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ABSTRACT 

 The purpose of this research was to determine the influence of 
Organizational Commitment and Job Satisfaction on Turnover Intention in the 
frontliner employees PT Bank X Area Bintaro. Independent variables in this 
research were Pay Satisfaction, Organizational Commitment, Job Satisfaction, 
Job Security. where as  dependent variable was Turnover Intention. There were 
108 the frontliner employees including Teller and Customer Service non 
outsorcing used as samples. 
 
 The result show that Job Security  had a significant effect on Job 
Satisfaction, Pay Satisfaction  had a significant effect on Organizational 
Commitment, Job Satisfaction had a significant effect on the Organizational 
Commitment, Job Satisfaction had a significant effect on Turnover Intention, it 
also showed that Pay Satisfaction significantly effect Turnover Intention the most 
with the estimation value of 0.794, whereas Organizational Commitment did not 
affect Turnover Intention. 
 
 Based on this research, tt is suggested to management of PT Bank X 
Area Bintaro to provide payments or salaries based on employees performance 
and also notice the frontliner employees safety so that they can work with passion 
and provide safe and comfortable working environment 
 
Keywords : Pay Satisfaction, Organizational Commitment, Job Satisfaction, Job 

Security, Turnover Intention  
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan era globalisasi, teknologi yang selalu berkembang dengan 

pesatnya, peningkatan persaingan bisnis dan potensi risiko yang besar, 

menyebabkan seluruh perusahaan maupun masyarakat harus bertahan dan mampu 

menyesuaikan diri. Pada akhir tahun 2015, akan mulai diberlakukannya 

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan terjadinya sebuah integrasi seluruh 

masyakarat negara-negara ASEAN. Pertukaran modal, masyarakat, maupun 

sumber daya lainnya antar negara ASEAN menjadi sangat mudah. Hal tersebut 

berdampak positif dan negatif bagi seluruh pihak. 

Jika seluruh kondisi sudah siap dan mampu dalam menghadapi MEA, maka 

dapat mengambil efek positif terhadap adanya integrasi seluruh negara ASEAN. 

Namun, jika banyak kondisi yang belum siap dan tidak mampu dalam 

menghadapi MEA, maka akan banyak kendala yang harus dihadapi. Salah satu hal 

terpenting dalam persaingan bisnis adalah semakin meningkatnya pesaing yang 

bebas keluar-masuk suatu negara. Untuk sebuah perusahaan bisnis, pesaing adalah 

hal yang harus dihadapi dan mampu untuk tetap unggul dari pesaing tersebut. 

Dalam adanya persaingan tersebut, perusahaan harus mampu mengatasi 

mengenai permasalahan bisnis dan sumber daya. Sehingga perusahaan harus 

mampu agar pesaing tidak menguasai sektor bisnis yang dijalankan dan sumber 
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daya yang dimiliki oleh perusahaan tetap berada di perusahaan dan tidak pindah 

ke pesaing.  

Salah satu sumber daya yang paling utama dalam sebuah perusahaan adalah 

sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan sebuah hal yang harus 

menjadi perhatian khusus dalam sebuah perusahaan, karena sumber daya manusia 

merupakan kunci dari pelaksanaan bisnis tersebut. Mengenai sukses atau gagal 

dari suatu bisnis, salah satu kunci utamanya berada pada sumber daya manusia. 

Keberhasilan suatu perusahaan dalam usaha mencapai tujuan sangat 

ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya (Yuningsih, 2008). Jika 

perusahaan memiliki kualitas sumber daya yang maksimal, maka perusahaan 

tersebut akan memiliki kinerja yang baik serta dapat meningkatkan kualitas 

perusahaan. Upaya  untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

perusahaan perlu dilakukan secara baik, terarah, dan terencana, karena selain 

sumber daya manusia sebagai salah satu unsur yang sangat menentukan 

keberhasilan suatu organisasi/perusahaan, sumber daya manusia juga sebagai 

makhluk yang kompleks, karena mereka mempunyai pikiran, perasaan, status, 

keinginan, tujuan dan latar belakang yang heterogen yang dibawa ke dalam 

perusahaan (Yuningsih, 2008).  

Pengembangan kualitas sumber daya manusia yang ada dan terbatas akan 

terus menjadi perhatian serius dan disempurnakan untuk mencapai hal-hal yang 

diinginkan sebuah organisasi atau perusahaan (Indy, 2013). Sehingga, sumber 

daya manusia merupakan suatu modal yang dimiliki oleh perusahaan sebagai 

dasar untuk menjalankan kegiatan operasionalnya.  
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Persaingan yang harus dihadapi oleh sebuah perusahaan bukan hanya 

sebatas persaingan pangsa pasar saja, melainkan hal yang menjadi topik utama 

saat ini adalah mengenai perpindahan karyawan dari tempat dia bekerja ke 

perusahaan pesaing. Hal tersebut dapat didasari karena adanya ketidakpuasan 

maupun konflik yang dihadapi oleh karyawan, sehingga karyawan dapat memilih 

untuk pindah ke perusahaan lain untuk mencari yang lebih baik. 

Niat karyawan untuk pindah (Turnover Intention) merupakan niat yang 

dimiliki karyawan untuk pindah ke perusahaan lain. Hal ini dapat disebabkan oleh 

ketidakpuasan karyawan terhadap perusahaannya yang lama, sehingga ingin 

mencari perusahaan yang lebih baik lagi. Kondisi tersebut tentunya tidak 

diinginkan oleh suatu perusahaan, karena jika karyawan perusahaan banyak yang 

berpindah ke pesaing, maka perusahaan tersebut akan kekurangan karyawan yang 

akan berdampak kepada penurunan produktifitas dan kualitas perusahaan, 

mengingat bahwa karyawan merupakan salah satu sumber daya yang dijadikan 

sebagai modal oleh perusahaan. Turnover karyawan tidak hanya mempengaruhi 

kinerja industri saja, tetapi memiliki efek negatif yang luar biasa pada kegiatan 

operasional (Arkoubi, 2007). 

Turnover Intention dapat secara langsung atau tidak langsung dipengaruhi 

oleh kepuasan gaji, kepuasan kerja dan komitmen organisasi (Saleem, 2013). 

Selain masalah ketidakpuasan dalam pekerjaan, adanya penurunan Komitmen 

Organisasional akan memicu terjadinya perpindahan kerja (Sutanto dan Gunawan, 

2013). Hal yang menentukan niat karyawan untuk keluar dari perusahaan adalah 

jika karyawan tidak puas dengan kondisi perusahaan, tidak merasa aman dengan 
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perusahaan, tidak memiliki komitmen organisasi kepada perusahaan, dan tidak 

merasa puas dengan gaji yang didapatkan.  

Karyawan yang merasa puas dengan pekerjaan yang diperoleh akan 

termotivasi untuk meningkatkan kinerja sehingga akan berdampak pada 

meningkatnya keberhasilan perusahaan (Tania, 2013). Kepuasan kerja 

berhubungan erat dengan sikap karyawan terhadap pekerjaannya sendiri, situasi 

kerja, kerjasama antara pimpinan dengan sesama karyawan (Indy, 2013). Gaji 

merupakan bentuk kompensasi episodik dari suatu organisasi untuk pekerja yang 

benar-benar dinyatakan dalam kontrak kerja. Kepuasan karyawan dalam hal gaji 

merupakan perbedaan antara persepsi karyawan mengenai perkiraan jumlah gaji 

yang akan mereka terima dengan jumlah gaji yang mereka terima dengan 

sebenarnya. Jika gaji yang diterima lebih tinggi maka karyawan merasa puas atas 

gaji yang diterimanya (Saleem, 2013). 

Kepuasan karyawan merupakan suatu hal yang harus mendapatkan 

perhatian khusus untuk menghindari karyawan memiliki niat untuk keluar dari 

perusahaan, mengingat bahwa biaya dan waktu untuk merekrut karyawan baru 

lebih besar dibandingkan mempertahankan karyawan yang sudah ada. Sepanjang 

karyawan tersebut memiliki produktifitas yang baik dan mampu meningkatkan 

kualitas perusahaan, maka karyawan perlu dipertahankan. Turnover karyawan 

akan merugikan perusahaan dalam hal akumulasi manajemen pengetahuan dan 

pembangunan jangka panjang perusahaan (Wang, 2012). Konsekuensi finansial 

jika karyawan pindah yaitu adanya biaya yang diperlukan untuk merekrut dan 

melatih karyawan baru (Saleem, 2013). 
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Salah satu perusahaan yang erat kaitannya dengan perekonomian suatu 

negara adalah perbankan. Bank merupakan lembaga intermediasi yang 

menghubungkan antara pihak surplus dan pihak defisit, sehingga bank memiliki 

peranan yang besar dalam bidang perekonomian. Berdasarkan hal tersebut, bank 

harus memiliki karyawan dalam jumlah yang banyak dan berkualitas. Mengingat 

bahwa jumlah bank sangat banyak serta bank memiliki bagian-bagian yang cukup 

banyak dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Sehingga, karyawan 

mendapatkan perhatian khusus dalam perbankan. 

Dalam sebuah kantor cabang bank, bank membagi dua golongan jenis 

karyawan yaitu frontliner dan back office. Karyawan frontliner terdiri dari 

Customer Service dan Teller. Karyawan back office merupakan karyawan bagian 

administrasi dan bagian lainnya yang mendukung kegiatan operasional. 

Karyawan frontliner cenderung memiliki niat yang tinggi untuk pindah dari 

suatu bank ke bank lain untuk mendapatkan kualitas yang lebih baik, sehingga 

bank harus memiliki perhatian khusus terhadap karyawan frontliner, mengingat 

bahwa karyawan frontliner merupakan kunci utama bank dengan nasabah. Karena 

frontliner merupakan penghubung antara nasabah dengan pihak bank, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa kepuasan dan loyalitas nasabah sangat dipengaruhi oleh 

kualitas dari karyawan frontliner. 
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Bank harus mengupayakan agar karyawan frontliner memiliki komitmen 

serta kepuasan yang baik untuk menghindari adanya niatan dari karyawan untuk 

pindah ke bank lain. Penelitian ini menggunakan objek karyawan frontliner bank, 

karena karyawan frontliner bank merupakan kunci utama antara bank dengan 

nasabah, meningat bahwa bank harus memberikan layanan yang terbaik bagi 

nasabah agar menjaga loyalitas nasabah. 

Pay Satisfaction dan Organizational Commitment secara signifikan dapat 

mempengaruhi perputaran karyawan dan tingkat turnover yang tinggi dapat 

menurunkan kualitas dan kuantitas layanan yang diberikan oleh suatu perusahaan 

(Saleem, 2013). Hal-hal negatif dalam organisasi, seperti turnover karyawan, 

absensi, dan Turnover Intention sudah menarik minat untuk diteliti (Yucel, 2012). 

Penelitian ini penting karena mengingat bahwa biaya dan waktu yang tinggi yang 

diperlukan oleh bank jika karyawan keluar dan harus merekrut karyawan baru. 

Hal ini membuat peneliti tertarik untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi Turnover Intention karyawan. 

Bank X merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia, yang memiliki 

kekuatan secara finansial dan jaringan yang cukup tinggi. Secara finansial, Bank 

X merupakan bank dengan aset terbesar dibandingkan dengan bank lainnya. 

Secara jaringan, Bank X memiliki kantor cabang yang cukup banyak di seluruh 

Indonesia. 
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Gambar 1.1 Data Bank X 

 

Sumber: Annual Report Bank X (data diolah penulis, 2015) 

Data di atas menunjukkan bahwa Bank X memiliki kantor cabang dan 

jumlah nasabah yang selalu meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa Bank X harus mampu mempertahankan dan meningkatkan layanannya 

kepada nasabah, salah satunya dengan layanan yang diberikan oleh karyawan 

frontliner  di kantor cabang. Hal ini juga didukung dengan Bank X berhasil 

mempertahankan predikat sebagai “the best bank in service excellence” selama 7 

(tujuh) tahun berturut-turut dari MRI dan mempertahankan predikat sebagai 

“Perusahaan Sangat Terpercaya” selama 7 (tujuh) tahun berturut-turut dari IICG. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa Bank X sudah mampu memberikan layanan 

kepada nasabah dengan baik melalui karyawan frontliner, namun Bank X juga 

harus tetap mempertahankan karyawan frontliner agar tidak memiliki niatan untuk 

pindah dan memiliki komitmen yang tinggi pada Bank X. 
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 Fenomena yang terjadi pada Bank X area bintaro adalah jumlah Turnover 

karyawan yang rendah. Hal itu sangat mendukung kegiatan dan kinerja Bank X 

area bintaro. Dengan adanya kondisi yang sangat baik, yaitu jumlah karyawan 

frontliner yang pindah cukup sedikit, maka Bank X diharapkan mampu 

mengetahui penyebabnya sehingga dapat mempertahankan hal-hal yang membuat 

karyawan bertahan dan meningkatkan hal-hal yang perlu diperbaiki. Sehingga, 

akan terciptanya sinergi antara karyawan frontliner dengan pihak Bank X agar 

tetap meningkatkan layanan pada nasabah, kinerja semakin baik dan tentunya juga 

semakin rendahnya karyawan yang keluar dari Bank X.  

1.2 Pembatasan Masalah 

Mengingat luasnya ruang lingkup pembahasan yang perlu dikaji, maka 

dilakukan pembatasan terhadap ruang lingkup penelitian yang perlu dikaji. 

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. Oleh karena itu, 

peneliti membatasi masalah yang akan diteliti agar dapat lebih mudah mencapai 

tujuan penelitian.  

Penelitian ini fokus pada Job Security, Job Satisfaction, Organizational 

Commitment, Pay Satisfaction pada karyawan frontliner Bank X area Bintaro. 

Penelitian hanya dilakukan pada karyawan frontliner bank yang merupakan 

karyawan tetap bukan outsourcing, karena pada karyawan frontliner merupakan 

kunci utama bank dengan nasabah. Frontliner bank terdiri dari Customer Service 

dan Teller. Selain itu juga terdapat biaya dan waktu yang tinggi yang diperlukan 

Pengaruh Komitmen..., Ardianto Sapto Prabowo, Ma.-IBS, 2015



 
 

 

9 
 

oleh bank jika karyawan keluar dan harus merekrut karyawan baru, sehingga bank 

harus mampu menjaga dan mempertahankan karyawan frontliner bank. 

1.3 Rumusan Permasalahan 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa masalah yang ditemukan 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 negatif terhadap Turnover 

Intention pada karyawan frontliner di Bank X area Bintaro? 

2. Apakah Pay Satisfaction memiliki pengaruh positif terhadap 

Organizational Commitment pada karyawan front liner di Bank X area 

Bintaro? 

3. Apakah Organizational Commitment memiliki pengaruh negatif terhadap 

Turnover Intention pada karyawan frontliner di Bank X area Bintaro? 

4. Apakah Job Satisfaction memiliki pengaruh positif terhadap 

Organizational Commitment pada karyawan frontliner di Bank X area 

Bintaro ? 

5. Apakah Job Satisfaction memiliki pengaruh negatif terhadap Turnover 

Intention pada karyawan frontliner di Bank X area Bintaro ? 

6. Apakah Job Security memiliki pengaruh positif terhadap Job Satisfaction 

pada karyawan frontliner di Bank X area Bintaro ? 

7. Variabel manakah yang paling dominan mempengaruhi Turnover 

Intention pada karyawan frontliner di Bank X area Bintaro? 
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1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bahwa variabel Pay Satisfaction 

memiliki pengaruh negatif terhadap Turnover Intention pada karyawan 

frontliner di Bank X area Bintaro. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bahwa variabel Pay Satisfaction 

memiliki pengaruh positif terhadap Organizational Commitment pada 

karyawan frontliner di Bank X area Bintaro. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis bahwa variabel Organizational 

Commitment memiliki pengaruh negatif terhadap Turnover Intention pada 

karyawan frontliner di Bank X area Bintaro. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis bahwa variabel Job Satisfaction 

memiliki pengaruh positif terhadap Organizational Commitment pada 

karyawan frontliner di Bank X area Bintaro. 

5. Untuk mengetahui dan menganalisis bahwa variabel Job Satisfaction 

memiliki pengaruh negatif terhadap Turnover Intention pada karyawan 

frontliner di Bank X area Bintaro. 

6. Untuk mengetahui dan menganalisis bahwa variabel Job Security memiliki 

pengaruh positif terhadap Job Satisfaction pada karyawan frontliner di 

Bank X area Bintaro. 
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7. Untuk mengetahui dan menganalisis variabel dominan yang paling 

mempengaruhi Turnover Intention pada karyawan frontliner di Bank X 

area Bintaro . 

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 pengaruh komitmen dan kepuasan 

karyawan terhadap niat karyawan untuk pindah (Turnover Intention). 

Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai perluasan penelitian pada 

selanjutnya yang berkaitan dengan sumber daya manusia pada bidang 

perbankan. 

2. Manfaat praktisi. 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi tambahan 

dan alternatif metode pada komitmen dan kepuasan karyawan serta 

Turnover Intention pada karyawan frontliner di Bank X area Bintaro. 

Untuk kalangan manajerial, penelitian ini diharapkan akan mampu 

memberikan kontribusi bagaimana tingkat kepuasan dan komitmen 

karyawan dapat mempengaruhi Turnover Intention, sehingga diharapkan 

para Manajer Sumber Daya Manusia mampu mengatasi permasalahan 
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Turnover Intention dengan cara memfokuskan pada tingkat kepuasan dan 

komitmen karyawan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Secara umum, sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penelitian.  

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini terdiri dari pemaparan teori-teori yang terakait dengan penelitian ini, 

pengembangan rerangka pemikiran, hubungan antar variabel penelitian dan  

hipotesis penelitian. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini terdiri dari pemaparan mengenai objek penelitian, populasi dan sampel 

penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, operasionalisasi variabel, model 

penelitian, teknik pengolahan data, dan teknik pengujian hipotesis. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN MASALAH 

Bab ini terdiri dari pembahasan mengenai pengujian hipotesis yang dibuat dan 

penyajian hasil dari pengujian tersebut, serta pembahasan tentang analisis yang 

dikaitkan dengam teori yang berlaku. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini terdiri dari kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis pada bab 

sebelumnya, keterbatasan penelitian, implikasi penelitian serta saran bagi peneliti 

sejenis berikutnya dan implikasi penelitian terhadap praktik yang ada.  
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BAB 2  

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Manajemen Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia mengacu pada kebijakan, praktik, dan sistem yang 

mempengaruhi perilaku, sikap, dan kinerja karyawan. (Noe, Hollenbeck, Gerthart, 

& Wright, 2012). Manajemen sumber daya manusia adalah pemanfaatan sejumlah 

individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi (Mondy & Mondy, 2009).  

Menurut Mathis & Jackson (2006), Manajemen Sumber Daya manusia 

adalah rancangan sistem-sistem formal dalam sebuah organisasi untuk 

memastikan penggunaan bakat manusia secara efektif dan efisien guna mencapai 

tujuan-tujuan organisasional. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sumber daya 

manusia merupakan aset penting bagi perusahaan sekalipun perusaahan tersebut 

merupakan perusahaan nirlaba yang hanya mempunyai karyawan yang sedikit 

karena setiap karyawan tersebut harus dibayar, yang berarti dibutuhkan sebuah 

kompensasi yang baik dan sah (Mathis & Jackson, 2006). 

Setiap karyawan yang dimiliki oleh perusahaan perlu direkrut, diseleksi, 

dilatih, dan diatur. Manajemen harus mempunyai perencanaan yang memadahi 

untuk mengelola sumber daya manusia yang dimilikinya sehingga dapat bekerja 

sesuai dengan tujuan perusahaan (Snell & Bohlander, 2007).  
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2.1.2 Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Menurut Mondy & Mondy (2009), terdapat lima area fungsional yamg dikaitkan 

dengan Manajemen Sumber Daya Manusia yang efektif, yaitu: 

a. Penyediaan Staf (staffing) 

Penyediaan Staf (staffing) merupakan proses yang menjamin suatu 

organisasi untuk selalu memiliki jumlah karyawan yang tepat dengan 

keahlian-keahlian yang memadai dalam pekerjaan-pekerjaan yang tepat, 

pada waktu yang tepat, untuk mencapai tujuan organisasi. 

b. Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Pengembangan SDM adalah fungsi MSDM utama yang tidak 

hanya terdiri atas pelatihan dan pengembangan namun juga aktivitas-

aktivitas perencanaan dan pengembangan karier individu, pengembangan 

organisasi, serta manajemen dan penilaian kinerja. 

c. Kompensasi 

Kompensasi mencakup semua imbalan total yang diberikan kepada 

para karyawan sebagai timbal balik untuk jasa mereka. 
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d. Keselamatan dan Kesehatan 

Keselamatan adalah perlindungan bagi para karyawan dari luka-

luka yang disebabkan kecelakaan-kecelakaan yang terkait dengan 

pekerjaan. Kesehatan adalah bebasnya para karyawan dari sakit secara 

fisik atau emosi. 

e. Hubungan Kekaryawanan dan Perburuhan 

Bisnis diwajibkan oleh hukum untuk mengakui serikat buruh dan 

tawar-menawar dengan itikad baik jika karyawan perusahaan ingin serikat 

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

yang diterima bagi banyak pengusaha, namun sebagian besar perusahaan 

saat ini lebih suka memiliki lingkungan serikat-bebas. 

2.1.3 Pay Satisfaction 

Pay Satisfaction didefinisikan sebagai jumlah keseluruhan positif yang 

mempengaruhi atau perasaan individu terhadap gaji yang dimiliki (Saleem 2013). 

Gaji merupakan bentuk kompensasi episodik dari sebuah organisasi untuk 

pekerja, yang benar-benar dinyatakan dalam kontrak kerja (Saleem, 2013).  

Kompensasi merupakan salah satu faktor penting dan menjadi perhatian 

pada banyak organisasi dalam mempertahankan dan menarik sumber daya 

manusia yang berkualitas. Di sisi lain, menjadi pertimbangan bagi setiap 

organisasi dalam menentukan kompensasi, karena gaji dan upah serta bentuk 

kompensasi lain merupakan komponen biaya usaha. Organisasi harus 

menyeimbangkan biaya kompensasi pada suatu tingkat tertentu untuk menjamin 
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daya saing organisasional dan memberikan penghargaan yang adil kepada 

karyawan atas pengetahuan, keterampilan, dan kinerjanya (Bangun, 2012). 

Kesalahan dalam menetapkan kompensasi dapat membuat perusahaan 

mengalami kerugian, karena besarnya biaya sumber daya manusia untuk kegiatan 

produksi dan penjualan. Kompensasi yang tepat  akan meningkatkan kinerja dan 

kepuasan kerja, sedangkan kompensasi yang kurang menarik akan meningkatkan 

tingkat absensi dan perputaran tenaga kerja (Bangun, 2012). 

Kompensasi mencakup semua imbalan total yang diberikan kepada para 

karyawan sebagai timbal balik untuk jasa mereka (Kasmir, 2012).. Imbalan 

tersebut dapat berupa salah satu atau kombinasi dari hal-hal berikut ini: 

a. Kompensasi finansial langsung: bayaran yang diterima seseorang dalam 

bentuk upah, gaji, komisi dan bonus 

b. Kompensasi finansial tidak langsung (tunjangan): semua imbalan finansial 

yang tidak termasuk dalam kompensasi finansial langsung seperti cuti 

dibayar, absen karena sakit, liburan dan asuransi pengobatan 

c. Kompensasi nonfinansial: keputusan yang diperoleh seseorang dari 

pekerjaan itu sendiri atau dari lingkungan psikologis dan/atau fisik di 

mana orang tersebut bekerja. 

Salah satu contoh kompensasi finansial tidak langsung adalah tunjangan. 

Tunjangan adalah kompensasi keuangan dan bukan keuangan yang diterima 

karyawan seacara tidak langsung untuk keberlanjutan pekerjaan mereka pada 

perusahaan tempatnya bekerja. Tunjangan akan memengaruhi keputusan 
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karyawan untuk tetap bertahan pada organisasi atau keluar mencari pekerjaan 

yang memberikan kompensasi yang lebih baik (Bangun, 2012).. Kebanyakan 

perusaahan besar memberikan tunjangan kepada karyawannya bermaksud untuk 

mempertahankan karyawan yang ada dan memudahkan untuk memperoleh 

karyawan yang berkualitas. Berbagai pilihan tunjangan yang dapat ditawarkan, 

antara lain, pembayaran untuk waktu tidak bekerja, perlindungan terhadap bahaya, 

dan pelayanan karyawan (Bangun, 2012). 

Menurut Judge (1994) variabel Pay Satisfaction memiliki indikator sebagai 

berikut: 

a. Saat ini gaji saya dapat memenuhi kebutuhan saya. 

b. Saya merasa tidak ada masalah dengan gaji saya di perusahaan.  

c. Saya merasa gaji yang saya terima setimpal dengan kinerja saya. 

d. Saya merasa puas dengan gaji saya saat ini 

2.1.4 Organizational Commitment 

Organizational Commitment adalah kemauan untuk melanjutkan pekerjaan 

dengan organisasi, untuk setia kepada organisasi yang mempekerjakannya, 

menempatkan usaha lebih untuk pencapaian tujuan organisasi, dan tujuan 

organisasi yang mempekerjakannya (Haq, 2014). Komitmen organisasi mengacu 

pada keadaan psikologis yang mengikat individu terhadap organisasi. Berbeda 

dengan kepuasan kerja yang terkait dengan pekerjaan, komitmen organisasi 

menekankan link ke organisasi. Indikasi komitmen organisasi memperhatikan 

keterikatan dengan tujuan dan nilai-nilai organisasi, peran seseorang dalam 
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kaitannya dengan hal ini, dan keterikatan pada organisasi untuk kepentingan diri 

sendiri. (Salleh, 2012).  

Komitmen organisasional sebagai suatu orientasi nilai terhadap organisasi 

yang menunjukkan individu sangat memikirkan dan mengutamakan pekerjaan dan 

organisasinya (Tania, 2013). Komitmen organisasi sebagai keyakinan yang kuat 

dalam tujuan dan nilai-nilai organisasi dan kemauan untuk mengerahkan usaha 

yang cukup atas nama organisasi. Komitmen organisasi secara teratur 

dikonseptualisasikan sebagai lampiran afektif terhadap organisasi sebagai 

konsekuensi dari individu berbagi nilai-nilai organisasi, keinginan mereka untuk 

tetap dalam organisasi, dan kesediaan mereka untuk mengerahkan usaha atas 

nama organisasi (Yucel, 2012).  

Komitmen organisasi mengacu pada sikap atau orientasi atau keadaan 

psikologis, yang menghubungkan atau melekatkan identitas orang tersebut untuk 

organisasi (Saleem, 2013). Ada tiga komponen dasar komitmen organisasi (Haq, 

2014) yaitu: 

a. Identifikasi; memahami dalam tujuan dari suatu organisasi dan menerima 

nilai-nilai organisasi 

b. Usaha; kemauan yang kuat untuk mengerahkan upaya untuk mencapai 

tujuan organisasi 

c. Loyalitas; keinginan dan terus sebagai bagian dari organisasi 
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Proses perencanaan dan pengembangan karir dari pengusaha dapat dan 

harus memegang peranan penting dalam proses ini. Seperti yang telah kita lihat 

selama ini, melalui proses inilah pengusaha mendukung upaya karyawan untuk 

menguji dan mengembangkan keberhasilan tujuan kariernya, dan untuk 

mengembangkan keahlian dan pengalaman yang mendukung persyaratan tujuan-

tujuan ini. Dengan pengelolaan yang efektif, proses pengembangan karier 

pengusaha harus memberi tanda bahwa pengusaha peduli pada keberhasilan karier 

karyawan, dan oleh karena mereka itu layak mendapatkan komitmen 

karyawannya. Program pengembangan karier dan penilaian yang berorientasi pada 

karier dapat memfasilitasi hal ini (Dessler, 2009) 

Menurut Tania (2013) variabel Organizational Commitment memiliki indikator 

sebagai berikut : 

a. Saya berniat akan meluangkan sisa karier di perusahaan ini 

b. Saya selalu berusaha menjaga nama baik perusahaan ini 

c. Saya merasa nyaman dengan nilai – nilai dan tujuan perusahaan ini 

2.1.5 Job Satisfaction 

Job Satisfaction adalah reaksi karyawan secara kognitif, emosional, dan 

evaluatif dalam tempat kerja mereka  (Islam & Zaman2, 2013). Kepuasan kerja 

merupakan suatu perasaan yang mendukung atau tidak pada diri pegawai yang 

berhubungan dengan pekerjaannya maupun dengan kondisi dirinya (Indy, 2013). 

Kepuasan kerja didefinisikan sebagai evaluasi seseorang dari dirinya atau 

pekerjaannya dalam konteks pekerjaan (Salleh, 2012).  
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Kinerja yang lebih tinggi pada tingkat individu harus memberikan 

kontribusi untuk kinerja yang lebih tinggi untuk organisasi secara keseluruhan dan 

kepuasan kerja merupakan perasaan menyenangkan yang dihasilkan dari persepsi 

bahwa pekerjaan seseorang memenuhi atau memungkinkan untuk pemenuhan 

nilai-nilai pekerjaan seseorang yang penting  (Noe, Hollenbeck, Gerthart, & 

Wright, 2012). Kepuasan kerja dipahami sebagai respon afektif terhadap 

pekerjaan melihat baik secara keseluruhan (kepuasan global) atau berkaitan 

dengan aspek-aspek tertentu seperti membayar, pengawasan dll (Suma, 2013). 

Gaji dan tunjangan mendapatkan peran penting dalam memotivasi 

karyawan, hal ini terutama berlaku ketika penghargaan seperti bonus terkait 

dengan prestasi individu atau kelompok dan keputusan tentang gaji tunjangan juga 

dapat mendukung aspek lain dari strategi organisasi  (Noe, Hollenbeck, Gerthart, 

& Wright, 2012). 

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).  

Unsur-unsur kepuasan kerja yaitu pekerjaan dan hasil yang telah 

dilakukan, atau kepuasan kerja intrinsik; gaji, manfaat, dan manfaat lainnya terkait 

langsung dengan melakukan pekerjaan, atau kepuasan kerja ekstrinsik  (Islam & 

Zaman2, 2013). Kepuasan kerja dapat disimpulkan sebagai apa yang membuat 
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seseorang menyenangi pekerjaan yang dilakukan karena mereka merasa senang 

dalam melakukan pekerjaannya (Tania, 2013). 

Gaji juga dipandang sebagai indikator status dalam organisasi maupun di 

masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, bagi banyak individu, berdiri dari 

gaji mereka relatif terhadap orang-orang dalam organisasi mereka, atau berdiri 

atau gaji mereka relatif terhadap orang lain melakukan pekerjaan yang sama untuk 

pengusaha lainnya, menjadi lebih penting daripada tingkat gaji sendiri  (Noe, 

Hollenbeck, Gerthart, & Wright, 2012), 

Menurut Islam dan Zaman2 (2013) variabel Job Satisfaction memiliki indikator 

sebagai berikut:  

a. Saya sangat bangga untuk memberitahu orang lain bahwa saya adalah 

bagian dari organisasi saya. 

b. Saya akan beralih pekerjaan saya di tahun depan 

c. Lingkungan Operasional yang sangat baik dan aman 

Ditambahkan oleh Yucel (2012) indikator lain dari variabel Job Satisfaction  

sebagai berikut : 

d. Hampir setiap hari saya antusias tentang pekerjaan saya 

e. Saya menemukan kenikmatan nyata dalam pekerjaan saya 
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2.1.6 Job Security 

Job Security adalah area dimana organisasi menyediakan layanan untuk 

karyawannya  (Islam & Zaman2, 2013). Keamanan kerja yang dimaksud yaitu 

adanya perlindungan terhadap kesehatan karyawan dari setiap risiko kecelakaan 

yang mungkin menimpa karyawan tersebut (Snell & Bohlander, 2007). Karyawan 

tentunya akan merasa betah bekerja di tempat kerja yang tingkat keamanan 

kerjanya tinggi sehingga bebas dari setiap risiko kecelakaan. Keamanan kerja 

adalah kemungkinan bahwa karyawan tetap dalam pekerjaan organisasi untuk 

jangka waktu lama tanpa konsekuensi negatif seperti senioritas berkurang, 

membayar, dan hak-hak pensiun (Haq, 2014). 

Saat ini, meskipun telah banyak perhatian diberikan pada masalah 

keselamatan dan kesehatan karyawan, tetap banyak pengusaha yang tidak 

menganggap hal ini serius seperti seharusnya (Dessler, 2009). Hal ini membuat 

banyak karyawan yang pergi meninggalkan tempat kerja yang tidak aman untuk 

mencari tempat kerja baru yang memiliki tingkat keamanan yang lebih baik 

dibandingkan tempat kerja sebelumnya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa 

keamanan kerja perlu menjadi perhatian khusus bagi manajemen sebagai syarat 

untuk mempertahankan sumber daya manusianya (Dessler, 2009). 

Menurut Islam dan Zaman2 (2013) variabel Job Security memiliki indikator 

sebagai berikut: 

1. Saya merasa benar-benar aman dalam pekerjaan saya. 

2. Keamanan kerja dan tingkat kepuasan yang baik. 

3. Dukungan organisasi untuk kesejahteraan karyawannya memuaskan. 
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2.1.7 Turnover Intention 

Turnover merupakan tingkat dimana karyawan berhenti dan meninggalkan 

perusahaan (Dessler, 2013). Turnover Intention didefinisikan sebagai refleksi dari 

probabilitas subjektif bahwa seorang individu akan mengubah pekerjaan nya 

dalam jangka waktu tertentu (Saleem, 2013). 

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 juga didefinisikan sebagai sikap perilaku 

seseorang untuk menarik diri dari organisasi (Aydogdu & Baris, 2011). 

Terdapat pula pendapat lain yang menyatakan tentang tiga indikator yang 

dapat menjadi ukuran Turnover Intention dari suatu organisasi, yaitu pemikiran 

untuk berhenti, niat untuk mencari pekerjaan lain, dan niat untuk berhenti (K. 

Kumar & Gupta, 2008). Penyebab karyawan keluar dari perusahaan yaitu 

(Kasmir, 2012): 

1. Sudah waktunya untuk keluar, seperti memasuki usia pensiun atau 

mengalami kecelakaan sehingga tidak mampu menjalankan tugas-

tugasnya. 

2. Permintaan berhenti dari pribadi karyawan itu sendiri. 

3. Diberhentikan oleh perusahaan tempat dia bekerja. 
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Menurut Harnoto (2002) Turnover Intention ditandai oleh berbagai hal yang 

menyangkut perilaku karyawan, antara lain: absensi yang meningkat, mulai malas 

kerja, naiknya keberanian untuk melanggar tata tertib kerja, dan keberanian untuk 

menentang atau protes kepada atasan. Indikasi-indikasi tersebut bisa digunakan 

sebagai acuan untuk memprediksikan Turnover Intention karyawan dalam sebuah 

perusahaan, yaitu: 

1. Absensi yang meningkat. Karyawan yang berkeinginan untuk berhenti 

bekerja, biasanya ditandai dengan absensi yang semakin meningkat.  

2. Mulai malas bekerja. Karyawan yang berkeinginan untuk mencari 

pekerjaan lain, akan lebih malas bekerja karena orientasi karyawan ini 

adalah bekerja di tempat lain yang dipandang lebih mampu memenuhi 

semua keinginan karyawan tersebut. 

3. Peningkatan terhadap pelanggaran tata tertib kerja. Berbagai pelanggaran 

terhadap tata tertib dalam lingkungan pekerjaan sering dilakukan 

karyawan yang akan melakukan Turnover. 

4. Peningkatan protes terhadap atasan. Karyawan yang berkinginan untuk 

melakukan pindah kerja, lebih sering melakukan protes terhadap 

kebijakan-kebijakan perusahaan kepada atasan. Materi protes yang 

ditekankan biasanya berhubungan dengan balas jasa atau aturan lain yang 

tidak sependapat dengan keinginan karyawan. 
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Menurut Yucel (2012) variabel Turnover Intention memiliki variabel sebagai 

berikut: 

1. Saya berniat untuk meninggalkan organisasi. 

2. Saya niat untuk mencari pekerjaan lain selama beberapa bulan ke depan. 

3. Saya sering berpikir tentang berhenti. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa acuan jurnal yang 

terdapat dalam penelitian ini. Penjabaran penelitian terdahulu dapat dilihat dalam 

tabel sebagai berikut. 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Nama 
Peneliti Judul Variabel Hasil Penelitian 

1. 

Caesary, 
Wessiani 
dan  
Santosa 
(2011) 

Analisis faktor-
faktor yang 
mempengaruhi 
Turnover 
Intention pada 
agent outbound 
call pt 
infomedia 
nusantara 
menggunakan 
metode 
structural 
equation 
modelling.  

Stres Kerja, Pola 
kepemimpinan 
transformasional, 
Karakteristik 
pekerjaan, Job 
Satisfaction, 
Komitmen 
Organisasi 

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa faktor 
kepemimpinan 
transformasional dan 
karakteristik pekerjaan 
berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap 
kepuasan kerja. Faktor 
kepemimpinan 
transformasional dan 
kepuasan kerja berpengaruh 
positif dan signifikan 
terhadap komitmen 
organisasi. Faktor stres kerja 
berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap 
komitmen organisasi. Faktor 
stres kerja berpengaruh 
positif dan signifikan 
terhadap Turnover Intention. 
Faktor komitmen organisasi 
berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap 
Turnover Intention. 

2. 

Chatzoglo
u, 
Vraimaki, 
Komsiou,  
Polychrou 
dan 
Diamanti
dis (2011) 

Factors 
Affecting 
Accountants 
Job Satisfaction 
and Turnover 
Intentions: A 
Structural 
Equation 
Model.  
 

Job 
Characteristics, 
Professional 
Commitment, 
Internal Work 
Motivation, 
Organizational 
Commitment, 
Job Satisfaction, 
Turnover 
Intention 

Analisis model menegaskan 
mayoritas hipotesis awal . 
Hasil ini memberikan bukti 
yang kuat dan menyoroti 
kebutuhan untuk tindakan 
tertentu dari manajer kantor 
/ departemen akuntansi 
untuk memperbaiki kondisi 
kerja dan memperkuat 
komitmen karyawan dan , 
dengan demikian , untuk 
meningkatkan kinerja 
mereka dan melemahkan 
niat omset mereka. 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No Nama 
Peneliti Judul Variabel Hasil Penelitian 

3. 
Herma
wan 
(2012) 

Analisis Pengaruh 
Kepuasan Kerja Dan 
Komitmen 
Organisasional 
Terhadap Keinginan 
untuk Berpindah 
Pekerjaan.  

Kepuasan 
kerja, 
komitmen 
organisasional, 
Turnover 
Intentions 

komitmen organisasional 
yang terbagi ke dalam 3 
bagian yaitu: komitmen 
afektif, komitmen 
berkelanjutan, dan 
komitmen normatif. Dari 
ketiga bagian komponen 
komitmen semuanya 
berpengaruh secara negatif 
terhadap Turnover 
Intentions. Komitmen 
organisasional tidak 
mempunyai pengaruh 
terhadap Turnover 
Intentions. 

4. Tania 
(2013) 

Pengaruh motivasi 
kerja dan kepuasan 
kerja terhadap 
komitmen 
organisasional 
karyawan PT. Dai 
knife di Surabaya.  

Motivasi 
Kerja, 
Kepuasan 
Kerja, 
Komitmen 
Organisasional 

Motivasi kerja berpengaruh 
positif dan signifikan 
terhadap komitmen 
organisasional karyawan. 
Kepuasan kerja berpengaruh 
positif dan signifikan 
terhadap komitmen 
organisasional. Motivasi 
kerja dan kepuasan kerja 
berpengaruh positif dan 
signifikan bersama-sama 
terhadap komitmen 
organisasional karyawan. 

5. 

Islam 
dan 
Zaman 
(2013) 

Job Satisfaction & 
bankers turnover: a 
case study on 
bangladesh 
commerce bank 
limited   
 

Job 
Satisfaction, 
Job Security, 
Motivation 

Motivation dan Job 
Satisfaction memiliki 
pengaruh positif dan 
signifikan. Job Security dan 
Job Satisfaction memiliki 
pengaruh positif dan 
signifikan. 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No Nama 
Peneliti Judul Variabel Hasil Penelitian 

6. 

Salleh, 
Nair 
dan 
Harun 
(2012) 

Job Satisfaction, 
Organizational 
Commitment, and 
Turnover Intention:  
A Case Study on 
Employees of a 
Retail Company in 
Malaysia. 

Job 
Satisfaction, 
Organizational 
Commitment, 
Retail 
Employees, 
Turnover 
Intention 

Semua aspek kepuasan 
(kecuali rekan kerja) dan 
komitmen organisasi yang 
signifikan dan berhubungan 
negatif dengan niat omset. 
Berdasarkan temuan, 
strategi retensi karyawan 
ritel yang diusulkan 

7. Yucel 
(2012) 

Examining the 
Relationships among 
Job Satisfaction, 
Organizational 
Commitment, and 
Turnover Intention: 
An Empirical Study.  

Job 
Satisfaction, 
Affective 
Commitment, 
Continuance 
Commitment, 
Normative 
Commitment, 
Turnover 
Intention. 

Hasil menekankan 
kebutuhan untuk 
mempertimbangkan faktor-
faktor dapat memiliki efek 
pada hubungan dengan 
menyoroti studi yang 
dilakukan terhadap 
kepuasan kerja, komitmen 
organisasi, dan niat omset. 

8.  

Haq, 
Jindong
, 
Hussain 
dan 
anjun 
(2014) 

Factors Affecting 
Organizational 
Commitment Among 
Bank Officers In 
Pakistan. 

Bank Officer, 
Commitment, 
Factors 
Organization, 
Pakistan 

Hasil menunjukkan bahwa 
ada korelasi tinggi antara 
faktor pendukung yang 
berbeda dan komitmen 
organisasi. Hasil regresi ini 
bahwa semua faktor 
signifikan memprediksi 
komitmen organisasi. 
Faktor-faktor yang 
mempengaruhi komitmen 
organisasi, dukungan dari 
atasan, kesempatan promosi, 
dukungan pekerjaan-
keluarga, dan kondisi yang 
menguntungkan dari 
pekerjaan 
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2.3 Hubungan Antar Variabel 

2.3.1 Pay Satisfaction terhadap Turnover Intention 

Kepuasan karyawan dalam hal gaji merupakan perbedaan antara persepsi 

karyawan mengenai berapa banyak gaji yang mereka terima dengan sebenarnya 

berapa banyak yang mereka terima, jika lebih tinggi yang diterima maka 

karyawan merasa puas atas gaji yang diterimanya (Saleem, 2013). Kepuasan gaji 

secara signifikan dapat mempengaruhi perputaran karyawan dan tingkat turnover 

yang tinggi dapat menurunkan kualitas dan kuantitas layanan yang diberikan oleh 

sebuah organisasi (Saleem, 2013).  

Sehingga jika karyawan tidak merasa tidak puas dengan gaji yang 

diberikan oleh perusahaan, maka karyawan akan memiliki niat untuk keluar dari 

perusahaan. Karyawan ingin mendapatkan gaji yang lebih baik dengan cara 

pindah ke perusahaan lain. Hal tersebut menyebabkan jika karyawan puas akan 

gajinya maka minat untuk pindah ke perusahaan lain akan semakin kecil. 

Hubungan antara kepuasan gaji dan niat untuk keluar dari pekerjaan adalah 

negatif.  

H01 : Pay Satisfaction tidak memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap 

Turnover Intention 

Ha1 : Pay Satisfaction memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Turnover 

Intention 
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2.3.2 Pay Satisfaction terhadap Organizational Commitment 

Kompensasi karyawan merupakan area yang penting dari manajemen 

sumber daya manusia, bukan hanya karena itu implikasi biaya besar, tetapi juga 

karena kemampuannya dianggap mempengaruhi perilaku individu dan kelompok 

dalam organisasi (Saleem, 2013). Jika karyawan sudah merasa puas terhadap gaji 

yang diberikan oleh perusahaan tempat bekerja maka karyawan tersebut akan 

memiliki komitmen yang tinggi pada perusahaan dan akan bekerja dengan loyal.  

Sehingga hubungan antara kepuasan gaji dengan komitmen organisasi 

adalah positif, jika karyawan sudah puas pada gaji yang diberikan maka komitmen 

karyawan akan semakin tinggi. Karyawan akan lebih komitmen pada perusahaan 

jika sudah merasa puas dalam hal gaji, sehingga karyawan akan mampu 

berkontribusi lebih pada pekerjaan. 

H02 : Pay Satisfaction tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 

Organizational Commitment 

Ha2 : Pay Satisfaction memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 

Organizational Commitment 

2.3.3 Organizational Commitment terhadap Turnover Intention 

Komitmen organisasi secara signifikan dapat mempengaruhi perputaran 

karyawan dan tingkat Turnover yang tinggi dapat menurunkan kualitas dan 

kuantitas layanan yang diberikan oleh sebuah organisasi (Saleem, 2013). 

Komitmen karyawan pada organisasi berhubungan negatif terhadap niat untuk 

keluar dari pekerjaan. Jika komitmen pada karyawan yang profesional dan 
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berkualitas adalah rendah, mereka cenderung untuk meninggalkan perusahaan 

(Wang, 2012).  

Jika karyawan sudah memiliki komitmen yang tinggi pada organisasi 

tersebut, maka karyawan akan loyal, sehingga karyawan tidak akan memiliki niat 

untuk keluar dari pekerjaan dan mencari pekerjaan lain. Komitmen pada sebuah 

organisasi dibutuhkan bukan karena hal semakin meningkatnya kinerja saja, 

melainkan akan berpengaruh pada niatan karyawan untuk pindah ke organisasi 

lain. Sehingga, hubungan antara komitmen pada organisasi dengan niatan untuk 

pindah adalah negatif. 

H03 : Organizational Commitment tidak memiliki pengaruh negatif signifikan 

terhadap Turnover Intention 

Ha3 : Organizational Commitment memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap 

Turnover Intention 

2.3.4 Job Satisfaction terhadap Organizational Commitment 

Karyawan yang merasakan kepuasan dalam bekerja memiliki sikap positif 

terhadap pekerjaannya, sedangkan karyawan yang tidak merasakan kepuasan 

dalam bekerja cenderung memiliki sikap negatif terhadap pekerjaannya 

(Yuningsih, 2008). Kepuasan kerja berhubungan erat dengan sikap karyawan 

terhadap pekerjaannya sendiri, situasi kerja, kerjasama antara pimpinan dengan 

sesama karyawan. Karyawan yang merasakan kepuasan dalam bekerja lebih 

memiliki sikap positif terhadap pekerjaannya, sedangkan karyawan yang tidak 

merasakan kepuasan dalam bekerja cenderung memiliki sikap negatif terhadap 
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pekerjaannya (Yuningsih, 2008). Dalam menyimpulkan hipotesis didukung pula 

oleh penelitian yang dilakukan oleh (Suma, 2013) yang hasilnya menyatakan 

bahwa kepuasan kerja memiliki hubungan positif terhadap komitmen organisasi. 

Maka dapat disimpulkan, hubungan antara kepuasan pekerjaan dengan 

komitmen terhadap organisasi adalah positif. Jika karyawan sudah merasakan 

puas terhadap pekerjaannya maka karyawan tersebut memiliki komitmen pada 

organisasi yang sangat kuat sehingga karyawan tersebut akan melakukan yang 

terbaik untuk organisasinya. 

H04 : Job Satisfaction tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 

Organizational Commitment 

Ha4 : Job Satisfaction memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 

Organizational Commitment 

2.3.5 Job Satisfaction terhadap Turnover Intention 

Ketika karyawan memiliki tingkat kepuasan yang tinggi, mereka bersedia 

untuk mengerahkan usaha yang cukup bagi perusahaan, merasa bahwa tingkat 

motivasi kerja internal tinggi, organisasi dan komitmen profesional yang kuat, 

sehingga terdapat penurunan yang signifikan dari Turnover Intention karyawan 

(Chatzoglou, 2011). Kepuasan kerja berkaitan dengan niat untuk keluar dari 

pekerjaan secara negatif, jika karyawan sudah puas dalam pekerjaannya maka 

karyawan tersebut tetap akan bekerja di pekerjaan itu dan tidak akan memiliki niat 

untuk keluar dari pekerjaan dan mencari yang baru.  
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Kepuasan kerja merupakan sikap umum yang merupakan hasil dari 

beberapa sikap khusus terhadap faktor-faktor pekerjaan, penyesuaian diri dan 

hubungan sosial individual di luar kerja. Kepuasan kerja sebagai hasil keseluruhan 

dari derajat rasa suka atau tidak sukanya tenaga kerja terhadap berbagai aspek dari 

pekerjaannya. Dengan kata lain kepuasan kerja mencerminkan sikap tenaga kerja 

terhadap pekerjaannya (Indy, 2013). 

H05 : Job Satisfaction tidak memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap 

Turnover Intention 

Ha5 : Job Satisfaction memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Turnover 

Intention 

2.3.6 Job Security terhadap Job Satisfaction 

Saat ini, keamanan kerja dianggap sebagai hak yang sangat diperlukan 

seorang karyawan yang menjamin bahwa karyawan dan/atau keluarganya tidak 

akan kehilangan pendapatan mereka dan memelihara kehidupan yang sejahtera 

sehingga karyawan menganggap kondisi keamanan kerja hanya pada karir mereka 

dapat merasa yakin tentang masa depan  (Islam & Zaman2, 2013) 

Jika karyawan sudah merasa aman dalam organisasi maupun bidang 

pekerjaannya, maka karyawan tersebut akan merasa puas. Keamanan kerja 

berkaitan dengan kepuasan kerja secara positif, jika karyawan sudah merasakan 

aman berada dalam organisasi pekerjaannya maka karyawan tersebut akan 

merasakan puas berada dalam pekerjaannya.  
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H06 : Job Security tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Job 

Satisfaction 

Ha6 : Job Security memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Job Satisfaction 

2.4 Model Penelitian 

Gambar 2.1 Model Penelitian 

 

  

 

   

 

 
 

Sumber: Yucel (2012),  (Islam & Zaman2, 2013), Salem (2013) 
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BAB 3  

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

Maholtra (2010) mengungkapkan bahwa desain penelitian merupakan 

kerangka kerja yang digunakan dalam melakukan sebuah penelitian, desain 

penelitian memberikan serangkaian prosedur yang diperlukan untuk memperoleh 

informasi yang terstruktur untuk dapat menjawab permasalahan penelitian. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Descriptive. Metode penelitian 

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, Organizational Commitment, Pay 

Satisfaction, Job Satisfaction, Job Security. Objek penelitian ini adalah karyawan 

front liner PT Bank X. Penelitian ini dilakukan di salah satu area Bank X, yaitu 

area bintaro. Bank X area bintaro memiliki 31 kantor cabang, sehingga penelitian 

ini akan menggunakan objek karyawan frontliner Bank X area bintaro. 

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 
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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).  

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 

Populasi adalah suatu kumpulan menyeluruh dari suatu objek yang 

merupakan perhatian peneliti (Kountur, 2007). Populasi dalam penelitian ini yaitu 

seluruh karyawan frontliner 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 

frontliner Bank X area bintaro.  

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 convenience, teknik pengambilan 

sampel secara random, dengan memilih responden yang tersedia dan mudah 

diakses (Maholtra, 2010). Penggunaan convenience sampling dipilih karena lebih 

murah dan hemat waktu dibanding teknik sampling lain (Maholtra, 2010). Sampel 

dalam penelitian ini adalah karyawan frontliner Bank X area bintaro. 

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 antara 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 sampelnya adalah sebagai berikut: 
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Jumlah sampel = 18 X 7 

Jumlah sampel = 18 X 7 = 108 

3.5 Operasionalisasi 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 
pekerjaan nya 
dalam jangka waktu 
tertentu (Seleem, 
2013). 

(Yucel, 2012) 
T1. Saya berniat untuk 
meninggalkan organisasi. 
T2. Saya niat untuk mencari 
pekerjaan lain selama 
beberapa bulan ke depan. 
T3. Saya sering berpikir 
tentang berhenti 

Likert Scale 
1-7 

JOB 
SECURITY 

(JC) 
 
 
 
 
 

Keamanan kerja 
yang dimaksud 
yaitu adanya 
perlindungan 
terhadap kesehatan 
karyawan dari 
setiap risiko 
kecelakaan yang 
mungkin menimpa 
karyawan tersebut 
(Snell & Bohlander, 
2007). 

(Islam & Zaman2, 2013) 
JC1. Saya merasa benar-
benar aman dalam pekerjaan 
saya. 
JC2. Keamanan kerja 
dantingkat kepuasan yang 
baik. 
JC3. Dukungan organisasi 
untuk kesejahteraan 
karyawannya memuaskan. 

Likert Scale 
1-7 

 

 

Tabel 3.1 Operasional Variabel (Lanjutan) 
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Variabel Definisi Alat Ukur Skala 
Pengukuran 

JOB 
SATISFACTION 

(JS) 

Kepuasan kerja 
adalahreaksi 
karyawan secara 
kognitif, 
emosional, dan 
evaluatif dalam 
tempat kerja 
mereka  (Islam 
& Zaman2, 
2013) 

(Islam & Zaman2, 2013) 
JS1. Saya sangat bangga 
untuk memberitahu orang 
lain bahwa saya adalah 
bagian dari organisasi saya. 
JS2. Saya akan beralih 
pekerjaan saya di tahun 
depan 
JS3. Lingkungan 
Operational yang sangat 
baik dan aman 
 (Yucel, 2012) 
JS4. Hampir setiap hari saya 
antusias tentang pekerjaan 
saya 
JS5. Saya menemukan 
kenikmatan nyata dalam 
pekerjaan saya 

Likert Scale 
1-7 

ORGANIZATION
AL 

COMMITMENT 
(OC) 

Komitmen 
organisasi adalah 
kemauan untuk 
melanjutkan 
pekerjaan 
dengan 
organisasi, untuk 
setia kepada 
organisasi yang 
mempekerjakann
ya, 
menempatkan 
usaha lebih 
untuk 
pencapaian 
tujuan 
organisasi,dan 
tujuan organisasi 
yang 
mempekerjakann
ya (Haq, 2014). 

(Tania, 2013) 
OC1. Saya berniat akan 
meluangkan sisa karier di 
perusahaan ini 
OC2. Saya selalu berusaha 
menjaga nama baik 
perusahaan ini 
OC3. Saya merasa nyaman 
dengan nilai – nilai dan 
tujuan perusahaan ini 

Likert Scale 
1-7 

 

Tabel 3.1Operasional Variabel (Lanjutan) 
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Variabel Definisi Alat Ukur Skala 
Pengukuran 

PAY 
SATISFACTION 

(PS) 

Kepuasan 
gaji/bayaran 
didefinisikan 
sebagai jumlah 
keseluruhan 
positif yang 
mempengaruhi 
atau perasaan 
individu 
terhadap gaji 
yang dimiliki 
(Seleem 2013). 

(Judge, 1994) 
PS1. Saat ini gaji saya dapat 
memenuhi kebutuhan saya. 
PS2.Saya merasa tidak ada 
masalah dengan gaji saya di 
perusahaan. 
PS3.Saya merasa gaji yang 
saya terima setimpal dengan 
kinerja saya. 
PS4. Saya merasa puas 
dengan gaji saya saat ini. 

Likert Scale 
1-7 

Sumber: Data diolah penulis 

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 metode 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 (independen) 

dan endogen (dependent). 

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 lintasan dapat 

mengambarkan 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). 
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3.7 Metode Analisis Data 

3.7.1 Spesifikasi Model 

Dalam penelitian ini hanya Turnover Intention yang berperan sebagai 

variabel eksogen, Sedangkan variabel endogen dalam penelitian ini adalah Job 

Satisfaction, Pay Satisfaction, Job Security, Organizational Commitment.  

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 Realibilitas 

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

selanjutnya adalah estimasi untuk memperoleh nilai dari parameter yang ada di 
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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 sampel agar menghasilkan data yang valid 

(Hair et al., 2010). 

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 4  

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Sejarah Singkat PT. Bank X Tbk  

 Bank X didirikan pada 2 oktober 1998, sebagai bagian dari program 

restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada 

bulan Juli 1999, 4 (empat) bank pemerintah yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang 

Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia dan Bank Pembangunan Indonesia dilebur 

menjadi Bank X, dimana masing-masing bank tersebut memiliki peran yang tak 

terpisahkan dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Sampai hari ini, Bank 

X meneruskan tradisi selama lebih dari 140 tahun memberikan kontribusi dalam 

dunia perbankan dan perekonomian Indonesia. 

 Setelah merger, Bank X melaksanakan proses konsolidasi secara 

menyeluruh. Pada saat itu, kami menutup 194 kantor cabang yang saling 

berdekatan dan rasionalisasi jumlah karyawan dari jumlah gabungan 26.600 

menjadi 17.620. Brand Bank X diimplementasikan ke semua jaringan dan seluruh 

kegiatan periklanan dan promosi lainya. Salah satu prestasi Bank X yang paling 

signifikan adalah dengan mengganti platform teknologinya secara menyeluruh. 

Bank X mewarisi total 9 core banking system yang berbeda dari 4 bank 

pendahulunya. Bank X segera berinvestasi untuk mengkonsolidasikan sistem-

sistem platform yang terkuat. Dibutuhkan tiga tahun dan dana sebesar US$ 200 

juta demi mengembangkan program untuk menggantikan core banking platform 

sebelumnya agar sesuai dengan standar perbankan ritel. Kini infrastruktur IT Bank 
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X telah menyediakan system pengolahan dana straight-throught dan interface 

yang seragam bagi pelanggannya.  

4.1.2 Visi dan Misi PT. Bank X Tbk (BMRI) 

Visi :  

1. Menjadi Bank terdepan di Indonesia 

2. Menjadi Bank blue chip public di Asia Tenggara diukur berdasarkan     

kapitalisasi  pasar. 

Misi : 

1. Memasuki segmen bisnis yang menguntungkan dan memiliki prospek  

tumbuh sekaligus berperan sebagai institusi perbankan yang komprehensif 

2. Berfokus  pada segmen korporasi, komersial, mikro dan ritel, serta 

pembiayaan konsumen dengan strategi yang berbeda di setiap bisnisnya 

dan bersinergi dengan seluruh segmen pasar yang ada 

4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas (Pre-Test) 

4.2.1 Hasil Uji Validitas (Pre-Test) 

Pengukuran validitas dilakukan dengan melakukan analisis faktor pada 

hasil pre-test sejumlah 30 responden untuk melihat nilai Kaiser meyer-olkin 

measure of sampling adequacy, bartlett’s test of spcerecity, anti –image matrices, 

total variance 

 

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Data Pre-Test 
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Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 21 

Berdasarkan hasil pada tabel 4.1 menunjukkan seluruh indikator 

pernyataan dalam instrumen penelitian dapat memenuhi nilai yang telah 

disyaratkan atau dapat disimpulkan bahwa semua indikator pernyataan dalam pre-

test adalah valid. Oleh karena itu, tidak perlu ada item indikator yang harus 

disingkirkan atau dibuang, semua item indikator dalam penelitian ini dapat 

digunakan untuk tahap penelitian selanjutnya.            

4.2.2 Hasil Uji Reliabilitas (Pretest) 

Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas Data Pre-Test 

Variabel Indikator 
KMO SIG MSA Factor 

Loading Kriteria 
>0,5 <0,05 >0,5 ≥ 0,5 

Turnover 

Intention 

T1 
0,732 0,000 

0,779 0,874 valid 
T2 0,733 0,893 valid 
T3 0,694 0,912 valid 

Job Security 
JC1 

0,563 0,000 
0,836 0,536 valid 

JC2 0,541 0,883 valid 
JC3 0,541 0,883 valid 

Job Satisfaction 

JS1 

0,758 0,000 

0,901 0,693 valid 
JS2 0,807 0,512 valid 
JS3 0,690 0,908 valid 
JS4 0,835 0,775 valid 
JS5 0,721 0,869 valid 

Organizational  
Commitment 

OC1 
0,621 0,000 

0,739 0,718 valid 
OC2 0,581 0,891 valid 
OC3 0,609 0,837 valid 

Pay Satisfaction 

PS1 

0,816 0,000 

0,838 0,948 valid 
PS2 0,794 0,938 valid 
PS3 0,807 0,954 valid 
PS4 0,829 0,920 valid 
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Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 21 

Berdasarkan hasil ada tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa semua variabel 

penelitian, yaitu, Turnover Intention, Job Security, Job Satisfaction, 

Organizational Commitment, dan Pay Satisfaction cronbach’s alpha ≥ 0,60. Hasil 

ini menyatakan jika item indikator pernyataan dalam kuisioner ditanyakan ke 

responden yang sama dan berbeda, hasilnya akan cenderung tetap dan konsisten. 

4.3 Profile Responden 

Profil responden dilakukan untuk menjelaskan dan menggambarkan 

demografi dan karakteristik responden secara keseluruhan berdasarkan jenis 

kelamin, usia dan divisi pekerjaan. 

 

 

 

4.3.1 Jenis Kelamin 

Gambar 4.1 Jenis Kelamin 

Variabel Cronbach’s Alpha Kriteria 

Turnover Intention 0,870 Reliable 
Job Security 0,629 Reliable 
Job Satisfaction 0,602 Reliable 
Organizational Commitment 0,696 Reliable 
Pay Satisfaction 0,954 Reliable 
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Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan Ms Excel 2010 

Gambar 4.1 menggambarkan bahwa dari seluruh responden yang 

berjumlah 108 orang, dapat dilihat bahwa responden berjenis kelamin wanita 

berjumlah 97 orang atau sebesar 89% dan responden yang berjenis kelamin pria 

berjumlah 11 orang atau sebesar 11%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah 

responden wanita lebih besar daripada jumlah responden laki-laki. 

4.3.2 Usia Responden 

Gambar 4.2 Usia Responden 

 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan Ms Excel 2010 
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Pada gambar 4.2 di atas dapat dilihat bahwa mayoritas responden dalam 

penelitian ini adalah responden yang berusia 21-25 tahun yang berjumlah 60 

orang atau sebesar 55% dari total responden, kemudian diikuti oleh responden 

yang berusia 26-30 tahun dengan jumlah responden 39 orang atau sebesar 36%, 

lalu diikuti responden dengan usia > 31 tahun dengan jumlah 9 orang atau sebesar 

9%, kemudian sisanya responden dengan usia < 20 tahun dengan jumlah 

responden dengan presentase 0%. 

4.3.3 Divisi Pekerjaan 

Gambar 4.3 Divisi Pekerjaan 

 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan Ms Excel 2010 

Berdasarkan pada gambar 4.3 di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas 

divisi pekerjaan responden adalah Customer Service yang sebanyak 70 orang atau 

sebesar 56%. Selanjutnya, divisi Teller sebanyak 48 orang atau sebesar 44%. 
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4.4 Hasil Analisis Data 

Berdasarkan metode penelitian yang telah dijelaskan pada bab tiga, metode 

analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equation 

Model (SEM) dengan software AMOS 21 sebagai upaya pengujian hipotesis. 

AMOS dipilih karena penggunaannya sudah cukup lazim digunakan untuk 

melakukan analisis data SEM. Analisis data SEM bertujuan untuk mendapatkan 

dan mengevaluasi kecocokan model yang diajukan. Kemudian, setelah diketahui 

semua hasil pengolahan data, selanjutnya akan diinterpretasikan dan akan ditarik 

kesimpulan berdasarkan pada hasil analisis data SEM. Alat bantu atau software 

tambahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Microsoft Office Excel 

2007 dan SPSS 21. 

4.4.1 Spesifikasi Model 

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian ini menerapkan analisis 

SEM sebagai upaya pengujian hipotesis. Spesifikasi model dan path diagram 

dalam penelitian ini telah dijelaskan ada bab III di gambar 3.1, dimana model 

penelitian terdiri dari 6 hipotesis, dan 18 indikator untuk menguji adanya 

hubungan kausalitas antara variabel-variabel yang dihipotesiskan. 

4.4.2 Identifikasi Model 

Analisis SEM hanya dapat dilanjutkan apabila hasil identifikasi model 

menunjukkan bahwa model termasuk dalam kategori over-identified. Identifikasi 

ini dilakukan dengan melihat nilai degree of freedom (df) dari model penelitian. 

Tabel dibawah ini merupakan hasil output AMOS yang menunjukkan nilai df 

sebesar 125. Hal tersebut mengindikasikan bahwa model termasuk kategori over-
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identified karena memiliki nilai df positif. Oleh karena itu, analisis data SEM bisa 

dilanjutkan ke tahap selanjutnya. 

Tabel 4.3 Computation of Degrees of Freedom 

Number of distinct sample moments  189 
Number of distinc parameters to be 

estimated 125 

Degrees of freedom (276-56) 125 
Sumber: pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 

Dari hasil tersebut, diketahui bahwa DF > 0 yang menunjukkan model 

termasuk dalam kategori over-identified. Seperti yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya, model dalam kategori over-identified perlu dilakukan estimasi dan 

penilaian model. Sebelum dilakukan estimasi, data harus dilakukan uji validitas 

dan uji reliabilitas terlebih dahulu. 

4.4.3 Hasil Uji Model pengukuran 

4.4.3.1 Uji Validitas dan Reliablilitas 

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 factors) ≥ 0,50 dan idealnya ≥ 0,70. Reliabilitas adalah konsisten suatu 

pengukuran. Reliabilitas tinggi menunjukkan bahwa indikator-indikator 

mempunyai konsistensi tinggi dalam mengukur konstruk latennya (Hair et al., 

2010). Mengukur reliabilitas dalam SEM akan digunakan composite reliability 
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Measure dan variance extracted Measures, sebuah konstruk mempunyai 

reliabilitas yang baik jika nilai construct reliability (CR) ≥ 0,70 dan variance 

extracted (EV) ≥ 0,50. 

Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas dan Reliablilitas 

Sumber: pengolahan data dilakukan dengan AMOS 21 dan Ms.excel 

Pada tabel 4.5 terlihat bahwa seluruh indikator memiliki factor loading 

yang berada ≥ 0.5 yang menjelaskan seluruh indikator dinyatakan valid dan semua 

variabel mampu mengukur apa yang sebenarnya diukur. Selain validitas, Tabel 

4.5 juga dapat menjelaskan reliabilitas dari pengukuran AVE dan CR yang telah 

Variabel 

Uji Validitas Uji Reliabilitas 

Factor 
Loading 

Kriteria 
≥ 0,5 

Construct 
Reliability 

≥ 0,7 

Variance 
Extract  

≥0,5 
Kesimpulan 

T1 0.8 VALID 
0.859 0,671 RELIABLE T2 0.823 VALID 

T3 0.834 VALID 
JC1 0.729 VALID 

0,779 0,547 RELIABLE JC2 0.885 VALID 
JC3 0.572 VALID 
JS1 0.866 VALID 

0.891 0.624 RELIABLE 
JS2 0.612 VALID 
JS3 0.861 VALID 
JS4 0.855 VALID 
JS5 0.724 VALID 
OC1 0.62 VALID 

0.839 0.641 RELIABLE OC2 0.922 VALID 
OC3 0.83 VALID 
PS1 0.911 VALID 

0.968 0.884 RELIABLE 
PS2 0.932 VALID 
PS3 0.967 VALID 
PS4 0.95 VALID 
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memenuhi syarat dengan demikian diketahui bahwa indikator-indikator yang 

dibentuk mampu menjelaskan variabel laten. 

4.4.4 Estimasi Model 

Sebelum melakukan analisis kelayakan model pada penelitian ini, hasil 

estimasi model perlu dievaluasi terlebih dahulu agar memenuhi asumsi-asumsi 

dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk menganalisis data SEM. 

4.4.4.1 Sample Size 

Syarat dalam menggunakan metode SEM yaitu dengan menggunakan data 

yang berjumlah 100-200, berdasarkan jumlah indikator yang terdapat pada 

penelitian ini sebanyak  18  indikator maka sesuai dengan ketentuan dari Hair et 

al. (2010) jumlah indikator dikalikan 7. Sehingga data yang diperoleh dalam 

penelitian ini sebanyak 108 data. Dengan demikian syarat jumlah data pada 

metode SEM telah terpenuhi. 

4.4.5 Hasil Uji Model Keseluruhan (Struktural Model Fit) 

4.4.5.1 Goodness of Fit 

Tahap uji model keseluruhan bertujuan untuk mengevaluasi secara umum 

derajat kecocokan atau Goodness of Fit (GOF) antara data dengan model. Menilai 

GOF suatu SEM secara menyeluruh (overall) tidak dapat dilakukan secara 

langsung seperti teknik multivariat yang lainnya. SEM tidak mempunyai satu uji 

statistik terbaik yang dapat menjelaskan kekuatan prediksi model. Sebagai 

gantinya, para peneliti telah mengembangkan beberapa ukuran GOF yang dapat 

digunakan secara bersama-sama atau kombinasi. 
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Tabel 4.5 di bawah ini menunjukkan beberapa fit index untuk kecocokan 

model keseluruhan berdasarkan perhitungan SEM dengan menggunakan tool 

AMOS 21. 

Tabel 4.5 Hasil Indeks Goodness of Fit 

Sumber: hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 

Tabel 4.5 memberikan gambaran bahwa 3 ukuran GOF yang terdiri dari 

CMIN/DF, RMSEA, dan CFI menunjukan dua ukuran dengan kriteria good fit, 

lalu terdapat dua ukuran dengan kriteria poor fit. Menurut Hair, et al (2010) jika 

ada satu atau lebih parameter yang telah fit maka model dinyatakan fit. Sehingga, 

model dalam penelitian ini dinyatakan fit.  

 

GOF Tingkat Kecocokan Hasil 
Perhitungan Kesimpulan 

Absolute-Fit Measures 

CMIN/DF CMIN/DF ≤ 3,00 (good fit)   1.703  Good fit 

RMSEA 

RMSEA ≤ 0,08 (good fit) 
0,08 ≤ RMSEA ≤ 0,10 

(marginal fit)   
RMSEA ≥ 0,10 (poor fit) 

 0,81  Poor fit 

Incremental Fit Measure 

CFI 

CFI≥ 0,90 (good fit) 
 0,80 ≤ CFI ≤ 0,90 (marginal 

fit)  
CFI ≤ 0,80 (poor fit) 

0,939 Good fit 
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4.4.5.2 Hasil Analisis Model Keseluruhan (Struktural Model Fit) 

Model keseluruhan adalah seluruh hubungan antar konstruk yang 

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

eksogen dan variabel endogen. Analisis model keseluruhan berhubungan terhadap 

koefisien-koefisien atau parameter-parameter yang menunjukkan hubungan kausal 

atau pengaruh variabel laten terhadap variabel laten lainnya, sesuai dengan 

rerangka konseptual penelitian. Kemudian, pada analisis model keseluruhan akan 

diketahui tingkat signifikansi dengan cara melihat nilai p. Jika nilai estimasi 

paramater menunjukkan hasil positif dengan tingkat signifikansi p < 0,05 maka 

hipotesis yang diajukan berarti didukung data. Namun, jika nilai estimasi 

parameter menunjukkan hasil yang negatif dengan tingkat signifikansi p > 0,05 

maka hipotesis yang diajukan berarti tidak didukung data. Hasil pengujian 

hipotesis pada model keseluruhan dapat dilihat pada tabel 4.6 di bawah ini. 

Tabel 4.6 Output regression Weight 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 

Hipotesis Path Estimasi p Kesimpulan 

1 
Turnover Intention <--- Pay 

Satisfaction 0,794 0,006 Didukung Data 

2 
Organizational Commitment  <--

-Pay Satisfaction 0,315 0,004 Didukung Data 

3 Turnover Intention  <--- 
Organizational Commitment 0,140 0,204 Tidak 

Didukung Data 

4 
Organizational Commitment  <--

- Job Satisfaction 0,214 0,037  Didukung Data 

5 
Turnover Intention <--- Job 

Satisfaction 0,262 0,013 Didukung Data 
6 Job Satisfaction <--- Job Security 0,527 **** Didukung Data 
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Berdasarkan tabel  4.6 diatas, terdapat 6 hipotesis yang terbukti yaitu H1, 

H2, H4, H5, dan H6. Sedangkan hipotesis yang menghasilkan pengaruh tetapi 

tidak sesuai dengan hipotesis terdapat pada H3. Dari tabel tersebut bisa di urutkan 

bahwa variable yang memiliki signifikansi tertinggi dan hubungan yang erat antar 

variabel yaitu sebagi berikut;   

a. Pay Satisfaction dengan Turnover Intention dengan nilai p 0,006 dan nilai 

estimasi 0,794 

b. Pay Satisfaction dengan Organizational Commitment  dengan nilai p 0,004 

dan nilai estimasi 0,315 

c. Organizational Commitment dengan Turnover Intention  dengan nilai p 

0,204 dan nilai estimasi 0,140 

d. Job Satisfaction dengan Organizational Commitment dengan  nilai p 0,214  

nilai estimasi 0,037 

e. Job Satisfaction dengan Turnover Intention dengan  nilai p 0,013 dan   

nilai estimasi 0,262 

f. Job Security dengan Job Satisfaction dengan nilai P *** dan nilai estimasi 

0,527 

g. Pay Satisfaction dan Job Security merupakan variabel yang paling 

dominan terhadap Turnover Intention 
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4.4.5.3 Model Hasil Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Pembahasan 

Dari pengujian hipotesis pada Tabel 4.6 yang diajukan pada model 

penelitian ini, lima hipotesis memiliki hubungan yang signifikan dan satu 

hipotesis tidak terbukti dalam penelitian ini. Pembahasan dari pengujian masing-

masing hipotesis penelitian akan dijelaskan berikut ini. 

4.5.1 Hasil Pay Satisfactions terhadap Turnover Intentions 

 Berdasarkan hasil pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 0,794 

dengan nilai P 0,006. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang negatif 

dengan nilai probabilitas lebih kecil  dari 0,05 sehingga mendukung hipotesis. 

Pay Satisfaction 

Organizational Commitment H3 (-) Turnover Intention 

H1 (-) 

H2 (+) 

H4 (+) 

H5 (-) 
Job Satisfaction 

Job Security 

H6 (+) 
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Maka dari itu, Pay Satisfaction memiliki hubungan negatif terhadap Turnover 

Intention dan hipotesis dapat diterima. 

Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa adanya hubungan negatif 

antara Pay Satisfaction terhadap Turnover Intention. Hasil tersebut sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh (Saleem, 2013) yang berpendapat bahwa kepuasan 

gaji secara signifikan dapat mempengaruhi perputaran karyawan dan tingkat 

Turnover yang tinggi dapat menurunkan kualitas dan kuantitas layanan yang 

diberikan oleh sebuah organisasi. 

4.5.2 Hasil Uji Pay Satisfactions terhadap Organizational Commitment 

 Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 

0,315 dengan nilai P 0,004. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang positif 

dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Maka dari itu, Pay Satisfaction 

memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap Organizational 

Commitment dan hipotesis dapat diterima. 

Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa adanya hubungan yang positif 

dan signifikan antara Pay Satisfaction terhadap Organizational Commitment. 

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Saleem, 2013) 

berpendapat jika karyawan sudah merasa puas terhadap gaji yang diberikan oleh 

perusahaan tempat bekerja, maka karyawan tersebut akan memiliki komitmen 

yang tinggi pada perusahaan dan akan bekerja dengan loyal. 
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4.5.3 Hasil Uji Organizational Commitment terhadap Turnover Intention 

 Berdasarkan output regression weights, diketahui nilai estimasi sebesar 

0,140 dengan nilai P 0,204. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang positif 

tetapi tidak didukung data dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Hal ini 

menyatakan, Organizational Commitment tidak memiliki hubungan yang negatif 

dan tidak signifikan terhadap Turnover Intention sehingga hipotesis tidak dapat 

diterima 

Hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wang, 

2012) yang berpendapat jika komitmen pada karyawan yang professional dan 

berkualitas adalah rendah, maka mereka cenderung untuk meninggalkan 

perusahaan. 

4.5.4 Hasil uji Job Satisfaction terhadap Organizational Commitment 

 Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 

0,214 dengan nilai P 0,037. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang positif 

dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Maka dari itu, Job Satisfaction 

memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap Organizational 

Commitment dan hipotesis dapat diterima. 

Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa adanya hubungan positif dan 

signifikan antara Job Satisfaction terhadap Organizational Commitment. Hasil 

tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yuningsih, 2008) yang 

berpendapat bahwa karyawan yang merasakan kepuasan dalam bekerja memiliki 

sikap positif terhadap pekerjaanya, sedangkan karyawan yang tidak merasakan 

kepuasan dalam bekerja cenderung memiliki sikap negatif terhadap pekerjaannya. 
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4.5.5 Hasil uji Job Satisfaction terhadap Turnover Intention 

Berdasarkan output regression weights, diketahui nilai estimasi sebesar 

0,262 dengan nilai P 0,013. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang 

negatif dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Hal ini menyatakan, Job 

Satisfaction memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap Turnover 

Intention dan hipotesis diterima. 

Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa adanya pengaruh negatif dan 

signifkan antara Job Satisfaction terhadap Turnover Intention. Hasil tersebut 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Chatzoglou, 2011) yang 

berpendapat bahwa ketika karyawan memiliki tingkat kepuasan yang tinggi, 

mereka bersedia untuk mengerahkan usaha yang cukup bagi perusahaan, merasa 

bahwa tingkat motivasi kerja internal tinggi, organisasi dan komitmen 

professional yang kuat, sehingga terdapat penurunan yang signifikan dari 

Turnover Intention karyawan. 

4.5.6 Hasil uji Job Security terhadap Job Satisfaction 

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 

0,527 dengan nilai P ****. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang positif 

dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Maka dari itu, Job Satisfaction 

memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap Job Security dan 

hipotesis dapat diterima.’ 

Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa adanya pengaruh positif dan 

signifkan antara Job Security terhadap Job Satisfaction. Hasil tersebut sejalan 

dengan penelitian (Islam & Zaman2, 2013) yang berpendapat bahwa saat ini 
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keamanan kerja dianggap sebagai hak yang sangat diperlukan seorang karyawan 

yang menjamin bahwa karyawan dan/ atau keluarganya tidak akan kehilangan 

pendapatan mereka dan memelihara kehidupan yang sejahtera sehingga karyawan 

mengganggap kondisi keamanan kerja hanya pada karir mereka dapat merasa 

yakin tentang masa depan. 

4.6 Implikasi Manajerial 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari Pay 

Satisfaction tehadap Turnover Intention, Organizational Commitment terhadap 

Turnover Intention, Job Satisfaction terhadap Organizational Commitment, Pay 

Satisfaction terhadap Organizational Commitment, Job Satisfaction terhadap 

Turnover Intention, dan Job Security terhadap Job Satisfaction. Implikasi 

manajerial dalam penelitian ini diambil berdasarkan hasil perhitungan Pay 

Satisfaction, Job Satisfaction, Job Security, Organizational Commitment, 

Turnover Intention. Sebagai dasar implikasi manejerial dilihat pada tabel 4.7 

berikut. 

Tabel 4.7 Rata-Rata Variabel Dominan 

 

 

Variable Measurement Average Value 

Pay Satisfaction 

saat ini gaji saya dapat memenuhi 
kebutuhan saya 

5,42 

saya merasa tidak ada masalah dengan gaji 
saya diperusahaan 

5,4 

saya merasa gaji yang saya terima setimpal 
dengan kinerja saya 

5,3 

saya merasa puas dengan gaji saya saat ini 5,5 
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Tabel 4.8 Rata-Rata Variabel Dominan (Lanjutan) 

Sumber : Data diolah menggunakan Ms. Excle 

Variabel dominan yang mempengaruhi Turnover Intention pegawai 

frontliner Bank X Area Bintaro adalah variabel Pay Satisfaction dengan 

measurement   terendah  berdasarkan Average Value yang perlu ditingkatkan 

yaitu: saya merasa gaji yang saya terima setimpal dengan kinerja saya dan 

variabel Job Security dengan measurement terendah adalah: saya merasa benar-

benar aman dalam pekerjaan saya.   

 Sebaiknya pihak perusahaan menetapkan ketetapan berdasarkan jam kerja 

atau berdasarkan hasil kerja, agar adanya keseimbangan antara kinerja dan gaji. 

Karena gaji merupakan penunjang kepuasan pekerja di perusahaan tersebut. 

Kompensasi yang tepat akan meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja, sedangkan 

kompensasi yang kurang menarik akan meningkatkan tingkat absensi dan 

perputaran tenaga kerja untuk meningkatkan kaamanan dalam bekerja seorang 

front liner perusahaan ada baiknya mendidik petugas kemanan didalam bank serta 

memebekali para front liner yang mayoritas adalah permpuan dengan kemampuan 

bertindak secara cepat, tepat dan tanggap dalam kondisi tidak terduga untuk 

mengantisipasi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan didalam kegiatan 

oprasional bank yang melibatkan front liner. 

Variable Measurement Average Value 

Job Security 

saya merasa benar-benar aman dalam 
pekerjaan saya 

5,35 

keamanan kerja dan tingkat kepuasan yang 
baik 

5,48 

dukungan organisasi untuk kesejahteraan 
karyawannya memuaskan 

5,8 

Pengaruh Komitmen..., Ardianto Sapto Prabowo, Ma.-IBS, 2015



 
 

 

63 
 

4.6.1 Peningkatan Pay Satisfaction 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diberikan implikasi 

menejerial untuk manajemen Bank X area Bintaro. Beberapa implikasi yang dapat 

diberikan kepada manajemen Bank X area Bintaro adalah sebagai berikut. 

Turnover perusahaan dapat diturunkan dengan meningkatkan kepuasan 

karyawan. Jika karyawan merasa puas dengan pekerjaannya maka mereka tidak 

akan pindah dari perusahaan tempat mereka bekerja. Ketika karyawan merasa 

puas dengan pekerjaannya maka mereka akan mengerahkan seluruh tenaga dan 

usahanya untuk perusahaan. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, Turnover dipengaruhi oleh Pay 

Satisfaction. Jika karyawan sudah merasa puas dengan gaji yang diterimanya, hal 

itu dapat menyebabkan tingkat turnover perusahaan menurun. Manajemen harus 

meningkatkan kepuasan karyawannya dengan cara memberikan insentif atau gaji 

sesuai dengan kinerja dari karyawannya. Ketika karyawan bekerja dengan baik, 

setiap target yang diberikan perusahaan dapat tercapai maka perusahaan ada 

baiknya memberikan insentif kepada karyawan agar lebih terpacu lagi dalam 

bekerja. Dengan memberikan insentif kepada karyawan yang berprestasi atau 

mempunyai kinerja baik, hal tesebut dapat memacu karyawan lain untuk 

meningkatkan kinerjanya sehingga perusahaan tidak akan mengalami turnover 

karyawan yang tinggi. 

 

Pengaruh Komitmen..., Ardianto Sapto Prabowo, Ma.-IBS, 2015



 
 

 

64 
 

Setiap karyawan yang bekerja memenuhi target diberikan reward / bonus 

atau diberikan refreshing dengan mengadakan outing agar karyawan tersebut 

merasai dihargai dengan hasil kerjanya. Dengan hal tersebut maka karyawan akan 

memiliki perasaan yang baik dan dapat berdampak pada keloyalan karyawan 

terhadap perusahaan. Sehingga kepuasan kerja dapat disimpulkan sebagai apa 

yang membuat seseorang menyenangi pekerjaan yang dilakukan karena mereka 

merasa senang dalam melakukan pekerjaannya (Tania, 2013). 

Jika karyawan sudah merasa puas terhadap gaji yang diberikan oleh 

perusahaan tempat bekerja maka karyawan tersebut akan memiliki komitmen 

yang tinggi pada perusahaan dan akan bekerja dengan loyal. Sehingga hubungan 

antara kepuasan gaji dengan komitmen organisasi adalah positif, jika karyawan 

sudah puas pada gaji yang diberikan maka komitmen karyawan akan semakin 

tinggi. Karyawan akan lebih komitmen pada perusahaan jika sudah merasa puas 

dalam hal gaji, sehingga karyawan akan mampu berkontribusi lebih pada 

pekerjaan. Dalam adanya perlindungan bekerja  kepada setiap karyawan seperti 

perlindungan di tempat kerja, gedung yang aman, dan adanya asuransi kesehatan 

yang dijaminkan kepada setiap karyawan merupakan wujud dari Job Security. 

Alasan Bank X harus memperhatikan secara khusus mengenai Turnover 

Intention adalah karena karyawan merupakan modal utama bagi perusahaan 

menjalankan kegiatan usahanya, sehingga jika perputaran karyawan sangat tinggi 

maka akan memperhambat kegiatan usahanya. oleh karena itu, sebaiknya 

perusahaan memperhatikan mengenai Turnover Intention dan mencegah agar 
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tidak terjadi perputaran karyawan yang tinggi, mengingat juga bahwa modal yang 

diinvestasikan kepada karyawan tidaklah kecil.  

Berdasarkan penelitian ini, dapat diketahui bahwa variabel Pay 

Satisfaction mempengaruhi Turnover Intention. Dengan hasil penelitian sebagai 

berikut maka dapat diketahui bahwa Pay Satisfaction  merupakan hal yang  harus 

diperhatikan karyawan dalam mencegah terjadinya perputaran karyawan yang 

tinggi. Penelitian ini berfokus pada karyawan frontliner, dimana karyawan front 

liner berhadapan langsung dengan nasabah sehingga karyawan frontliner juga 

memiliki peranan penting dalam kelancaran hubungan antara bank dengan 

nasabah.  

Hasil penelitian ini juga menunjukan bahwa tingkat Turnover Intention 

Bank X Area Bintaro sangat rendah, oleh karena itu strategi yang harus dilakukan 

oleh Bank X Area Bintaro adalah dengan mempertahankan hal-hal yang sudah 

dicapai serta meningkatkan kembali hal-hal yang dapat mengurangi Turnover 

Intention dari karyawan Bank X Area Bintaro. 

4.6.2 Meningkatkan Job Security 

Untuk meningkatkan Job Security untuk para frontliner yang mayoritas 

adalah perempuan, perusahaan harus melatih para keamanan di dalam bank 

dengan SOP standart untuk menghadapi kondisi yang tidak diinginkan yang dapat 

membahayakan bank dan para frontliner. Ada baiknya juga perusahaan 

membekali para frontliner dengan kemampuan bela diri standart untuk 

menghadapi kejadian-kejadian diluar dugaan yang bisa membahayakan para front 

liner dan keamanan bank. 
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 Dalam hal meningkatkan Job Security, pihak manajemen Bank X 

membuat lingkungan kerja yang nyaman dan aman sehingga karyawan dapat 

bekerja dengan aman dan lancar. Sebagai contoh, gedung tempat bekerja yang 

tidak terawat atau kumuh dan lingkungan sekitar kantor yang aman, sehingga 

karyawan tidak terlalu khawatir pada saat bekerja. Oleh karena itulah Turnover 

Intention sangat berpengaruh terhadap Job Security. 
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BAB 5  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan pada model structural 6 (enam) hipotesis penelitian yang 

diajukan dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Pay Satisfaction memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Turnover  

Intention 

b. Pay Satisfaction memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

Organizational Commitment 

c. Organizational Commitment tidak memiliki pengaruh negatif dan 

signifikan terhadap Turnover Intention 

d. Job Satisfaction memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

Organizational Commitment 

e. Job Satisfaction memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap 

Turnover Intention 

f. Job Security memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Job 

Satisfaction  

5.2 Saran 

        Penelitian ini tentu saja masih jauh dari kata sempurna dan tentunya masih 

memiliki keterbatasan sehingga masih memerlukan penyempurnaan untuk 

penelitian di masa yang akan datang. Oleh karena itu, berikut ini beberapa saran 

yang memungkinkan dapat di berikan untuk pihak manajemen PT Bank X Tbk 

Area Bintaro.  

Pengaruh Komitmen..., Ardianto Sapto Prabowo, Ma.-IBS, 2015



 
 

 

68 
 

 

a. Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang mampu membuat 

karyawannya merasa nyaman dan betah, sehingga para karyawan yang 

bekerja di PT. Bank X Area Bintaro mempunyai motivasi tinggi untuk 

memajukan perusahaan. Hal yang bisa dilakukan oleh PT. Bank X untuk 

mengurangi Turnover Intention pada perusahaan adalah dengan cara 

memberikan insentif berbasis kinerja kepada karyawannya, sehingga para 

karyawan Bank X Area Bintaro khusunya Frontliner dapat terus 

termotivasi dan semangat dalam menjalankan tugasnya. Lalu juga 

diperhatikan masalah keamanan karyawan frontliner pada saat bekerja 

agar para karyawan dapat bekerja dengan baik dan terciptanya rasa aman 

dan nyaman pada lingkungan kerja karyawan frontliner. 

b. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang 

serupa namun di bagian Back Office Bank X Area Bintaro. Lalu 

diharapkan dapat meneliti dengan objek yang berbeda misalnya meneliti 

Bank selain X. Setiap Bank memiliki karyawan yang berbeda-beda dengan 

tingkat kemampuan yang berbeda-beda pula, dengan demikian dipastikan 

memiliki tingkat Turnover yang berbeda pula. Hal tersebut menjadikan 

penelitian yang dilakukan akan lebih menarik dan lebih bermanfaat untuk 

masyarakat banyak. 
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LAMPIRAN 

Lampuran 1 Kuesioner 

Saya Ardianto Sapto Prabowo, Mahasiswa STIE Indonesia Banking School yang 
sedang melakukan penelitian terhadap karyawan bank khususnya Frontliner. 
Penelitian ini dilaksanakan sebagai instrumen untuk pengumpulan data responden. 
Maka dari itu, Saya memohon kesediaan teman-teman untuk berpartisipasi dengan 
menjawab sejumlah pertanyaan yang disajikan dalam halaman ini. Atas 
perhatiannya saya ucapkan terima kasih. 

Profil Responden 

1. Jenis Kelamin  

Pria 

Wanita 

2. Apakah Anda Karyawan Front liner?  

Ya 

Tidak 

3. Apakah Anda Karyawan Outsourcing?  

Ya 

Tidak 

4. Apakah Anda Sudah Melewati Masa Percobaan / Magang?  

Ya 

Tidak 
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Persepsi Responden 

PETUNJUK PENGISIAN: Bacalah setiap pernyataan berikut, lalu berikanlah 
penilaian Anda terhadap masing-masing pernyataan dalam skala 1 hingga 7. 
Semakin ke arah nilai 1 berarti semakin Anda tidak setuju dengan pernyataan 
yang diberikan, sebaliknya semakin ke arah nilai 7 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. 

1. Saya berniat untuk meninggalkan organisasi  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak 
Setuju        

Sangat 
Setuju 

2. Saya berniat untuk mencari pekerjaan lain selama beberapa bulan ke depan  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak 
Setuju        

Sangat 
Setuju 

3. Saya sering berpikir tentang berhenti dari pekerjaan  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak 
Setuju        

Sangat 
Setuju 

4. Saya merasa benar-benar aman dalam pekerjaan saya  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak 
Setuju        

Sangat 
Setuju 
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5. Saya merasa aman dan puas dalam pekerjaan ini  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak 
Setuju        

Sangat 
Setuju 

6. Dukungan organisasi untuk kesejahteraan karyawannya memuaskan  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak 
Setuju        

Sangat 
Setuju 

7. Saya sangat bangga untuk memberitahu orang lain bahwa saya adalah bagian 
dari organisasi saya  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak 
Setuju        

Sangat 
Setuju 

8. Saya akan beralih pekerjaan saya di tahun depan  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak 
Setuju        

Sangat 
Setuju 

9. Lingkungan Operasional yang sangat baik dan aman  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak 
Setuju        

Sangat 
Setuju 
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10. Hampir setiap hari saya antusias tentang pekerjaan saya  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak 
Setuju        

Sangat 
Setuju 

 

11. Saya menemukan kenyamanan nyata dalam pekerjaan saya  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak 
Setuju        

Sangat 
Setuju 

 

12. Saya berniat akan meluangkan sisa karier di perusahaan ini  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak 
Setuju        

Sangat 
Setuju 

13. Saya selalu berusaha menjaga nama baik perusahaan ini  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak 
Setuju        

Sangat 
Setuju 

14. Saya merasa nyaman dengan nilai – nilai dan tujuan perusahaan ini  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak 
Setuju        

Sangat 
Setuju 
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15. Saat ini gaji saya dapat memenuhi kebutuhan saya  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak 
Setuju        

Sangat 
Setuju 

16. Saya merasa tidak ada masalah dengan gaji saya di perusahaan  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak 
Setuju        

Sangat 
Setuju 

17. Saya merasa gaji yang saya terima setimpal dengan kinerja saya  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak 
Setuju        

Sangat 
Setuju 

18. Saya merasa puas dengan gaji saya saat ini.  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak 
Setuju        

Sangat 
Setuju 
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Variable T 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.870 3 

 

Component Matrixa 

 Component 

1 

T1 .874 

T2 .893 

T3 .912 

Extraction Method: 
Principal Component 
Analysis. 

a. 1 components 
extracted. 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .732 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 41.859 

df 3 

Sig. .000 
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Anti-image Matrices 

 T1 T2 T3 

Anti-image Covariance 

T1 .473 -.124 -.178 

T2 -.124 .418 -.207 

T3 -.178 -.207 .372 

Anti-image Correlation 

T1 .779a -.279 -.425 

T2 -.279 .733a -.524 

T3 -.425 -.524 .694a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

Variable JC 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.629 3 

 

Component Matrixa 

 Component 

1 

JC1 .536 

JC2 .883 

JC3 .883 

Extraction Method: 
Principal Component 
Analysis. 

a. 1 components 
extracted. 
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Anti-image Matrices 

 JC1 JC2 JC3 

Anti-image Covariance 

JC1 .922 -.078 -.078 

JC2 -.078 .516 -.345 

JC3 -.078 -.345 .516 

Anti-image Correlation 

JC1 .836a -.114 -.114 

JC2 -.114 .541a -.669 

JC3 -.114 -.669 .541a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .563 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 19.819 

df 3 

Sig. .000 

 

Variable JS 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.602 5 
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Component Matrixa 

 Component 

1 

JS1 .693 

JS2 .512 

JS3 .908 

JS4 .775 

JS5 .869 

Extraction Method: 
Principal Component 
Analysis. 

a. 1 components 
extracted. 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .758 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 50.314 

df 10 

Sig. .000 
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Anti-image Matrices 

 JS1 JS2 JS3 JS4 JS5 

Anti-image Covariance 

JS1 .707 -.025 -.067 -.045 -.108 

JS2 -.025 .943 .061 .076 -.027 

JS3 -.067 .061 .300 -.164 -.209 

JS4 -.045 .076 -.164 .584 -.019 

JS5 -.108 -.027 -.209 -.019 .359 

Anti-image Correlation 

JS1 .901a -.031 -.145 -.070 -.214 

JS2 -.031 .807a .114 .103 -.046 

JS3 -.145 .114 .690a -.392 -.638 

JS4 -.070 .103 -.392 .835a -.041 

JS5 -.214 -.046 -.638 -.041 .721a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

Variable OC 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.696 3 

 

Component Matrixa 

 Component 

1 

OC1 .718 

OC2 .891 

OC3 .837 

Extraction Method: 
Principal Component 
Analysis. 
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a. 1 components 
extracted. 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .621 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 22.918 

df 3 

Sig. .000 

 

Anti-image Matrices 

 OC1 OC2 OC3 

Anti-image Covariance 

OC1 .767 -.215 -.036 

OC2 -.215 .492 -.315 

OC3 -.036 -.315 .559 

Anti-image Correlation 

OC1 .739a -.350 -.055 

OC2 -.350 .581a -.600 

OC3 -.055 -.600 .609a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

Variable PS 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.954 4 
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Component Matrixa 

 Component 

1 

PS1 .948 

PS2 .938 

PS3 .954 

PS4 .920 

Extraction Method: 
Principal Component 
Analysis. 

a. 1 components 
extracted. 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .816 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 123.112 

df 6 

Sig. .000 

Anti-image Matrices 

 PS1 PS2 PS3 PS4 

Anti-image Covariance 

PS1 .172 -.070 -.016 -.096 

PS2 -.070 .165 -.093 .025 

PS3 -.016 -.093 .144 -.072 

PS4 -.096 .025 -.072 .224 

Anti-image Correlation 

PS1 .838a -.414 -.104 -.491 

PS2 -.414 .794a -.603 .132 

PS3 -.104 -.603 .807a -.400 

PS4 -.491 .132 -.400 .829a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

Pengaruh Komitmen..., Ardianto Sapto Prabowo, Ma.-IBS, 2015



 
 

 

84 
 

Lampiran 3 

Standardized Regression Weights: (Dalam Measurement Model) 

   
Estimate 

T3 <--- T .834 

T2 <--- T .823 

T1 <--- T .800 

JC3 <--- JC .572 

JC2 <--- JC .885 

JC1 <--- JC .729 

JS5 <--- JS .724 

JS4 <--- JS .855 

JS3 <--- JS .861 

JS1 <--- JS .866 

OC3 <--- OC .830 

OC2 <--- OC .922 

PS4 <--- PS .958 

PS3 <--- PS .967 

PS2 <--- PS .932 

PS1 <--- PS .911 

JS2 <--- JS .612 

OC1 <--- OC .620 
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Lampiran 4 Path Diagram Measurement Model Fit 
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Lampiran 5 : path Diagram Overall model Fit 
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Lampiran 6 : Hasil Perhitungan Reliability dan Variance Estracted 

 

Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

 

Variabel 

Uji Validitas Uji Reliabilitas 

Factor 
Loading 

Kriteria ≥ 
0,5 

Construct Reliability 
≥ 0,7 

Variance Extract  
≥0,5 Kesimpulan 

T1 0.8 VALID 

0.859 0,671 RELIABLE T2 0.823 VALID 

T3 0.834 VALID 

JC1 0.729 VALID 

0,779 0,547 RELIABLE JC2 0.885 VALID 

JC3 0.572 VALID 

JS1 0.866 VALID 

0.891 0.624 RELIABLE 

JS2 0.612 VALID 

JS3 0.861 VALID 

JS4 0.855 VALID 

JS5 0.724 VALID 

OC1 0.62 VALID 

0.839 0.641 RELIABLE OC2 0.922 VALID 

OC3 0.83 VALID 

PS1 0.911 VALID 

0.968 0.884 RELIABLE 
PS2 0.932 VALID 

PS3 0.967 VALID 

PS4 0.95 VALID 
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Lampiran 7 : Model Fit Summary (Overall Model Fit) 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 60 239.861 129 .000 1.859 

Saturated model 189 .000 0 
  

Independence model 36 1379.700 153 .000 9.018 

 

 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model .090 .072 .107 .000 

Independence model .274 .261 .287 .000 

 

 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 
Delta1 

RFI 
rho1 

IFI 
Delta2 

TLI 
rho2 

CFI 

Default model .826 .794 .911 .893 .910 

Saturated model 1.000 
 

1.000 
 

1.000 

Independence model .000 .000 .000 .000 .000 
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Lampiran 8 : Estimate Regression Wight (dalm Struktural Model 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

JS <--- JC .782 .191 4.099 *** 
 

OC <--- PS .653 .226 2.889 .004 
 

OC <--- JS .264 .127 2.080 .037 
 

T <--- OC -.171 .135 -1.269 .204 
 

T <--- JS .393 .159 2.477 .013 
 

T <--- PS .794 .287 2.763 .006 
 

T3 <--- T 1.000 
    

T2 <--- T .985 .079 12.395 *** 
 

T1 <--- T .966 .076 12.631 *** 
 

JC3 <--- JC 1.000 
    

JC2 <--- JC 1.537 .261 5.883 *** 
 

JC1 <--- JC 1.421 .251 5.660 *** 
 

JS5 <--- JS 1.000 
    

JS4 <--- JS 1.046 .117 8.907 *** 
 

JS3 <--- JS 1.031 .114 9.033 *** 
 

JS2 <--- JS .672 .121 5.576 *** 
 

JS1 <--- JS 1.016 .112 9.041 *** 
 

OC3 <--- OC 1.000 
    

OC2 <--- OC 1.020 .099 10.285 *** 
 

OC1 <--- OC .735 .092 7.968 *** 
 

PS4 <--- PS 1.000 
    

PS3 <--- PS 2.024 .299 6.769 *** 
 

PS2 <--- PS 2.051 .297 6.914 *** 
 

PS1 <--- PS 2.077 .312 6.653 *** 
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