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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  

 

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. 

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 
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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 

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 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 
lingkungan kerja, jenis pekerjaan, kompensasi, hubungan antar teman kerja, hubungan sosial 
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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 Rumusan Masalah 

Beradasarkan pada latar belakang dan fenomena tersebut makan perumusan masalah yang 
akan diteliti , yaitu: (1) Apakah Pay Satisfaction memiliki pengaruh positif terhadap Job Satisfaction? 
(2) Apakah Job Stress memiliki pengaruh negaif terhadap Job Satisfaction? (3) Apakah Pay 
Satisfaction memiliki pengaruh negatif terhadap Turnover Intention? (4) Apakah Job satisfaction 
memiliki pengaruh negatif terhadap Turnover Intention? (5) Apakah Job Stress memiliki pengaruh 
positif terhadap Turnover Intention? 

BAB II: LANDASAN TEORI 

2.1 Manajemen Sumber Daya Manusia 

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. 

Fungsi manajemen sumber daya manusia menurut Dessler (2013) yaitu 

a. Perencanaan  
b. Mengorganisir 
c. Susuan kepegawaian 

d. Memimpin 

e. Mengendalikan  

2.2 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). 

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 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). 

Indiikator Pay Satisfaction pada penelitian ini mengadaptasi pada jurnal Lee et al (2011) dan 
Singh & Loncar (2010) yaitu 
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1. Saya sangat puas dengan gaji saya saat ini 
2. Saya menerima banus tambahan  
3. Puaskah anda dengan kenaikan gaji yang ditentukan 
4. Puaskah anda dengan perbedaan gaji saat ini 

2.3 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 terhadap kepuasan kerja (Robert et al, 2010). 
Kepuasan kerja biasanya didefinisikan sebagai reaksi afektif karyawan untuk pekerjaan berdasarkan 
membandingkan hasil yang diinginkan dengan hasil yang sebenarnya (Toby et al, 2004). 

  Indikator Job Satisfaction pada penelitian ini mengadaptasi pada jurnal Lee et al (2010) dan 
Yucel (2012) yaitu: 

1. Saya menganggap pekerjaan saya menyenangkan  
2. Saya menemukan kenikmatan nyata dalam pekerjaan saya 
3. Saya merasa antusias dengan pekerjaan saya 
4. Secara umum, saya menyukai pekerjaan saya 
5. Secara umum, saya puas dengan pekerjaan saya 
6. Secara umum, saya suka bekerja disini 

2.4 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). 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). 

   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). 

  Indikator Job Stress pada penelitian ini mengadaptasi pada jurnal Lambert et al (2007) yaitu: 

1. Ketika saya bekerja saya bekerja dibawah tekanan 
2. Ketika saya bekerja biasanya saya merasa tegang dan tidak nyaman  
3. Banyak aspek pekerjaan saya yang membuat saya marah 
4. Pekerjaan saya membuat saya frustasi 
5. Saya tidak santai dan tenang ketika saya bekerja. 

2.5 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). 

  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 
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berkitan dengan terus bekerja atau meninggalkan pekerjaan atau mencari pekerjaan lain (Rusdi et 
al, 2015). Turnover intention merupakan keinginan karyawan yang cenderung ingin berhenti dari 
pekerjaannya atas dasar keinginannya sendiri (Mahdi et al, 2012) 

  Indikator Turnover Intention pada penelitian ini mengadaptasi jurnal Lee et al (2011) dan 
Knudsen et al (2009) yaitu: 

1. Saya sering mempertimbangkan meninggalkan pekerjaan saya saat ini 
2. Saya sering berniat untuk berhenti dari pekeraan saya saat ini 
3. Saya sudah mulai mencari pekerjaan lain 
4. Secepatnya setelah saya menemukan pekerjaan lebih baik, saya akan meninggalkan 

pekerjaan ini. 
5. Saya serius untuk berhenti dari pekerjaan saya. 

2.6 Hubungan Antara Variabel 

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 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. 

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). 

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. 

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. 
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Ho3: Pay satisfaction tidak berpengaruh negatif terhadap Turnover intention. 

Ha3: Pay satisfaction berpengaruh negatif terhadap Turnover intention. 

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. 

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. 

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). 

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).  

 3.3 Metode Penghimpunan Data 

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 
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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) 

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. 

3.4 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan tetap engineering department PT.YXZ 
Indonesia dan teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. 
Jumlah sampel dikali 5, sesuai dengan pedoman ukuran sampel menurut (Hair et. al, 2010) dimana 
penelitian ini menggunakan 20 indikator dikali 5 sampel pada penelitian ini berjumalah 100 
karyawan. 

3.5 Operasionalisasi Varibel 

  Penelitian ini penulis menggunakan variabel dependen sebagai variabel yang dipengaruhi 
atau variabel terikat serta variabel independen atau variabel bebas yang dijabarkan dalam tabel 
berikut: 

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) 

3.6 Metode Pengolahan Data 

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). Salah satu aplikasi pendukung SEM adalah 
AMOS 21 for windows. 
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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. 

4.2 Profil Responden 

Jenis Kelamin Responden. 

84% responden diantaranya berjenis kelamin pria (84 orang) responden berjenis kelamin 
wanita berjumlah 16% (16 orang). Hal tersebut menunjukan responden pria lebih mendominasi. 

Usia Responden 

 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). 

Pendidikan Terakhir  

 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). 

Lama Bekerja  

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). 

Jabatan Saat Ini 

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). 

4.3 Hasil Analisis Data 

- Hasil Pengukuran model (Measurement Model Fit) 

- Uji Validitas dan Reliabilitas 

 Construct Validity atau validitas konstruk adalah validitas yang berkaitan dengan 
kemampuan suatu alat ukur atau indikator dalam mengukur variabel laten yang diukurnya. Menurut 
Hair et al (2010) suatu variabel dapat dikatakan mempunyai validitas yang baik jika muatan faktor 
standarnya (standardized loading factor) ≥0.05 dan idealnya ≥0.70. 

 Reliabilitas adalah konsistensi suatu pengukuran. Reliabilitas tinggi menunjukan bahwa 
indikator-indikator mempunyai konsistensi tinggi dalam mengukur konstruk latennya (Hair et al, 
2010). Mengukur reliabilitas dalam SEM akan digunakan Composite Reliability Measure dan 
Variance Extracted construct reliability (CR) ≥0.70 dan average extracted (AVE) ≥0.05 Tabel 4.5 

dibawah ini merupakan hasil pengolahan data uji validitas dan reliabilitas dalam penelitian ini 
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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 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  

-Uji Keseluruhan (Overall Model Fit) 

Pengukuran Goodness od Fit (GOF) 

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 
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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. 

Hasil Analisis Model Keseluruhan (Overall Model Fit) 

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:  

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. 
 

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 
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4.4 Pembahasan 

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 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.  

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 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. 
 
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 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 
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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. 

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 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 

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). 

  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. 

4.5 Implikasi Manajerial Untuk PT.XYZ Indonesia 

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. 
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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 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 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 

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

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. 
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Saran yang diberikan peneliti bagi perusahaan adalah 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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