
Ardianto Sapto P. – 20111111004 1 
 

PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP 

TURNOVER INTENTION PADA KARYAWAN FRONTLINER 

PT BANK X (PERSERO) Tbk 

PADA AREA BINTARO 

 

Wasi Bagasworo S.E.,M.M 

Ardianto Sapto Prabowo, S.E 

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, where as Organizational Commitment 

did not effect Turnover Intention. 

Based on this research, it 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. 

1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Sumber daya manusia merupakan sebuah hal yang harus menjadi perhatian khusus 

dalam sebuah perusahaan, karena sumber daya manusia merupakan kunci dari 

pelaksanaan bisnis tersebut. Keberhasilan suatu perusahaan dalam usaha mencapai tujuan 

sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya (Yuningsih, 2008). Jika 
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perusahaan memiliki kualitas sumber daya yang maksimal, maka perusahaan tersebut akan 

memiliki kinerja yang baik serta dapat meningkatkan kualitas perusahaan. 

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 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 perusahaan, tidak memiliki komitmen organisasi 

kepada perusahaan, dan tidak merasa puas dengan gaji yang didapatkan. 

Salah satu perusahaan yang sangat berkaitan dengan perekonomian suatu negara 

adalah perbankan. 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 
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perhatian khusus terhadap karyawan frontliner, mengingat bahwa karyawan frontliner 

merupakan kunci utama bank dengan nasabah. 

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 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada Turnover Intention sebagai variabel independent terhadap 

variabel dependent, yaitu Pay Satisfaction, Organizational Commitment, Job Satisfaction, 

Job Security. Objek Penelitian ini adalah karyawan Frontliner PT Bank X Area Bintaro yang 

meliputi divisi Customer Service dan Teller non-outsourcing. 

1.3 Rumusan Permasalahan 

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 frontliner 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? 

 

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian 
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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. 

7. Untuk mengetahui dan menganalisis variabel dominan yang paling mempengaruhi 

Turnover Intention pada karyawan frontliner di Bank X Area Bintaro. 

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). 

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



Ardianto Sapto P. – 20111111004 5 
 

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).  

2.1.2 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 daya saing organisasional dan memberikan penghargaan yang adil kepada 

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

Menurut Judge (1994) variabel Pay Satisfaction memiliki indikator sebagai berikut : 

1. Saat ini gaji saya dapat memenuhi kebutuhan saya. 

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

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

4. Saya merasa puas dengan gaji saya saat ini 

2.1.3 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 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-
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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). 

Menurut Tania (2013) variabel Organizational Commitment memiliki indikator sebagai 

berikut : 

1. Saya berniat akan meluangkan sisa karier di perusahaan ini 

2. Saya selalu berusaha menjaga nama baik perusahaan ini 

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

2.1.4 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).  

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). 

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

berikut:  

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

organisasi saya. 

2.  Saya akan beralih pekerjaan saya di tahun depan 

3. Lingkungan Operational yang sangat baik dan aman 

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

berikut : 

4. Hampir setiap hari saya antusias tentang pekerjaan saya 

5. Saya menemukan kenikmatan nyata dalam pekerjaan saya 
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2.1.5 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). 

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 

2.1.6 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). 

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. 
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2.2 Rerangka Konseptual 

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). 

H1 : Pay Satisfaction memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Turnover Intention 

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. 

H2 : Pay Satisfaction memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Organizational 

Commitment 

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 berkualitas adalah rendah, mereka cenderung untuk 

meninggalkan perusahaan (Wang, 2012). 

H3 : Organizational Commitment memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Turnover 

Intention 

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 antarapimpinan dengan sesama karyawan 

H4 : Job Satisfaction memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Organizational 

Commitment 

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). 

H5 : Job Satisfaction memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Turnover Intention 
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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) 

H6 : Job Security memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Job Satisfaction 

 

2.3  Model Penelitian 

 
  
 
   
 
     
 

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

 

3. METODE 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 frontliner PT Bank X Area 

Bintaro. Penelitian ini dilakukan di salah satu area Bank X, yaitu area bintaro. Bank X area 

Pay Satisfaction 

Organizational Commitment 
H3 (-) 

Turnover Intention 

H1 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 (-) 

H2 (+) 

H4 (+) 

H5 (-) 
Job Satisfaction 

Job Security 

H6 (+) 
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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 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. 

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 
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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 non-

outsourcing. 

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: 

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 3.1Tabel 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 
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Tabel 3.1Tabel Operasional Variabel (Lanjutan) 

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 
mempekerjakannya, 
menempatkan 
usaha lebih untuk 
pencapaian tujuan 
organisasi,dan 
tujuan organisasi 
yang 
mempekerjakannya 
(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 
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Tabel 3.1Tabel Operasional Variabel (Lanjutan) 

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 

 

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN    

4.1     Profil Responden 

Seluruh Responden yang terdiri dari 108 orang, dengan mayoritas responden dalam 

penelitian ini adalah perempuan yang berjumlah 97 orang atau sebesar 89% dari total 

responden. Usia mayoritas 21-25 tahun sebanyak 60 orang atau sebesar 55% dari total 

responden. Dan divisi yang digunakan Customer Service sebesar 56% atau sebanyak 70 

orang dan Teller sebesar 44% atau sebanyak 48 orang. 

4.2 Hasil Analisis Data 

Hasil validitas dan realibilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel memenuhi kriteria 

yang ditentukan (Factor Loading lebih dari ≥ 0,50 dan hampir mencapai ≥ 0,70, Construct 

Realibility ≥ 0,70, Variance Extracted ≥ 0,50). Hasil pengolahan data output regression 

weights yang menunjukkan apakah hipotesis yang diajukan didukung data atau tidak 

dengan syarat p-value ≥ 0,05. Hasil menunjukkan 5 (lima) hipotesis memenuhi syarat nilai 

yang diinginkan sehingga mendukung data dan 1 (satu) hipotesis tidak memenuhi syarat 

nilai yang diinginkan sehingga tidak mendukung data. 

4.3 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan implikasi manajerial untuk pihak Bank X. 

Beberapa saran manajerial yang dapat diberikan kepada pihak manajemen Bank X Area 

Bintaro adalah sebagai berikut: 
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1. Upaya yang harus dilakukan untuk pihak manajemen Bank X Area Bintaro kedepan 

hendaknya memperhatikan kepada Pay Satisfaction pada karyawan. Dengan cara 

setiap karyawan yang bekerja dengan memenuhi target atau berprestasi dapat 

diberikan reward/ bonus atau diberikan refreshing dengan mengadakan outing agar 

karyawan tersebut merasa tidak penat dalam bekerja dan merasa diapresiasi dengan 

hasil kinerjanya sehari-hari. Karena jika karyawan sudah merasa puas dengan 

bayaran yang diterimanya maka akan dapat berdampak positif kepada komitmen 

karyawan pada perusahaan dan mencegah terjadinya keinginan karyawan keluar dari 

perusahaan. 

2. 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 terawat atau tidak 

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. 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan pada model structural 6(enam) hipotesis penelitian yang diajukan dan 

variabel yang paling dominan dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pay Satisfaction memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Turnover  Intention 

2. Pay Satisfaction memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Organizational 

Commitment 

3. Organizational Commitment memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap 

Turnover Intention 

4. Job Satisfaction memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Organizational 

Commitment 

5. Job Satisfaction memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Turnover 

Intention 

6. Job Security memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Job Satisfaction 

7. Pay Satisfaction dan Job Security merupakan variabel yang paling dominan yang 

mempengaruhi Turnover Intention 
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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.  

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 

Tabel Hasil Uji Validitas dan Reliablilitas 

 

   

 

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 
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Tabel Hasil Uji Validitas dan Reliablilitas 

 

 

 

 

Tabel Hasil Indeks Goodness of Fit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel Output regression Weight (lanjutan) 

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 

Variabel 

Uji Validitas Uji Reliabilitas 

Factor 
Loading 

Kriteria 
≥ 0,5 

Construct 
Reliability 
≥ 0,7 

Variance 
Extract  
≥0,5 

Kesimpulan 

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 

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 
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Tabel Output regression Weight (lanjutan) 

 

Tabel 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 
 

Hipotesis Path Estimasi p Kesimpulan 

     

5 
Turnover Intention <--- Job 
Satisfaction 

0,262 0,013 Didukung Data 
6 Job Satisfaction <--- Job Security 0,527 **** Didukung Data 
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