekerja biasanya saya 

bekerja dibawah tekanan. 

(JST2) Ketika saya 

bekerja biasanya saya 

merasa tegang dan tidak 

nyaman. 

(JST3) Banyak aspek 

pekerjaan saya yang 

membuat saya marah. 

(JST4) Saya tidak santai 

dan tenang ketika saya 

bekerja 

(JST5) Pekerjaan saya 

membuat saya sangat 

frustasi dan marah 

(Lambert et al, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval scale 

 1-6 

4 Turnover 

Intention  

(TI) 

Turnover intention 

merupakan 

keinginan karyawan 

yang cenderung 

ingin berhenti dari 

pekerjaannya atas 

dasar keinginannya 

sendiri (Mahdi et al, 

2012) 

(TI1) Saya sering 

mempertimbangkan 

meninggalkan pekerjaan 

saya saat ini 

(TI2) Saya sering berniat 

untuk berhenti dari 

pekerjaan saya saat ini 

(TI3) Saya sudah mulai 

mencari pekerjaan lain 

(Lee et al, 2010) 

(TI4) Secepatnya setelah 

saya menemukan 

pekerjaan lebih baik, 

saya akan meninggalkan 

pekerjaan ini 

(TI5) Saya serius untuk 

berhenti dari pekerjaan 

saya (Knudsen et al, 

2009) 

 

 

 

 

 

 

 

Interval scale  

1-6 

 Sumber: data olahan penulis (2017) 
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3.6 Metode Pengolahan Data 

Ada 2 metode pengolahan data yang sering digunakan untuk menguji 

hipotesis dalam penelitian seperti ini yaitu, metode regresi dan metode SEM. 

Namun peneliti memilih SEM karena dapat menampilkan konsep yang tak 

teramati dan dapat menjelaskan hubungan model secara keseluruhan. Salah satu 

aplikasi pendukung SEM adalah AMOS 21 for windows. Di dalam model SEM 

variabel dibagi menjadi dua macam yaitu, variabel eksogen dan endogen. 

SEM atau Structural Equation Modeling merupakan komunikasi dalam 

penyampaian tentang ide yang dapat berjalan secara efektif, maka dengan 

diagram lintasan atau path diagram sebagai sarana komunikasi. Diagram lintasa 

dapat menggambarkan atau menspesifikasikan model SEM dengan lebih jelas 

dan lebih mudah, terutama jika dibandingkan dengan menggunakan model 

matematik SEM. Diagram lintasan juga dapat membantu mempermudah 

konversi model ke dalam perintah atau sintak dari SEM software (Wijanto, 

2008). 

3.7 Metode Analisis Data 

3.7.1 Spesifikasi Model 

Pay Satisfaction dan Job Stress yang berperan sebagai variabel eksogen, 

sedangkan variabel endogen dalam penelitian ini adalah Job Satisfaction dan 

Turnover Intention. Didalam penelitian ini terdapat 20 variabel teramati yang 
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merupakan indikator. Berdasarkan penjelasan diatas, maka structural model dari 

penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 3.1 Structur Model 
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3.7.2 Identifikasi 

Identifikasi perlu dilakukan untuk memeriksa persamaan stimultan. 

Dengan mengetahui Degree Of Freedom setiap kategori akan menentukan layak 

atau tidaknya model untuk diuji. Formula untuk menunjukan Degree Of 

Freedom dapat digambarkan sebagai berikut: 

p= jumlah variabel manifes (observed variabels) pada model 

k= jumlah parameter yang akan diestimasi 

3.7.3 Estimasi 

Setelah hasil dari identifikasi menunjukan over identified (+) maka tahap 

selanjutnya adalah estimasi untuk memperoleh nilai dari parameter yang ada di 

dalam model 

3.7.4 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Setelah hasil dari identifikasi menunjukan over identified (+) maka tahap 

selanjutnya adalah estimasi untuk memperoleh nilai dari parameter yang ada di 

dalam model. Dalam melakukan estimasi terdapat asumsi dan prasyarat yang 

penting untuk diketahui dalam menggunakan SEM. 

a) Sample Size 

Dalam menggunakan SEM diperlukan pengumpulan data dalam jumlah besar 

antara 100-200 sample agar menghasilkan data yang valid (Hair et al, 2010). 
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b) Normalitas Data 

Data yang disyaratkan pada SEM dan regresi adalah data yang terdistribusi 

dengan normal. 

3.7.5 Uji Model Keseluruhan (Testing Fit) 

Model keseluruhan adalah seluruh hubungan antar konstruk yang 

mempunyai hubungan kausal (sebab akibat) maka dari itu terdapat variabel laten 

eksogen dan variabel endogen. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

 

PT.XYZ Indonesia adalah salah satu pemimpin dunia di sektor jasa 

pengontrak minyak & gas, baik darat maupun lepas pantai. Perusahaan mulai 

beroperasi di tahun '50an. Selama tahun '50 -an dan 60-an, ia mengumpulkan 

kompetensi dalam pengembangan pipa, konstruksi dan pengeboran darat, yang 

beroperasi pada awalnya sebagai divisi Eni dan kemudian secara berdiri sendiri, 

menjadi otonom pada tahun 1969. Operasi lepas pantai dimulai di Mediterania 

pada awal tahun 60an dan diperluas ke Laut Utara pada tahun 1972. Perseroan 

mulai menawarkan layanannya kepada pelanggan di luar kelompok Eni pada 

awal tahun 60an dan semakin memperluas basis pelanggannya untuk 

memasukkan hampir semua jurusan, warganegara besar dan perusahaan minyak 

dan gas independen di seluruh dunia. Pada akhir tahun 90-an dengan migrasi 

bisnis menuju negara-negara dalam dan negara berkembang, PT.XYZ Indonesia 

telah melakukan sebuah rencana investasi untuk menyesuaikan kapasitas aset 

angkatan lautnya sendiri sampai pada kondisi pasar yang selalu menantang. 

Bidang investasi utama meliputi pengeboran air laut, pengembangan lapangan 

air dalam, pipelay, penyimpanan dan pembongkaran produksi terapung (fpso), 

dan robot bawah laut. 
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PT.XYZ Indonesia telah memimpin tren untuk meningkatkan konten lokal 

dengan mengembangkan fasilitas yang mengesankan di Afrika Barat dan FSU 

dan di Timur Tengah dengan mempekerjakan sejumlah besar pekerja lokal yang 

tidak setara di industri ini. Saat mengembangkan armada dan konten lokal, 

Perusahaan mulai memperkuat kemampuan teknik dan manajemen proyek untuk 

mengatasi tren pasar penting lainnya menuju proyek EPCI dan EPC terpadu 

yang besar pada awalnya dalam kegiatan lepas pantai dan kemudian dalam 

kegiatan darat. Onshore ini dicapai terutama melalui sejumlah akuisisi, yang 

berpuncak pada akuisisi Bouygues Offshore pada tahun 2002.  

Ini adalah akuisisi lintas-batas terbesar di Eropa di sektor jasa minyak 

selanjutnya menanggapi tren industri terkini terhadap proyek EPC darat yang 

besar, termasuk yang terkait dengan monetisasi gas, eksploitasi minyak sulit 

(minyak berat, pasir tar, dll.), untuk memperkuat posisinya di Timur Tengah dan 

minyak nasionalnya Basis klien perusahaan, pada tahun 2006 PT.XYZ Indonesia 

mengakuisisi Snamprogetti, salah satu perusahaan teknik dan konstruksi utama 

yang aktif di pasar internasional dalam perancangan dan pelaksanaan proyek 

darat yang besar untuk produksi dan pengolahan hidrokarbon dan monetisasi gas 

alam. Hasilnya adalah terciptanya kontraktor luar biasa dengan bias kuat 

terhadap kegiatan terkait migas di daerah terpencil dan perairan dalam, 

pemimpin dalam penyediaan teknik, pengadaan, manajemen proyek dan jasa 

konstruksi dengan kemampuan khas dalam perancangan dan pelaksanaannya. 
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Proyek lepas pantai dan darat skala besar, juga dengan kompetensi teknologi 

tinggi seperti monetisasi gas dan eksploitasi minyak berat. PT.XYZ Indonesia 

baru-baru ini melakukan program investasi penting yang dimulai pada tahun 

2006 yang bertujuan untuk memperkuat dan memperluas armada pengeboran 

dan konstruksi dan aset lainnya yang dibutuhkan oleh proyek untuk mendukung 

konten lokal dan aset canggih mutakhir yang dirancang untuk memenuhi 

Tantangan produksi dan transportasi hidrokarbon di perairan ultra dalam dan di 

daerah perbatasan. PT.XYZ Indonesia telah terdaftar di Bursa Saham Milan 

sejak tahun 1984 (sebelumnya merupakan anak perusahaan yang sepenuhnya 

dimiliki oleh Eni). 

4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas (Pre-test) 

4.2.1 Uji Validitas (Pre-test) 

Pengukuran validitas dilakukan dengan cara melakukan analisis pada data 

responden sebanyak 20 responden untuk melihat nilai Kaiser meyer-olkin 

measure os sampling adequacy, barlett’s test os spcerecity, anti-image 

matrices, total varianve explained, dan factor loading of component matrix. 

Software yang digunakan untuk menganalisis ini adalah SPSS 21. 
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 Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas pre-test 

Variable laten indikator KMO SIG MSA Factor 
loading 

Kriteria 

Nilai yang diisyaratkan  >0.5 <0.05 >0.5 ≥0.5 

Pay satisfaction PS1 0.826 0.000 0.897 0.848 Valid 

PS2 0.890 0.928 Valid 

PS3 0.785 0.933 Valid 

PS4 0.768 0.955 Valid 

Job Satisfaction JS1 0.802 0.000 0.685 0.543 Valid 

JS2 0.801 0.951 Valid 

JS3 0.872 0.934 Valid 

JS4 0.846 0.912 Valid 

JS5 0.781 0.922 Valid 

JS6 0.762 0.912 Valid 

Job stress JST1 0.735 0.000 0.660 0.792 Valid 

JST2 0.636 0.822 Valid 

JST3 0.833 0.928 Valid 

JST4 0.815 0.939 Valid 

JST5 0.721 0.908 Valid 

Turnover Intention TI1 0.793 0.000 0.776 0.823 Valid 

TI2 0.810 0.799 Valid 

TI3 0.825 0.604 Valid 

TI4 0.795 0.814 Valid 

TI5 0.778 0.770 Valid 

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 21 

 Hasil analisis menggunakan Software SPSS 21 dapat dilihat dalam tabel 4.1 

untuk pengujian Validitas measurement, semua alat ukur memenuhi syarat sehingga 

dapat disimpulkan alat pengukuran dalam penelitian ini valid. 

 

 

Pengaruh Pay Satisfaction..., Farhan Maulana, Ma.-IBS, 2017



48 
 

   
Indonesia banking school 

4.2.2 Uji Reliabilitas (pre-test) 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur pada 

kuesioner, artinya bahwa alat ukur tersebut akan mendapatkan pengukuran yang 

tetap konsisten jika pengukuran diulang kembali. Uji reliabilitas merupakan 

kelanjutan dari uji validitas, dimana item yang masuk pengujian adalah item 

yang valid saja. Menentukan reliabel atau tidaknya instrumen yaitu dengan 

penentuan batasan cornbach’s alpha ≥ 0.60 (Priyatno, 2014). Berikut hasil 

analisa uji reliabilitas alat ukur penelitian: 

  Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas (Pre-test) 

Variable Cornbach’s Alpha Kriteria 

Pay Satisfaction 0.935 Reliabel 

Job Satisfaction 0.936 Reliabel 

Job Stress 0.925 Reliabel 

Turnover Intention 0.816 Reliabel 
  Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan SPSS21 

  Pada tabel 4.2 dapat disimpulkan bahwa hasil uji reliabilitas data pre-test pada 

semua variable penelitian yaitu Pay Satisfaction, Job Satisfaction, Job Stress, dan 

Turnover Intention melebihi Cornbach’s Alpha diatas dari 0.60. Hasil tersebut 

mencerminkan bahwa kuesioner yang telah disebarkan kepada responden hasilnya akan 

tetap konsisten jika pengukuran diulang kembali. 
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4.3 Profil Responden 

Hasil responden dilakukan untuk menjelaskan dan menggambarkan 

demografi dan karakteristik responden secara keseluruhan berdasarkan jenis 

kelamin, usia, tingkat pendidikan terakhir, dan jabatan saat ini. 

4.3.1 Jenis Kelamin 

Pada gambar 4.1 dibawah ini hasil menunjukan bahwa dari 100 orang 

responden 84% (84 responden) adalah Pria sedangkan 16% (16 responden) 

adalah wanita. Hal tersebut menunjukan responden pria lebih mendominasi 

    Gambar 4.1 Jenis kelamin 

 

Sumber: Hasil Pengolahan Menggunakan Ms. Excel 

 

84%

16%

Jenis Kelamin

Pria

wanita
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4.3.2 Usia Responden 

Pada gambar 4.2 dibawah ini, mayoritas usia responden adalah 25-35 

tahun sebesar 54% (54 responden), selanjutnya terbesar kedua adalah 

responden dengan usia 36-45 tahun yaitu sebesar 36% (36 responden), 

berikutnya responden berusia ≤25 tahun sebesar 9% (9 responden), dan 

responden berusia 46-55 tahun sebesar 1% (1 responden). 

   Gambar 4.2 Usia Responden 

 

 Sumber: Hasil Pengolahan Data melalui Ms. Excel 
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4.3.3 Pendidikan Terakhir 

Berdasarkan gambar 4.3 dibawah ini, mayoritas pendidikan terakhir 

responden adalah S1 sebesar 85% (85 responden) responden yang memiliki 

pendidikan terakhir D3 sebesar 13% (13 responden) dan responden yang 

memiliki pendidikan terakhir S2 sebesar 2% (2 responden). 

    Gambar 4.3 Pendidikan Terakhir 

 

  Sumber: Hasil Pengolahan Data melalui Ms. Excel 
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4.3.4 Lama Bekerja 

Berdasarkan gambar 4.4 dibawah ini, lama bekerja responden mayoritas 2-

3 tahun sebesar 41% (41 responden) dan 3-4 tahun sebesar 41% (41 respoden), 

berikutnya responden yang bekerja ≤2 tahun sebesar 13% (13 responden) dan 

responden yang bekerja 4-5 tahun sebesar 5% (5 responden). 

    Gambar 4.4 Lama Bekerja 

 

  Sumber: Hasil Pengolahan Data melalui Ms. Excel 
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4.3.5 Jabatan Saat Ini 

Berdasarkan gambar 4.5, jabatan responden saat ini mayoritas adalah Piping 

Engineering sebesar 21% (21 responden), sedangkan Installation, Mechanical, 

Electrical Engineering masing masing sebesar 20% (20 responden), jabatan 

Instrument designer hanya sebesar 19% (19 responden). 

    Gambar 4.5 Jabatan Saat ini 

 

  Sumber: Hasil Pengolahan Data melalui Ms. Excel 
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4.4 Hasil Analisis Data 

Berdasarkan metode penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, metode 

analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adal Structural Equation 

Model dengan software AMOS 21 sebagai alat pengujian hipotesis. AMOS 21 

dipilih karena penggunaannya cukup mudah digunakan dan cukup sering 

digunakan dalam menganilisis data SEM, sehingga dapat membantu peneliti 

dalam mengolah data. Analisis data SEM bertujuan untuk mendapatkan dan 

mengevaluasi kecocokan model yang diajukan. Hasil analisis didapatkan pada 

model struktural untuk menguji kecocokan model dengan data. Setelah diketahui 

hasil dari analisis data, selanjutnya dapat diinterpretasikan dan akan diambil 

kesimpulan dari interpretasi tersebut. 

4.4.1 Spesifikasi Model 

Penelitian ini menerapkan analisis dengan SEM untuk menguji hipotesis. 

Spesifikasi model dan Path diagram dalam penelitian ini telah dijelaskan pada 

bab III. Model penelitian terdiri atas 4 variabel, 5 hipotesis, dan 20 indikator 

untuk menguji hubungan antar variabel dalam model tersebut.  

4.4.2 Identifikasi Model 

Terdapat 3 kategori identifikasi, under-identified, just-identified, dan 

overidentified. Kategori dari data yang dimiliki ditentukan dengan cara yang 

bisa dilakukan adalah dengan melihat degree of freedom dari data yang dimiliki. 

Hasil analisa Degree of freedom adalah sebagai berikut:  
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Tabel 4.3 Computation of degrees of freedom 

Number of distinct sample moments  190 

Number of distinct parameters to be 

Estimated 

43 

Degrees of freedom (190-43)   147 

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan Amos 21  

Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa output AMOS menunjukan nilai DF 

sebesar 147. Hal tersebut mengindikasikan bahwa model termasuk kategori over-

identified karena memiliki nilai DF>0 atau positif sehingga analisis data SEM 

dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya. 

4.4.3 Uji Model Pengukuran 

4.4.3.1 Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas (Before Delete) 

Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

(measurement) 

Variabel  

Laten  

Indikator  Uji Validitas   Uji Reliabilitas  

Factor 

Loading  

Kesimpulan  AVE  

≥ 0.5  

CR  

≥ 0.7  

Kesimpulan  

Pay 
Satisfaction  

PS1 0.636  Valid  0.621  0.866  Reliabel  

PS2 0.878 Valid 

PS3 0.866 Valid 

PS4 0.748 Valid 

   Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan amos 21 
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Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

(measurement -  Lanjutan) 

Variabel  

Laten  

Indikat

or  

Uji Validitas   Uji Reliabilitas  

Factor 

Loading  

Kesimpulan  AVE  

≥ 0.5  

CR  

≥ 0.7  

Kesimpulan  

Job 
Satisfaction  

JS1 0.476  Tidak Valid  0.471 0.838  UnReliabel  

JS2 0.572 Valid 

JS3 0.712 Valid 

JS4 0.821 Valid 

JS5 0.797 Valid 

JS6 0.675 Valid 

Job Stress JST1 0.854  Valid  0.772 0.944  Reliabel  

JST2 0.883 Valid 

JST3 0.905 Valid 

JST4 0.905 Valid 

JST5 0.893 Valid 

Turnover 
Intention  

TI1 0.905  Valid  0.519 0.839  Reliabel  

TI2 0.799 Valid 

TI3 0.539 Valid 

TI4 0.685 Valid 

TI5 0.615 Valid 

   Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan amos 21 

 Berdasarkan tabel 4.4 terdapat satu indikator yang dinyatakan tidak valid dan 

tidak reliable karena tidak memenuhi nilai yang telah disyaratkan yaitu semua 

variabel teramati memiliki nilai factor loading ≥0.5, AVE ≥0.5 dan CR ≥ 0.5. 

secara keseluruhan nilai reliabilitas model pengukuran (measurement model) 

memiliki nilai yang kurang baik karena terdapat satu variabel yang tidak reliable, 

sehingga harus dilakukan penghapusan terhadap indikator JS1 dari variabel job 

satisfaction untuk mendapatkan nilai yang lebih baik.. 
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4.4.3.2 Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas (After Delete) 

Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

(measurement) 

Variabel  

Laten  

Indikato

r  

Uji Validitas   Uji Reliabilitas  

Factor 

Loading  

Kesimpulan  AVE  

≥ 0.5  

CR  

≥ 0.7  

Kesimpulan  

Pay 
Satisfaction  

PS1 0.635  Valid  0.621  0.866  Reliabel  

PS2 0.878 Valid 

PS3 0.867 Valid 

PS4 0.747 Valid 

Job 
Satisfaction  

JS2   0.549  Valid 0.518 0.841  Reliabel  

JS3 0.709 Valid 

JS4 0.830 Valid 

JS5 0.800 Valid 

JS6 0.676 Valid 

Job Stress JST1 0.854  Valid  0.772 0.944  Reliabel  

JST2 0.883 Valid 

JST3 0.905 Valid 

JST4 0.905 Valid 

JST5 0.893 Valid 

Turnover 
Intention  

TI1 0.904 Valid  0.576 0.869  Reliabel  

TI2 0.800 Valid 

TI3 0.539 Valid 

TI4 0.685 Valid 

TI5 0.615 Valid 

   Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan amos 21 

 Berdasarkan tabel 4.4 sebelumnya terdapat indikator yang tidak valid pada JS1 

sehingga harus dillakukan penghapusan terhadap indikator tersebut agar 

mendapatkan nilai yang baik. Pada tabel 4.5 indikator JS1 telah dihapus dan 

hasilnya semua indikator dari setiap variabel dinyatakan valid dan reliabel karena 

memenuhi nilai yang telah disyaratkan yaitu semua variabel teramati memiliki 

nilai factor loading ≥ 0.5, AVE ≥ 0.5 dan CR ≥ 0.5. Secara keseluruhan dapat 
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dilihat bahwa nilai reliabilitas model pengukuran (measurement model) memiliki 

nilai yang baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator yang 

digunakan mampu menjelaskan variabel laten yang dibentuk  

4.4.4 Hasil Uji Model Keseluruhan 

4.4.4.1 Goodness of Fit 

Pengujian goodness of fit bertujuan untuk melihat seberapa baik spesifikasi 

model cocok dengan data sampel atau teramati. Nilai yang tinggi pada 

pengukuran goodness of fit sangat diharapkan. Berikut hasil analisis dari 

beberapa index goodness of fit: 

Tabel 4.6 Hasil Penelitian Goodness of Fit 

GOF Cut of Value Hasil Analisis Evaluasi Model 

CMIN/DF ≤ 5.0 (good fit) 1.706 Good fit 

CFI ≥ 0.90 (good fit) 0.910 Good fit 

RMSEA < 0.08 (good fit) 0.084 Marginal fit 

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan Amos 21 

Berdasarkan tabel 4.5, pada indikator pertama yaitu CMIN/DF adalah 

good fit karena hasil analisis menunjukkan nilai dibawah dari 5.0 yang berarti 

good fit. Pada indikator indikator CFI hasil menunjukkan bahwa CFI adalah 

good fit karena berada di atas 0.90. Pada indikator RMSEA menunjukkan 

marginal fit karena hasil analisis di antara 0.08. 
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4.4.4.2 Hasil Pengujian Hipotesis 

Model keseluruhan memiliki variabel-variabel yang mempunyai hubungan 

sebab akibat antara variabel endogen dengan eksogen. Untuk pengujian 

hipotesis cara yang dilakukan adalah mengetahui signifikasi dengan melihat 

nilai p dari hubungan sebab akibat yang ada di dalam model keseluruhan. Jika 

nilai estimasi dalam hasil analisis menunjukkan positif dan nilai p < 0.05 maka 

hipotesis terbukti signifikan dan didukung oleh data. Apabila nilai estimasi 

menunjukkan hasil negatif dan nilai p > 0.05 maka hipotesis tidak terbukti 

signifikan dan tidak didukung oleh data.  

Berikut hasil analisis data dari model keseluruhan: 

Tabel 4.7 Output Reggression  

Hipotesis  Estimasi  C.R.  p    Kesimpulan  

PS → JS  0.256  2.597  0.009  H1 Didukung data  

JST → JS   -0.047  -1.428  0.153   H2 Tidak didukung data  

PS → TI  -0.258  -1.934  0.053   H3 Tidak didukung data 

JS → TI  -0.207  -1.266  0.205   H4 Tidak didukung data  

JST → TI 0.127  2.844  0.004  H5 Didukung data  

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan Amos 21 

 

Berdasarkan tabel 4.7 diatas, analisa setiap hipotesis dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut:  
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1. Pay Satisfaction memiliki pengaruh yang positif terhadap Job Satisfaction 

karena nilai estimasi menunjukkan hasil positif yaitu 0.256, Critical Ratio 

>1.96 yaitu 2.597, dan untuk nilai p dari hipotesis tersebut adalah 0.009 yang 

berarti nilai p < 0.05 sehingga didukung oleh data dan hasil hipotesis pay 

satisfaction terbukti berpengaruh terhadap job satisfaction. 

2. Job Stress memiliki pengaruh yang negatif terhadap Job Satisfaction karena 

nilai estimasi menunjukkan hasil negatif yaitu -0.047, Critical Ratio <1.96 

yaitu -1.428, dan untuk nilai p dari hipotesis tersebut adalah 0.153 yang berarti 

nilai p >0.05 sehingga tidak didukung oleh data dan hipotesis job stress tidak 

terbukti berpengaruh terhadap job satisfaction. 

3. Pay Satisfaction memiliki pengaruh yang negatif terhadap Turnover Intention 

karena nilai estimasi menunjukkan hasil negatif yaitu -0.258, Critical Ratio 

<1.96 yaitu -1.934, dan untuk nilai p dari hipotesis tersebut adalah 0.53 yang 

berarti nilai p > 0.05 sehingga tidak didukung oleh data dan hipotesis pay 

satisfaction tidak terbukti berpengaruh terhadap turnover intention. 

4. Job Satisfaction memiliki pengaruh yang negatif terhadap Turnover Intention 

karena nilai estimasi menunjukkan hasil negatif yaitu -0.207, Critical Ratio 

<1.96 yaitu -1.266, dan untuk nilai p dari hipotesis tersebut adalah 0.205 yang 

berarti nilai p > 0.05 sehingga tidak didukung oleh data dan hipotesis job 

satisfaction tidak terbukti berpengaruh terhadap turnover intention. 
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5. Job Stress memiliki pengaruh yang positif terhadap Turnover Intention karena 

nilai estimasi menunjukkan hasil positif yaitu 0.127, Critical Ratio >1.96 yaitu 

2.844, dan untuk nilai p dari hipotesis tersebut adalah 0.004 yang berarti nilai 

p < 0.05 sehingga didukung oleh data dan hipotesis job stress terbukti 

berpengaruh terhadap turnover intention. 

4.5 Pembahasan 

Pada penelitian ini, hasil analisis data menunjukan bahwa seuruh variabel 

telah memenuhi kriteria kontruk validitas dan reliabilitas, serta model 

pengukuran lainnya yang seesuai dengan metode Sturctural Equation 

Modeling (SEM). Pada hasil pengujian hipotesis yang diajukan pada model 

penelitian ini tidak seluruh hipotesis memiliki hubungan yang sigifikan. 

Pembahasan dari hasil pengujian masing masing hipotesis penelitian dibahas 

pada sub-bab di bawah ini. 

4.5.1 Pengaruh Pay satisfaction terhadap Job Satisfaction 

Menurut Milkovich (2008) kepuasan gaji karyawan adalah fungsi dari 

perbedaan antara persepsi banyaknya gaji yang seharusnya diterima dan 

banyaknya gaji yang benar benar diterima, jika persepsi ini sama maka seorang 

karyawan dapat dikatakan mengalami kepuasan gaji (Saleem & Gul, 2013). 

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, terdapat 

pengaruh antara pay satisfaction dangan job satisfaction. Penelitian ini sejalan 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Shahzad (2011) yang menyatakan 
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bahwa kepuasan kerja sangat berpengaruh terhadap kepuasan gaji yang terdiri 

dari tingkat kepuasan gaji aktual dan kepuasan kerja secara signifikan. Begitu 

pula yang terjadi di PT. XYZ Indonesia gaji yang diberikan kepada karyawan 

Department Engineering mempengaruhi kepuasan kerja karyawan, peneliti 

menduga tingkat kepuasan gaji yang terjadi di PT.XYZ Indonesia dipengaruhi 

oleh tingkat harga minyak dunia yang terjadi belakangan ini sehingga 

karyawan akan mendapatkan gaji yang sesuai dan puas jika tingkat harga 

minyak dunia berada diposisi tinggi dan akan meningkatkan kepuasan kerja 

karyawan PT.XYZ Indonesia dan apabila harga minyak dunia berada diposisi 

rendah maka karyawan akan mendapatkan gaji diluar harapan mereka sehingga 

mereka merasa tidak puas terhadap gaji mereka dan akan menurunkan tingkat 

kepuasan kerja dari karyawan PT.XYZ Indonesia.  

4.5.2 Pengaruh Job Stress terhadap Job Satisfaction 

Williams et al (2001) menekankan bahwa tujuan jangka pendek dari stres 

kerja memiliki efek fisiologis dan perilaku yang mengarah ke prestasi kerja 

yang buruk (Chen et al, 2006). Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh peneliti, tidak terdapat pengaruh antara Job Stress dengan Job 

Satisfaction, penelitian ini berbeda dengan penelitian LeRouge et al (2006) 

yang mengatakan bahwa Stres kerja berdampak negatif terhadap kepuasan 

kerja. Berbeda yang terjadi di PT.XYZ Indonesia pada divisi Department 

Engineering bahwa Job Stress karyawan tidak berpengaruh terhadap job 
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satisfaction. Peneliti menduga hasil tersebut dikarenakan profil responden 

yang didapat menunjukan bahwa karyawan PT.XYZ Indonesia didominasi 

oleh usia ≤25 tahun dan 25-35 tahun yang berarti bahwa usia tersebut masuk 

kedalam generasi Y. Menurut Zemke et al (1999) dalam bukunya menyatakan 

bahwa karyawan generasi Y lebih kooperatif dan optimis dibandingkan 

generasi sebelumnya, serta memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi 

(Fathonah et al, 2016). Pernyataan tersebut menunjukan bahwa stres kerja 

karyawan generasi Y didalam perusahaan tidak mempengaruhi kepuasan kerja. 

4.5.3 Pengaruh Pay Satisfaction terhadap Turnover Intention 

Gaji sering dianggap sebagai pendekatan sukses untuk memotivasi 

perilaku karyawan sehingga organisasi sekarang ini fokus pada memastikan 

bahwa karyawan mereka puas dengan gaji mereka (Salleh & Memon, 2015). 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, tidak terdapat 

pengaruh ntara Pay Satisfaction terhadap Turnover Intention, penelitian ini 

berbeda dengan penelitian Yuninnisa & Rizqi (2015) yang menyatakan bahwa 

kepuasan gaji berkorelasi negatif dengan keinginan untuk berpindah. Berbeda 

dengan yang terjadi di PT.XYZ Indonesia pada divisi Departement 

Engineering kepuasan gaji karyawan divisi tersebut tidak berpengaruh 

terhadap tingkat turnover intention PT.XYZ Indonesia. Peneliti menduga hasil 

tersebut dikarenakan responden yang didapatkan memiliki masa kerja yang 

dominan ≤2 tahun dan 2-3 tahun dibandingkan masa kerja yang lainnya 

sehingga tingkat kepuasan gaji bukan merupakan pengaruh terhadap tingkat 
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turnover intention perusahaan selain itu responden dominan di usia ≤25 tahun 

dan 25-35 tahun yang berarti usia tersebut merupakan generasi Y menurut 

Meier & Croker (2010) menyatakan bahwa pengakuan merupakan hal yang 

penting bagi generasi Y dan memotivasi untuk melakukan pekerjaan dengan 

baik (Fathonah et al, 2016). Pernyataan tersebut menunjukan bahwa tingkat 

kepuasan gaji bukanlah hal yang penting bagi generasi Y untuk mempengaruhi 

tingkat turnover intention di PT.XYZ Indonesia. 

4.5.4 Pengaruh Job Satisfaction terhadap Turnover Intention 

Kreitner dan Kinicki (2014) dalam bukunya berpendapat bahwa kepuasan 

kerja adalah tanggapan afektif atau emosional terhadap pekerjaan seseorang, 

kepuasan kerja juga merupakan evaluasi yang menggambarkan seseorang atas 

perasaan sikapnya senang atau tidak senang, puas atau tidak puas dalam 

bekerja. 

Berdasarkan hasil penelitiann yang dilakukan oleh peneliti tidak terdapat 

pengaruh antara Job Satisfaction terhadap Turnover Intention, penelitian ini 

berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahman et al (2008) yang 

menyatakan bahwa kepuasan kerja memiliki korelasi negatif dengan keinginan 

berpindah seperti yang diverifikasi di penelitian sebelumnya tetapi 

menunjukkan korelasi yang sangat sederhana dan ini menunjukkan bahwa 

kontribusinya terhadap keinginan berpindah sangat sedikit dan banyak faktor 

lain mungkin berkontribusi terhadap turnover intention juga, berbeda dengan 
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yang terjadi di PT. XYZ Indonesia divisi Department Engineering bahwa 

kepuasan kerja karyawan tidak memiliki pengaruh terhadap turnover intention. 

Peneliti menduga hasil tersebut dikarenakan responden dari penelitian ini 

didominasi oleh lama bekerja ≤2 tahun dan rentang kerja antara 2-3 tahun 

selain itu usia responden didominasi oleh usia ≤25 tahun dan 25-35 tahun yang 

berarti responden tersebut merupakan generasi Y pada PT.XYZ Indonesia 

sehingga kepuasan kerja bukan merupakan hal yang penting mempengaruhi 

tingkat turnover intention. Menurut Herzberg (2011) dalam bukunya 

mengemukakan “Herzberg two factor motivation theory” yang menyatakan 

dua jenis faktor yang mendorong seorang untuk berusaha mencapai kepuasan 

dan menjauhkan diri dari ketidakpuasan (Fathonah et al, 2016).  Hal tersebut 

menunjukan bahwa generasi Y yang mendominasi responden pada penelitian 

ini mencoba untuk puas terhadap pekerjaan mereka di perusahaan sehingga 

tidak mempengaruhi turnover intention di PT.XYZ Indonesia. 

4.5.5 Pengaruh Job Stress terhadap Turnover Intention 

Menurut Kvranstrom (1997) mendefinisikan bahwa stres kerja dapat 

menggangu kesehatan individu dan kemampuan mengatasi situasi kerja dan 

sosial serta menyebabkan kinerja kerja menjadi renggang, untuk organisasi 

stres kerja menyebabkan absensi, peningkatan biaya medis dan niat keluar 

yang tinggi (Conti et al, 2006). 
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 Berdasarkan hasil yang dilakukan oleh peneliti terdapat pengaruh antara 

Job stress dengan Turnover Intention, penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Paille (2011) yang menyatakan bahwa Dampak dari stress 

kerja terhadap keinginan berpindah dan hasil dari penelitian menunjukan 

bahwa stres kerja signifikan terhadap keinginan berpindah karyawan. 

Begitupula yang terjadi di PT.XYZ Indonesia divisi Department Engineering 

menunjukan bahwa Job stress karyawan sangat berpengaruh terhadap 

Turnover Intention, jadi apabila karyawan memiliki stres kerja yang tinggi 

akan secara langsung mempengaruhi Turnover Intention karyawan 

diperusahaan. Berdasarkan hasil tersebut peneliti menduga stres kerja 

diperusahaan dikarenakan jadwal pekerjaan yang terlalu padat di divisi 

department engineering seperti project yang harus cepat selesai dan banyak 

project yang menunggu untuk diselesaikan oleh karyawan sehingga karyawan 

merasakan stres yang tinggi pada perusahaan. Perusahaan dalam hal ini perlu 

memperhatikan tingkat stres dan jadwal penyelesaian project di perusahaan 

seperti menerima masukan dari karyawan tentang penjadwalan kembali project 

yang akan dikerjakan dan memberikan suatu hiburan kepada karyawan untuk 

menurunkan tingkat stres kerja dari karyawan. 
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4.6 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil dari yang sudah dilakukan maka dapat diberikan masukan 

kepada pihak PT. XYZ Indonesia sebagai perusahaan yang dijadikan objek 

penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dapat diberikan implikasi manajerial 

untuk PT. XYZ Indonesia sebagai berikut. 

1. Variabel yang akan dibahas adalah variabel Job stress dikarenakan 

memiliki pengaruh, dapat dilihat dari rata rata indikator pertanyaan Job 

Stress pada tabel 4.8 dibawah ini. 

Tabel 4.8 indikator pertanyaan Job Stress 

No Indikator Pernyataan Mean 

Job Stress Indikator 

1 
Ketika saya bekerja biasanya 

saya bekerja dibawah tekanan. 
3.85 

2 

Ketika saya bekerja biasanya 

saya merasa tegang dan tidak 

nyaman. 

3,56 

3 
Pekerjaan saya sering membuat 

saya merasa marah 
3,28 

4 
Saya tidak santai dan tenang 

dalam melakukan pekerjaan. 
3,57 

5 
Pekerjaan saya sering membuat 

saya sangat frustasi. 
3,56 

Sumber: Hasil Pengolahan Data melalui Ms. Excel 

Berdasarkan indikator pertanyaan diatas dapat dilihat indikator 

JST1 “ketika saya bekerja biasanya saya bekerja dibawah tekanan” 

memiliki rata-rata yang paling tinggi diantara indikator Job Stress 

lainnya. Hal ini menunjukan bahwa rata-rata responden memilih skala 
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yang tinggi untuk indikator tersebut. Peneliti menduga indikator tersebut 

dipilih karena peneliti melihat tingginya tekanan bagi karyawan seperti 

jadwal yang terlalu pada dibagian Department Engineering, banyaknya 

proyek yang dijalankan perusahaan sehingga karyawan merasa tertekan. 

Oleh karena itu, PT.XYZ Indonesia perlu memperhatikan jadwal yang 

terlalu padat agar karyawan dapat menjalankan pekerjaan dengan baik 

dan menurunkan tingkat Job stress dari karyawan divisi Department 

Engineering.  

Indikator tertinggi kedua yaitu JST4 “Saya tidak santai dan tenang 

dalam melakukan pekerjaan”. Hal ini menunjukan bahwa rata-rata 

responden memilih skala yang tinggi untuk indikator tersebut. Peneliti 

menduga indikator ini dipilih karena responden merasa bahwa pekerjaan 

mereka membuat mereka merasa tidak santai dan tenang dalam 

mengerjakan pekerjaan mereka, perusahaan perlu memperhatikan sikap 

dari karyawan dalam mengerjakan pekerjaan mereka dan mengambil 

langkah yang tepat untuk menurunkan tingkat stres kerja dari indikator 

tersebut seperti melakukan komunikasi kepada karyawan sehingga 

karyawan merasa bahwa ada perhatian dari perusahaan terhadap 

karyawan, perusahaan juga perlu menciptakan suasana lingkungan kerja 

yang nyaman agar karyawan dapat merasa santai dan tenang dalam 

melakukan pekerjaan mereka, dan perusahaan perlu menerima masukan 
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dari karyawan mengenai sistem kerja dan dan penjadwalan pekerjaan 

agar karyawan dapat merasa santai dan tenang dalam mengerjakan 

pekerjaannya. Hal tersebut perlu dilakukan agar perusahaan dapat 

menurunkan tingkat stres kerja dan tingkat turnover intention di 

perusahaan.   

.   
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BAB V.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis hubungan variabel Pay 

Satisfaction, Job Satisfaction, Job Stress terhadap Turnover Intention. Hasil 

analisis data yang dilakukan menggunakan SEM menunjukan bahwa 2 

hipotesis memiliki pengaruh positif dan sginifikan, dan 3 hipotesis memiliki 

pengaruh yang negatif dan tidak signifikan. Dengan studi penelitian ini yang 

ditunjukan ada karyawan divisi Department Engineering PT.XYZ Indonesia 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Pay Satisfaction memiliki pengaruh positif terhadap Job Satisfaction. 

2. Job Stress tidak memiliiki pengaruh negatif terhadap Job Satisfaction. 

3. Pay Satisfaction tidak memiliki pengaruh negatif terhadap Turnover Intention. 

4. Job Satisfaction tidak memiliki pengaruh negatif terhadap Turnover Intention. 

5. Job Stress memiliki pengaruh positif terhadap Turnover Intention. 

5.2 Saran 

Peneltian ini tentu masih jauh dari kata sempurna dengan segala 

keterbatasan sehingga memerlukan penyempurnaan untuk penelitian dimasa 

yang akan datang. Oleh karena itu, berikut ada beberapa saran yang dapat
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diberikan kepada pihak PT.XYZ Indonesia yang merupakan objek penelitian ini 

dan untuk penelitian selanjutnya. 

1. Bagi perusahaan  

Perusahaan yang mampu membuat karyawan merasa nyaman dalam 

bekerja adalah perusahaan yang peduli dengan karyawannya. Sehingga 

karyawan yang bekerja di PT.XYZ Indonesia mempunyai keinginan 

yang besar untuk memajukan perusahaan. Terdapat beberapa hal yang 

bisa dilakukan oleh PT.XYZ Indonesia untuk mengurangi Turnover 

Intention pada perusahaan berdasarkan penelitian ini, pertama PT.XYZ 

Indonesia perlu memperhatikan tingkat stres kerja karyawan seperti 

memperhatikan jadwal kerja yang terlalu padat sehinngga perusahaan 

perlu mengkaji jadwal agar tidak terlalu padat dan membuat karyawan 

merasa tertekan dalam melakukan pekerjaannya, kedua PT.XYZ 

Indonesia perlu memperhatikan tingkat kepuasan gaji yang diberikan 

kepada karyawan di perusahaan sehingga karyawan merasa puas dan 

hak hak karyawan terpenuhi, ketiga PT.XYZ Indonesia perlu 

memperhatikan tingkat kepuasan kerja dari karyawan agar karyawan 

tetap merasa nyaman dan senang bekerja di perusahaan seperti kondisi 

dan situasi didalam perusahaan. 
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2. Bagi penelitian selanjutnya 

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian 

dengan objek yang berbeda misalnya perusahaan non migas karena di 

perusahaan migas variabel Pay Satisfaction dan Job Satisfaction tidak 

berkorelasi langsung terhadap Turnover Intention. Selain itu penetian 

selanjutnya mungkin dapat menambahkan variabel seperti faktor 

lingkungan kerja, hubungan rekan kerja, dan faktor faktor lain yang 

dapat mempengaruhi secara langsung tingkat Turnover Intention. Hal 

tersebut dapat menjadikan penelitian yang dilakukan akan lebih 

menarik dan lebih bermanfaat untuk masyarakat luas. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 

Kuesioner 

Responden Yth. 

Saya Farhan Maulana, Mahasiswa STIE Indonesia Banking School yang sedang 

melakukan penelitian terhadap karyawan tetap (Engineering Department) PT. Saipem 

Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan sebagai instrumen untuk pengumpulan data 

responden. Maka dari itu, Saya memohon kesediaan bapak/ibu untuk berpartisipasi 

dengan menjawab sejumlah pertanyaan yang disajikan dalam halaman ini. 

Kerahasiaan atas data dan jawaban anda terjamin. Atas perhatiannya saya ucapkan 

terima kasih.  

Profil Responden 

Jawaban yang dipilih diberi tanda silang (X) 

1. Jenis Kelamin : 

a. Pria   b. Wanita 

2. Usia anda saat ini : 

a. ≤ 25 Tahun   d. 46-55 Tahun 

b. 25-35 Tahun  e. > 55 Tahun 

c. 36-45 Tahun 

3. Lama Bekerja :  

a. ≤ 2 Tahun   d. 4 – 5 Tahun 

b. 2-3 Tahun   e. > 5 Tahun  

c. 3-4 tahun 
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      4. Pendidikan terakhir:   

 a. D3  b. S1  c. S2 

       5. Posisi anda saat ini: 

 a. Instrument Designer  b. Mechanical Engineering 

 c. Electrical Engineering d. Installation Engineering 

 e. Piping Engineering 

Persepsi Responden 

PETUNJUK PENGISIAN: Mohon pernyataan berikut diisi lengkap, lalu berikanlah 

penilaian Anda terhadap masing-masing pernyataan dalam skala 1 hingga 6. Semakin 

ke arah nilai 1 berarti semakin Anda tidak setuju dengan pernyataan yang diberikan, 

sebaliknya semakin ke arah nilai 6 berarti semakin setuju Anda dengan pernyataan 

terkait. Setiap orang dapat mempunyai jawaban yang berbeda dan tidak ada jawaban 

yang dianggap benar maupun salah, oleh karena itu pilihlah jawaban yang paling 

sesuai dengan diri anda. 

Jawaban yang dipilih diberi tanda silang (X) 

    STS         SS  

No Indikator 1 2 3 4 5 6 

1. 
Saya sangat puas dengan gaji yang diberikan PT. 

Saipem Indonesia.             

2. 
Saya menerima bonus tambahan yang diberikan 

PT. Saipem Indonesia             

3. 
Saya merasa puas dengan kenaikan gaji yang 

diberikan PT. Saipem Indonesia.             

4.  

Saya merasa puas dengan gaji yang diberikan PT. 

Saipem Indonesia saat ini dibandingkan 

sebelumnya.             
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    STS         SS  

No Indikator 1 2 3 4 5 6 

5. 
Saya merasa antusias bekerja di PT. Saipem 

Indonesia.              

6. 
Saya menemukan kenikmatan nyata bekerja di 

PT. Saipem Indonesia             

7. 
Saya senang bekerja di PT. Saipem Indonesia.              

8.  Saya merasa puas bekerja di PT. Saipem 

Indoensia.             

9. Saya menyukai pekerjaan saya di PT. Saipem 

Indonesia.       

10. Saya menganggap pekerjaan saya di PT. Saipem 

Indonesia menyenangkan       

11. Ketika saya bekerja biasanya saya bekerja 

dibawah tekanan.       

12. Ketika saya bekerja biasanya saya merasa tegang 

dan tidak nyaman.       

13. Pekerjaan saya sering membuat saya merasa 

marah       

14. Saya tidak santai dan tenang dalam melakukan 

pekerjaan.       

15. Pekerjaan saya sering membuat saya sangat 

frustasi.       
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 STS     SS 

No Indikator 1 2 3 4 5 6 

16. 
Saya sering mempertimbangkan meninggalkan 

pekerjaan saya di PT. Saipem Indonesia.       

17. Saya sering berniat untuk berhenti dari pekerjaan 

saya di PT. Saipem Indonesia.       

18. Setelah menemukan pekerjaan yang lebih baik, 

saya akan meninggalkan PT. Saipem Indonesia.       

19. Saya serius untuk berhenti dari PT. Saipem 

Indonesia.       

20 

Saya sudah mulai mencari pekerjaan lain       
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Lampiran 2 Pre-test uji Validitas dan Reliabilitas 

Pay Satisfaction 

 

KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .826 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 105.449 

Df 6 

Sig. .000 

 

 

Anti-image Matrices 
 PS1 PS2 PS3 PS4 

Anti-image Covariance 

PS1 .418 -.090 .018 -.072 

PS2 -.090 .242 -.055 -.052 

PS3 .018 -.055 .165 -.101 

PS4 -.072 -.052 -.101 .136 

Anti-image Correlation 

PS1 .897a -.282 .070 -.300 

PS2 -.282 .890a -.278 -.287 

PS3 .070 -.278 .784a -.676 

PS4 -.300 -.287 -.676 .768a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
        

Component Matrixa 
  

 

PS1 .848 

PS2 .928 

PS3 .933 

PS4 .955 
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Job Satisfaction 
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Job Stress 
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Turnover Intention 
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Lampiran 3 Measurement Model Fit 
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Lampiran 4 Structure Model Fit 
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Lampiran 5 Standardized Regression Weights (Measurement Model) 
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Lampiran 6 Standardized Regression Weights (Structure Model) 
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Lampiran 7 Model Fit Summary (Overall Model Fit) 

Computation of degrees of freedom (Default model) 

Number of distinct sample moments: 190 

Number of distinct parameters to be estimated: 43 

Degrees of freedom (190 - 43): 147 

 

Result (Default model) 

Minimum was achieved 

Chi-square = 250.754 

Degrees of freedom = 147 

Probability level = .000 

 

Model Fit Summary 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 43 250.754 147 .000 1.706 

Saturated model 190 .000 0   

Independence model 19 1329.744 171 .000 7.776 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model .051 .812 .757 .628 

Saturated model .000 1.000   

Independence model .386 .342 .269 .308 
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Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model .811 .781 .912 .896 .910 

Saturated model 1.000  1.000  1.000 

Independence model .000 .000 .000 .000 .000 

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model .860 .698 .783 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 1.000 .000 .000 

NCP 

Model NCP LO 90 HI 90 

Default model 103.754 63.847 151.539 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 1158.744 1046.388 1278.548 

FMIN 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model 2.533 1.048 .645 1.531 

Saturated model .000 .000 .000 .000 

Independence model 13.432 11.704 10.570 12.915 
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RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model .084 .066 .102 .002 

Independence model .262 .249 .275 .000 

 

 

AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 336.754 358.526 448.777 491.777 

Saturated model 380.000 476.203 874.982 1064.982 

Independence model 1367.744 1377.364 1417.242 1436.242 

ECVI 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Default model 3.402 2.998 3.884 3.621 

Saturated model 3.838 3.838 3.838 4.810 

Independence model 13.816 12.681 15.026 13.913 

HOELTER 

Model 
HOELTER 

.05 

HOELTER 

.01 

Default model 70 75 

Independence model 16 17 
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