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ABSTRACT 

This research study the effect of Perceived Organizational Support and Job Satisfaction 
towards Affective Commitment and Turnover Intention. The sample of this study were 112 staff 
level employees (back office and frontliner) of PT. Bank X regional offices III. The result of this 
research shows that Perceived Organizational Support negatively affect Turnover Intention, 
Affective Commitment negatively affect Turnover Intention, Job Satisfaction negatively affect 
Turnover Intention, Perceived Organizational Support positively affect Affective Commitment 
and Job Satisfaction positively affect Affective Commitment. 
 
Keywords : Affective Commitment, Job Satisfaction, Perceived Organizational 

Support,Turnover Intention.  
 
1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 
 

Sumber daya manusia merupakan faktor penentu yang menunjang keberhasilan di suatu 
organisasi atau perusahaan. Era globalisasi seperti sekarang sumber daya manusia sudah 
bukan merupakan beban bagi suatu perusahaan, melainkan sebuah asset utama yang harus 
dijaga dan dikembangkan agar dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi perusahaan. 
Namun sumber daya manusia yang ada di suatu perusahaan juga harus dapat meningkatkan 
performa atau kemampuan agar perusahaan dapat maju berjalan. Sebuah komitmen dari 
karyawan untuk memenuhi kewajibannya kepada organisasi dan tidak akan pernah 
meninggalkan organisasi timbul apabila seorang karyawan dalam sebuah organisasi dapat 
merasakan adanya dukungan dari organisasi yang sesuai dengan norma, keinginan, harapan 
yang dimiliki karyawan, maka dengan sendirinya akan terbentuk karena karyawan telah 
memiliki ikatan emosional yang kuat terhadap organisasinya.  

Memiliki karyawan dengan komitmen tinggi terhadap perusahaan pasti menjadi harapan 
setiap perusahaan. Karyawan yang demikian diharapkan bisa ikut memajukan perusahaan, 
sehingga tujuan-tujuan yang ingin dicapai perusahaan bisa terwujud. Namun seringkali muncul 
persoalan-persoalan yang berkaitan dengan sumber daya manusia yaitu niat untuk 
meninggalkan perusahaan. Hal tersebut merupakan hal yang sering terjadi dalam organisasi. 
Tentunya hal ini akan menimbulkan dampak negatif bagi perusahan, sehingga seharusnya 
pihak perusahaan perlu mengetahui faktor penyebab munculnya niat untuk meninggalkan 
perusahaan dalam diri karyawan tersebut. Ketika karyawan meninggalkan organisasi, baik 
secara sukarela atau tidak, dampaknya sangat besar. Gray et al (2000) menyatakan bahwa 
perputaran telah langsung terkait dengan meningkatnya biaya perekrutan dan pelatihan 
karyawan, rendahnya tingkat semangat kerja karyawan, kepuasan kerja, dan persepsi 
pelanggan terhadap kualitas pelayanan. 

Perusahaan yang memiliki sumber daya manusia yang berkompeten erat kaitannya dengan 
perekonomian suatu negara adalah perbankan. Bank merupakan lembaga intermediasi yang 
menghubungkan antara pihak surplus dan pihak defisit, sehingga bank memilki peranan yang 
besar dalam bidang perekonomian. Berdasarkan hal tersebut, bank harus memiliki karyawan 
yang berkulitas dan memiliki nilai sehingga dapat mencapai tujuan yang telah dicanangkan.  

Berdasarkan annual report PT. Bank X tahun 2015 menjelaskan bahwa adanya 
peningkatan angka pada turnover karyawan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2014 
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jumlah turnover karyawan tercatat sebanyak 1022 orang dengan presentase 3,00%. Lalu pada 
tahun 2015 jumlah turnover karyawan PT. Bank X meningkat menjadi 1127 orang dengan 
presentase 3,19%. 

Dalam sebuah kantor cabang, bank membagi dua golongan jenis karyawan tetap yaitu 
frontliner dan back office. Karyawan frontliner terdiri dari Customer Service dan Teller, 
sedangkan karyawan back office merupakan karyawan bagian administrasi dan bagian lainnya 
yang mendukung kegiatan operasional seperti Customer Service Administrative (CSA). 

Karyawan back office seperti Customer Service Administrative (CSA) memiliki tugas dari 
sisi administrasi seperti melaksanakan input data lembur,cuti hingga gaji karyawan cabang; 
membuat perhitungan biaya amortisasi atas aktiva tetap, inventaris dan lain lain; 
merencanakan dan monitoring realisasi biaya logistik, mengelola petty cash cabang dan 
reimbursement pengobatan pegawai. Seorang CSA pun memiliki tugas lain dari sisi bisnis, 
yaitu mencapai target untuk mencari nasabah dalam pembukaan tabungan, giro dan deposito 
hingga pembukaan asuransi. 

 Hal yang dijelaskan dalam annual repot PT. Bank X tahun 2015 mengenai turnover 
karyawan menunjukan bahwa PT. Bank X harus mengupayakan agar karyawan memiliki 
komitmen serta kepuasan yang baik untuk menghindari adanya niatan dari karyawan untuk 
pindah ke bank lain. Karyawan back office dan frontliner bank merupakan bagian support dari 
sebuah kantor cabang dan juga menjadi kunci utama antara bank dengan nasabah dalam 
keberlangsungan kegiatan transaksi. Hal ini didukung dengan prestasi yang diberikan oleh PT. 
Bank X yaitu mampu mempertahankan predikat sebagai “The Best Bank in Service Excellence” 
selama 7 (tujuh) tahun berturut-turut dari IICG. Dengan prestasi tersebut PT. Bank X mampu 
memberikan layanan kepada nasabah dengan baik, namun juga harus dapat mempertahankan 
karyawan agar tidak memilik niatan untuk pindah dari PT. Bank X. 

Fenomena yang ada di PT. Bank X menjelaskan bahwa dorongan yang diberikan oleh 
organisasi merupakan hal yang perlu dilakukan perusahaan guna meningkatkan komitmen dan 
kepuasan kerja oleh karyawan pada perusahaan. Sehingga, akan terciptanya sinergi antara 
karyawan dengan pihak PT. Bank X agar meningkatkan kinerja dan tentunya juga semakin  
rendahnya niat karyawan untuk keluar dari PT. Bank X. Hal ini cukup menarik untuk dikaji 
melalui penelitian ilmiah untuk mengungkapkan pengaruh Perilaku Organisasi dan Kepuasan 
Kerja terhadap Turnover Intention pada Karyawan Tetap pada PT. Bank X Kantor wilayah III. 

1.2 Ruang Lingkup Penelitian  

Penelitian ini berfokus pada Turnover Intention. Variabel endogen pada penelitian ini adalah 
Affective Commitment dan Turnover Intention. Variabel eksogen pada penelitian ini adalah 
Perceived Organizational Support dan Job Satisfaction. Objek penelitian ini adalah karyawan 
tetap PT. Bank X Kantor Wilayah III meliputi karyawan back office dan frontliner. 

1.3 Rumusan Permasalahan 

1) Apakah Perceived Organizational Support   memiliki pengaruh negatif terhadap Turnover 
Intention pada karyawan tetap di PT. Bank X Kantor Wilayah III ? 

2) Apakah Perceived Organizational Support  memiliki pengaruh positif terhadap  Affective 
Commitment pada karyawan tetap di PT. Bank X Kantor Wilayah III? 

3) Apakah Affective Commitment  memiliki pengaruh negatif terhadap Turnover Intention pada 
karyawan tetap di PT. Bank X Kantor Wilayah III? 

4) Apakah Job Satisfaction memiliki pengaruh positif  terhadap  Affective Commitment  pada 
karyawan tetap di PT. Bank X Kantor Wilayah III? 

5) Apakah Job Satisfaction memiliki pengaruh negatif terhadap  Turnover Intention pada 
karyawan tetap di PT. Bank X Kantor Wilayah III? 

1.4 Maksud dan tujuan penelitian 

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut maka penulis memiliki maksud dan tujuan dari 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Untuk mengetahui dan menganalisis bahwa variabel Perceived Organizational Support 
memiliki pengaruh negatif terhadap  Turnover Intention pada karyawan tetap di PT. 
Bank X Kantor Wilayah III. 
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2) Untuk mengetahui dan menganalisis bahwa variabel Perceived Organizational Support 
memiliki pengaruh positif terhadap  affective commitment  pada karyawan tetap di PT. 
Bank X Kantor Wilayah III. 

3) Untuk mengetahui dan menganalisis bahwa variabel Affective Commitment  memiliki 
pengaruh negatif terhadap Turnover Intention pada karyawan tetap di PT. Bank X 
Kantor Wilayah III.  

4) Untuk mengetahui dan menganalisis bahwa variabel Job satisfaction memiliki pengaruh 
positif terhadap  Affective Commitment  pada karyawan tetap di PT. Bank X Kantor 
Wilayah III. 

5) Untuk mengetahui dan menganalisis bahwa variabel Job Satisfaction memiliki pengaruh 
negatif  terhadap  Turnover Intention  pada karyawan tetap di PT. Bank X Kantor 
Wilayah III . 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk akademik dan praktisi sebagai  
berikut ini: 

1) Manfaat akademik. 
Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi pada ilmu Manajemen 

Sumber Daya Manusia  khususnya mengenai perbankan, dimana akan diketahui apakah 
ada keterkaitan antara Perceived Organizational Support, Affective Commitment , dan Job 
Satisfaction terhadap Turnover Intention. Penelitian ini juga untuk memperluas 
pengetahuan mengenai mengelola sumber daya manusia yang baik. Penelitian ini juga 
dapat digunakan sebagai perluasan penelitian pada selanjutnya yang berkaitan dengan 
sumber daya manusia bidang perbankan. 

2) Manfaat praktisi.  
Penilitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan dan alternatif 

metode pada Perceived Organizational Support, Affective Commitment, Job Satisfaction 
serta Turnover Intention pada karyawan tetap di PT. Bank X. Untuk kalangan manajerial, 
penelitian ini diarapkan akan mampu memberikan kontribusi bagaimana tingkat kepuasan 
dan komitmen karyawan dapat mempengaruhi Turnover Intention, sehingga diharapkan 
para manajer Sumber Daya Manusia mampu mengatasi permasalahan Turnover Intention 
dengan cara memfokuskan pada tingkat komitmen karyawan dan kepuasan kerja 
karyawan. 

2 LANDASAN TEORI 
2.1 Tinjauan Pustaka 
2.1.1 Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen sumber daya manusia dipandang sebagai pengelolaan orang secara efektif 
dan karena itu diperlukan pengetahuan tentang perilaku manusia serta kemampuan untuk 
mengelolanya. Pengelolaan sumber daya manusia yang tepat hanya dapat dilakukan apabila 
manusia yang dikelola adalah manusia yang mau belajar, mau bekerja sama dan mau dikelola 
oleh perusahaan atau organisasi. Sumber daya manusia juga harus memiliki keterampilan dan 
keahlian dalam bidang kerjanya masing-masing dan juga mereka harus memiliki semangat 
kerja yang tinggi seperti loyalitas, disiplin pribadi, teratur dan kerendahan hati untuk menerima 
proses pengelolaan tersebut. Adanya proses pengelolaan SDM kemudian dikenal istilah 
manajemen sumber daya manusia (Dessler, 2013). 

2.1.2  Perceived Organizational Support (POS) 

Karyawan dalam sebuah organisasi akan cenderung untuk membentuk sebuah kepercayaan 
secara umum terkait sejauh mana organisasi menghargai kontribusi karyawan dan peduli 
atas kesejahteraannya, persepsi yang dimiliki oleh karyawan inilah yang sering juga disebut 
dengan Perceived Organizational Support (POS), yang mana POS juga dinilai sebagai 
jaminan bahwa bantuan akan tersedia dari organisasi pada saat dibutuhkan untuk 
menjalankan pekerjaan seseorang secara efektif dan pada saat menghadap isituasi yang 
sangat menegangkan (Rhoades & Eisenberger, 2002). 
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Menurut Rhoades, Eisenberger & Armeli (2001) variabel Perceived Organizational Support 
(POS) memiliki indikator sebagai berikut: 

a. Organisasi saya benar-benar peduli tentang kesejahteraan saya. 
b. Organisasi saya sangat menganggap tujuan dan nilai-nilai saya. 
c. Organisasi saya peduli tentang pendapat saya. 
d. Organisasi saya bersedia memberikan bantuan ketika saya memiliki masalah atau 

kesulitan. 

2.1.3 Affective Commitment  
Komitmen afektif mengacu pada persepsi karyawan keterikatan emosional mereka untuk 
tujuan dan organisasi mereka (Meyer, 2002). Robbins & Judge (2014) mendefinisikan 
komitmen afektif sebagai keterikatan emosional dengan organisasi dan keyakinan dalam 
nilai-nilainya. Komitmen afektif ini juga dapat dikatakan sebagai penentu yang penting atas 
dedikasi dan loyalitas seorang karyawan. Kecenderungan seorang karyawan yang memiliki  
atas perusahaan, meningkatnya keterlibatan dalam aktivitas organisasi, keinginan untuk 
mencapai tujuan organisasi, dan keinginan untuk dapat tetap bertahan dalam organisasi 
(Rhoades, Eisenberger & Armeli, 2001). 
Menurut Lee & Bruvold (2003) variabel Affective Commitment memiliki indikator sebagai 
berikut: 

a. Saya akan sangat senang untuk menghabiskan sisa karir saya dengan organisasi ini. 
b. Saya menikmati membahas organisasi saya dengan orang-orang diluar organisasi. 
c. Saya merasakan organisasi ini memiliki makna besar dalam diri saya. 
d. Saya merasa seperti bagian dari keluarga di organisasi ini. 

2.1.4 Job Satisfaction 
Seorang karyawan dapat merasakan pekerjaannya menguntungkan atau merugikan 
dirinya, tergantung kepada persepsi mereka apakah pekerjaannya memberikan kepuasan 
atau ketidakpuasan. Ketika karyawan menilai suatu pekerjaan menyenangkan untuk 
dikerjakan, mereka mengatakan bahwa pekerjaan itu memberikan kepuasan kerja. 
Keadaan ini dapat dilihat dari hasil pekerjaannya, kepuasan kerja akan dapat 
meningkatkan kinerja mereka (Bangun, 2012). 
Menurut Lee &Huang (2011) variabel Job Satisfaction memiliki indikator sebagai berikut: 
a. Secara umum, saya menyukai pekerjaan saya 
b. Secara umum, saya puas dengan pekerjaan saya 
c. Secara umum, saya senang bekerja disini 

2.1.5 Turnover Intention 

Turnover Intention merupakan kadar keinginan untuk keluar dari perusahaan, salah satu 
alasan yang menyebabkan timbulnya Turnover Intention diantaranya adalah keinginan 
untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik (Harnoto, 2002). Turnover intention 
didefinisikan sebagai refleksi dari probabilitas subjektif bahwa seorang individu akan 
mengubah pekerjaannya dalam jangka waktu tertentu (Saleem, 2013). 

Menurut Yucel (2012), variabel Turnover Intention memiliki indikator sebagai berikut: 

a. Saya sering berpikir tentang berhenti. 
b. Saya niat untuk mencari pekerjaan lain selama beberapa bulan ke depan. 
c. Saya berniat untuk meninggalkan organisasi. 
 

2.2 Kerangka Konseptual 

Hasil penelitian lainnya yang dilakukan oleh Hui, Wong dan Tjosvold (2007) 
menyatakan bahwa Perceived Organizational Support (POS) memiliki korelasi negatif 
dengan niat untuk meninggalkan. POS mengacu pada sejauh mana kontribusi dan 
kepedulian kesejahteraan karyawan yang diberikan oleh organisasi. Ketika karyawan 
merasa dukungan organisasi cukup tinggi maka kemungkinan kecil karyawan akan 
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memiliki niat untuk meninggalkan organisasi. Niat untuk meninggalkan organisasi dapat 
bergantung juga dengan pengalaman kerja karyawan. Ketika karyawan memiliki 
pengalaman yang positif dalam organisasi, maka karyawan akan bersedia untuk bertahan 
dalam organisasi. Di sisi lain, ketika karyawan  memiiki pengalaman yang negatif dalam 
organisasi, maka kemungkinan kecil karyawan akan bertahan dalam organisasi.  
Ho 1: Perceived Organizational Support tidak memiliki pengaruh negatif terhadap Turnover 
Intention 

Ha 1: Perceived Organizational Support memiliki pengaruh negatif  terhadap Turnover 
Intention 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Meyer et al. (2002) yang menyatakan bahwa 
POS memiliki korelasi paling kuat terhadap Komitmen Afektif, penemuan menyatakan 
apabila sebuah organisasi ingin memiliki karyawan dengan Komitmen Afektif yang tinggi 
maka organisasi harus menunjukkan komitmen terlebih dahulu dengan menyediakan 
lingkungan kerja yang kondusif 

Ho 2: Perceived Organizational Support tidak memiliki pengaruh positif terhadap Affective 
Commitment 

Ha 2: Perceived Organizational Supportmemiliki pengaruh positif terhadap Affective 
Commitment 

Tingkat komitmen organisasi dapat meningkatkan kepercayaan dan ketergantungan 
karyawan pada organisasi, dan mengurangi tingkat Turnover Intention karyawan. Hal ini 
dapat dibuktikan dari penelitian Meyer et al., (2002) yang menemukan bahwa ketiga 
komponen komitmen memiliki korelasi negatif dengan Turnover Intention, namun ada 
perbedaan pada besarnya korelasi tersebut, korelasi terkuat adalah Affective 
Commitment. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mardiana, Guntur & Hasan (2012), 
menunjukan bahwa diantara ketiga komponen organisasi, Affective Commitment memiliki 
pengaruh negatif yang dominan terhadap Turnover Intention. 

Ho 3: Affective Commitment tidak memiliki pengaruh negatif terhadap Turnover Intention 

Ha 3: Affective Commitment memiliki pengaruh negatif terhadap Turnover Intention 

Penelitian terdahulu menunjukkan korelasi yang cukup kuat antara Kepuasan Kerja 
dan Komitmen Afektif. Meyer et al. (2002) membuktikan bahwa terdapat korelasi yang 
cukup kuat antara Kepuasan Kerja dan Komitmen Afektif. Pembuktian ini juga didukung 
oleh teori yang dikemukakan oleh Newstorm (2007) dalam konsep Performance-
Satisfaction-Effort Loop yang menyatakan bahwa dengan timbulnya kepuasan dari 
karyawan akan mengarah kepada peningkatan komitmen terhadap organisasi tempat 
karyawan tersebut bekerja. 

Ho 4: Job satisfaction tidak memiliki pengaruh positif terhadap Affective Commitment 

Ha 4: Job satisfaction memiliki pengaruh positif terhadap Affective Commitment 

Penelitian yang dilakukan Yucel (2012), menemukan adanya hubungan negatif antara 
kepuasan kerja dan Intention to Leave. Karyawan yang tidak puas cenderung memiliki 
niat untuk meninggalkan organisasi mereka dan mencari pekerjaan alternatif lain. Pada 
penelitian yang dilakukan oleh Roslan (2012)  juga menunjukan bahwa kepuasan kerja 
memiliki dampak negatif pada turnover intention. 

Ho 5: Job Satisfaction tidak memiliki pengaruh negatif terhadap Turnover Intention 

Ha  5: Job Satisfaction memiliki pengaruh negatif terhadap Turnover Intention 
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2.3 Model Penelitian 
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Sumber: Hui, Wong dan Tjosvold (2007) & Meyer (2002)  

 

3. METODE PENELITIAN  

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif. Penelitian kuantitatif deskriptif 
menurut Rumaysha (2014) adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk 
memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif baik bersifat alamiah 
atau rekayasa dan dikembangkan dengan tujuan untuk menguji variabel-variabel yang digunakan 
dalam penelitian tersebut. Metode peneltian yang digunakan adalah Cross sectional design yang 
diambil satu kali dalam satu periode. 

3.2 Objek Penelitian 

 Penelitian ini berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia, yang mengambil data 
mengenai Turnover Intention, Perceived Organizational Support, Affective Commitment dan Job 
Satisfaction. Objek penelitian ini adalah karyawan tetap level staff (back office dan frontliner) PT. 
Bank X Kantor Wilayah III.  

3.3 Jenis dan Sumber Data 

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berhubungan dengan jenis data yang 
diambil. Peneliti mengharapkan data yang didapat sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, 
sehingga mampu menjawab hipotesa yang telah dibentuk dan dapat menyelesaikan permasalahan 
penelitian. Terdapat dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

1) Data Primer 
Data primer adalah data yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumber utamanya 

(Kountur, 2007). Sedangkan 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) 

Perceived Organizational Support 

Affective Commitment 

Job Satisfaction 

Turnover Intention 

H2 (+) 

H3 (+) 

H4 (-) 

H5 (-) 

H1 (-) 
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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. 

3.4 Populasi dan Sampel 

 Populasi adalah suatu kumpulan menyeluruh dari suatu objek yang merupakan perhatian 
peneliti (Kountur, 2007). Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh karyawan tetap PT. Bank X. 
Sampel merupakan suatu sub kelompok dari sebuah populasi yang terpilih untuk berpartisipasi 
dari sebuah penelitian (Maholtra, 2010). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
karyawan tetap level staff (back office dan frontliner) PT. Bank X Kantor Wilayah III. 

Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probability sampling, dimana 
tidak semua anggota dari populasi mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjadi sampel 
responden (Cooper & Schindler, 2011). Peneliti juga menggunakan teknik purposive sampling, 
teknik pengambilan sampel dengan memilih responden yang telah memenuhi kriteria dan 
beberapa pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013).  

Penelitian ini menggunakan Structural Equation Model (SEM) untuk teknik analisis data. 
Menurut Hair, Black, Babin & Anderson (2010) untuk metode statistik SEM, ukuran sampel yang 
sesuai adalah 100-200.  Untuk mendapatkan hasil yang valid, Hair et al, (2010) berpendapat 
pedoman ukuran sample tergantung pada jumlah indikator, dikali 5 sampai 10. Dalam penelitian ini 
maka jumlah samplenya adalah sebagai berikut 

Jumlah sampel = indikator × 5 sampai 10 

Jumlah sampel = 14 × 8  = 112 

3.5 Operasional Variabel 

 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan variabel dependen atau variabel terikat serta 
variabel independen atau variabel bebas yang dijabarkan dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Operasional Variabel 

Variabel Definisi Alat Ukur Skala Pengukuran 

 
 
 

 
TURNOVER 
INTENTION 

(T) 

 
Niat keluar dari 

pekerjaan adalah 
didefinisikan 

sebagai refleksi dari 
probabilitas 

subjektif bahwa 
seorang individu 
akan mengubah 

pekerjaannya 
dalam jangka waktu 

tertentu 
(Saleem,2013) 

T1. Saya sering 
berfikir tentang 
berhenti dari 
perusahaan ini 
T2. Saya berniat 
untuk mencari 
pekerjaan lain 
selama beberapa 
bulan ke depan 
T3. Saya berniat 
untuk 
meninggalkan 
perusaaah ini 
(Yucel,2012) 
 
 
 

 

 

Interval (Likert) 

1-7 
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Variabel Definisi Alat Ukur Skala Pengukuran 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

PERCEIVED 
ORGANIZATIONAL 

SUPPORT 

(POS) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sejauh mana 
karyawan percaya 

organisasi 
menghargai 

kontribusi mereka 
dan peduli tentang 

kesejahteraan 
mereka. (Robbins & 

Judge,2014) 

 
 
 
 
POS1. Perusahan 
saya benar-benar 
peduli tentang 
kesejahteraan saya 
POS2. Perusahaan 
peduli terhadap  
tujuan dan nilai-
nilai yang dimiliki 
oleh saya. 
POS3. Perusahaan 
peduli tentang 
pendapat saya. 
 POS4. 
Perusahaan  
bersedia 
memberikan 
bantuan ketika 
saya  
memiliki masalah 
atau kesulitan. 
 (Rhoades, 
Eisenberger & 
Armeli, 2001) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval (Likert) 

1-7 

 

 

 

AFFECTIVE 
COMMITMENT 

(AC) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kecenderungan 
seorang karyawan 

yang memiliki  atas 
perusahaan, 

meningkatnya 
keterlibatan dalam 
aktivitas organisasi, 

keinginan untuk 
mencapai tujuan 
organisasi, dan 
keinginan untuk 

dapat tetap 
bertahan dalam 

organisasi 
 (Rhoades, 

Eisenberger & 
Armeli, 2001). 

 
 
 
 

 
 
 
 
AC1. Saya akan 
sangat senang 
untuk 
menghabiskan sisa 
karir saya dengan 
perusahaan ini. 
AC2. Saya 
menikmati 
membahas 
perusahaan  saya 
dengan diluar 
perusahaan 
AC3.Saya 
merasakan 
perusahaan ini 
memiliki makna 
besar dalam diri 
saya. 
AC4. Saya merasa 
seperti bagian dari 
keluarga di 
organisasi ini. 
(Lee & Bruvold 
,2003) 

 

 

 

 

Interval (Likert) 

1-7 
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4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

4.1 Profil Responden 

 Seluruh responden yang terdiri dari 112 orang, dengan mayoritas responden dalam 
penelitian ini adalah perempuan yang berjumlah 69 orang atau sebesar 61,6% dari total 
responden. Usia  mayoritas ≤ 25 tahun yang berjumlah 33 orang atau sebesar 29,46% dari total 
responden. Lama bekerja mayoritas 3-4 tahun yaitu 28 orang responden atau sebesar 25% dari 
total responden. Pendidikan terakhir mayoritas sarjana strata 1 (S1) dengan jumlah 98 orang atau 
sebesar 87,5% dari total responden. Divisi pekerjaan mayoritas friontliner sebanyak 60 orang atau 
sebesar 53,57% dari total responden. 

4.2 Hasil Analisis Data  

Hasil validitas dan reliabilitas menunjukan bahwa seluruh variabel memenuhi kriteria yang 
ditentukan (factor loading lebih dari ≥ 0,50 dan hampir ≥ 0,70, construct realibility ≥ 0,70, Variance 
Extracted ≥ 0,50). Hasil uji normalitas data untuk secara keseluruhan  (multivariate normality) 
distribusi data normal karena nilai angka multivariate-nya 2,579 , hal ini menunjukan bahwa nilai 
tersebut berada di antara nilai -2,58 dan +2,58. Hasil pengolahan data output regression weight 
yang menunjukan apakah hipotesis yang diajukan didukung data atau tidak dengan syarat p-value 
≥ 0,05. Hasil menunjukan 5 (lima) hipotesis memenuhi syarat nilai yang diinginkan sehingga 
mendukung data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel Definisi Alat Ukur Skala Pengukuran 

 

 

JOB SATISFACTION 

(JS) 

Kepuasan kerja 
merupakan 

perasaan positif 
tentang pekerjaan 
seseorang yang 
dihasilkan dari 

evaluasi 
karakteristik 

pekerjaan tersebut. 

(Robbins & 
Judge,2014) 

JS1.  Secara 
umum, saya 
menyukai 
pekerjaan saya 

JS2. Secara umum, 
saya puas dengan 
pekerjaan saya 

JS3. Secara umum, 
saya senang 
bekerja di 
perusahaan ini 

(Lee & 
Huang,2011) 

 

 

Interval (Likert) 

1-7 
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4.3 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat diberikan 
implikasi manajerial untuk PT. Bank X selaku objek penelitian.  
Berikut ini beberapa implikasi manajerial yang dapat diberikan kepada PT. Bank X:  

1) Tabel 4.6 Nilai Rata-rata Kuesioner Perceived Organzational Support (POS) 

 

 

 
                

 

Sumber: Hasil pengolahan kuesioner dengan Ms. Excel 

Berdasarkan data hasil penyebaran kuesioner, indikator POS2 “Bank X peduli 
terhadap tujuan dan nilai-nilai yang dimiliki oleh saya” memiliki mean yang paling rendah 
diantara indikator Perceived Organizational Support lainnya. Hal ini menunjukan bahwa rata-
rata responden memilih skala kecil untuk indikator tersebut. Oleh karena itu, PT. Bank X perlu 
memperhatikan dan menghargai tujuan dan nilai-nilai yang dimiliki oleh karyawan.  

2) Tabel 4.7 Nilai Rata-rata Kuesioner Affective Commiment (AC) 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil pengolahan kuesioner dengan Ms. Excel 

         Berdasarkan data hasil penyebaran kuesioner, indikator AC4 “ Saya merasa seperti 
bagian dari keluarga Bank X” memiliki mean yang paling rendah diantara indikator Affective 
Commitment lainnya. Hal ini menunjukan bahwa rata-rata responden memilih skala kecil untuk 
indikator tersebut. Oleh karena itu, PT. Bank X perlu meningkat kepercayaan organisasi 
kepada karyawan sehingga karyawan merasa dihargai. 

3)  Tabel 4.8 Nilai Rata-rata Kuesioner Job Satisfaction (JS)  

Variabel Indikator 
Nilai 

Variabel 
JS1 4,74 
JS2 4,70 
JS3 4,70 

Rata-rata Variabel 
JS 4,71 

Sumber: Hasil pengolahan kuesioner Ms. Excel 

Berdasarkan data hasil penyebaran kuesioner, indikator JS2 dan JS3 “Secara umum, 
saya puas dengan pekerjaan saya sebagai karyawan Bank X” dan “ Secara umum, saya 

Variabel Indikator Nilai Variabel 
POS1 4,25 
POS2 4,15 
POS3 4,16 
POS4 4,18 

Rata-rata Variabel 
POS 4,18 

Variabel Indikator 
Nilai 

Variabel 
AC1 3,80 
AC2 3,59 
AC3 3,83 
AC4 3,57 

Rata-rata Variabel 
AC 3,6 
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senang bekerja sebagai karyawan di Bank X”  memiliki mean yang paling rendah diantara 
indikator Job Satifaction lainnya. Hal ini menunjukan bahwa rata-rata responden memilih skala 
kecil untuk indikator tersebut. Oleh karena itu, PT. Bank X perlu memperhatikan dan 
memastikan kepuasan kerja yang dimiliki oleh karyawan sehingga karyawan memiliki 
perasaan nyaman dan senang dalam bekerja. 

4) Tabel 4.9 Nilai Rata-rata Kuesioner Turnover Intention (TI) 

Variabel Indikator 
Nilai 

Variabel 
TI1 3,72 
TI2 3,83 
TI3 3,75 

Rata-rata Variabel 
JS 3,76 

Sumber: Hasil pengolahan kuesioner dengan Ms.Excel 

Berdasarkan data hasil penyebaran kuesioner, indikator TI1“ Saya sering berfikir 
tentang berhenti menjadi karyawan Bank X” memiliki mean yang paling rendah diantara 
indikator Turnover Intention lainnya. Hal ini menunjukan bahwa rata-rata responden 
memilih skala kecil untuk indikator tersebut. Oleh karena itu, PT. Bank X perlu meyakinkan 
dan menjaga agar karyawan untuk tidak pindah dari Bank X. 

5 KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pada model structural,  5 (lima) hipotesis penelitian yang diajukan dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 

1) Perceived Organizational Support terbukti berpengaruh negatif terhadap Turnover 
Intention karyawan tetap PT. Bank X. 

2) Perceived Organizational Support terbukti berpengaruh positif terhadap Affective 
Commitment karyawan tetap PT. Bank X. 

3) Affective Commitment terbukti berpengaruh negatif terhadap Turnover Intention 
karywan PT. Bank X. 

4) Job satisfaction terbukti berpengaruh positif terhadap Affective Commitment 
karyawan tetap PT. Bank X. 

5) Job satisfaction berpengaruh negatif terhadap Turnover Intention karyawan tetap 
PT. Bank X. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, tentunya dalam penelitian ini terdapat 
keterbatasan yang dapat dikembangkan pada penelitian selanjutnya. Oleh karena itu, 
peneliti memberikan saran baik bagi PT. Bank X maupun untuk penelitian selanjutnya. 

1) Perusahaan yang mampu membuat karyawannya merasa nyaman dalam bekerja 
adalah perusahaan yang peduli dengan karyawannya. Sehingga para karyawan 
yang bekerja di PT. Bank X mempunyai keinginan tinggi untuk memajukan 
perusahaan. Terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan oleh PT. Bank X untuk 
mengurangi Turnover Intention pada perusahaan berdasarkan penelitian ini, 
pertama PT. Bank X perlu memperhatikan dan menghargai tujuan dan nilai-nilai 
yang dimiliki oleh karyawan. Kedua, PT. Bank X perlu meningkat kepercayaan 
organisasi kepada karyawan sehingga karyawan merasa dihargai. Ketiga, PT. Bank 
X perlu memperhatikan dan memastikan kepuasan kerja yang dimiliki oleh 
karyawan sehingga karyawan memiliki perasaan nyaman dan senang dalam 
bekerja. Terakhir, PT. Bank X perlu meyakinkan dan menjaga agar karyawan untuk 
tidak pindah dari Bank X. 
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2) Untuk penelitian selanjutnya  diharapkan dapat melakukan penelitian dengan objek 
yang berbeda misalnya perusahaan non bank. Dalam penelitian Lee & Huang 
(2011) menyatakan bahwa lebih dari 81,5% dari karyawan di hotel dan pekerja 
industri F & B kurang dari 5 tahun dan setengah dari karyawan tersebut 
meninggalkan tempat kerja dalam tahun pertama bekerja. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa hotel dan pekerja industri F & B memilih untuk berhenti dari 
pekerjaan mereka karena tingkat gaji yang rendah dan tingkat tinggi tekanan kerja. 
Setiap perusahaan memiliki karyawan yang berbeda-beda dengan tingkat kepuasan 
dan komitmen yang berbeda-beda. Dengan demikian, dipastikan memiliki tingkat 
Turnover yang berbeda-beda pula. Hal tersebut menjadikan penelitian yang 
dilakukan akan lebih menarik dan lebih bermanfaat untuk masyarakat luas.  
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LAMPIRAN  

Hasil Uji Normalitas Data 

Variabel Min Max Skew c.r. Kurtosis c.r. 

TI3 1,000 7,000 ,271 1,171 -,890 -1,923 

TI2 1,000 7,000 ,230 ,996 -,686 -1,481 

TI1 1,000 7,000 ,245 1,058 -,889 -1,920 

AC4 1,000 7,000 ,052 -224 -,154 -,333 

JS3 2,000 7,000 -,245 -1,058 -,792 -1,710 

JS2 2,000 7,000 ,000 -,001 -,711 -1,536 

JS1 1,000 7,000 -,401 -1,731 -,344 -,743 

AC3 1,000 7,000 -,359 -1,552 -,402 -,868 

AC2 1,000 7,000 -,098 -,422 -,410 -,885 

AC1 1,000 7,000 -,453 -1,958 -,594 -1,283 

POS4 1,000 7,000 ,220 ,950 -,176 -,379 

POS3 1,000 7,000 ,161 ,695 -,599 -1,294 

POS2 1,000 7,000 ,202 ,872 -,525 -1,135 

POS1 1,000 7,000 ,095 ,410 -,321 -,693 

Multivariate  10,318 2,579 

 

 

Hasil Penelitian Indeks Goodness of Fit 

GOF Tingkat Kecocokan Hasil Perhitungan Kriteria 

Absolute- Fit Measures 

CMIN/DF CMIN/DF ≤ 3,00 (good fit) 1,425 Good Fit 

RMSEA 

RMSEA ≤ 0,08 (good fit) 

0,062 Good Fit 

0,08 ≤ RMSEA ≤ 0,10 (marginal fit) 

RMSEA  ≥ 0,10  (poor fit) 

Incremental Fit Measure 

CFI 

CFI  ≥ 0,90 (good fit) 

0,981 Good Fit 0,80  ≤  CFI  ≤  0,90 (marginal fit) 

CFI  ≤  0,80 (poor fit) 
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Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Output Regression Weight 

 

  

Variabel Indikator 

Uji Validitas Uji Reliabilitas 

Factor 

Loading 
Kriteria 

Construct 

Reliability 

≥ 0,70 

Variance 

Extract 

≥ 0,50 

Kriteria 

Perceived 

Organizational 

support 

POS1 0,959 Valid 

0,956 0,843 Reliable 

POS2 0,858 Valid 

POS3 0,951 Valid 

POS4 0,902 Valid 

Affective 

Commitment 

AC1 0,816 Valid 

0,917 0,735 Reliable 
AC2 0,835 Valid 

AC3 0,916 Valid 

AC4 0,860 Valid 

 

Job 

Satisfaction 

JS1 0,799 Valid 

0,805 

 

0,580 

 

Reliable 

JS2 0,769 Valid 

JS3 0,715 Valid 

Turnover 

Intention 

TI1 0,933 Valid 

0,948 

 

0,858 

 

Reliable 
TI2 0,900 Valid 

TI3 0,946 Valid 

Path Estimasi P Kesimpulan 

Perceived Organizational Support  Turnover 

Intention 

-0,333 0,001 Didukung Data 

Perceived Organizational Support  Affective 

Commitment 

0,455 *** Didukung Data 

Affective Commitment Turnover Intention -0,277 0,032 Didukung Data 

Job Satisfaction Affective Commitment 0,290 0,010 Didukung Data 

Job Satisfaction Turnover Intention -0,715 *** Didukung Data 
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