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ABSTRACT 
 
 

Turnover intentions in hospitality industry is a signal of the employee 
turnover inthe industry. The company shall give a serious attention because a 
high turnover withina company can interrupt activities and productivities. Beside, 
turnover can also createinstability and uncertainty of employee condition. 
According to the above, theresearcher argues that it is necessary to have a further 
examination about therelationship between job satisfaction and organizational 
commitment, and turnoverintentions in the hospitality industry. The deep theory 
analysis of variables affecting turnover intentions brings theresearcher to develop 
a research model consisting of three variables which are jobsatisfaction, 
organizational commitment, and turnover intentions as well as three research 
hypotheses. Data of job satisfaction, organizational commitment and 
turnoverintentions is obtained through interviews using questionnaires to 82 
respondents who are employees of the Alpine Hotel. Then, data is analyzed using 
SPSS Technique of Analysis. The result of the three research hypotheses test 
using SPSS shows that job satisfaction has a negative and significant effect on 
turnover intentions, organizational commitment has a negative and significant 
effect on turnover intentions, and job satisfaction and organizational commitment 
has a positive relationship and together has a significant negative effect on 
turnover intention. Based on that results, therefore the research questions are 
solved. That turnoverintentions is affected by job satisfaction and organizational 
commitment. Therefore, in order to push theturnover intentions in a low number, 
the management need to take efforts to improve the job satisfaction and the 
organizational commitment of the employees. 
 

 

Keywords : job satisfaction, organizational commitment, turnover intention 
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BABI` 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Manajemen kepegawaian dan sumber daya manusia sangat penting bagi 

perusahaan dalam mengelola, mengatur, dan memanfaatkan pegawai sehingga 

dapat berfungsi secara produktif untuk tercapainya tujuan perusahaan (Prabu, 

2001 : 1). 

Selanjutnya Prabu (2001 : 1) menjelaskan bahwa sumber daya manusia 

di perusahaan perlu di kelola secara profesional agar terwujud keseimbangan 

antara kebutuhan pegawai dengan tuntutan dan kemampuan organisasi 

perusahaan. Keseimbangan tersebut merupakan kunci utama perusahaan agar 

dapat berkembang secara produktif dan wajar. 

Perputaran Karyawan disuatu perusahaan adalah salah satu fenomena 

penting yang akan membawa dampak positif ataupun negatif terhadap Kinerja 

Organisasi diperusahaan itu sendiri. Tingkat perputaran karyawan yang masih 

dalam batas normal dan sehat memberikan beberapa manfaat positif kepada 

organisasi, antara lain perputaran karyawan dapat mengurangi biaya operasional 

organisasi (Abelson & Baysinger, 1984 : 331). Apabila suatu karyawan didalam 

suatu divisi melebihi dari jumlah yang dibutuhkan maka apabila satu atau 

beberapa karyawan keluar, pekerjaan mereka dapat didistribusikan kepada 

karyawan lainnya didalam divisi tersebut tanpa harus mencari penggantinya. Jika 
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memang organisasi membutuhkan karyawan baru maka organisasi tersebut bisa 

mencari karyawan baru dengan kompensasi yang lebih murah.  

Perputaran karyawan juga bermanfaat di dalam memberikan suasana dan 

ide baru bagi organisasi (Mobley, 1982 dalam Abelson et al., 1984 : 332). Tidak 

jarang karyawan-karyawan yang bekerja pada suatu organisasi sulit untuk 

menerima perubahan-perubahan yang diimplementasikan oleh peraturan 

organisasi, sehingga organisasi terpaksa mengeluarkan beberapa karyawan agar 

dapat digantikan oleh karyawan baru yang bisa memberikan pendekatan maupun 

gagasan ide – ide baru bagi organisasi. 

Perputaran karyawan telah muncul sebagai isu penting bagi perusahaan 

dalam beberapa tahun terakhir karena merekamenghadapi pasar tenaga kerja yang 

ketat dan kekurangan keterampilan. Biaya turnover yang tinggi, terutama untuk 

segi teknis, profesional, dan manajerial karyawan karena kemampuan dan 

pengetahuan karyawan yang sulit untuk di gantikan, Cascio (1991) dalam Batt & 

Valcour (2001 : 3). Woods & Macaulay (1989) dalam Bonn & Forbringer (1992 : 

51) juga menjelaskan bahwa turnover yang tinggi pada hospitality industry dapat 

mengganggu operasi, melahirkan permasalahan moral pada karyawan yang 

tinggal, dan juga melambungkan biaya dalam rekrutmen, wawancara, tes, 

pengecekan referensi, biaya administrasi pemprosesan karyawan baru, tunjangan, 

orientasi, dan biaya peluang yang hilang karena karyawan harus mempelajari 

keahlian yang baru. 

Witasari (2009 : 2) mengemukakan bahwa banyak hal disinyalir sebagai 

penyebab keluarnya seorang karyawan dari suatu pekerjaan. Situasi kerja yang 
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dihadapi saat ini tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan (timbulnya 

ketidakpuasan dalam bekerja) atau dipengaruhi oleh pandangan karyawan untuk 

mendapatkan alternatif pekerjaan dan kepuasan yang lebih baik. Dengan 

demikian, suatu perusahaan dituntut untuk dapat mempertahankan karyawannya, 

seperti mampu memberikan balas jasa tinggi dan memahami hal – hal yang 

mampu membuat karyawannya kerasan untuk tetap bekerja tanpa menurunkan 

kinerja perusahaan tersebut secara keseluruhan. 

Turnover karyawan juga terjadi pada salah satu hotel berbintang 3 (tiga), 

Alpine Hotel Jakarta yang berlokasi di Jl. Gunung Sahari Raya No. 35 Jakarta 

Pusat. Hotel Alpine Jakarta yang didirikan pada bulan Februari 1995 dan 

diresmikan langsung oleh Presiden yang pada saat itu sedang menjabat, Bapak 

Soeharto. Saat ini Hotel Alpine memiliki 108 kamar dan meiliki ± 103 karyawan, 

30% diantaranya adalah karyawan kontrak dan karyawan magang sedangkan 70% 

adalah karyawan yang langsung direkrut dan diseleksi langsung oleh manajemen 

Hotel Alpine dan kemudian disebut sebagai karyawan tetap. 

Perekrutan karyawan di hotel tersebut adalah dengan sistem kontrak. 

Karyawan dikontrak untuk bekerja selama 1 (satu) tahun, dengan masa percobaan 

3 – 6 bulan dan setelah itu baru dilakukan evaluasi untuk memutuskan apakah 

karyawan yang bersangkutan akan diangkat menjadi karyawan tetap, tetap dalam 

posisi kontrak sebagai karyawan atau diadakan pemutusan hubungan kerja 

terhadap karyawan tersebut. Sistem seperti inilah yang merupakan salah satu hal 

yang berpengaruh terhadap tingkat turnover yang relatif tinggi pada perusahaan 
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tersebut.Berikut adalah nilai persentase (%) turnover karyawan Hotel Alpine 

tahun 2011 – 2015, yang diformulasikan berdasarkan tabel berikut: 

Tabel I.1 
Data Turnover Karyawan per Bulan Hotel Alpine 

Tahun 2011 – 2015 
 

Sumber: Departemen HRD Hotel Alpine tahun 2015 

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa sejak Januari 2011 sampai 

dengan Maret 2015, angka turnover keluar karyawan Hotel Alpine perbulannya 

tergolong tinggi. Tahun 2014  mengalami peningkatan pesat dari tahun 2013 

sampai dengan 8,55%. Turnover karyawan tertinggi terjadi pada bulan Agustus 

Tahun 2014 yang mencapai angka 9,52%. Dan terhitung dari Januari 2011 sampai 

dengan Maret 2015, karyawan Hotel Alpine yang keluar mencapai angka 104 

(20,26%) dari keseluruhan karyawan. 

 

Bulan 

2011 2012 2013 2014 2015 

Jml Out (%) Jml Out (%) Jml Out (%) Jml Out (%) Jml Out (%) 

Jan 98 2 2,04 101 2 1,98 102 - - 102 1 0.98 102 4 3,92 

Feb 97 1 1,03 100 3 3 105 4 3,8 104 - - 100 -  

Mar 99 4 4,04 98 3 3,06 103 5 4,85 105 3 2,85 104 1 0,96 

Apr 95 - - 96 - - 100 1 1 103 3 2,91    

May 96 1 1,04 98 - - 101 2 1,98 102 1 0,98    

Jun 99 - - 101 5 4,95 99 - - 102 6 5,88    

Jul 102 2 1,96 99 1 1,01 101 

- 

- 100 - -    

Aug 103 5 4,85 101 - 
 

- 103 

- 

- 105 10* 9,52    

Sep 100 2 2 104 1 0,96 105 7 6,67 99 - -    

Oct 98 - - 106 3 2,83 98 - - 103 4 3,88    

Nov 99 - - 103 - - 100 2 2 100 - -    

Dec 100 2 2 106 5 4,71 103 3 2,91 105 5 4,76    

Total 98 19 18,96 101 23 22,5 101 24 23,21 102 33 31,76 102 5 4,88 
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Untuk data rata – rata turnover karyawan Hotel Alpine dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini:  

Tabel I.2 
Data Rata – rata Turnover Karyawan Hotel Alpine 

Tahun 2011 – 2015 
 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 
 
 
 

Rata2 
Keluar (%) Jml Out (%) Jml Out (%) Jml Out (%) Jml Out (%) Jml Out (%) 

98 19 18,9 101 23 22,5 101 24 23,3 102 33 31,8 102 5 4,8 20,26 

Sumber: Departemen HRD Hotel Alpine tahun 2015 

Disadari atau tidak, keinginan berpindah karyawan (turnover intentions) 

Hotel Alpine yang berujung pada keluarnya karyawan membawa dampak negatif 

bagi perusahaan. Sebab disamping dapat menciptakan ketidakstabilan dan 

ketidakpastian terhadap kondisi tenaga kerja, juga peningkatan biaya pelatihan 

yang sudah diinvestasikan pada karyawan sampai biaya rekrutmen dan pelatihan 

kembali. Turnover juga mengakibatkan perusahaan tidak efektif karena 

kehilangan karyawan yang berpengalaman dan ini berarti Hotel Alpine perlu 

melatih kembali karyawan baru, Woods & Macaulay (1989) dalam Witasari (2009 

: 6). Hal ini berdampak pada terganggunya operasi Hotel Alpine, sehingga 

menimbulkan kerugian dari sisi moral maupun financial. 

Tingginya tingkat turnover karyawan pada hospitality industry 

khususnya Hotel Alpine dapat dilihat dari seberapa besar keinginan berpindah 

yang dimiliki karyawan suatu organisasi atau perusahaan. Beberapa penelitian dan 

literatur menunjukan bahwa intention to leave atau turnover intentions mengacu 

pada niat karyawan untuk mencari alternatif pekerjaan lain dan belum terwujud 
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dalam perilaku nyata (Pasewark & Strawser, 1996; Bline et al. 1991; Harrell 

1990) dalam Pasewark & Viator (2006 : 150).  

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Lambert et al (2001 : 

243) ditemukan sejumlah hasil bahwa keinginan untuk keluar dari perusahaan 

disebabkan oleh faktor yang paling dominan yaitu kepuasan kerja. Penelitian ini 

mengambil beberapa variabel antara lain financial rewards, education, tenure 

(masa jabatan), jenis kelamin, umur dan kepuasan kerja. Dampak financial 

rewards terhadap intention to leave memiliki koefisien sebesar 0,22; dampak 

education terhadap intention to leave memiliki koefisien sebesar -0,03; dampak 

masa jabatan terhadap intention to leave memiliki koefisien sebesar0,15; dampak 

jenis kelamin terhadap intention to leave memiliki koefisien sebesar 0,10; dampak 

umur karyawan terhadap intention to leave memiliki koefisien sebesar 0,01; dan 

dampak kepuasan kerja terhadap intention to leave memiliki koefisien sebesar 

0,54. Hasil tersebut merupakan gambaran bahwa kepuasan kerja berpengaruh 

secara signifikan terhadap turnover intention.  

Penelitian lain juga dilakukan oleh Egan et al (2004 : 289) terhadap 

turnover intention. Penelitian tersebut mengambil 2 (dua) variabel yaitu kultur 

organisasi dan kepuasan kerja. Hasil yang didapat adalah  bahwa kepuasan kerja 

memiliki korelasi yang besar atau hubungan yang lebih signifikan mempengaruhi 

turnover intention dibandingkan dengan kultur organisasi. Dengan sampel 

sebanyak 244 orang, dampak kultur organisasi terhadap turnover intention  

memiliki nilai rata – rata koefisien sebesar 3,75; kepuasan organisasi berdampak 

lebih signifikan terhadap turnover intention dengan nilai rata – rata koefisien 5,27. 
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Mobley, Griffeth, Hand & Meglino (1979) dalam Cote & Morgan (2002 : 

950) berpendapat bahwa kepuasan kerja dapat memiliki pengaruh yang 

substansial pada keinginan keluar individu pada pekerjaannya. Karyawan dengan 

tingkat kepuasan kerja tinggi lebih jarang meninggalkan pekerjaannya 

dibandingkan karyawan dengan tingkat kepuasan kerja yang rendah. 

Penyebab lain dari adanya keinginan berpindah karyawan adalah 

menurunnya tingkat komitmen organisasi dari karyawan. Dalam penelitian Meyer 

et al, (1993 : 260) ditunjukan bahwa peningkatan komitmen berhubungan dengan 

peningkatan produktivitas dan turnover yang semakin rendah.  

Bukti lain juga dilakukan oleh Blau et al (1989 : 122) yang meneliti 

bahwa intention to leave karyawan dipengaruhi secara signifikan oleh komitmen 

organisasi. Penelitian ini mengambil beberapa variabel antara lain: Job 

Involvement (keterlibatan seseorang didalam pekerjaan tersebut); Organization 

Commitment (komitmen yang dilakukan oleh karyawan kepada organisasi di suatu 

perusahaan); dan Job Withdrawal Cognitions (pekerjaan lain yang lebih menarik) 

dalam menentukan turnover pegawainya. Dampak job involvement terhadap 

turnover intentions memiliki rata – rata korelasi sebesar 18,8; dampak komitmen 

organisasi terhadap turnover intentions memiliki rata – rata korelasi sebesar 33,3; 

dan dampak job withdrawal cognitions terhadap turnover intentions memiliki rata 

– rata korelasi sebesar 7,7. Hasil yang didapat bahwa komitmen organisasi secara 

erat dan signifikan mempengaruhi niat karyawan untuk keluar dari perusahaan. 

Dalam penelitiannya, Anis et al (2003) mengemukakan bahwa kepuasan 

kerja dan komitmen organisasional secara signifikan bersama – sama berpengaruh 
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negatif terhadap turnover intentions. Andini (2006) dalam penelitiannya 

menemukan pengaruh positif kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi, 

dimana semakin tinggi tingkat kepuasan kerja karyawan, maka semakin tinggi 

pula komitmen organisasional karyawan tersebut. 

Banyak faktor yang menentukan keluarnya karyawan dari perusahaan 

antara lain: iklim organisasi, gaya kepemimpinan, budaya organisasi, kepuasan 

kerja, komitmen organisasi, dll. Tetapi jika dilihat berdasarkan pada hasil 

penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti di atas, peneliti ingin melakukan 

pengujian kembali terhadap beberapa faktor yang diprediksi berpengaruh terhadap 

keinginan berpindah karyawan. Faktor – faktor tersebut adalah kepuasan kerja dan 

komitmen organisasi. 

1.2 Identifikasi Masalah 

1. Bagaimana pengaruh Pekerjaan Itu Sendiri terhadap Turnover Intentions 

di Hotel Alpine? 

2. Bagaimana pengaruh Upah atau Gaji terhadap Turnover Intentions di 

Hotel Alpine? 

3. Bagaimana pengaruh Supervisi terhadap Turnover Intentions di Hotel 

Alpine? 

4. Bagaimana pengaruh Rekan Kerja terhadap Turnover Intentions di 

Hotel Alpine? 

5. Bagaimana pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Turnover Intention 

di Hotel Alpine? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui faktor – 

faktor penyebab meningkatnya intensi keluar (turnover intentions) pada 

perusahaan akhir – akhir ini dan menganalisa faktor tersebut antara lain pengaruh 

faktor penentu kepuasan kerja dan komitmen organisasi terhadap turnover 

karyawan, yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh Pekerjaan Itu Sendiri terhadap Turnover 

Intentions di Hotel Alpine 

2. Untuk menganalisis pengaruh Upah atau Gaji terhadap Turnover 

Intentions di Hotel Alpine 

3. Untuk menganalisis pengaruh Supervisi terhadap Turnover Intentions 

di Hotel Alpine 

4. Untuk menganalisis pengaruh Rekan Kerja terhadap Turnover 

Intentions di Hotel Alpine 

5. Untuk menganalisis pengaruh Komitmen Organisasi terhadap 

Turnover Intentions di Hotel Alpine 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat: 

1. Manfaat bagi akademisi 

Penelitian ini berusaha memberikan fakta penelitian kepada akademisi. 

Peneliti berupaya menganalisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

turnover intention yaitu kepuasan kerja dan komitmen organisasi. 
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2. Manfaat bagi perusahaan 

Memberikan masukan-masukan bagi perusahaan dalam upaya 

meningkatkan kualitas pemimpin dalam memberikan ide atau solusi bagi 

perusahaan, meningkatkan kepuasan kerja bagi semua anggota karyawan, 

meningkatkan komitmen organisasi dalam menjalani pekerjaan karyawan serta 

memberikan keputusan terbaik dalam mengatasi turnover intention. 
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BABII 
LANDASAN TEORITIS 

 
 
2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Kepuasan Kerja 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kepuasan adalah perasaan 

senang, gembira, dan lega karena sudah terpenuhi hasrat hatinya. Sementara 

kepuasan kerja didefinisikan sebagai keadaan psikis yang menyenangkan yang 

dirasakan oleh pekerja di suatu lingkungan pekerjaan karena terpenuhinya semua 

kebutuhan secara memadai. Dengan kata lain, kepuasan kerja ini bersifat 

individual, tingkat kepuasan kerja antara individu yang satu dengan yang lain 

berbeda – beda. Biasanya setiap individu akan merasa puas atas pekerjaannya 

apabila pekerjaan yang ia lakukan telah sesuai dengan harapan dan tujuan ia 

bekerja.  

 Locke (1969) dalam Malik et al., (2010 : 19) mendefinisikan kepuasan 

kerja sebagai keadaan emosional yang terkait dengan penilaian positif atau negatif 

dari pengalaman kerja karyawan. perasaan seseorang atau keadaan pikiran 

mengenai sifat pekerjaan mereka. McNamara (1999) dalam Malik et al., (2010 : 

19) mengemukakanbahwa kepuasan kerja dapat dipengaruhi olehberbagai faktor, 

misalnya kualitas hubungan seseorang dengan atasan mereka, kualitas 

fisiklingkungan di mana mereka bekerja, tingkat pemenuhan pekerjaan mereka , 

dll. 

Keith Davis (1985 : 96) dalam Anwar Prabu (2001 : 117) mengemukakan 

bahwa “job satisfaction is the favorableness or unfavorableness with employees 
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view their work”. (kepuasan kerja adalah perasaan menyokong atau tidak 

menyokong yang dialami pegawai dalam bekerja). Wexley & Yukl (1977 : 98) 

dalam Anwar Prabu (2001 : 117)  mendefinisikan kepuasan kerja “is the way an 

employee feels about his or her job”. (adalah cara pegawai merasakan dirinya atau 

pekerjaannya). 

Berdasarkan pendapat Keith Davis, Wexley, & Yukl tersebut didalam 

Anwar Prabu (2001 : 117), maka kepuasan kerja adalah suatu perasaan yang 

menyokong atau tidak menyokong diri pegawai yang berhubungan dengan 

pekerjaannya maupun dengan kondisi dirinya. Perasaan yang berhubungan dengan 

pekerjaan melibatkan aspek – aspek seperti upah atau gaji yang diterima, 

kesempatan pengembangan karir, hubungan dengan pegawai lainnya, penempatan 

kerja, jenis pekerjaan, struktur organisasi perusahaan, mutu pengawasan. 

Sedangkan perasaan yang berhubungan dengan dirinya, antara lain umur, kondisi 

kesehatan, kemampuan, dan pendidikan. 

 Kepuasan kerja sangat penting dalam mempengaruhi absensi 

diperusahaan dan dapat meningkatkan komitmen organisasi (Levinson, 1997, 

Moser, 1997) dalam Tella et al., (2007 : 5). Kurangnya kepuasan kerja 

adalahprediktor turnover intentions (Alexander, Litchtenstein & Hellmann, 1997; 

Jamal, 1997) dalam Tella et al., (2007 : 5). Di negara-negara tertentu, orang 

cenderung untuk berpindah ke pekerjaan yang memberi kompensasi lebih baik 

dan konsisten, Fafunwa (1971) dalam Tella et al., (2007 : 5). Faktor lainnya 

adalah ketersediaan tenaga dan status, kepuasan gaji, kesempatan promosi, dan 
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kejelasan tugas (Bolarin, 1993; Gomez-hernandez, Max, Kosier, Paradiso & 

Robinson, 1997) dalam Tella et al., (2007 : 5). 

 Terdapat penekanan pada jenis tujuan dan insentif bahwa orang-orang 

berusaha untuk mencapaikepuasan dan keberhasilan pada pekerjaan mereka. 

Manajemen ilmiah percaya pada awalnya uang itu satu-satunya insentif, kemudian 

insentif lainnya juga menjadi lazim, misalnya; kondisi kerja, keamanan dan gaya 

pengawasan yang demokratis. (Luthans 1998; Robbins, Odendaal & Roodt, 2003; 

Smith & Cronje, 1992) dalam Howard (2005 : 28). 

 Locke & Lathan (1976) dalam Tella et al., (2007 : 4) memberikan 

definisi yang komprehensif dari kepuasan kerja sebagai keadaan emosi yang 

menyenangkan atau positif yang dihasilkan dari penilaian orang - orang yang 

berpengalaman. Kepuasan kerja adalah hasil dari persepsi karyawan dari seberapa 

baik pekerjaan mereka memberikan hal - hal yang dianggap penting. Menurut 

Mitchell & Lason (1987) dalam Tella et al., (2007 : 4), hal ini umumnya diakui 

dalam bidang perilaku organisasi bahwa kepuasan kerja adalah yang paling 

penting dan sering mempelajari sikap. 

Menurut Luthans (1998) dalam Tella et al., (2007 : 4 - 5) terdapat tiga 

dimensi penting kepuasan kerja, yaitu: 

1. Kepuasan kerja adalah respon emosional terhadap situasi kerja, 

2. Kepuasan kerja diartikan sebagai seberapa baik hasil yang diperoleh 

memenuhi harapan, dan 

3. Kepuasan kerja menyajikan perhatian atau attitude yang berkaitan 

dengan pekerjaan. 
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Sedangkan Luthans (1998) yang di kutip dalam Tella et al., (2007 : 5) 

menunjukan adanya faktor – faktor penting yang mendorong dalam menentukan 

kepuasan kerja karyawan yaitu: 

1. Pekerjaan itu sendiri. Sejauhmana karyawan memandang pekerjaannya 

sebagai pekerjaan yang menarik, memberikan kesempatan untuk 

belajar, dan peluang untuk menerima tanggung jawab, 

2. Upah atau Gaji. Merupakan jumlah balas jasa finansial yang diterima 

karyawan dan tingkat dimana hal ini dipandang sebagai suatu hal yang 

adil dalam oganisasi, 

3. Supervisi (Pengawasan). Merupakan kemampuan penyelia untuk 

memberikan bantuan secara teknis maupun memberikan dukungan, dan 

4. Rekan Kerja. Merupakan suatu tingkatan dimana rekan kerja 

memberikan dukungan. 

2.1.1.1 Pekerjaan Itu Sendiri 

 Pekerjaan itu sendiri didefinisikan sejauhmana karyawan memandang 

pekerjaannya sebagai pekerjaan yang menarik, memberikan kesempatan untuk 

belajar, dan peluang untuk menerima tanggung jawab. Sifat dari pekerjaan yang 

dilakukan oleh karyawan memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat 

kepuasan kerja (Landy, 1989; Larwood, 1984; Luthans, 1992; Moorhead & 

Griffen, 1992) dalam Howard (2005 : 34). Menurut Luthans (1992) dalam 

Howard (2005 : 34), karyawan memperoleh kepuasan dari pekerjaan yang 

menarik dan menantang, dan pekerjaan yang menyediakan mereka dengan status. 

Landy (1989) dalam Howard (2005 : 34) mengungkapkan bahwa pekerjaan yang 
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secara pribadi menarik untuk karyawan kemungkinan dapat berkontribusi 

langsung pada kepuasan kerja. Demikian pula, penelitian menunjukkan bahwa 

berbagai tugas dapat memfasilitasi kepuasan kerja (Eby, Freeman, Rush & Lance, 

1999) dalam Howard (2005 : 34). Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa 

berbagai keterampilan memiliki efek yang kuat pada kepuasan kerja, menyiratkan 

bahwa semakin besar berbagai keterampilan yang karyawan dapat memanfaatkan 

dalam pekerjaan mereka, semakin tinggi tingkat kepuasan (Ting, 1997) dalam 

Howard (2005 : 34). 

Sharma & Bhaskar (1991) dalam Howard (2005 : 34) menjelaskan bahwa 

pengaruh yang paling penting pada pengalaman kepuasan kerja seseorang berasal 

dari sifat pekerjaan yang ditugaskan kepadanya oleh organisasi. Mereka mengaku 

bahwa jika pekerjaan memerlukan tantangan, kebijaksanaan dan ruang untuk 

menggunakan kemampuan dan keterampilan sendiri, karyawan melakukan 

pekerjaan yang akan mengalami kepuasan kerja. Khaleque & Choudhary (1984) 

dalam Howard (2005 : 34) menemukan dalam penelitian mereka dari manajer 

India, yaitu sifat pekerjaan adalah faktor yang paling penting dalam menentukan 

kepuasan kerja bagi top manajer, dan keamanan kerja sebagai faktor yang paling 

penting dalam kepuasan kerja bagi manajer di bagian bawah. 

Demikian pula penelitian Liden, Wayne & Sparrowe (2000) dalam 

Howard (2005 : 34) yang melibatkan 337 karyawan dan supervisor mereka 

menemukan bahwa karakteristik pekerjaan yang diinginkan meningkatkan 

kepuasan kerja. Menggunakan sampel dari teknologi medis, Blau (1999) dalam 

Howard (2005 : 35) menyimpulkan bahwa tanggung jawab tugas meningkatkan 
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kepuasan kerja secara keseluruhan. Demikian pula Culpin & Wright (2002) dalam 

Howard (2005 : 35) menemukan dalam penelitian mereka kepuasan kerja yang 

dirasakan oleh manajer wanita yang bekerja diluar negeri, bahwa mereka 

menikmati perluasan tanggung jawab pekerjaan mereka. Kepuasan kerja 

perempuan ini meningkat karena mereka melihat dampak signifikan dari 

pekerjaan mereka pada karyawan mereka. Reskin & Padavic (1994 : 95) 

menyatakan bahwa "para pekerja otoritas menilai dalam dirinya sendiri dan 

memiliki kewenangan meningkatkan kepuasan kerja pekerja". 

Aamodt (1999) dalam Howard (2005 : 35) berpendapat bahwa kepuasan 

kerja dipengaruhi oleh peluang untuk tantangan dan pertumbuhan serta dengan 

kesempatan untuk menerima tanggung jawab. Mental pekerjaan yang menantang 

bahwa individu dapat berhasil dicapai, adalah memuaskan dan bahwa karyawan 

lebih memilih pekerjaan yang memberi mereka kesempatan untuk menggunakan 

keterampilan dan kemampuan yang menawarkan berbagai tugas mereka, 

kebebasan, dan umpan balik mengenai kinerja, dihargai oleh sebagian besar 

karyawan (Larwood, 1984; Luthans, 1992; Robbins, 1998, Tziner & Latham, 

1989). Dengan demikian, Robbins (1998 : 152) berpendapat bahwa "dalam 

kondisi tantangan yang moderat, sebagian besar karyawan akan mengalami 

kesenangan dan kepuasan." 

2.1.1.2 Upah atau Gaji 

 Upah atau gaji mengacu pada jumlah kompensasi keuangan bahwa 

seorang individu menerima serta sejauh mana imbalan tersebut dianggap adil. 

Kompensasi dan pendapatan adalah faktor kognitif yang kompleks dan 
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multidimensi pada kepuasan kerja. Menurut Luthans (1998) dalam Howard (2005 

: 36), gaji tidak hanya membantu orang untuk mencapai kebutuhan dasar mereka, 

tetapi juga berperan dalam memenuhi kebutuhan tingkat yang lebih tinggi dari 

seseorang. 

Penelitian sebelumnya (Voydanoff, 1980) dalam Howard (2005 : 36) 

telah menunjukkan bahwa kompensasi moneter merupakan salah satu variabel 

yang paling signifikan dalam menjelaskan kepuasan kerja. Dalam studi mereka 

dari manajer sektor publik, Taylor & West (1992) dalam Howard (2005 : 36) 

menemukan bahwa tingkat upah mempengaruhi kepuasan kerja,  lebih lanjut para 

karyawan publik membandingkan gaji mereka dengan orang-orang dari karyawan 

swasta dan mengalami tingkat yang lebih rendah dari kepuasan kerja. 

Menurut Boone & Kuntz (1992) dalam Howard (2005 : 36) ,karyawan 

ditawarkan dengan kompensasi yang adil dan wajar, yang berkaitan dengan 

masuknya karyawan tersebut kedalam suatu organisasi, harus menjadi tujuan 

utama dari setiap sistem kompensasi. Yang termasuk dalam kategori kompensasi 

adalah barang-barang seperti skema bantuan medis, program pensiun, bonus, cuti 

dan tunjangan perjalanan. 

Lambert, Hogan, Barton & Lubbock (2001 : 247) menemukan hasil 

bahwa imbalan berupa uang memiliki dampak yang signifikan terhadap kepuasan 

kerja. penelitian tersebut sebagian besar konsisten dengan gagasan bahwa 

sebagian besar karyawan disosialisasikan dalam masyarakat di mana uang, 

manfaat, dan keamanan umumnya dicari dan sering digunakan untuk mengukur 

pentingnya atau nilai seseorang. Dengan demikian, semakin besar imbalan yang 
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diterima seseorang maka semakin membuat karyawan tidak merasa khawatir 

dengan kondisi keuangan mereka, sehingga meningkatkan kepuasan mereka 

kepada organisasi diperusahaan tersebut. 

Groot (1999) & Maassen van den Brink (2000) dalam Howard (2005 : 

36) memberikan sejumlah bukti yang bertentangan tentang hubungan antara gaji 

dan kepuasan kerja. Dalam penelitian mereka sebelumnya mereka tidak 

menemukan bukti hubungan antara kompensasi dan kepuasan kerja, namun, 

penelitian selanjutnya mereka mengungkapkan sebaliknya. Namun, Ham (2001) 

dalam Howard (2005 : 36) menemukan bahwa perubahan kompensasi (bertambah 

atau berkurang) berdampak bersamaan pada tingkat kepuasan kerja karyawan. 

Beberapa penulis lain mempertahankan bahwa kunci dalam 

menghubungkan membayar untuk kepuasan bukanlah jumlah absolut yang 

dibayar, melainkan, persepsi keadilan (Aamodt, 1999; Landy, 1989; Robbins, 

1998). Menurut Robbins et al. (2003) dalam Howard (2005 : 37), karyawan 

mencari sistem gaji yang dianggap hanya jelas dan sesuai dengan harapan mereka. 

Ketika bayaran dianggap adil dan sepadan dengan tuntutan pekerjaan, tingkat 

keterampilan individu, dan standar gaji masyarakat, kepuasan terhadap pekerjaan 

tersebut akan meningkat. 

Gunter & Furnham (1996) dalam Howard (2005 : 37) menemukan 

persepsi karyawan mengenai ekuitas bahwa imbalan karyawan menjadi salah satu 

prediksi yang lebih baik dari kepuasan kerja daripada membandingkan jenis 

kelamin, usia, atau gaji yang sebenarnya. Demikian pula, Miceli, Jung, Near & 

Greenberger (1991 dikutip dalam Hendrix, Robbins, Miller & Summers, 1998), 
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mengungkapkan bahwa keadilan dari sistem gaji akan meningkatkan kepuasan 

kerja. Penelitian Sousa-Poza (2000) dalam Howard (2005 : 37) menunjukkan 

bahwa pendapatan dapat berpengaruh kepada rasa emosional mereka apakah 

responden menganggap penghasilannya tinggi atau tidak, hal ini memiliki efek 

terbesar ketiga di kepuasan kerja pada karyawan laki-laki. 

2.1.1.3 Supervisi 

 Penelitian menunjukkan bahwa kualitas hubungan atasan-bawahan akan 

memiliki hubungan yang signifikan, pengaruh positif pada tingkat keseluruhan 

karyawan kepuasan kerja (Aamodt, 1999; Kinicki & Vecchio, 1994; Luthans, 

1992; Moorhead& Griffen, 1992; Robbins, 1998). 

Penelitian masih tampak meragukan karena kebanyakan penelitian 

menunjukkan bahwa individu cenderung memiliki tingkat kepuasan kerja jika 

supervisor membantu mereka dengan dukungan dan kerjasama dalam 

menyelesaikan tugas mereka (Ting, 1997) dalam Howard (2005 : 38). Hasil yang 

sama dilaporkan oleh Billingsley & Cross (1992) serta Cramer (1993) dalam 

Howard (2005 : 38). Para peneliti ini umumnya percaya bahwa ketidakpuasan 

dengan pengawasan manajemen adalah prediktor signifikan dari ketidakpuasan 

kerja. Temuan di atas dikuatkan oleh (1997) penelitian Staudt yang didasarkan 

pada pekerja sosial di mana ditemukan bahwa responden yang melaporkan 

kepuasan dengan pengawasan, juga lebih mungkin harus puas dengan pekerjaan 

mereka pada umumnya. Chieffo (1991) dalam Howard (2005 : 38) menyatakan 

bahwa supervisor yang memungkinkan karyawan mereka untuk berpartisipasi 
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dalam keputusan yang mempengaruhi pekerjaan mereka sendiri akan, dalam 

melakukannya, merangsang tingkat yang lebih tinggi dari kepuasan karyawan. 

(Knoll, 1987; Pfeiffer & Dunlap, 1982; Rettig, 2000) telah menulis 

tentang pentingnya pengawasan di sekolah-sekolah. Penelitian mereka 

menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan motivasi asuh, inspirasi, dan 

kepercayaan dan dengan demikian membantu untuk meningkatkan kinerja 

mengajar. Penelitian menunjukkan bahwa kepala sekolah memainkan peran 

penting dalam perawatan untuk kesejahteraan pribadi dan dukungan emosional 

dari guru. Isherwood (1973) dalam Howard (2005 : 38) menemukan bahwa kepala 

sekolah yang menunjukkan keterampilan hubungan baik sesama manusia yang  

tinggi  akan meningkatkan loyalitas guru dan meningkatkan kepuasan guru, 

sementara kurangnya dalam manajemen partisipatif, kurangnya kepekaan 

terhadap sekolah dan masalah-guru terkait dan kurangnya dukungan yang 

dipercaya berhubungan dengan stres guru dan burnout (Jackson, Schwab, & 

Schuler, 1986). Morris (2004) dalam Howard (2005 : 38) mendalilkan bahwa 

kepuasan kerja guru dipengaruhi oleh lingkungan kerja dan kepemimpinan kepala 

sekolah yang kuat. Penelitian tersebut dikuatkan oleh Nelson (1980) Howard 

(2005 : 38) yang menemukan bahwa gaya kepemimpinan administrator sekolah 

terkait dengan kepuasan kerja. Dia berpendapat bahwa kualitas hubungan guru-

administrator menghasilkan kepuasan kerja guru yang tinggi, dan partisipasi guru 

besar dalam pengambilan keputusan kontribusi untuk kepuasan kerja (Mohrman, 

Cooke & Mohrman, 1978). Sebaliknya, kurangnya partisipasi dalam pengambilan 
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keputusan adalah menganjurkan untuk menjadi sumber terbesar dari 

ketidakpuasan guru (Holdaway, 1978) dalam Howard (2005 : 39). 

Abbey & Esposito (1985) dalam Howard (2005 : 39) mengemukakan 

bahwa guru yang merasa mendapat dukungan sosial yang besar akan mengurangi 

tingkat stres daripada mereka yang tidak menerima dukungan sosial. Menyiapkan 

proses bersama dalam pengambilan keputusan di sekolah, seperti dewan 

pemerintahan, memungkinkan guru untuk berpartisipasi dalam proses sekolah dan 

secara sukarela berpartisipasi di sekolah untuk meningkatkan tanggung jawab 

guru (Nagel & Brown, 2003) dalam Howard (2005 : 39). 

2.1.1.4 Rekan Kerja 

 Ada bukti empiris bahwa hubungan rekan kerja merupakan faktor 

penentu dari kepuasan kerja (Morrison, 2004) dalam Howard (2005 : 39). 

Penelitian (Mowday & Sutton, 1993) dalam Howard (2005 : 39), menunjukkan 

bahwa kepuasan kerja berhubungan dengan peluang karyawan untuk interaksi 

dengan orang lain di tempat kerja. Tingkat kepuasan kerja individu mungkin 

merupakan fungsi dari karakteristik pribadi dan karakteristik kelompok yang dia 

miliki. Konteks sosial pekerjaan juga cenderung memiliki dampak yang signifikan 

terhadap sikap dan perilaku seorang pekerja (Marks, 1994). Hubungan dengan 

kedua rekan kerja dan supervisor penting. Beberapa penelitian telah menunjukkan 

bahwa semakin lebih baik hubungan sesama rekan kerja maka semakin besar 

tingkat kepuasan kerja (Wharton & Baron, 1991) dalam Howard (2005 : 39). 

Menurut Hodson (1997) dalam Howard (2005 : 39), hubungan sosial 

tersebut merupakan bagian penting dari "iklim sosial" di tempat kerja dan 
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memberikan pengakuan di mana karyawan dapat mengalami makna dan identitas. 

Luthans (1998) mengungkapkan bahwa kelompok kerja yang ditandai dengan 

kerjasama dan pemahaman di antara anggota mereka cenderung mempengaruhi 

tingkat kepuasan kerja. Ketika tingkat koefisien jelas dalam kelompok kerja 

biasanya mengarah ke efektivitas dalam suatu kelompok dan pekerjaan menjadi 

lebih menyenangkan. Namun, jika situasi sebaliknya ada rekan kerja yang sulit 

untuk bekerjasama, hal tersebut memungkin memiliki dampak negatif pada 

kepuasan kerja. 

Markiewicz et al. (2000) dalam Howard (2005 : 40) menyimpulkan hasil 

penelitian bahwa kualitas persahabatan dekat dikaitkan dengan keberhasilan karir 

dan kepuasan kerja karyawan. Riordan & Griffeth (1995) dalam Howard (2005 : 

40) meneliti dampak persahabatan pada hasil kerja; hasil mereka menunjukkan 

bahwa peluang persahabatan dikaitkan dengan peningkatan kepuasan kerja, 

keterlibatan kerja dan komitmen organisasi, dan dengan penurunan yang 

signifikan dalam niat untuk keluar dari pekerjaan tersebut. 

Luthans (1992) dalam Howard (2005 : 40) berpendapat bahwa hubungan 

rekan kerja yang memuaskan tidak penting untuk kepuasan kerja, tetapi dengan 

adanya hubungan yang sangat tegang antar rekan kerja, akan lebih memungkinan 

untuk menurunkan tingkat kepuasan kerja. Namun demikian,  muncul literatur 

tentang subjek yang menunjukkan bahwa hubungan rekan kerja yang semakin 

meningkat, tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga meningkatkan 

makna dari pengalaman kerja (Hodson, 1997) dalam Howard (2005 : 40). 
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Hillebrand (1989) dalam Howard (2005 : 40) mengemukakan bahwa 

kebutuhan terbesar dari pendidik berpusat di sekitar kebutuhan interpersonal. Dia 

berpendapat bahwa hubungan yang sehat dengan rekan-rekan dan kepala sekolah 

menurunkan tingkat kekhawatiran pendidikan dan meningkatkan pencapaian 

tujuan. Penelitian ini memperkuat argumen bahwa organisasi harus terlibat dalam 

integrasi karyawan sehingga tercipta kelompok koefisien antara karyawan dengan 

departemen dalam organisasi (Lambert et al., 2001 : 238). 

 

2.1.2 Komitmen Organisasi 

 Berbagai macam definisi dan ukuran komitmen organisasi menurut 

Becker, Randal, & Riegel (1995) dalam Tella et al., (2007 : 6) mendefinisikan 

istilah komitmen organisasi dalam tiga dimensi: 

1. keinginan yang kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi tertentu; 

2. kemauan untuk mengerahkan tingkat tinggi upaya atas nama organisasi; 

3. menetapkan kepercayaan dan penerimaan dari nilai-nilai dan tujuan organisasi. 

 Northcraft & Neale (1996) dalam Tella et al., (2007 : 6) mendefinisikan 

komitmen adalah sikap yang mencerminkan seorang karyawan loyalitas kepada 

organisasi, dan proses yang berkelanjutan di mana anggota organisasi 

mengungkapkan keprihatinan mereka untuk organisasi dan kesuksesan dan 

kesejahteraan.  

 Sementara Porter et al., (1974) dalam Malik et al., (2010 : 18) 

mendefinisikan komitmen organisasi sebagai "keyakinan yang kuat dan 

penerimaan tujuan organisasi dan nilai-nilai, kemauan untuk mengerahkan usaha 
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yang cukup atas nama organisasi, dan keinginan yang pasti untuk 

mempertahankan keanggotaan organisasi". Jans (1989) dalam Malik et al., (2010 : 

18) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai sejauhmana seorang karyawan 

menerima, menginternalisasi, dan merasakan peran seseorang berdasarkan nilai-

nilai dan tujuan organisasi. 

 Karyawan menjadi berkomitmen untuk organisasi mereka saat (a) 

mereka memiliki dan keyakinan mengenai misi dan nilai-nilai organisasi mereka 

(b) mereka saling siap untuk mengerahkan upaya khusus mereka dalam 

pencapaian tujuan organisasi mereka, dan (c) mereka memiliki keinginan kuat 

untuk terus melayani dalam organisasi mereka (Robbins & Coulter, 2003; Jans, 

1989; Hunt & Morgan, 1994; Mowday, Steers, & Porter, 1982) dalam Malik et 

al., (2010 : 18 – 19). Menurut Buchanan (1974) dalam Malik et al., (2010 : 19), 

Komitmen adalah "lampiran partisan atau afektif dengan tujuan dan nilai-nilai 

sebuah organisasi, peran seseorang dalam kaitannya dengan tujuan dan nilai-nilai 

dan organisasi untuk kepentingan diri sendiri". 

Mowday, Porter & Steer (1982) dalam Tella et al., (2007 : 6) 

mendefinisikan komitmen organisasi adalah sebagai kekuatan yang relatif dari 

individu dalam mengidentifikasikan keterlibatan dirinya kedalam bagian 

organisasi. Hal ini dapat ditandai dengan 3 hal, yaitu: 

- Penerimaan terhadap nilai – nilai dan tujuan organisasi, 

- Kesiapan dan kesediaan untuk berusaha dengan sungguh – sungguh 

atas nama organisasi, dan 
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- Keinginan untuk mempertahankan keanggotaan didalam organisasi 

(menjadi bagian dari organisasi). 

Allen & Meyer (1991 : 69 - 71) membedakan komitmen organisasi atas 

tiga komponen, yaitu: Komponen Afektif, Berkelangsungan, dan Normatif. 

1. Komitmen Afektif (affective commitment). 

 Mowday (1982) dalam Allen & Meyer (1991 : 69) mencatat bahwa 

komitmen afektif umumnya terbagi menjadi empat kategori: 1) karakteristik 

pribadi; 2) karakteristik struktural; 3) karakteristik yang berhubungan dengan 

pekerjaan dan 4) pengalaman kerja. karena perbedaan antara karakteristik 

pekerjaan obyektif dan pengalaman kerja subjektif telah agak pudar dalam 

penelitian dengan menggunakan langkah – langkah laporan diri, kita akan 

menggunakan istilah yang lebih global yaitu pengalaman kerja. Selanjutnya, 

mengacu pada kedua karakteristik objektif dan subjektif pekerjaan. Jadi, dari 

pengertian tersebut maka terdapat beberapa indikator dari komitmen afektif yaitu: 

1) rasa senang pegawai untuk menghabiskan sisa masa kerjanya untuk berkarir di 

organisasi saat ini, 2) rasa percaya pegawai secara emosional terhadap organisasi, 

3) perasaan pegawai bahwa organisasi merupakan bagian dari hidupnya, dan 4) 

kesediaan pegawai untuk mengabdikan hidupnya kepada organisasi. 

2. Komitmen Berkelangsungan (continuance commitment) 

Allen & Meyer (1991 : 71) mendefinisikan bahwa komitmen 

berkelangsungan adalah hasrat yang dimiliki oleh individu untuk bertahan dalam 

organisasi, sehingga individu merasa membutuhkan untuk dihubungkan dengan 

organisasi. Komitmen ini didasarkan pada persepsi pegawai tentang kerugian 
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yang akan dihadapinya jika ia meninggalkan organisasi. Karyawan dengan 

komitmen berkelangsungan yang kuat akan meneruskan keanggotaannya dengan 

organisasi, karena mereka membutuhkannya. Ada beberapa indikator dalam 

mengukur komitmen berkelangsungan tersebut, yakni: 1) kecintaan pegawai 

kepada organisasi karena secara rasional bermanfaat baik dari segi psikologis 

maupun ekonomi, 2) keinginan bertahan dengan pekerjaannya (jabatannya), 3) 

kesediaan mengorbankan kepentingan pribadi daripada menunda pekerjaannya, 4) 

ketertarikan pegawai pada pekerjaan saat ini, dan 5) perasaan terganggu dalam 

hidup bila meninggalkan pekerjaan saat ini. 

3. Komitmen Normatif (normative commitment) 

Komitmen normatif adalah suatu perasaan wajib dari individu untuk 

bertahan dalam organisasi.  Normatif merupakan perasaan – perasaan pegawai 

tentang kewajiban yang harus ia berikan kepada organisasi, dan tindakan tersebut 

merupakan hal benar yang harus dilakukan. Karyawan dengan komitmen normatif 

yang kuat akan tetap bergabung dalam organisasi karena mereka merasa sudah 

cukup untuk hidupnya, Allen & Meyer (1991 : 72). Jika melihat dari sisi normatif 

dalam berkomitmen maka dapat disimpulkan terdapat indikator – indikator yang 

dapat mengukur komitmen normatif, yaitu: 1) kesetiaan yang tinggi terhadap 

organisasi, 2)  mendapatkan rasa bahagia karena terlibat dalam suatu organisasi, 

3) memiliki kebanggaan karena bekerja di suatu organisasi, dan 4) rasa memiliki 

organisasi yang tinggi. 

Komitmen organisasi dari Mowday, Porter, & Steers lebih dikenal 

sebagai pendekatan sikap terhadap organisasi. Komitmen organisasi sebagai suatu 
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sikap yang didefinisikan sebagai kekuatan relatif suatu identifikasi dan 

keterlibatan individu terhadap organisasi tertentu (Mowday et al, 1979 : 225 - 

226). Komitmen organisasi ini memiliki dua komponen yaitu sikap dan kehendak 

untuk bertingkah laku: 

1. Sikap mencakup 

- Identifikasi dengan organisasi yaitu penerimaan tujuan organisasi, 

dimana penerimaan ini merupakan dasar komitmen organisasi. Tampil melalui 

sikap menyetujui kebijaksanaan organisasi, kesamaan nilai pribadi dan nilai – 

nilai perusahaan, rasa kebanggaan menjadi bagian dari organisasi. 

- keterlibatan dengan peranan pekerjaan di organisasi tersebut, karyawan 

yang memiliki komitmen tinggi akan menerima hampir semua pekerjaan yang 

diberikan padanya. 

- kehangatan, afeksi, dan loyalitas terhadap organisasi merupakan evaluasi 

terhadap komitmen, serta adanya keterikatan emosional dan keterikatan antara 

perusahaan dengan karyawan. Karyawan dengan komitmen tinggi merasakan 

adanya loyalitas dan rasa memiliki terhadap perusahaan. 

2. Kehendak untuk bertingkah laku 

- Kesediaan untuk menampilkan usaha. Hal ini tampil melalui kesediaan 

bekerja melebihi apa yang diharapkan agar perusahaan dapat maju. Karyawan 

dengan komitmen tinggi, ikut memperhatikan nasib perusahaan. 

- Keinginan tetap berada dalam organisasi. Pada karyawan yang memiliki 

komitmen tinggi, hanya sedikit alasan untuk keluar dari perusahaan dan ada 

keinginan untuk bergabung dengan perusahan dalam waktu lama. 
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 Guest (1991) dalam Tella et al., (2007 : 7) menyimpulkan bahwa 

komitmen organisasi yang tinggi dikaitkan dengan lebih rendah turnover dan 

tingkat absensi, tetapi tidak ada hubungan yang jelas dengan kinerja. Hal ini 

mungkin untuk menggambarkan agar tidak terlalu banyak berharap dari komitmen 

sebagai sarana untuk membuat dampak langsung terhadap kinerja. Hal ini tidak 

sama dengan motivasi. Komitmen adalah konsep yang lebih luas dan cenderung 

menahan sementara aspek dari pekerjaan seorang karyawan. Hal ini 

dimungkinkan untuk menjadi puas dengan fitur tertentu dari pekerjaan sementara 

tetap mempertahankan tingkat yang cukup tinggi komitmen terhadap organisasi 

secara keseluruhan. Ketika membuat strategi komitmen, Amstrong (1999) dalam 

Tella et al., (2007 : 7) menegaskan bahwa "sulit untuk menyangkal bahwa itu 

adalah keinginan untuk pengelolaan yang telah ditetapkan tujuan strategis dan 

nilai-nilai. Dan itu adalah sama-sama yang diinginkan dari sudut pandang 

manajemen bagi karyawan untuk berperilaku dengan cara yang mendukung 

strategi-strategi dan nilai-nilai". Menciptakan komitmen termasuk komunikasi, 

pendidikan, program pelatihan, dan inisiatif untuk meningkatkan keterlibatan dan 

kepemilikan dan pengembangan kinerja dan manajemen reward sistem.  

Dalam kerangka perilaku organisasi terdapat sejumlah sikap yang 

berkaitan dengan pekerjaan. Kebanyakan riset dalam ilmu perilaku organisasi 

memperhatikan ketiga sikap yang meliputi : kepuasan kerja, keterlibatan kerja, 

dan komitmen organisasi. Brooke, Russel, Price (1988) dalam Djati & Khusaini 

(2003 : 31). Disamping itu O’Reilly et al (1986 : 493) menyatakan bahwa 

komitmen organisasi secara umum dipahami sebagai ikatan kejiwaan individu 
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terhadap organisasi termasuk keterlibatan kerja, kesetiaan dan perasaan percaya 

pada nilai-nilai organisasi. 

 Faktor – faktor komitmen kerja dapat dilihat dari kajian David (1994) 

dalam Djati & Khusaini (2003 : 31 - 32) dengan membagi faktor – faktor 

komitmen kerja menjadi 4 karakteristik yang meliputi: 

A. Faktor Personal, misalnya usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, 

pengalaman kerja dan kepribadian. 

B. Karakteristik Kerja, misalnya lingkup jabatan, tantangan dalam 

pekerjaan, konflik peran dalam pekerjaan, tingkat kesulitan dalam 

pekerjaan. 

C. Karakteristik Struktur, misalnya besar/kecilnya organisasi, bentuk 

organisasi seperti sentralisasi atau desentralisasi, kehadiran serikat 

pekerjaan dan tingkat pengendalian yang dilakukan organisasi 

terhadap karyawan. 

D. Pengalaman Kerja, pengalaman kerja karyawan sangat berpengaruh 

terhadap tingkat komitmen karyawan pada organisasi. Karyawan yang 

baru beberapa tahun bekerja dan karyawan yang sudah puluhan tahun 

bekerja dalam organisasi tentu memiliki komitmen yang berlainan. 

 

2.1.3 Turnover Intentions 

Menurut Nathalia (2010 : 22) arti intensi adalah niat atau keinginan yang 

timbul pada individu untuk melakukan sesuatu. Turnover adalah berhentinya 

seseorang karyawan dari tempatnya bekerja secara sukarela. Jadi, Nathalia (2010 : 
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22) mendefinisikan intensi turnover adalah kecenderungan atau niat karyawan 

untuk berhenti bekerja dari pekerjaannya secara sukarela menurut pilihan. Intensi 

turnover ada di bawah kontrol individu, sehingga dapat memberikan hasil 

pemikiran yang lebih cepat dan relatif mudah diprediksi dibanding perilaku orang 

melakukan perpindahan pekerjaan. Turnover mengarah pada kenyataan akhir yang 

dihadapi organisasi berupa jumlah karyawan yang meninggalkan organisasi pada 

periode tertentu, sedangkan keinginan berpindah mengacu pada hasil evaluasi 

individu mengenai kelanjutan hubungannya dengan organisasi dan belum 

diwujudkan dalam tindakan pasti meninggalkan organisasi. 

Perputaran Karyawan didefinisikan sebagai sebuah kesadaran dan 

kemauan yang disengaja untuk meninggalkan organisasi (Tett & Meyer , 1993) 

dalam Egan et al., (2004 : 286). Fishbein & Ajzen, (1975)  dalam Egan et al., 

(2004 : 286) mengembangkan sebuah model bahwa cara mengidentifikasi yang 

terbaik sebagai salah satu prediktor yang menjadi ukuran keinginan untuk keluar 

karyawan adalah perilaku dari karyawan tersebut. Menyoroti turnover intentions 

sebagai elemen kunci dalam model perputaran karyawan, para ahli telah 

menententukan bahwa niat perilaku adalah prediktor tunggal terbaik dari 

turnoverintentions (Abrams , Ando , & Hinkle , 1998; Lee & Mowday , 1987; 

Michaels & Spector , 1982) dalam Egan et al., (2004 : 286). Secara keseluruhan, 

turnover intentions telah muncul sebagai prediktor terkuat untuk turnover. 

Menurut Mobley (1979 : 493) tentang employee turnover, terdapat 

hubungan antara kepuasan dan berhenti bekerja. Hubungan ini dimulai dari 

adanya pikiran untuk berhenti bekerja (thinking of quitting), usaha mencari 
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pekerjaan baru, intensi untuk berhenti bekerja atau tetap bertahan dan terakhir 

adalah memutuskan berhenti bekerja. Menurut Mobley (1979 : 493), perasaan 

tidak puas memicu rencana berhenti bekerja, kemudian mengarahkan pada usaha 

mencari pekerjaan baru. Namun model Mobley (1979 : 493) yang membahas 

mengenai turnover ini harus memperhatikan setting ekonomi yang sedang terjadi. 

Jika perekonomian dalam kondisi baik sehingga pengangguran rendah, maka 

karyawan lebih mempermasalahkan kepuasan kerja dibanding jika perekonomian 

buruk dan pengangguran melimpah.  

Menurut Harnoto (2002) dalam Yunita et al., (2015 : 1171): “Turnover 

intentions ditandai oleh berbagai hal yang menyangkut perilaku karyawan, antara 

lain: absensi yang meningkat, mulai malas kerja, naiknya keberanian untuk 

melanggar tata tertib kerja, keberanian untuk menentang atau protes kepada 

atasan, maupun keseriusan untuk menyelesaikan semua tanggung jawab karyawan 

yang sangat berbeda dari biasanya”. Indikasi-indikasi tersebut bisa digunakan 

sebagai acuan untuk memprediksikan turnover intentions karyawan dalam sebuah 

perusahaan. 

1. Absensi yang meningkat  

- karyawan yang berkinginan untuk melakukan pindah kerja, biasanya 

ditandai dengan absensi yang semakin meningkat. Tingkat tanggung jawab 

karyawan dalam fase ini sangat kurang dibandingkan dengan sebelumnya.  

2. Mulai malas bekerja 
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- Karyawan yang berkinginan untuk melakukan pindah kerja, akan lebih 

malas bekerja karena orientasi karyawan ini adalah bekerja di tempat lainnya yang 

dipandang lebih mampu memenuhi semua keinginan karyawan bersangkutan. 

3. Peningkatan terhadap pelanggaran tata tertib kerja 

- Berbagai pelanggaran terhadap tata tertib dalam lingkungan pekerjaan 

sering dilakukan karyawan yang akan melakukan turnover. Karyawan lebih sering 

meninggalkan tempat kerja ketika jam-jam kerja berlangsung, maupun berbagai 

bentuk pelanggaran lainnya. 

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. 

5. Perilaku positif yang sangat berbeda dari biasanya 

- Biasanya hal ini berlaku untuk karyawan yang karakteristik positif. 

Karyawan ini mempunyai tanggung jawab yang tinggi terhadap tugas yang 

dibebankan, dan jika perilaku positif karyawan ini meningkat jauh dan berbeda 

dari biasanya justru menunjukkan karyawan ini akan melakukan turnover. 

Dalam penelitiannya, Andini (2006) mengumpulkan beberapa studi yang 

telah mengevaluasi peranan turnover intentions, yaitu: 

1. Fishbein & Ajzein, (1975), dan Ancok (1985), menjelaskan bahwa 

masalah turnover itu sendiri sebagai wujud nyata dari tunover intentions yaitu niat 
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seseorang untuk melakukan suatu perilaku tertentu yang dapat mengganggu 

efektivitas jalannya organisasi. 

2. Fishbein (1967) dan Newman (1974) menjelaskan bahwa turnover 

intentions menunjukan perilaku niat untuk tetap (stay) atau meninggalkan (leave) 

organisasi secara konsisten berhubungan dengan perpindahan pekerjaan 

(turnover). 

3. Mobley, Horner & Hollingsworth (1978), turnover intentions (niat 

berpindah) diantara para pegawai mempunyai korelasi cukup kuat dengan 

intention to quit (niat untuk keluar), job search (pencarian pekerjaan), dan 

thinking of quit (memikirkan keluar). 

4. Pasewark & Strawser (1996) menjelaskan bahwa turnover intentions 

mengacu pada niat seseorang untuk mencari alternatif pekerjaan lain dan belum 

terwujud dalam bentuk perilaku nyata. 

5. Mobley, Griffeth, Hand & Meglino (1979) berpendapat bahwa turnover 

intentions (niat berpindah) seseorang dapat memberikan penjelasan tentang 

pandangan dan evaluasi pekerjaan seseorang. 

Porter & Steers (1973) dan Price (1977) dalam Mobley et al., (1979 : 

496) menyatakan terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi turnover, 

antara lain; individual demographic and personal variables, overall satisfaction, 

organizational and work environment factors, job content factors, external 

environment factors, occupational groupings, recently developed constructs, dan 

multivariate studies. Mereka juga telah melakukan beberapa usaha untuk 

mengusulkan model konseptual proses. Meskipun secara rinci berbeda – beda, 
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secara umum dinyatakan sebagai fungsi negatif dan job attitude yang 

dikombinasikan dengan kemampuan untuk menjamin diri sendiri untuk mendapat 

pekerjaan di luar perusahaan tempat bekerja saat ini. 

Meskipun pada umumnya karyawan hospitality industry sudah 

mengetahuikarakteristik pekerjaan industri ini, namun tingkat turnover pekerja 

tetap tinggi, bahkan sudah menjadi seperti budaya (Nathalia, 2010 : 21). Iverson 

& Deery (1997) dalam Nathalia, (2010 : 21 – 22) menemukan fakta bahwa budaya 

turnover, yaitu norma dalam kelompok kerja, dimana berpindah – pindah 

pekerjaan dianggap sesuatu yang lazim, telah menjadi penyebab terbesar bagi 

keinginan untuk berpindah pekerjaan, diikuti oleh perilaku mencari pekerjaan, 

adanya kesempatan kerja lain, tidak adanya komitmen pada organisasi, kesetiaan 

kepada serikat kerja, tingkat kepuasan kerja, kesempatan pengembangan 

karir,rutinitas, kesempatan mendapatkan promosi, konflik dan afeksi negatif. 

 

2.2 Rerangka Pemikiran 

2.2.1 Pengaruh Faktor Pendorong Kepuasan Kerja terhadap Turnover 

Intentions 

Luthans (2006: 243) mendefinisikan kepuasan kerja sebagai keadaan 

emosi yang senang atau emosi positif yang berasal dari penilaian pekerjaan atau 

pengalaman kerja seseorang.  

Luthans (1998) yang di kutip dalam Tella et al., (2007 : 5) menunjukan 

adanya faktor – faktor penting yang mendorong kepuasan kerja karyawan yaitu: 

1. Pekerjaan itu sendiri, 
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2. Upah atau Gaji, 

3.Supervisi, dan 

4. Rekan Kerja.  

Andini (2006 : 97) mengemukakan individu yang merasa terpuaskan 

dengan pekerjaannya cenderung untuk bertahan dalam organisasi. Sedangkan 

individu yang merasa kurang terpuaskan dengan pekerjaannya akan memilih 

keluar dari organisasinya. Kepuasan kerja yang dirasakan dapat mempengaruhi 

pemikiran seseorang untuk keluar. Evaluasi terhadap berbagai alternatif 

pekerjaan, pada akhirnya akan mewujudkan terjadinya turnover karena individu 

yang memilih keluar organisasi akan mengharapkan hasil yang lebih memuaskan 

di tempat kerja lainnya.  

Pada studi yang dilakukan oleh (Hom et al., 1979; Kraut, 1975; Waters, 

Roach, & Waters, 1976) dalam Shore & Martin (1989 : 626) menemukan korelasi 

yang signifikan antara turnover intentions yang berhubungan negatif dengan 

kepuasan kerja pada pekerjaan itu sendiri dan pay & promotion (Hom et al., 1979; 

Waters et al., 1976) dalam Shore & Martin (1989 : 626). 

Arnett et al., (2002) dalam Kim et al., (2005 : 175) mengemukakan 

kepuasan kerja juga membimbing karyawan untuk berkinerja yang lebih baik serta 

mengurungkan niat untuk keluar dari pekerjaannya yang sekarang. Shaw (1999) 

dalam Kim et al., (2005 : 175)  berpendapat bahwa ada hubungan negatif yang 

kuat antara kepuasan kerja dan tingkat perputaran karyawan, jika individu 

karyawan merasa disposisi (berdampak positif atau puas). Selain itu, Mobley 

(1977) dalam Kim et al., (2005 : 175) berpendapat bahwa jika karyawan tidak 
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puas dengan pekerjaan mereka masing-masing, mereka lebih mungkin untuk 

meninggalkan organisasi untuk pekerjaan yang lain. 

Kepuasan kerja merupakan variabel kunci dalam prediktor turnover 

karyawan (Mossholder, Settoon, & Henagan, 2005) dalam Kim et al., (2005 : 

177). Hom & Griffeth (1995) dalam Kim et al., (2005 : 177) menguatkan dengan 

menyebutkan beberapa faktor kepuasan kerja dalam menentukan karyawan ingin 

tetap atau meninggalkan suatu organisasi, yaitu: kepuasan dengan pekerjaan itu 

sendiri; kepuasan dengan rekan kerja; kepuasan dengan supervisi; dll. Judge 

(1993) dalam Kim et al., (2005 : 178) juga menambahkan faktor penentu dalam 

hubungan kepuasan kerja dengan turnover adalah kesejahteraan psikologis, 

dimana para ahli telah menjadikan faktor tersebut menjadi sangat menarik untuk 

dikembangkan lebih luas dalam ilmu – ilmu organisasi. 

Roznowski & Hulin (1992) dalam Lambert et al., (2001 : 234) 

berpendapat bahwa sumber kepuasan kerja secara keseluruhan adalah data 

seorang manajer yang informatif dan dapat dijadikan sumber untuk memprediksi 

perilaku karyawan. Lebih lanjut, ia mengemukakan teori bahwa tingkat 

ketidakpuasan kerja yang tinggi dapat menyebabkan karyawan merasa ingin 

keluar dari pekerjaannya, khususnya dalam hal voluntary turnover. Sementara 

penelitian lain telah menunjukkan hubungan yang konsisten antara kepuasan kerja 

dan voluntary turnover (Locke, 1976) dalam Lambert et al., (2001 : 234). 

Sementara (Mobley et al., 1978 & Mobley et al., 1979) dalam Lambert et al., 

(2001 : 234) berpendapat bahwa hubungan antara kepuasan kerja dan turnover 

didahului oleh niat karyawan tersebut, dan sebagian besar peneliti sekarang 
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menerima premis bahwa niat untuk tinggal atau meninggalkan pekerjaan dengan 

organisasi tertentu adalah akhir langkah yang kognitif dalam proses pengambilan 

keputusan voluntary turnover (Steel & Ovalle, 1984) dalam Lambert et al., (2001 

: 234). 

Lambert et al., (2001 : 234 – 235) menjelaskan bahwa setidaknya ada 

dua faktor yang menjadi penentu dalam kepuasan kerja. Faktor – faktor tersebut 

adalah karakteristik demografi dan faktor lingkungan kerja. Kepuasan kerja yang 

rendah akan mengakibatkan keinginan untuk berpindah karyawan menjadi besar, 

lalu karyawan tersebut secara sukarela akan meninggalkan pekerjaannya yang 

sekarang tersebut. 

Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan 

sementara melalui hipotesis penelitian adalah sebagai berikut : 

H1, H2, H3 & H4 : Faktor – faktor pendorong Kepuasan Kerja berpengaruh 

negatif terhadap Turnover Intentions. 

 

2.2.2 Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Turnover Intentions 

Allen & Meyer (1991 : 67) merumuskan suatu definisi mengenai 

komitmen dalam berorganisasi sebagai suatu konstruk psikologis yang merupakan 

karakteristik hubungan anggota organisasi dengan organisasinya dan memiliki 

implikasi terhadap keputusan individu untuk melanjutkan keanggotaannya dalam 

berorganisasi. 

Allen & Meyer (1991 : 69 - 71) membedakan komitmen organisasi atas 

tiga komponen, yaitu: Komponen Afektif, Berkelangsungan, dan Normatif. 
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1. Komitmen Afektif (affective commitment). 

2. Komitmen Berkelangsungan (continuance commitment) 

3. Komitmen Normatif (normative commitment) 

Apa yang menyebabkan turnover pada pekerjaan? Mengapa beberapa 

orang mengembangkan komitmen yang kuat untuk terus bertahan pada pekerjaan 

mereka, sementara yang lain gagal untuk melakukannya dan berhenti dari 

pekerjaan mereka? Dua ulasan terbaru dari literatur tentang komitmen karyawan 

dan turnover menyimpulkan bahwa meskipun fenomena ini telah menerima 

banyak perhatian, dan meskipun kemajuan yang signifikan dalam pemahaman 

dari fenomena ini, banyak masih harus dieksplorasi (Mobley, Gnffeth, Tangan, & 

Meglino, 1979; Mowday, Porter & Steers, 1982) dalam Rusbult et al., (1983 : 

429). 

Porter, Crampon, & Smith (1976) dalam Rusbult et al., (1983 : 430) juga 

meneliti proses pergantian karyawan. Dalam studi trainee manajerial, mereka 

menemukan bahwa komitmen organisasi (keinginan untuk mengajukan upaya 

ekstra, keinginan untuk tetap tinggal pada perusahaan, dan penerimaan tujuan dan 

nilai-nilai organisasi) mulai menurun sebelum berakhirnya bagi mereka yang 

meninggalkan organisasi, sedangkan orang-orang yang tinggal dilaporkan 

memiliki tingkat komitmen yang konstan. 

Tett et al., (1993 : 262) menunjukkan hubungan negatif antara komitmen 

afektif dan komitmen berkelanjutan dengan turnover intentions karyawan. 

Diperkuat oleh Jenkins et al., (1992) dalam Witasari (2009 : 42) yang 

menunjukkan bahwa komitmen afektif berhubungan dengan penurunan turnover 
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intentions, sedangkan komitmen berkelanjutan berhubungan negatif dengan 

turnover intentions karyawan. Penelitian lainnya, hasil penelitian Bedian & 

Achilles (1981); Netemeyer et al., (1990); Sager (1994); Johnson et al., (1990) 

yang digunakan Grant et al,. (2001) dalam Witasari (2009 : 42 – 43), 

menunjukkan bahwa semakin tinggi kepuasan kerja dan komitmen organisasional 

diharapkan akan menurunkan maksud dan tujuan karyawan untuk meninggalkan 

organisasi.  

Lebih lanjut, karyawan yang tidak puas dengan aspek-aspek 

pekerjaannya dan tidak memiliki komitmen terhadap organisasinya akan lebih 

mencari pekerjaan di organisasi yang lain. Dengan demikian, Grant et al., (2001) 

dalam Witasari (2009 : 43) menemukan hubungan yang negatif antara komitmen 

organisasi dan turnover intentions. Turnover intentions adalah kecenderungan 

atau tingkat dimana seorang karyawan memiliki kemungkinan untuk 

meninggalkan organisasi. 

Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan 

sementara melalui hipotesis penelitian adalah sebagai berikut : 

H5 : Komitmen Organisasional berpengaruh negatif terhadap 

Turnover Intentions 

 

2.3 Hipotesis 

Turnover Intentions mempengaruhi efektivitas organisasi, tunover yang 

tinggi berakibat pada meningkatnya biaya investasi pada Sumber Daya Manusia 

(SDM), serta dapat menyebabkan ketidakstabilan dan ketidakpastian terhadap 
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kondisi tenaga kerja karyawan. Hal ini dapat berimplikasi pada kinerja 

perusahaan. Tingkat turnover yang cenderung tinggi ini diidentifikasi disebabkan 

oleh beberapa faktor antara lain kepuasan kerja dan komitmen organisasional 

yang kurang dari karyawannya. Komitmen organisasional sangat mempengaruhi 

karyawan untuk loyal terhadap perusahaan dengan mengungkapkan perhatiannya 

terhadap perusahaan sehingga dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasional 

berpengaruh terhadap turnover intentions karyawan. 

Berdasarkan telaah teori yang dilakukan, maka peneliti mencoba menarik 

konsep pemikiran penelitian secara teoritik, sebagai berikut: 

 

 

  

       H1    

     H2      

           

        H3 
 

        H4 

 
 

        H5 

 
 
 

 
Gambar II.1 Model Penelitian 

Faktor – Faktor PendorongKepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi  
Mempengaruhi Turnover Intentions 

 
Sumber: Dikembangkan oleh Penulis 

 

Komitmen 
Organisasional            

(KMO) 

Turnover 

Intentions                        

(TIN) 

Upah atau Gaji            
(UAG) 

Supervisi 
(SPV) 

Rekan Kerja            
(RKJ) 

Pekerjaan Itu Sendiri            
(PIS) 
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Berdasarkan hipotesis sementara, peneliti mencoba menyimpulkan: 

H1: Pekerjaan Itu Sendiri memiliki pengaruh negatif terhadap Turnover Intentions 

H2: Upah atau Gajimemiliki pengaruh negatif terhadap Turnover Intentions 

H3: Supervisi memiliki pengaruh negatif terhadap Turnover Intentions 

H4: Rekan Kerja memiliki pengaruh negatif terhadap Turnover Intentions 

H5: Komitmen Organisasimemiliki pengaruh negatif terhadap Turnover Intentions 
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian dan Sifat Penelitian 

3.1.1 Objek dan Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini, objek yang diteliti adalah responden yaitu 

karyawan Hotel Alpine yang telah bekerja kurang lebih selama 1 tahun. Penelitian 

ini bermaksud untuk mengetahui pengaruhfaktor-faktor pendorong kepuasan kerja 

dan komitmen organisasiyang mempengaruhi turnover intention. 

Waktu pengumpulan data dalam penelitian ini berlangsung selama satu 

bulan, sesuai dengan jangka waktu yang telah disesuaikan dengan jadwal 

penyelesaian penelitian. 

 

3.1.2 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif 

dengan menggunakan pendekatan regresi linear berganda. Penelitian dilakukan 

dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data 

dilakukan dengan cara memberikan kuesioner kepada karyawan Hotel Alpine 

sebagai responden penelitian. Berdasarkan kuesioner yang telah diisi dan 

terkumpul atau kembali, maka dapat diperoleh data yang menjelaskan persepsi 

responden terhadap penelitian mengenai turnover intention. 
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3.1.3 Populasi dan Sampel 

Populasi menurut Sugiyono (2011), adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan Hotel Alpine sejumlah 103 

orang.Pengambilan sampel dilakukan dengan metode convenience sampling 

dengan menggunakan rumus Slovin: 

n = N  
     1 + Ne2 

Dimana: 

n = Jumlah Sampel 

N = Jumlah Populasi 

e = Batas Toleransi Kesalahan (5%) 

Teknik pemilihan sampel ini dipilih karena pertimbangan lokasi yang 

mudah untuk dijangkau sehingga dapat memudahkan peneliti dalam pengumpulan 

sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini. Sampel yang di ambil yaitu 

karyawan Hotel Alpine yang telah bekerja selama lebih dari 1 tahun. 

3.1.4 Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber 

aslinya. Data primer secara khusus dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan 

penelitian. Data primer biasanya diperoleh dari survei lapangan yang 

menggunakan semua metode pengumpulan data ordinal (Sugiyono, 2011). 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan secara tidak langsung dari 

sumbernya. Data sekunder biasanya telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul 

data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data (Sugiyono, 2011). Data 

penelitian ini data sekunder yang diperoleh dari jurnal, skripsi, internet dan buku-

buku referensi. 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Data ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yang 

diperoleh dengan cara memberikan kuesioner kepada karyawan Hotel Alpineyang 

telah bekerja selama kurang lebih 1 tahun sebagai responden penelitian, 

sedangkan data sekunder yang diperoleh dari Pertanyaan-pertanyaan dalam 

kuesioner diukur menggunakan skala likert 1 sampai dengan 7 untuk 

mendapatkan rentang jawaban sangat tidak setuju sampai dengan jawaban 

sangatsetuju. Untuk mempermudah melihat frekuensi jawab dari responden atas 

masing-masing variabel yang ada di dalam kuesioner, maka setiap indikator 

diklasifikasikan dan diberi skor sebagai berikut: 

Tabel III.1 Skala Pengukuran 

Poin Pernyataan 

1 Sangat Tidak Setuju 
2 Tidak Setuju 
3 Agak Tidak Setuju 
4 Netral 
5 Agak Setuju 
6 Setuju 
7 Sangat Setuju 
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Tabel III.2 

Operasionalisasi Variabel Penelitian 

 

 

Variabel Definisi 
(Konsep Variabel) 

Dimensi Indikator Skala 
Pengukuran 

Instrumen 

Pekerjaan itu 
sendiri 
(PIS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sejauhmana 
karyawan 
memandang 
pekerjaannya 
sebagai pekerjaan 
yang menarik, 
memberikan 
kesempatan untuk 
belajar, dan peluang 
untuk menerima 
tanggung jawab 

 

 

 

 

 

 

PIS1: Pekerjaan yang 
menarik 
 
PIS2: Pekerjaan yang 
sangat menantang 
 
PIS3: Keterampilan 
yang dimiliki 
 
PIS4: Waktu untuk 
menyelesaikan 
pekerjaan 
 
PIS5: Rasa aman 
dalam bekerja 

Diasumsikan 
dengan 
interval 

- Pekerjaan yang 
dilakukan menarik 
 
- Pekerjaan yang 
membuat saya merasa 
tertantang                                                                            
 
- Pekerjaan yang 
dilakukan sesuai 
dengan keterampilan         
 
- Menyelesaikan 
pekerjaan dengan 
tepat waktu 
 
- Memiliki rasa aman 
dalam bekerja 

 
Upah Atau 
Gaji (UAG) 
 

 
Merupakan jumlah 
balas jasa finansial 
yang diterima 
karyawan dan 
tingkat dimana hal 
ini dipandang 
sebagai suatu hal 
yang adil dalam 
oganisasi 

 

 
UAG1: Pembayaran 
gaji atau upah yang 
adil  
 
-UAG2:  Pembayaran 
gaji atau upah sesuai 
harapan 
 
UAG3:  Gaji atau upah 
yang di bayar 
perusahaan tepat 
waktu setiap bulan 
 
UAG4: Gaji atau upah 
yang diterima sepadan 
dengan tuntutan 
pekerjaan 

UAG5: Gaji atau upah 
sesuai dengan standar 
gaji yang berlaku 
UMR                 

 
Diasumsikan 

dengan 
interval 

 
- Gaji atau upah yang 
diterima cukup adil 
 
 
- Gaji atau upah 
diterima sesuai 
dengan harapan 
karyawan 
 
- Gaji atau upah yang 
diterima selalu tepat 
waktu 
 
 
 
-  Gaji atau upah 
yang diterima 
sepadan dengan apa 
yang karyawan 
kerjakan 
 
- Gaji ata upah 
diperusahaan ini 
sesuai dengan standar 
UMR yang berlaku 
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Tabel III.2 

Operasionalisasi Variabel Penelitian (Lanjutan) 
Variabel Definisi 

(Konsep Variabel) 
Dimensi Indikator Skala 

Pengukuran 
Instrumen 

Supervisi 
(SPV) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merupakan 
kemampuan 
penyelia untuk 
memberikan 
bantuan secara 
teknis maupun 
memberikan 
dukungan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPV1: Supervisor 
memberikan dukungan 
dan kerjasama dalam 
menyelesaikan tugas-
tugas karyawan 
SPV2: Pengawasan 
yang di lakukan 
supervisor 
menunjukan sikap 
yang baik kepada 
karyawannya 
SPV3: Supervisor 
memberikan 
kesempatan karyawan 
untuk berpartisipasi 
dalam mengambil 
keputusan 
SPV4: Supervisor 
selalu aktif dalam 
mengawasi setiap 
karyawannya 
SPV5: Pengawasan 
yang dilakukan 
supervisor terasa 
menyenangkan 

Diasumsikan 
dengan interval 

-  Supervisor 
memberikan 
dukungan dan 
kerjasama dalam 
menyelesaikan tugas-
tugas karyawan 
- Pengawasan yang di 
lakukan supervisor 
menunjukan sikap 
yang baik kepada 
karyawannya 
 
- Supervisor 
memberikan 
kesempatan 
karyawan untuk 
berpartisipasi dalam 
mengambil keputusan 
- Supervisor selalu 
aktif dalam 
mengawasi setiap 
karyawannya 
- Pengawasan yang 
dilakukan supervisor 
terasa menyenangkan 
 

Rekan Kerja 
(RKJ) 
 

Merupakan suatu 
tingkatan dimana 
rekan kerja 
memberikan 
dukungan. 
 

 

- Karyawan 
berinteraksi dengan 
baik di lingkungan 
kerja 
- Anggota organisasi 
selalu bekerjasama 
dalam menyelesaikan 
tugas-tugasnya 
- Anggota organisasi 
selalu memahami 
rekan kerjanya 
- Sikap yang ramah 
selalu di tunjukan 
kepada sesama 
anggota organisasi        

Diasumsikan 
dengan interval 

- Karyawan 
berinteraksi dengan 
baik di lingkungan 
kerja 
- Anggota organisasi 
selalu bekerjasama 
dalam menyelesaikan 
tugas-tugasnya 
- Anggota organisasi 
selalu memahami 
rekan kerjanya 
- Sikap yang ramah 
selalu di tunjukan 
kepada sesama 
anggota organisasi 

Faktor – faktor pendorong..., Muhammad Reza Afriandhi, Ma.-IBS, 2015



47 
 

Tabel III.2 

Operasionalisasi Variabel Penelitian (Lanjutan) 
Variabel Definisi 

(Konsep Variabel) 
Dimensi Indikator Skala 

Pengukuran 
Instrumen 

Komitmen 
Organisasi 
(KOM) 

Suatu konstruk 
psikologis yang 
merupakan 
karakteristik 
hubungan anggota 
organisasi dengan 
organisasinya dan 
memiliki implikasi 
terhadap keputusan 
individu untuk 
melanjutkan 
keanggotaannya 
dalam 
berorganisasi. 
(Allen dan Meyer, 
1991) 

1. Komitmen 
afektif 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Komitmen 
berkelangsungan 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
3. Komitmen 
normatif 

KOM1: Rasa senang 
pegawai untuk 
menghabiskan sisa 
masa kerjanya untuk 
berkarir di organisasi 
ini, 
KOM2: Rasa percaya 
pegawai secara 
emosional terhadap 
organisasi, 
KOM3: Perasaan 
pegawai bahwa 
organisasi merupakan 
bagian dari hidupnya, 
KOM4: : Kesediaan 
pegawai untuk 
mengabdikan 
hidupnya kepada 
organisasi. 
 
KOM5: Kecintaan 
pegawai kepada 
organisasi karena 
secara rasional 
bermanfaat baik dari 
segi psikologis 
maupun ekonomi 
KOM6: Keinginan 
bertahan dengan 
pekerjaannya atau 
jabatannya, 
KOM7:  Kesediaan 
mengorbankan 
kepentingan pribadi 
daripada menunda 
pekerjaan, 
KOM8: Ketertarikan 
pegawai pada 
pekerjaan saat ini, 

KOM9: Perasaan 
terganggu dalam hidup 
bila meninggalkan 
pekerjaan saat ini. 
KOM10: Kesetiaan 
yang tinggi terhadap 
organisasi, 
KOM11: Mendapat 
rasa bahagia karena 

Diasumsikan 
dengan interval 

- Rasa senang 
pegawai untuk 
menghabiskan sisa 
masa kerjanya untuk 
berkarir di organisasi 
ini 
- Rasa percaya 
pegawai secara 
emosional terhadap 
organisasi, 
- Perasaan pegawai 
bahwa organisasi 
merupakan bagian 
dari hidupnya, 
- Kesediaan pegawai 
untuk mengabdikan 
hidupnya kepada 
organisasi. 

- Kecintaan pegawai 
kepada organisasi 
karena secara 
rasional bermanfaat 
baik dari segi 
psikologis maupun 
ekonomi 
- Keinginan bertahan 
dengan pekerjaannya 
atau jabatannya, 
 
- Kesediaan 
mengorbankan 
kepentingan pribadi 
daripada menunda 
pekerjaan, 
- Ketertarikan 
pegawai pada 
pekerjaan saat ini, 

- Perasaan terganggu 
dalam hidup bila 
meninggalkan 
pekerjaan saat ini. 
- Kesetiaan yang 
tinggi terhadap 
organisasi, 
- Mendapat rasa 
bahagia karena 
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Tabel III.2 
Operasionalisasi Variabel Penelitian (Lanjutan) 

 

Sumber: Data Diolah Penulis (2015) 

Variabel Definisi 
(Konsep Variabel) 

Dimensi Indikator Skala 
Pengukuran 

Instrumen 

 

  

terlibat dalam suatu 
organisasi, 
KOM12: Memiliki 
kebanggaan karena 
bekerja disuatu 
organisasi, 
KOM13: Rasa 
memiliki organisasi 
yang tinggi 

 terlibat dalam suatu 
organisasi, 
- Memiliki 
kebanggaan karena 
bekerja disuatu 
organisasi, 
- Rasa memiliki 
organisasi yang 
tinggi 

Turnover 
Intentions 
(TIN) 

Intensi turnover 
adalah 
kecenderungan atau 
niat karyawan 
untuk berhenti 
bekerja dari 
pekerjaannya secara 
sukarela menurut 
pilihan 
(Nathalia, 2010) 

1. Intention to 
quit (niat untuk 
keluar) 

 
 
 
 
 
 
2. Job search 
(pencarian 
pekerjaan) 

 
 
 
 
 
3. Thinking of 
quit(memikirkan 
keluar) 

TIN1: Absensi 
karyawan semakin 
meningkat 
TIN2: Mulai malas 
bekerja 
TIN3: Peningkatan 
pelanggaran tata tertib 
TIN4: Peningkatan 
protes terhadap atasan 
TIN5: Perilaku positif 
yang berbeda dari 
biasanya 
TIN6: Mencari 
alternatif pekerjaan 
yang  lain 
TIN7:Adanya 
kesempatan kerja 
ditempat lain 
TIN8: Perusahaan lain 
yang menawarkan gaji 
atau jabatan lebih 
tinggi 
TIN9: Memikirkan 
untuk keluar keluar 
dalam waktu dekat 
TIN10: Memikirkan 
untuk 
mengembangkan karir 
diperusahaan lain 
TIN11: Tidak adanya 
kepuasan atau 
komitmen 
diperusahaan yang 
sekarang 

Diasumsikan 
dengan interval 

- Absensi karyawan 
semakin meningkat 
 
- Mulai malas bekerja 
 
- Peningkatan 
pelanggaran tata terti 
- Peningkatan protes 
terhadap atasan 
- Perilaku positif 
yang berbeda dari 
biasanya 
- Mencari alternatif 
pekerjaan yang lain 
 
- Adanya kesempatan 
kerja ditempat lain 
 
- Perusahaan lain 
yang menawarkan 
gaji atau jabatan lebih 
tinggi 
- Memikirkan untuk 
keluar keluar dalam 
waktu dekat 
- Memikirkan untuk 
mengembangkan 
karir diperusahaan 
lain 
- Tidak adanya 
kepuasan atau 
komitmen 
diperusahaan yang 
sekarang 
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3.3 Metode Analisis Data 

Metode analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji kualitas data, 

uji asumsi klasik dan uji hipotesis. 

i. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan informasi mengenai 

karakteristik variabel penelitian yang utama dan daftar demografi responden. 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat 

rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, 

kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2011 : 19). Priyatno 

(2010 : 12) menjelaskan bahwa analisis deskriptif menggambarkan tentang 

ringkasan data – data penelitian seperti mean, standar deviasi, variasi, modus, dll. 

Juga dilakukan pengukuran skewness dan kurtosis untuk menggambarkan 

distribusi data apakah normal atau tidak. 

 

ii. Uji Kualitas Data 

Untuk melakukan uji kualitas data atas data primer ini, maka peneliti 

menggunakan uji validitas dan reliabilitas. 

a. Uji Validitas 

Sebagaimana dikemukakan dimuka, bahwa validitas adalah ukuran yang 

menunjukkan sejauh mana instrumen pengukur mampu mengukur apa yang 

diukur. Menurut Ghozali (2011 : 52) uji validitas digunakan untuk mengukur sah 

atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika 

pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan 
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diukur oleh kusioner tersebut. Pengujian menggunakan dua sisi dengan taraf 

signifikasi 0,05. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut: 

1) Jika rhitung ≥ rtabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau 

item-item pertanyaan berkolerasi signifikan terhadap skor total 

(dinyatakan valid) 

2) Jika rhitung< rtabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau 

item-item pertanyaan tidak berkolerasi signifikan terhadap skor total 

(dinyatakan tidak valid). (Priyatno, 2010:94) 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk diinginkan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang tidak baik akan bersifat tendensius 

mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen 

yang sudah dapat dipercaya, yang realibel akan menghasilkan data yang dapat 

dipercaya juga. 

Reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Uji reliabilitas ini digunakan 

untuk menguji konsistensi data dalam jangka waktu tertentu, yaitu untuk 

mengetahui sejauh mana pengukuran yang digunakan dapat dipercaya atau 

diandalkan. Variabel-variabel tersebut dikatakan cronbach alpha nya memiliki 

nilai lebih besar 0,70 yang berarti bahwa instrumen tersebut dapat dipergunakan 

sebagai pengumpul data yng handal yaitu hasil pengukuran relatif koefisien jika 
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dilakukan pengukuran ulang. Uji realibilitas ini bertujuan untuk melihat 

konsistensi (Ghozali, 2011:48). 

 

iii. Uji Asumsi Klasik 

Untuk melakukan uji asumsi klasik atas data primer ini, maka peneliti 

melakukan uji normalitas, uji multikolonieritas dan uji heteroskedastisitas. 

a. Uji Normalitas Data 

Menurut Ghozali (2011:160) uji normalitas bertujuan apakah dalam 

model regresi variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas) 

mempunyai kontribusi atau tidak. Penelitian yang menggunakan metode yang 

lebih handal untuk menguji data mempunyai distribusi normal atau tidak yaitu 

dengan melihat Normal Probability Plot. Model Regresi yang baik adalah data 

distribusi normal atau mendekati normal, untuk mendeteksi normalitas dapat 

dilakukan dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik. 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah suatu model 

regresi terdapat korelasi antar variabel bebas (independen). Pengujian 

multikolinearitas dilihat dari besaran VIF (Variance Inflation Factor) dan 

Tolerance. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen terpilih yang 

tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah 

sama dengan nilai VIF = 1/Tolerance. Nilai cut off yang umum dipakai untuk 

menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai Tolerance< 0,10 atau sama 

dengan nilai VIF > 10 (Ghozali, 2011:106). 
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c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke satu 

pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau 

jika tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011:139). 

Pada saat mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat ditentukan 

dengan melihat grafik Plot (Scatterplot) antara nilai prediksi variabel terikat 

(ZPRED) dengan residual (SRESID). Jika grafik plot menunjukkan suatu pola titik 

yang bergelombang atau melebar kemudian menyempit, maka dapat disimpulkan 

bahwa telah terjadi heteroskedastisitas. Namun, jika tidak ada pola yang jelas, 

serat titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak 

terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011:139). 

 

iv. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau 

lebih variabel independen (X1,X2,X3,…,Xn) dengan satu variabel dependen yang 

digunakan untuk memprediksi atau meramalkan suatu nilai variabel dependen 

berdasarkan variabel independen (Priyatno, 2012:80).  

Model ini digunakan untuk menguji apakah ada hubungan sebab akibat 

antara kedua variabel untuk meneliti seberapa besar pengaruh antara variabel 

Faktor – faktor pendorong..., Muhammad Reza Afriandhi, Ma.-IBS, 2015



53 
 

independen, yaitu kepuasan kerja dan komitmen organisasi terhadap variabel 

dependen, yaitu turnover intention. Persamaan regresinya sebagai berikut: 

 

 

 

Dimana: 

TIN = Turnover Intention   

PIS = Pekerjaan Itu Sendiri  β1=Koefisien Regresi Pekerjaan Itu Sendiri 

UAG = Upah atau Gaji  β2= Koefisien Regresi Upah atau Gaji 

SPV= Supervisi   β3= Koefisien Regresi Supervisi 

RKJ = Rekan Kerja   β4= Koefisien Regresi Rekan Kerja 

KOM = Komitmen Organisasi β5= Koefisien Regresi Komitmen Organisasi 

a = Bilangan Konstanta (harga Y, bila X=0) 

e = error yang ditolerir (5%) 

 

v. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan melalui: 

a. Uji Statistik t 

Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen 

dengan variabel dependen secara parsial. Untuk mengetahui apakah terdapat 

pengaruh yang signifikan dari variabel masing-masing independen yaitu: 

kepuasan kerja dan komitmen organisasi terhadap satu variabel dependen, yaitu 

TIN= a + β1PIS + β2UAG +β3SPV +β4RKJ +β5KOM + e 
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persepsi karyawan Hotel Alpine mengenai turnover intention, maka nilai 

signifikan t dibandingkan dengan derajat kepercayaannya. 

Apabila sig t lebih besar dari 0,05 maka Ho diterima. Demikian pula 

sebaliknya jika sig t lebih kecil dari 0,05, maka Ho ditolak. Bila Ho ditolak ini 

berarti ada hubungan yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel 

dependen (Ghozali, 2011:101). 

b. Uji Statistik Fisher (F) 

Model regresi linier berganda di atas, untuk membuktikan apakah 

variabel-variabel independen secara simultan mempunyai pengaruh terhadap 

variabel dependen, maka dilakukan uji F. Uji F dilakukan dengan tujuan untuk 

menguji keseluruhan variabel independen, yaitu: kepuasan kerja dan komitmen 

organisasi terhadap satu variabel dependen, yaitupersepsi karyawan Hotel Alpine 

mengenai turnover intention. Secara bebas dengan signifikan sebesar 0,05, dapat 

disimpulkan (Ghozali, 2011:98). 

1) Jika nilai signifikan < 0,05 maka Ha diterima dan Ho ditolak, ini 

berarti menyatakan bahwa semua variabel independen atau bebas tidak 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen 

atau terikat. 

2) Jika nilai signifikan > 0,05 maka Ha ditolak dan Ho diterima, ini 

berarti menyatakan bahwa semua variabel independen atau bebas 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen 

atau terikat. 
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c. Uji Koefisien Determinan (Adjusted R2) 

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Pada pengujian 

hipotesis pertama koefisien determinasi dilihat dari besarnya nilai (Adjusted R2) 

untuk mengetahui seberapa jauh variabel bebas yaitu kepuasan kerja dan 

komitmen organisasi serta pengaruhnya terhadap persepsi karyawan Hotel Alpine 

mengenai turnover intention. Nilai (Adjusted R2) mempunyai interval antara 0 dan 

1. Jika nilai Adjusted R2 bernilai besar (mendeteksi 1) berarti variabel bebas dapat 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 

variabel dependen. Sedangkan jika (Adjusted R2) bernilai kecil berarti kemampuan 

variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Secara 

umum koefisien determinasi untuk data silang (crossection) relatif rendah karena 

adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk 

data runtun waktu (time series) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi 

yang tinggi (Ghozali, 2011 : 97). 

3.4 Dimensional Variabel 

A. Kepuasan Kerja (Job Satisfaction) 

Luthans (2006: 243) mendefinisikan kepuasan kerja sebagai keadaan 

emosi yang senang atau emosi positif yang berasal dari penilaian pekerjaan atau 

pengalaman kerja seseorang.  

Luthans (1998) yang di kutip dalam Tella et al., (2007 : 5) menunjukan 

adanya faktor penting yang mendorong tingkat kepuasan kerja karyawan yaitu: 
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1. Pekerjaan itu sendiri. Sejauhmana karyawan memandang pekerjaannya 

sebagai pekerjaan yang menarik, memberikan kesempatan untuk 

belajar, dan peluang untuk menerima tanggung jawab, 

2. Upah atau Gaji. Merupakan jumlah balas jasa finansial yang diterima 

karyawan dan tingkat dimana hal ini dipandang sebagai suatu hal yang 

adil dalam oganisasi, 

3. Supervisi (Pengawasan). Merupakan kemampuan penyelia untuk 

memberikan bantuan secara teknis maupun memberikan dukungan, dan 

4. Rekan Kerja. Merupakan suatu tingkatan dimana rekan kerja 

memberikan dukungan. 

B. Komitmen Organisasional (Organizational Commitment) 

Allen dan Meyer (1991 : 67) merumuskan suatu definisi mengenai 

komitmen dalam berorganisasi sebagai suatu konstruk psikologis yang merupakan 

karakteristik hubungan anggota organisasi dengan organisasinya dan memiliki 

implikasi terhadap keputusan individu untuk melanjutkan keanggotaannya dalam 

berorganisasi. Berdasarkan definisi tersebut anggota yang memiliki komitmen 

terhadap organisasinya akan lebih dapat bertahan sebagai bagian dari organisasi 

dibandingkan anggota yang tidak memiliki komitmen terhadap organisasi. 
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Allen dan Meyer (1991 : 69 - 71) menggolongkan multidimensi dari 

komitmen organisasi menjadi tiga komponen model, dan ketiga dimensi tersebut 

akan digunakan dalam penelitian komitmen organisasional, yaitu: 

1. Komitmen afektif (affective commitment), adalah suatu pendekatan 

emosional dari individu dalam keterlibatan dengan organisasi, 

sehingga individu akan merasa dihubungkan dengan organisasi, 

berkaitan dengan emosional, identifikasi dan keterlibatan pegawai di 

dalam suatu organisasi, 

2. Komitmen berkelangsungan (continuance commitment), adalah hasrat 

yang dimiliki oleh individu, didasarkan pada persepsi pegawai tentang 

kerugian yang akan dihadapinya jika ia meninggalkan organisasi, 

sehingga individu merasa membutuhkan untuk dihubungkan dengan 

organisasi, dan 

3. Komitmen normatif (Normative commitment), adalah perasaan-perasaan 

pegawai tentang kewajiban yang harus ia berikan kepada organisasi, 

dan tindakan tersebut merupakan hal benar yang harus dilakukan. 

C. Keinginan Berpindah Karyawan (Turnover Intentions) 

Nathalia (2010 : 22) mendefinisikan intensi turnover adalah 

kecenderungan atau niat karyawan untuk berhenti bekerja dari pekerjaannya 

secara sukarela menurut pilihan. Intensi turnover ada di bawah kontrol individu, 
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sehingga dapat memberikan hasil pemikiran yang lebih cepat dan relatif mudah 

diprediksi dibanding perilaku orang melakukan perpindahan pekerjaan. Turnover 

mengarah pada kenyataan akhir yang dihadapi organisasi berupa jumlah karyawan 

yang meninggalkan organisasi pada periode tertentu, sedangkan keinginan 

berpindah mengacu pada hasil evaluasi individu mengenai kelanjutan 

hubungannya dengan organisasi dan belum diwujudkan dalam tindakan pasti 

meninggalkan organisasi. 

 Faktor – faktor penentu turnover intentions dapat dibagi menjadi 3, yaitu: 

1. Kecenderungan individu berfikir untuk meninggalkan organisasi. 

2. Kemungkinan individu akan mencari pekerjaan pada organisasi lain. 

3. Kemungkinan individu untuk meninggalkan organisasi. 

3.5 Penelitian – Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka 

penyusunan penelitian ini. Kegunaannya untuk mengetahui hasil yang telah 

dilakukan oleh peneliti terdahulu. Pada penelitiannya, Meyer et al., (1993) 

menggunakan variabel penelitian tiga komponen komitmen organisasional 

(komitmen affective, komitmen continuance dan komitmen normatif), kepuasan 

kerja dan keinginan berpindah karyawan (turnover intentions). Penelitian dengan 

judul “Commitment to organizations and occupation :Extention and test of a 

three component conceptualization” menunjukkan hasil bahwa baik komitmen 

affective maupun komitmen continuance berhubungan negatif dengan maksud 

turnover. 
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Grant et al (2001), dengan menggunakan keinginan berpindah karyawan 

sebagai variabel dependen serta komitmen organisasional, kepuasan kerja, dan 

motivasi interisik sebagai variabel independen, melakukan penelitian pada 

beberapa sales people. Penelitian dengan judul “The role of satisfaction with 

territory design on the motivation, attitudes and work outcomes of salespeople” 

menunjukan hasil bahwa kepuasan kerja dan komitmen organisasional 

berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat turnover intentions dari 

perusahaan. 

Pada penelitiannya, Malik (2010) menemukan sejumlah hasil penelitian 

berupa hubungan yang positif antara kepuasan kerja dengan komitmen organisasi. 

Penelitian dengan judul “Job Satisfaction and Organizational Commitment of 

Universuty Teachers in Public Sector of Pakistan”, menghasilkan korelasi yang 

kuat antara kepuasan kerja dengan komitmen organisasi didalam University 

Teachers in Public of Pakistan. Semakin tinggi kepuasan kerja didalam suatu 

pekerjaan maka akan menambah tingkat komitmen karyawan untuk 

melangsungkan pekerjaan ditempat mereka bekerja. 

Penelitian lain yang dilakukan Sinem Aydogdu & Baris Asikgil (2011), 

dengan judul “An Empirical Study of the Relationship Among Job Satisfaction, 

Organizational Commitment and Turnover Intention”, menunjukan bahwa hasil 

yang didapat kurang lebih sama dengan hasil – hasil yang dilakukan oleh 

penelitian sebelumnya. Variabel yang digunakan yaitu kepuasan kerja, komitmen 

organisasional, turnover intentions karyawan dan turnover. Hasilnya menunjukan 

bahwa kepuasan kerja dan komitmen organisasi secara independen mempunyai 
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kontribusi besar terhadap turnover intentions karyawan dan akhirnya membuat 

karyawan tersebut memutuskan untuk keluar dari perusahaan. 

Sara De Gieter & Joeri Hofmans & Roland G. Pepermans (2011), dengan 

menggunakan beberapa variabel antara lain kepuasan kerja, komitmen organisasi, 

intention to quit dan nurseturnover melakukan penelitan penyebab turnover 

karyawanyang berjudul “Revisiting the impact of job satisfaction and 

organizational commitment on nurse turnover intention: An individual differences 

analysis “ menggunakan JSS (Job Satisfaction Survey) pada variabel kepuasan 

kerja dan OCQ (Organizational Commitment Questionnaire) pada variabel 

komitmen organisasi. Hasilnya menunjukan bahwa semakin rendah kepuasan 

kerja dan komitmen organisasionalnya maka keinginan untuk keluar dari 

pekerjaan semakin besar dan akhirnya terjadi turnover. 

Agung Wahyu Handaru & Nailul Muna (2012), melakukan penelitian 

pada PT Jamsostek Pusat di Jakarta dan menemukan hasil bahwa komitmen 

organisasi sangat penting dalam mempengaruhi turnover intention. Penelitian 

yang berjudul “Pengaruh Kepuasan Gaji dan Komitmen Organisasi Terhadap 

Intensi Turnover pada Divisi PT JAMSOSTEK” juga mendapatkan hasil yang 

mengemukakan bahwa apabila komitmen karyawan tinggi maka mempengaruhi 

turnover intentions karyawanyang semakin menurun. 

Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Eddy M. Sutanto dan Carin 

Gunawan (2013) yang berjudul “Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasional dan 

Turnover Intentions” mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil uji hipotesis (uji 

F), secara simultan Kepuasan Kerja (X1) dan Komitmen Organisasional (X2) 
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berpengaruh signifikan terhadap Turnover Intentions (Y). Selain itu, variabel 

Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasional secara simultan memiliki keeratan 

hubungan yang sangat kuat terhadap Turnover Intentions. 

Tabel III.3 
Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu tentang Turnover Intentions 

No Peneliti (Tahun) Variabel Hasil 
 Meyer et al., 

(1993) 
Komitmen affective, 
komitmen 
continuance dan 
komitmen normatif, 
kepuasan kerja dan 
keinginan 

Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa baik komitmen affective 
maupun komitmen continuance 
berhubungan negatif dengan 
maksud turnover 

1 Grant et al  
(2001) 

Dependen :  
Keinginan untuk keluar 

dari organisasi 
Independen :  

Komitmen Organisasi, 
Kepuasan kerja, Motivasi 

Interisik 

Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa komitmen organisasional 
dan kepuasan kerja berpengaruh 

signifikan negatif terhadap tingkat 
turnover intentions dari organisasi. 

2 Malik 
(2010) 

Hubungan positif antara 
kepuasan kerja dengan 
komitmen organisasi 

Hasil penelitian menunjukan bahwa 
semakin tinggi tingkat kepuasan 

karyawan maka akan meningkatkan 
komitmen karyawan untuk tetap 
bekerja pada perusahaan tersebut 

3 Sinem Aydogdu & 
Baris Asikgil  

(2011) 

 
 

Kepuasan kerja,  
komitmen 

organisasional, 
turnover intentions 

karyawan dan turnover 

Hasilnya menunjukkan bahwa 
kepuasan kerja dan komitmen 

organisasional secara independen 
mempunyai kontribusi besar 
terhadap turnover intentions 

karyawan dan akhirnya 
membuatkaryawan tersebut 

memutuskan untuk keluar dari 
perusahaan. 

4 Sara De Gieter & 
Joeri Hofmans & 

Roland G. 
Pepermans (2011) 

kepuasan kerja, 
komitmen organisasi, 
intention to quit dan 
nurseturnover 

Hasilnya menunjukan bahwa 
semakin rendah kepuasan kerja dan 

komitmen organisasional maka 
keinginan untuk keluar dari 

pekerjaan semakin besar dan 
akhirnya terjadi turnover. 

5 Agung Wahyu 
Handaru &Nailul 

Muna  
(2012) 

Kepuasan gaji; 
komitmen organisasi; 

turnover intentions 

Hasilnya apabila komitmen 
karyawan tinggi maka intentions 

karyawan semakin menurun. 

6 Eddy M. Sutanto 
dan Carin 

Gunawan (2013) 

Kepuasan kerja, 
Komitmen organisasi 

dan Turnover Intentins 

Kepuasan Kerja dan Komitmen 
Organisasional secara simultan 

memiliki keeratan hubungan yang 
sangat kuat terhadap Turnover 

Intentions. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Deskripsi Data 

1. Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel ini 

memiliki pengaruh terhadap keinginan untuk keluar karyawan yang bekerja pada 

Hotel Alpine Jakarta Pusat. Aspek yang diteliti meliputi variabel pekerjaan itu 

sendiri (PIS), upah atau gaji (UAG), supervisi (SPV), rekan kerja (RKJ), 

komitmen organisasi (KOM), dan turnover intentions (TIN).Data diperoleh dari 

hasil kuesioner yang merupakan data primer dengan 82 (delapan puluh dua) 

karyawan sebagai responden yang bekerja di Hotel Alpine Jakarta Pusat. 

Untuk mengetahui berapa banyak responden yang ikut serta dalam 

penelitian ini, dapat dilihat pada Tabel IV.1 di bawah ini: 

Tabel IV.1 

Jumlah Responden 

No. Nama Hotel Jumlah Probabilitas 

1. Hotel Alpine Jakarta Pusat             82 1 

 Total             82 1 

Sumber: Data primer yang diolah, 2015 

 

Sampel yang diambil sebesar 82 orang dikarenakan peneliti mengambil 

metode slovin dalam mengambil sampel yaitu: 
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n = N  
     1 + Ne2 

Dimana:  
 

n = Jumlah Sampel 
N = Jumlah Populasi 
e = Batas Toleransi Kesalahan (5%) 

Dari rumus diatas maka dapat dihasilkan: 

n = N  
 1 + Ne2 

n=              103  
1 + (103.0,05)2 

n=  82 responden 
 

Peneliti membagikan kuesioner dengan cara meminta izin kepada HRD 

agar HRD dapat menyebarkan kuesioner tersebut kepada karyawannya lalu 

menunggu sekitar 2 – 3 hari untuk mengambil hasil dari kuesioner tersebut. 

 

Tabel IV.2 

Rincian Pembagian dan Pengembalian Kuesioner 

Kuesioner Jumlah Persentase 

Kuesioner yang disebar 82 100% 

Kuesioner yang kembali 82 100% 

Kuesioner yang tidak kembali 0 0% 

Kuesioner yang digugurkan 0 0% 

Kuesioner yang digunakan 82 100% 

Respon rate 82/82 x 100% = 100% 

Usable Respon Rate 82/82 x 100% = 100% 

Sumber: Data primer yang diolah, 2015 

Berdasarkan Tabel IV.2 menunjukan bahwa kuesioner yang disebar ke 

responden sebanyak 82 kuesioner dan yang terkumpul sebanyak 82. Tidak 
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terdapat kuesioner yang digugurkan, sehingga secara keseluruhan jumlah 

kuesioner yang layak digunakan untuk dianalisis sebanyak 82 kuesioner. 

2. Uji Kualitas Data (Pre-Test) 

a. Uji Validitas 

Menurut Ghozali (2011:52) uji validitas digunakan untuk mengukur sah 

atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika 

pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan 

diukur oleh kusioner tersebut. 

Jumlah responden yang menjadi subyek penelitian berkaitan dengan 

partisipasinya dalam penelitian ini adalah karyawan yang telah bekerja minimal 1 

tahun di Hotel Alpine Jakarta Pusat berjumlah 20 orang. Penelitian ini dilakukan 

untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas memiliki pengaruh terhadap 

variabel terikat. 

Aspek yang diteliti meliputi variabel pekerjaan itu sendiri (PIS), upah 

atau gaji (UAG), supervisi (SPV), rekan kerja (RKJ), komitmen organisasi 

(KOM), dan turnover intentions (TIN). Data diperoleh dari hasil kuesioner yang 

merupakan data primer dengan 20 karyawan Hotel Alpine sebagai responden. 

Tabel IV.3 

Daftar karyawan Hotel Alpine dalam Pengujian Validitas 

Responden Jumlah Responden 

Karyawan Hotel Alpine 20 

Total Responden 20 

  Sumber: Data primer yang diolah, 2015 
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Uji validitas dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara skor yang 

diperoleh pada masing-masing item pernyataan dengan skor total individu. Uji 

validitas dilakukan dengan menguji 20 jawaban responden. Jumlah item 

pernyataan yang diuji validitasnya sebanyak 48 item, terdiri dari pernyataan 

variabel kepuasan kerja sebanyak 24 item, pernyataan variabel komitmen 

organisasi sebanyak 13 item, dan pernyataan variabel turnover intentions 

sebanyak 11 item. 

Dengan menggunakan uji dua sisi (two-tailed) dengan taraf signifikasi 

5% maka nilai rtabel dalam penelitian ini adalah 0,444.Item pernyataan dinyatakan 

valid jika nilai rhitung> dari rtabel. 

Tabel IV.4 

Hasil Uji Validitas (Pre-Test) 

Variabel Butir 
Pernyataan 

Nilai Korelasi (Pearson 

Correlation) 
Keterangan 

 

 

 

 

 

 

 

PIS 

X1.1 0,051 Tidak Valid 

X1.2 0,451 Valid 

X1.3 -0,252 Tidak Valid 

X1.4 0,064 Tidak Valid 

X1.5 0,544 Valid 

X1.6 0,736 Valid 

X1.7 0,686 Valid 

X1.8 0,609 Valid 

X1.9 0,469 Valid 

X1.10 0,617 Valid 

X1.11 0,485 Valid 

X1.12 0,036 Tidak Valid 

X1.13 0,274 Tidak Valid 

X1.14 0,008 Tidak Valid 

X1.15 0,492 Valid 

X1.16 0,240 Tidak Valid 
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 X1.17 0,578 Valid 

X1.18 0,325 Tidak Valid 

X1.19 0,496 Valid 

X1.20 0,082 Tidak Valid 

X1.21 0,444 Valid 

X1.22 0,416 Tidak Valid 

X1.23 0,393 Tidak Valid 

X1.24 0,569 Valid 

 

 

 

 

 

KOM 

X2.25 0,879 Valid 

X2.26 0,859 Valid 

X2.27 0,783 Valid 

X2.28 0,853 Valid 

X2.29 0,840 Valid 

X2.30 0,450 Valid 

X2.31 0,038 Tidak Valid 

X2.32 0,047 Tidak Valid 

X2.33 0,713 Valid 

X2.34 0,886 Valid 

X2.35 0,930 Valid 

X2.36 0,860 Valid 

X2.37 0,865 Valid 

 

 

 

TIN 

Y.38 -0,095 Tidak Valid 

Y.39 0,713 Valid 

Y.40 0,714 Valid 

Y.41 0,629 Valid 

Y.42 0,294 Tidak Valid 

Y.43 0,629 Valid 

Y.44 0,585 Valid 

Y.45 0,460 Valid 

Y.46 0,498 Valid 

Y.47 0,573 Valid 

Y.48 0,657 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah, 2015 
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Dari hasil uji validitas pada tabel IV.4 terhadap pernyataan variabel Kepuasan 

Kerja diketahui dari 24 pernyataan ada 12 pernyataan yang valid dan 12 

pernyataan yang tidak valid. Karena variabel kepuasan kerja memiliki 24 

pernyataan maka peneliti akan menggugurkan pernyataan yang tidak valid dan 

memakai 12 pernyataan yang valid untuk dijadikan kuesioner penelitian. 

Selanjutnya dari hasil uji validitas terhadap pernyataan variabel 

Komitmen Organisasi diketahui dari 13 pernyataan ada 11 pernyataan yang valid 

dan 2 pernyataan yang tidak valid. Dari 11 pernyataan yang valid, peneliti akan 

gunakan untuk kuesioner penelitian dan 2 item yang tidak valid di hilangkan dari 

kuesioner penelitian. 

Dari hasil uji validitas terhadap pernyataan variabel Turnover Intentions 

diketahui dari 11 pernyataan ada 9 pernyataan yang valid dan 2 pernyataan yang 

tidak valid. Dari 9 pernyataan yang valid, peneliti akan gunakan untuk kuesioner 

penelitian dan 2 item yang tidak valid di hilangkan dari kuesioner penelitian. 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas ini digunakan untuk menguji konsistensi data dalam 

jangka waktu tertentu, yaitu untuk mengetahui sejauh mana pengukuran yang 

digunakan dapat dipercaya atau diandalkan. Variabel-variabel tersebut dikatakan 

cronbach alpha nya memiliki nilai lebih besar 0,70 yang berarti bahwa instrumen 

tersebut dapat dipergunakan sebagai pengumpul data yng handal yaitu hasil 

pengukuran relatif koefisien jika dilakukan pengukuran ulang. Uji realibilitas ini 

bertujuan untuk melihat konsistensi (Ghozali, 2011:47-48) 
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Tabel IV.5 
Hasil Perhitungan Uji Reliabilitas (Pre-Test) 

Variabel Cronbach Alpha >/< Tetapan Keterangan 

Kepuasan Kerja 0,731 > 0,70 Reliabel 

Komitmen Organisasi 0,929 > 0,70 Reliabel 

Turnover Intentions 0,729 > 0,70 Reliabel 

Sumber: Data primer yang diolah, 2015 

Berdasarkan Tabel IV.5, menunjukkan bahwa semua variabel memiliki 

nilai cronbach’s alpha yang melebihi 0,70 sehingga dapat dikatakan bahwa 

seluruh pernyataan yang mewakili variabel-variabel uji adalah reliabel. Jika 

variabel memberikan nilai tersebut maka dapat menghasilkan data yang dapat 

dipercaya. 

 

3. Deskripsi Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah karyawan yang bekerja pada 

Hotel Alpine Jakarta Pusat. Karakteristik responden penelitian meliputi jenis 

kelamin, usia, dan pendidikan terakhir. Karakteristik responden dapat dilihat pada 

Grafik IV.1, Grafik IV.2, dan Grafik IV.3. 

 

Grafik IV.1 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

 

Sumber: Data primer yang diolah, 2015 

79% 

21% 

Jenis Kelamin 

Laki - Laki

Wanita
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Grafik IV.1 menunjukkan jumlah responden berdasarkan jenis kelamin. 

Pada Grafik IV.1 dapat diketahui jumlah responden laki-laki sebanyak 65 orang 

(79%) dan perempuan sebanyak 17 orang (21%), sehingga sebagian besar 

responden berjenis kelamin laki-laki. 

Dari data responden yang didapat, lebih banyak laki-laki yang bekerja 

pada hotel tersebut dikarenakan laki-laki lebih bersedia untuk bekerja pada shift 

malam dibanding perempuan yang hanya bersedia untuk bekerja pada shift pagi 

dan siang saja. Pekerjaan yang dilakukan dihotel tersebut juga lebih menguras 

fisik sehingga tenaga laki-laki lebih dibutuhkan untuk bekerja di hotel tersebut. 

 

Grafik IV.2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

 

Sumber: Data primer yang diolah, 2015 

Grafik IV. 2 berfungsi untuk mengetahui usia responden saat ini. Pada 

Grafik IV. 2 responden yang berusia 20-24 tahun sebanyak 13 orang (16%), usia 

25-35 tahun sebanyak 34 orang (42%), dan usia >35 tahun sebanyak 34 orang 

(42%). Dengan demikian, sebagian besar responden berusia 25-35 tahun dan >35 

tahun. 

Dari data usia yang dapat kita lihat menunjukan bahwa lebih banyak 

karyawan yang bekerja pada usia diatas 24 tahun karena karyawan yang usianya 

16% 

42% 

42% 

Usia 

20 - 24

25 - 35

>35
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sudah diatas 30 tahun lebih loyal dan mungkin lebih mempunyai komitmen yang 

lebih tinggi daripada usia muda yang tujuan bekerjanya masih hanya untuk 

mencari pengalaman kerja. 

Grafik IV.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

 

Sumber: Data primer yang diolah, 2015 

 

Grafik IV.3 berfungsi untuk mengetahui pendidkan terakhir responden 

saat ini. Dalam penelitian ini, jumlah responden yang pendidikan terakhir SMP 

sebanyak 1 orang (1%), pendidkan terakhir SMA sebanyak 68 orang (83%), 

pendidikan terakhir D3 sebanyak 2 orang (3%), dan pendidikan terakhir S1 

sebanyak 11 orang (13%).  

Dari data yang diperoleh maka dapat dilihat sebagian besar responden 

memiliki pendidikan terakhir SMA. Hal ini terjadi karena Hotel Alpine memiliki 

pekerjaan yang lebih banyak mengeluarkan tenaga fisik seperti menjadi bellboy, 

officeboy, dll yang rata – rata diperusahaan lainpun hanya membutuhkan minimal 

pendidikan terakhir dari SMA untuk melakukan pekerjaan tersebut. 

 

 

1% 

83% 

3% 
13% 

Pendidikan Terakhir 

SMP

SMA

D3
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4.2 Pengujian Hipotesis 

1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan informasi mengenai 

karakteristik variabel penelitian yang utama dan daftar demografi 

responden.Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data 

yang dilihat rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, 

range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2011:19).Dalam 

penelitian ini variabel yang digunakan adalah kepuasan kerja, komitmen 

organsasi, dan turnover intentions. Analisis penelitian berdasarkan pada hasil 

jawaban responden atas 32 item pernyataan. 

Berikut merupakan statistik deskriptif nilai minimum (min), nilai 

maksimum (max), nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi disajikan dalam Tabel 

IV.6 berikut: 

Tabel IV.6 

Hasil Statistik Deskriptif 

 
Sumber: Data primer yang diolah, 2015 

 

Tabel IV.6 di atas menunjukkan hasil pengukuran statistik deskriptif 

terhadap seluruh variabel independen dan variabel dependen dari 82 sampel yang 

diolah dengan 6 (enam)variabel yaitu pekerjaan itu sendiri, upah atau gaji, 
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supervise, rekan kerja,komitmen organisasi, dan turnover intentions. Seluruh 

variabel diukur mengunakan skala likert. Adapun penjelasan dari pengukuran 

statistik deskriptif adalah sebagai berikut: 

a. Variabel pekerjaan itu sendiri dengan menggunakan 2 item pernyataan 

dalam kuesioner mempunyai nilai rata– rata sebesar 6,11 dan nilai 

standar deviasi yang menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 0,71 

dari nilai rata – rata jawaban responden atas pernyataan tentang 

pekerjaan itu sendiri. Hal ini mengindikasikan bahwa rata – rata 

karyawan yang bekerja pada Hotel Alpine merasa sangat puas atas 

pekerjaan yang mereka lakukan. 

b. Variabel upah atau gaji dengan menggunakan 5 item pernyataan dalam 

kuesioner mempunyai nilai rata– rata sebesar 5,7 dan nilai standar 

deviasi yang menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 0,75 dari 

nilai rata – rata jawaban responden atas pernyataan tentang upah atau 

gaji. Hal ini mengindikasikan bahwa rata – rata karyawan yang bekerja 

pada Hotel Alpine sudah merasa puas atas upah atau gaji yang mereka 

terima. 

c. Variabel supervisi dengan menggunakan 1 item pernyataan dalam 

kuesioner mempunyai nilai rata– rata sebesar 5,9 dan nilai standar 

deviasi yang menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 0,87 dari 

nilai rata – rata jawaban responden atas pernyataan tentang supervisi. 

Hal ini mengindikasikan bahwa rata – rata karyawan yang bekerja 
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pada Hotel Alpine sudah merasa puas dengan supervisi di hotel 

tersebut. 

d. Variabel rekan kerja dengan menggunakan 2 item pernyataan dalam 

kuesioner mempunyai nilai rata– rata sebesar 6,12 dan nilai standar 

deviasi yang menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 0,58 dari 

nilai rata – rata jawaban responden atas pernyataan tentang rekan kerja. 

Hal ini mengindikasikan bahwa rata – rata karyawan yang bekerja 

pada Hotel Alpine sudah merasa sangat puas atas rekan kerja di hotel 

tersebut. 

e. Variabel komitmen organisasi dengan menggunakan 11 item 

pernyataan dalam kuesioner mempunyai nilai rata– rata sebesar 5,61 

dan nilai standar deviasi yang menunjukkan adanya penyimpangan 

sebesar 0,49 dari nilai rata– rata jawaban responden atas pernyataan 

tentang komitmen organisasi. Hal ini mengindikasikan bahwa karyawan 

Hotel Alpine memiliki tingkat komitmen yang cukup tinggi bagi 

organisasi di perusahaan tersebut. 

f. Variabel turnover intentions dengan menggunakan 9 item pernyataan 

dalam kuesioner mempunyai nilai rata– rata sebesar 2,9 dan nilai 

standar deviasi yang menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 0,48 

dari nilai rata– rata jawaban responden atas pernyataan tentang turnover 

intentions. Hal ini mengindikasikan bahwa rata – rata karyawan di 

Hotel Alpine tidak memikirkan untuk keluar dalam jangka waktu dekat 

ataupun mencari alternatif pekerjaan yang lainnya.  
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2. Uji Kualitas Data 

Tabel IV. 7 

Uji Validitas dan Reliabitas Karyawan Hotel Alpine 

Variabel Indikator Nilai Korelasi 
Pearson Correlation 

Kesimpulan Cronbach α Kesimpulan 

 
PIS 

PIS1 
PIS2 
PIS3 

0,716 
0,601 
0,671 

VALID 
VALID 
VALID 

 
0,355 

 
TIDAK 

RELIABEL 
 
UAG 

UAG1 
UAG2 
UAG3 
UAG4 

0,693 
0,787 
0,692 
0,751 

VALID 
VALID 
VALID 
VALID 

 
0,709 

 
RELIABEL 

SPV SPV1 
SPV2 

0,836 
0,821 

VALID 
VALID 

 
0,543 

TIDAK 
RELIABEL 

 
RKJ 

RKJ1 
RKJ2 
RKJ3 
RKJ4 

0,566 
0,665 
0,668 
0,502 

VALID 
VALID 
VALID 
VALID 

 
 

0,396 

 
TIDAK 

RELIABEL 

 
KOM 

KOM1 
KOM2 
KOM3 
KOM4 
KOM5 

0,896 
0,933 
0,900 
0,917 
0,821 

VALID 
VALID 
VALID 
VALID 
VALID 

 
 

0,937 

 
 

RELIABEL 

KOM6 
KOM7 

0,799 
0,768 

VALID 
VALID 

 
0,371 

TIDAK 
RELIABEL 

KOM8 
KOM9 
KOM10 
KOM11 

0,896 
0,897 
0,872 
0,863 

VALID 
VALID 
VALID 
VALID 

 
0,904 

 
RELIABEL 

 
TIN 

TIN1 
TIN2 
TIN3 

0,866 
0,935 
0,871 

VALID 
VALID 
VALID 

 
0,870 

 
RELIABEL 

TIN4 
TIN5 
TIN6 

0,847 
0,860 
0,654 

VALID 
VALID 
VALID 

 
0,700 

 
RELIABEL 

TIN7 
TIN8 

0, 850 
0,880 

VALID 
VALID 

 
0,663 

TIDAK 
RELIABEL 

Sumber: Data primer yang diolah, 2015 

Dari hasil uji validitas yang pada tabel IV. 7, peneliti tidak menemukan 

pernyataan yang tidak valid sehingga semua pernyataan pada tabel diatas akan 

digunakan untuk diolah data menggunakan SPSS. 

Untuk uji reliabitas, peneliti mengukur reliabitas per indikator dan 

hasilnya terdapat beberapa indikator yang tidak reliabel pada penelitian ini 
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sehingga peneliti menyarankan untuk menambahkan instrumen lain yang dapat 

dipercaya untuk dipakai pada penelitian selanjutnya.  

3. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas Data 

Menurut Ghozali (2011 : 160) uji normalitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki 

distribusi normal.Menentukan normalitas dapat dilakukan dengan uji statistik 

Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai signifikan > 0,05 maka dapat dikatakan bahwa 

data berdistribusi normal dan jika nilai signifikan < 0,05 maka dapat dikatakan 

bahwa data tidak berdistribusi normal. 

Dari hasil uji normalitas data menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov 

(Uji K-S), dapat dilihat bahwa nilai pada Asymp. Sig. (2 tailed) adalah 0,584 yang 

mananilai tersebut berada diatas 0,05. Dapat ditarik kesimpulan bahwa data 

berdistribusi normal. 

Tabel IV.8 

Uji Normalitas Data 

 
Sumber: Data primer yang diolah, 2015 
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Untuk memperjelas sebaran data dalam penelitian ini maka disajikan pula 

dalam Histogram dan grafik normal P-Plot dimana dasar pengambilan keputusan 

grafik P-Plot menurut Ghozali (2011) yaitu, model regresi yang baik adalah data 

distribusi normal atau mendekati normal, untuk mendeteksi normalitas dapat 

dilakukan dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik. 

Pada grafik normal P-Plot pada hal lampiran dapat dilihat bahwa titik– 

titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta arah penyebarannya mengikuti arah 

garis diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa distribusi data normal. Grafik 

tersebut menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi 

asumsi normalitas. 

 

b. Uji Multikolonieritas 

Uji Multikolonieritas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Pengujian 

multikolinearitas dilihat dari besaran VIF (Variance Inflation Factor) dan 

Tolerance. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen terpilih yang 

tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang 

rendah sama dengan nilai VIF = 1/Tolerance. Nilai cut off yang umum dipakai 

untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai Tolerance< 0,10 atau 

sama dengan nilai VIF > 10 (Ghozali, 2011:105– 106). Dasar pengambilan 

keputusan yaitu: 

Jika VIF > 10 maka Ha diterima (ada multikolonieritas) 

Jika VIF < 10 maka Ha ditolak (tidak ada multikolonieritas) 
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Hasil uji multikolonieritas dapat dilihat pada Tabel IV.9 di bawah ini: 

Tabel IV.9 

Uji Multikolonieritas 

 
Sumber: Data primer yang diolah, 2015 

Berdasarkan tabel hasil multikolonieritas di atas, variabel pekerjaan itu 

sendiri, upah atau gaji, supervise, rekan kerja, dan komitmen 

organisasimempunyai nilai VIF < 10.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

tidak terdapat multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi 

yang digunakan dalam penelitian ini. 

 

c.  Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke satu 

pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau 

jika tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011 : 139). 

Dari grafik scatterplot pada hal lampiran terlihat bahwa titik– titik 

menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada 

sumbu Y dan titik-titik ini terlihat tidak membentuk pola.Hal ini dapat 
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disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga 

model regresi layak dipakai. 

Untuk lebih memastikan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas 

pada model regresi penelitian ini dilakukan uji glejser.Uji glejser dilakukan 

dengan cara meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. 

Kriterianya adalah apabila variabel independen signifikan secara statistik 

mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi 

heteroskedastistias.Hasil uji glejser sebagai berikut: 

Tabel IV.10 

Hasil Uji Glejser 

 

Sumber: Data primer yang diolah, 2015 

Tabel diatas menunjukan bahwa nilai signifikansi variabel kepuasan 

kerja dan komitmen organisasi berada diatas tingkat kepercayaan 5% atau 0,05 

yang berarti tidak ada yang signifikan. Dalam uji glejser, jika variabel independen 

tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen berarti tidak terjadi gejala 

heteroskedastisitas. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam 

penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas. 
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4. Analisis Regresi Linier Berganda 

Setelah variable – variabel dalam penelitian ini terbebas dari masalah uji 

asumsi klasik, selanjutnya dapat dilakukan analisis regresi linear 

berganda.Analisis linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau 

lebih variabel independen (X1,X2,X3,…,Xn) dengan satu variabel dependen yang 

digunakan untuk memprediksi atau meramalkan suatu nilai variabel dependen 

berdasarkan variabel independen (Priyatno, 2012 : 80). 

Model ini digunakan untuk menguji apakah ada hubungan sebab akibat 

antara kedua variabel untuk meneliti seberapa besar pengaruh antara variabel 

independen, yaitu kepuasan kerja dan komitmen organisasiberpengaruh terhadap 

variabel dependen, yaitu turnover intentions). Persamaan regresinya sebagai 

berikut: 

 

 

Dimana: 

TIN = Turnover Intention   

PIS = Pekerjaan Itu Sendiri   

UAG = Upah atau Gaji   

SPV= Supervisi    

RKJ = Rekan Kerja    

KOM = Komitmen Organisasi  

β1=Koefisien Regresi Pekerjaan Itu Sendiri 

β2= Koefisien Regresi Upah atau Gaji 

TIN= a + β1PIS + β2UAG +β3SPV +β4RKJ +β5KOM + e 

Faktor – faktor pendorong..., Muhammad Reza Afriandhi, Ma.-IBS, 2015



80 
 

β3= Koefisien Regresi Supervisi 

β4= Koefisien Regresi Rekan Kerja 

β5= Koefisien Regresi Komitmen Organisasi 

a = Bilangan Konstanta (harga Y, bila X=0) 

e = error yang ditolerir (5%) 

Dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda, didapatkan hasil 

pengolahan data analisis regresi tersebut sebagai berikut: 

Tabel IV.11 

Analisis Regresi Linier Berganda 

 
Sumber: Data primer yang diolah, 2015 

 

Berdasarkan hasil analisis regresi di atas, maka dapat diperoleh suatu 

persamaan regresi sebagai berikut: 

Y = 5,741- 0,080X1 - 0,227X2 + 0,04 + 0,024 – 0,24 e 

a. Konstanta sebesar 5,741 artinya bahwa jika pekerjaan itu sendiri (PIS), 

upah atau gaji (UAG), supervisi (SPV), rekan kerja (RKJ) dan komitmen 

organisasi (KOM) nilainya adalah 0, maka turnover intentions (TIN) 

nilainya adalah 5,741. 
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b. Koefisien regresi pekerjaan itu sendiri sebesar -0,080, hal ini berarti 

bahwa jika variabel PIS bertambah satu satuan maka variabel TIN 

berkurang sebesar 0,080. 

c. Koefisien regresi upah atau gaji sebesar -0,227, hal ini berarti bahwa jika 

variabel UAG bertambah satu satuan maka variabel TIN berkurang 

sebesar 0,227. 

d. Koefisien regresi supervisi sebesar 0,040, hal ini berarti bahwa jika 

variabel SPV bertambah satu satuan maka variabel TIN bertambah 

sebesar 0,040. 

e. Koefisien regresi rekan kerja sebesar 0,024, hal ini berarti bahwa jika 

variabel RKJ bertambah satu satuan maka variabel TIN bertambah 

sebesar 0,024. 

f. Koefisien regresi komitmen organisasi sebesar -0,240, hal ini berarti 

bahwa jika variabel KOM bertambah satu satuan maka variabel TIN 

berkurang sebesar 0,240. 

 

5. Uji Hipotesis 

a. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen 

dengan variabel dependen secara parsial.Untuk mengetahui apakah terdapat 

pengaruh yang signifikan dari variabel masing-masing independen yaitu pekerjaan 

itu sendiri, upah atau gaji, supervisi, rekan kerjadan komitmen organisasiterhadap 

satu variabel dependen, yaitu turnover intentions. Maka, nilai signifikan 
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dibandingkan dengan taraf signifikasi sebesar 0,05.Nilai t-tabel untuk jumlah 

sampel 82 yaitu sebesar 1,9905. Hasil dari uji statistik t dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel IV.12 

Hasil Uji Statistik t 

 
Sumber: Data primer yang diolah, 2015 

1) Pengujian Hipotesis 1 (H1) 

Berdasarkan hasil uji t yang disajikan pada tabel di atas, variabel 

pekerjaan itu sendiri memiliki nilai signifikasi sebesar 0,243 (> 0,05), selain itu 

thitung< ttabel (-1,176 < 1,9905). Dengan demikian, maka H1 yang menyatakan 

bahwa pekerjaan itu sendiri memiliki pengaruh terhadap turnover intentions 

ditolak. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara 

pekerjaan itu sendiri dengan turnover intentions di Hotel Alpine. 

 

2) Pengujian Hipotesis 2 (H2) 

Berdasarkan hasil uji t yang disajikan pada tabel di atas, variabel upah 

atau gaji memiliki nilai signifikasi sebesar 0,001 (< 0,05), selain itu thitung> ttabel (-

3,304 > 1,9905). Dengan demikian, maka H2 yang menyatakan bahwa upah atau 

gaji memiliki pengaruh terhadap turnover intentions diterima. Hal ini 
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mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara upah atau 

dengan turnover intentions. Arah negatif yang ditunjukan pada tabel berarti upah 

atau gaji memiliki arah hubungan yang negatif dengan turnover intentions. 

 

3) Pengujian Hipotesis 3 (H3) 

Berdasarkan hasil uji t yang disajikan pada tabel di atas, variabel 

supervisi memiliki nilai signifikasi sebesar 0,482 (> 0,05), selain itu thitung< ttabel 

(0,707 < 1,9905). Dengan demikian, maka H3 yang menyatakan bahwa supervisi 

memiliki pengaruh terhadap turnover intentions ditolak. Hal ini mengindikasikan 

bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara supervisi  dengan turnover 

intentions di Hotel Alpine. 

 

4) Pengujian Hipotesis 4 (H4) 

Berdasarkan hasil uji t yang disajikan pada tabel di atas, variabel rekan 

kerja memiliki nilai signifikasi sebesar 0,782 (> 0,05), selain itu thitung< ttabel 

(0,278< 1,9905). Dengan demikian, maka H4 yang menyatakan bahwa rekan kerja 

memiliki pengaruh terhadap turnover intentions ditolak. Hal ini mengindikasikan 

bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara rekan kerja dengan turnover 

intentions di Hotel Alpine. 

 

5) Pengujian Hipotesis 5 (H5) 

Berdasarkan hasil uji t yang disajikan pada tabel di atas, variabel 

komitmen organisasi memiliki nilai signifikasi sebesar 0,022 (< 0,05), selain itu 
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thitung> ttabel (-2,330> 1,9905). Dengan demikian, maka H5 yang menyatakan 

bahwa komitmen organisasi memiliki pengaruh terhadap turnover 

intentionsditerima.Nilai negatif dari thitung berarti bahwa memiliki arah hubungan 

negatif, sehingga dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap turnover intentions. 

 

b.Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji F dilakukan dengan tujuan untuk menguji keseluruhan variabel 

independen, yaitu: kepuasan kerja dan komitmen organisasiterhadap satu variabel 

dependen, yaituturnover intentions. Secara bebas dengan signifikan sebesar 0,05, 

dapat disimpulkan (Ghozali, 2011:98). 

3) Jika nilai signifikan < 0,05 maka Ha diterima dan Ho ditolak, ini berarti 

menyatakan bahwa semua variabel independen atau bebas mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. 

4) Jika nilai signifikan > 0,05 maka Ha ditolak dan Ho diterima, ini berarti 

menyatakan bahwa semua variabel independen atau bebas tidak 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen 

atau terikat.Hasil dari uji statistik F dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel IV.13 

Hasil Uji Statistik F 

 
Sumber: Data primer yang diolah, 2015 
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Hasil dalam penelitian ini diperoleh signifikan F sebesar 0,000 (< 0,05). 

Dengan demikian, Ha diterima dan Ho ditolak, ini berarti menyatakan bahwa 

kepuasan kerja dan komitmen organisasimempunyai hubungan yang positif dan 

secara bersama-sama mempengaruhi turnover intentions. 

 

c. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Pada pengujian hipotesis 

pertama koefisien determinasi dilihat dari besarnya nilai (Adjusted R2) untuk 

mengetahui seberapa jauh variabel bebas yaitu kepuasan kerja dan komitmen 

organisasi serta pengaruhnya terhadap turnover intentions. Hasil dari uji koefisien 

determinasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 

Tabel IV.14 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

 
Sumber: Data primer yang diolah, 2015 

 

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa nilai adjusted R2 

sebesar 0,212. Dengan demikian kemampuan variabel pekerjaan itusendiri, upah 

atau gaji, supervisi, rekan kerja dankomitmen organisasi dalam menjelaskan 
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varians dari variabel turnover intentions adalah sebesar 21,2%, hal tersebut karena 

dari uji hipotesis yang sudah dilakukan telah mendapat hasil bahwa hanya 

variabel upah atau gaji dan komitmen organisasi yang mempengaruhi turnover 

intentions secara signifikan sedangkan sisanya 79,8% dijelaskan oleh faktor lain 

di luar model regresi seperti gaya kepemimpinan, iklim organisasi, dan budaya 

organisasi. 

 

4.3 Pembahasan 

Hasil yang didapat dari penelitian ini dengan melibatkan 82 karyawan 

yang bekerja pada Hotel Alpine Jakarta Pusat untuk masing-masing hasil uji 

hipotesis akan dijabarkan sebagai berikut: 

1. Pengaruh Pekerjaan Itu Sendiri terhadap Turnover Intentions 

Berdasarkan hasil uji t yang disajikan pada Tabel IV.11, variabel 

pekerjaan itu sendiri memiliki nilai signifikasi sebesar 0,243 (> 0,05), selain itu 

thitung< ttabel (-1,176 < 1,9905). Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa Ho 

diterima dan Ha ditolak.Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan itu sendiri tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap turnover intentions di Hotel Alpine. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Eby, Freeman, Rush & Lance 

(1999) menunjukkan bahwa berbagai tugas dapat memfasilitasi kepuasan kerja. 

Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa berbagai keterampilan memiliki efek 

yang kuat pada kepuasan kerja, menyiratkan bahwa semakin besar berbagai 

keterampilan yang karyawan dapat memanfaatkan dalam pekerjaan mereka, 

semakin tinggi tingkat kepuasan (Ting, 1997). 
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Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan dibandingkan dengan 

penelitian terdahulu maka hasil yang didapat tidak signifikan karena pekerjaan itu 

sendiri yang dilakukan oleh karyawan yang bekerja di Hotel Alpine tidak 

menentukan tingkat turnover intentions yang terjadi pada Hotel Apine. Hal ini 

menjelaskan bahwa seberat apapun pekerjaan yang mereka kerjakan tidak dapat 

mengukur tingkat kepuasan dari karyawan tersebut. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Liden, Wayne & Sparrowe (2000) 

yang melibatkan 337 karyawan dan supervisor mereka menemukan bahwa 

karakteristik pekerjaan yang diinginkan meningkatkan kepuasan kerja. 

Menggunakan sampel dari teknologi medis, Blau (1999) menyimpulkan bahwa 

tanggung jawab tugas meningkatkan kepuasan kerja secara keseluruhan. 

Demikian pula Culpin & Wright (2002) menemukan dalam penelitian mereka, 

kepuasan kerja yang dirasakan oleh manajer wanita yang bekerja diluar negeri 

menikmati perluasan tanggung jawab pekerjaan mereka. Kepuasan kerja 

perempuan ini meningkat karena mereka melihat dampak signifikan dari 

pekerjaan mereka pada karyawan mereka. 

Seharusnya tingkat pekerjaan dapat menentukan tingkat kepuasan pada 

karyawan yang akan mempengaruhi niat karyawan untuk tetap tinggal atau keluar 

dari perusahaan yang sekarang, tetapi karyawan yang bekerja di Hotel Alpine 

tidak merasa bahwa pekerjaan mereka dapat menentukan niat untuk tetap tinggal 

atau keluar dari perusahaannya karena karyawan merasa tingkat pekerjaan yang 

ringan ataupun berat jika dilakukan dengan keikhlasan maka akan terasa 

menyenangkan. Karyawan tersebut dapat membuat suasana pekerjaan lebih terasa 
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menyenangkan karena setiap karyawan melakukan pekerjaan dengan niat dan hati 

yang tulus terhadap pekerjaan yang mereka kerjakan. 

 2. Pengaruh Upah atau Gaji Terhadap Turnover Intentions 

Berdasarkan hasil uji t yang disajikan pada Tabel IV.11, variabel upah 

atau gaji memiliki nilai signifikasi sebesar 0,001 (< 0,05), selain itu thitung> ttabel (-

3,304> 1,9905). Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa Ho ditolak dan 

Ha diterima.Hal ini menunjukkan bahwa upah atau gaji berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap turnover intentions. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Voydanoff (1980) 

yang menunjukkan bahwa kompensasi moneter merupakan salah satu variabel 

yang paling signifikan dalam menjelaskan kepuasan kerja. Dalam studi mereka 

dari manajer sektor publik, Taylor & West (1992) menemukan bahwa tingkat 

upah mempengaruhi kepuasan kerja, lebih lanjut para karyawan publik 

membandingkan gaji mereka dengan orang-orang dari karyawan swasta dan 

mengalami tingkat yang lebih rendah dari kepuasan kerja. 

Upah atau gaji merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam 

menentukan kepuasan dan akan berdampak kepada pengaruhnya terhadap 

turnover intentions. Karyawan di Hotel Alpine sangat memperhatikan upah atau 

gaji yang diterimanya karena upah atau gaji merupakan faktor dalam pemenuhan 

kebutuhan, baik secara ekonomi maupun psikologis. Karyawan yang merasa upah 

atau gaji yang diterima tidak sepadan dengan tuntutan pekerjaan ataupun standar 

UMR yang berlaku akan memikirkan untuk keluar dari pekerjaannya dan mencari 

alternatif pekerjaan yang lebih baik, sedangkan karyawan yang merasa upah atau 
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gajinya telah sesuai dengan yang diharapkan dan telah memenuhi standar UMR 

akan memilih bertahan pada pekerjaannya dan tidak memikirkan untuk keluar dari 

pekerjaan yang sekarang. 

Lambert, Hogan, Barton & Lubbock (2001) menemukan hasil bahwa 

imbalan berupa uang memiliki dampak yang signifikan terhadap kepuasan kerja. 

penelitian tersebut sebagian besar konsisten dengan gagasan bahwa sebagian 

besar karyawan disosialisasikan dalam masyarakat di mana uang, manfaat, dan 

keamanan umumnya dicari dan sering digunakan untuk mengukur pentingnya 

atau nilai seseorang. Dengan demikian, semakin besar imbalan yang diterima 

seseorang maka semakin membuat karyawan tidak merasa khawatir dengan 

kondisi keuangan mereka, sehingga meningkatkan kepuasan mereka kepada 

organisasi diperusahaan tersebut. 

Groot (1999) dan Maassen van den Brink (2000) memberikan sejumlah 

bukti yang bertentangan tentang hubungan antara gaji dan kepuasan kerja. Dalam 

penelitian mereka sebelumnya mereka tidak menemukan bukti hubungan antara 

kompensasi dan kepuasan kerja, namun, penelitian selanjutnya mereka 

mengungkapkan sebaliknya. Namun, Ham (2001) menemukan bahwa perubahan 

kompensasi (bertambah atau berkurang) berdampak bersamaan pada tingkat 

kepuasan kerja karyawan. 

Semakin tinggi imbalan yang diterima karyawan akan berdampak kepada 

tingginya kepuasan kerja karyawan tersebut di perusahaan. Hal ini juga 

menjelaskan bahwa semakin tingginya tingkat kepuasan kerja karyawan yang 

bekerja di Hotel Alpine dipengaruhi oleh seberapa besar imbalan yang mereka 

Faktor – faktor pendorong..., Muhammad Reza Afriandhi, Ma.-IBS, 2015



90 
 

terima. Kepuasan kerja yang tinggi akan berdampak kepada menurunnya niat 

seseorang untuk meninggalkan pekerjaan yang sekarang atau mencari alternatif 

pekerjaan yang baru karena karyawan sudah merasa puas dengan apa yang telah 

diterima di dalam perusahaan tersebut. 

3. Pengaruh Supervisi Terhadap Turnover Intentions 

Berdasarkan hasil uji t yang disajikan pada Tabel IV.11, variabel 

supervisi memiliki nilai signifikasi sebesar 0,482 (> 0,05), selain itu thitung< ttabel 

(0,707< 1,9905). Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa Ho diterima dan 

Ha ditolak.Hal ini menunjukkan bahwa supervisi tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap turnover intentions di Hotel Alpine. 

Supervisi merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan manajer 

terhadap karyawannya. Pengawan oleh manajer di Hotel Alpine tidak berpengaruh 

secara signifikan dalam menentukan niat karyawan untuk tetap tinggal atau keluar 

dari perusahaannya yang sekarang. 

Penelitian masih tampak meragukan karena kebanyakan penelitian 

menunjukkan bahwa individu cenderung memiliki tingkat kepuasan kerja jika 

supervisor membantu mereka dengan dukungan dan kerjasama dalam 

menyelesaikan tugas mereka (Ting, 1997). Hasil yang sama dilaporkan oleh 

Billingsley & Cross (1992) serta Cramer (1993). Para peneliti ini umumnya 

percaya bahwa ketidakpuasan dengan pengawasan manajemen adalah prediktor 

signifikan dari ketidakpuasan kerja. Temuan di atas dikuatkan oleh (1997) 

penelitian Staudt yang didasarkan pada pekerja sosial di mana ditemukan bahwa 
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responden yang melaporkan kepuasan dengan pengawasan, juga lebih mungkin 

harus puas dengan pekerjaan mereka pada umumnya.  

Apabila ada seorang manajer yang bersikap tegas terhadap karyawannya 

justru dapat membuat karyawan merasa lebih ingin untuk tetap menjalani 

pekerjaan di perusahaan tersebut. Manajer yang seringkali marah terhadap 

karyawannya di dalam bekerja juga belum tentu dapat meningkatkan niat 

karyawan untuk keluar karena bisa jadi hubungan diluar pekerjaan antara manajer 

dengan karyawannya berbeda dengan saat didalam bekerja. Hal ini mungkin 

terjadi di Hotel Alpine, manajer yang seringkali bersikap tegas walaupun terlihat 

seperti memarahi karyawan tidak mempengaruhi niat karyawan untuk keluar dari 

pekerjaannya karena kemungkinan hubungan mereka di luar pekerjaan tidak 

setegang saat mereka berada dalam kondisi bekerja. 

Penelitian Knoll (1987); Pfeiffer & Dunlap (1982); dan Rettig (2000) 

menunjukkan bahwa kepala sekolah memainkan peran penting dalam perawatan 

untuk kesejahteraan pribadi dan dukungan emosional dari guru. Isherwood (1973) 

menemukan hasil bahwa kepala sekolah yang menunjukkan keterampilan 

hubungan baik sesama manusia yang  tinggi  akan meningkatkan loyalitas guru 

dan meningkatkan kepuasan guru, sementara kurangnya dalam manajemen 

partisipatif, kurangnya kepekaan terhadap sekolah dan masalah-guru terkait dan 

kurangnya dukungan yang dipercaya berhubungan dengan stres guru dan burnout 

(Jackson, Schwab, & Schuler, 1986). 

Sikap dan pengawasan manajer terhadap karyawan dapat mempengaruhi 

rasa emosional yang dirasakan oleh karyawan tetapi tidak mempengaruhi niat 
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karyawan untuk meninggalkan pekerjaannya yang sekarang. Hal ini terjadi karena 

kepuasan karyawan dalam pekerjaan didasari oleh banyak faktor dan sikap atau 

pengawasan yang dilakukan oleh manajer di Hotel Alpine mungkin 

mempengaruhi kepuasan para karyawannya tetapi tidak mempengaruhi niat 

karyawan untuk keluar dari pekerjaannya yang sekarang. 

4. Pengaruh Rekan Kerja Terhadap Turnover Intentions 

Berdasarkan hasil uji t yang disajikan pada Tabel IV.11, variabel rekan 

kerja memiliki nilai signifikasi sebesar 0,782 (> 0,05), selain itu thitung< ttabel 

(0,278< 1,9905). Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa Ho diterima dan 

Ha ditolak.Hal ini menunjukkan bahwa rekan kerja tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap turnover intentions di Hotel Alpine. 

Hubungan antar rekan kerja memang dapat menentukan tingkat 

kepuasan yang terjadi didalam suatu pekerjaan tetapi hasil penelitian yang 

dilakukan pada Hotel Alpine, hubungan antar rekan kerja tidak mempengaruhi 

niat karyawan untuk tetap tinggal atau keluar dari perusahaan. Hal ini terjadi 

karena hampir semua karyawan yang bekerja di Hotel Alpine memiliki hubungan 

yang baik antar rekan kerja sehingga sulit untuk mengukur ketidakpuasan 

terhadap rekan kerja di dalam Hotel Alpine. 

Markiewicz dkk. (2000) menyimpulkan hasil penelitian bahwa kualitas 

persahabatan dekat dikaitkan dengan keberhasilan karir dan kepuasan kerja 

karyawan. Riordan dan Griffeth (1995) meneliti dampak persahabatan pada hasil 

kerja; hasil mereka menunjukkan bahwa peluang persahabatan dikaitkan dengan 

peningkatan kepuasan kerja, keterlibatan kerja dan komitmen organisasi, dan 
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dengan penurunan yang signifikan dalam niat untuk keluar dari pekerjaan 

tersebut. 

Kenaikan tingkat kepuasan kerja apabila karyawan Hotel Alpine 

memiliki rekan kerja yang baik dan dapat membantu menyelesaikan pekerjaannya 

tidak berpengaruh terhadap niat karyawan untuk tetap atau keluar dari 

perusahaannya. Hal ini terjadi karena apapun yang dirasakan karyawan terhadap 

rekan kerjanya berdampak kepada kepuasan karyawan tersebut bukan niat 

karyawan untuk keluar dari perusahaannya yang sekarang. 

5. Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Turnover Intentions 

Berdasarkan hasil uji t yang disajikan pada Tabel IV.11, variabel 

kepuasan kerja memiliki nilai signifikasi sebesar 0,022 (< 0,05), selain itu thitung> 

ttabel (-2,330> 1,9905). Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa Ho 

ditolak dan Ha diterima.Hal ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap turnover intentions. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Agung 

Wahyu Handaru & Nailul Muna (2012), yang menemukan hasil apabila komitmen 

karyawan tinggi maka akan berdampak pada turnover intentions yang semakin 

rendah. Penelitian lain juga dilakukan oleh Sara De Gieter; Joeri Hofmans & 

Roland G. Pepermans (2011), yang mengungkapkan bahwa turnover terjadi akibat 

adanya rasa komitmen dalam berorganisasi yang rendah sehingga menyebabkan 

keinginan karyawan untuk memikirkan keluar dari organisasi tersebut dan 

mencari alternatif pekerjaan yang baru.  
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Komitmen dalam berorganisasi harus memperhatikan 3 aspek penting 

yaitu: komitmen afektif; komitmen berkelangsungan; dan komitmen normatif. 

Ketiga aspek tersebut sangat mempengaruhi posisi karyawan terhadap 

karyawannya. Apabila karyawan merasa bangga terhadap pekerjaan atau 

jabatannya saat ini maka karyawannya tersebut memiliki komitmen yang tinggi 

terhadap perusahaan dan tidak akan memikirkan untuk meninggalkan perusahaan. 

Apabila karyawan tersebut tidak merasa diakui oleh organisasinya maka karyawan 

tersebut akan mulai berpikir untuk mencari pekerjaan lain yang lebih melibatkan 

karyawan tersebut ke suatu organisasi didalam perusahaan. Apabila komitmen 

karyawan sudah rendah maka karyawan mungkin akan mulai melakukan 

pelanggaran – pelanggaran tata tertib di perusahaan tersebut seperti jarang terlibat 

didalam suatu organisasi, sering melakukan protes terhadap atasannya dan mulai 

malas untuk bekerja yang akhirnya karyawan merasa untuk meninggalkan 

perusahaan dalam waktu dekat. 

Komitmen organisasi secara luas mengartikan bahwa seorang karyawan 

mempunyai suatu komitmen kepada organisasi untuk tetap bekerja pada 

perusahaan tersebut karena rasa memiliki organisasi yang tinggi dan karyawan 

merasa lebih dihargai karena sering terlibat dalam suatu proses organisasi. 

Komitmen yang tinggi juga akan berdampak kepada kinerja karyawan yang 

semakin baik dan lebih memperhatikan tata tertib yang berlaku di perusahaan 

tersebut. 

Dari pernyataan yang diajukan kepada responden, tingkat komitmen yang 

tinggi terjadi apabila karyawan merasa dihargai bila terlibat disuatu organisasi dan 
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akan menurunkan pemikiran karyawan untuk meninggalkan pekerjaannya atau 

mencari alternatif pekerjaan yang lain. Selain itu, tingkat komitmen yang tinggi 

terjadi apabila karyawan merasa terpenuhi berbagai macam kebutuhannya baik itu 

dari dari segi psikologis ataupun ekonomi dan karyawan tersebut tidak akan 

terpengaruh untuk keluar dari perusahaan walaupun mendapatkan kesempatan 

atau tawaran pekerjaan yang menarik dari perusahaan lain. 

Pernyataan yang dijawab responden juga berkaitan dengan semakin 

tingginya komitmen terhadap suatu organisasi maka karyawan semakin disiplin 

dan mematuhi peraturan – peraturan yang berlaku di perusahaan tersebut.   

 

4.4 Implikasi Manajerial 

 Hasil penelitian di atas, kemudian dapat dikembangkan menjadi sebuah 

strategi yang dapat meningkatkan kepuasan kerja, meningkatkan komitmen 

organisasi serta menurunkan turnover intention. Pihak manajemen hendaknya 

memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja, 

komitmen organisasi dan turnover intention. Secara ringkas implikasi manajerial 

yang dapat diterapkan oleh Hotel Alpine Jakarta Pusat dalam upaya untuk dapat 

menurunkan turnover intention, akan dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pekerjaan itu sendiri 

a. Memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk mengembangkan ide 

dalam menyelesaikan pekerjaannnya. Apabila karyawan diberikan 

kesempatan dalam mengembangkan idenya untuk menyelesaikan 

pekerjaan mereka maka karyawan tersebut akan lebih puas terhadap 
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pekerjaannya dan akan semakin merasa nyaman bekerja diperusahaan 

yang sekarang. 

b. Memberikan kesempatan karyawan untuk meningkatkan kemampuaannya 

melalui pendidikan formal. Pendidikan sangat penting agar bisa lebih 

mengembangkan pengetahuannya di bidang pekerjaan, semakin 

perusahaan memfasilitasi karyawan dengan baik maka pekerjaan 

karyawan akan lebih efektif dan efesien. 

c. Menjadikan sebuah pekerjaan di hotel tersebut menjadi menarik dan 

menantang bagi karyawan agar karyawan tidak merasa bosan dengan 

pekerjaannya. Pekerjaan yang menarik dapat beragam, contohnya dengan 

membuat karyawan mendapat pekerjaan yang tidak selalu mengeluh sepeti 

membuat target hunian hotel dan apabila target tersebut tercapai maka ada 

insentif untuk karyawan yang berkontribusi bagi perusahaan. 

  

2. Upah atau gaji 

a. Meningkatkan nilai gaji dan memberikan tunjangan yang sesuai dengan 

kontribusi yang telah diberikan karyawan. Apabila karyawan memiliki 

kontribusi yang baik maka perusahaan harus tetap mempertahankannya, 

salah satu caranya adalah dengan menaikkan upah atau gaji karyawan 

tersebut. 

b. Memberikan penghargaan berupa insentif. Penghargaan penting untuk 

kepuasan karyawan, penghargaan bisa berupa pujian tetapi penghargaan 

yang paling diharapkan karyawan adalah insentif berupa bonus atau 

tunjangan lain – lain.  

Faktor – faktor pendorong..., Muhammad Reza Afriandhi, Ma.-IBS, 2015



97 
 

c. dalam melakukan sistem penggajian, hendaknya dilakukan secara adil, 

maksudnya yaitu gaji yang dibayarkan sesuai dengan kompetensi, 

keahlian dan pekerjaan (Internally Equitable) dan mempunyai nilai 

kompetitif di pasar (Externally Equitable) 

 

3. Supervisi 

a. Sebagian karyawan mengharapkan sikap pimpinan sebagai teman dan 

bersahabat, memberikan penghargaan atas hasil kerja yang dicapai, 

bijaksana dalam bertindak dan mendorong bawahan untuk maju, 

mendengarkan pendapat bawahan. Kepuasan kerja akan meningkat 

apabila hal ini diaplikasikan dalam kegiatan kerja sehari-hari. 

b. Mengawasi karyawannya dengan sabar, memberikan solusi pada setiap 

masalah yang dihadapi karyawan. Apabila manajer selalu memotivasi 

karyawannya dengan sabar, karyawan tersebut akan perlahan 

berkembang untuk memperbaiki kesalahan – kesalahan yang pernah 

dilakukan oleh karyawan tsb dan secara tidak langsung timbul rasa puas 

terhadap kinerja atasannya. 

c. Menjaga setiap privacy karyawan dengan menjadi atasan yang mampu 

meng-handle hubungan antar karyawannya. Manajer harus mengerti 

karakter setiap karyawannya, setiap masalah yang dihadapi karyawan 

diluar perusahaan sebaiknya bisa diredam oleh manajer agar tidak terjadi 

hambatan dalam menyelesaikan pekerjaan karyawan tersebut. 
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4. Rekan kerja 

a. Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman bagi sesama karyawan dalam 

bekerja. Lingkungan kerja yang kondusif akan lebih membuat karyawan 

merasa nyaman bekerja diperusahaan tersebut. 

b. Tidak membentuk kubu tertentu untuk menjatuhkan karyawan lain. Apabila 

ada karyawan yang berkontribusi secara bagus sebaiknya dicontoh oleh 

karyawan lain bukan berniat untuk menjatuhkan karyawan tersebut. 

c. Membantu dan bekerjasama dengan anggota karyawan untuk menyelesaikan 

pekerjaan yang lebih cepat. Membantu pekerjaan karyawan lain apabila 

pekerjaan kita telah selesai merupakan salah satu cara paling efektif dalam 

membuat rasa puas karyawan terhadap rekan kerjanya. 

 

5. Komitmen organisasi 

a. Meningkatkan loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Meningkatkan 

loyalitas bisa dengan cara bekerja dengan sepenuh hati dan berniat akan 

membuat perusahaan yang sekarang menjadi berkembang. 

b. Meningkatkan kesadaran kepada karyawan bahwa karyawan memiliki 

peran yang sangat penting dalam memajukan perusahaan. Karyawan 

merupakan sumber daya terpenting dalam menjalani aktifitas 

diperusahaan, tanpa karyawan maka perusahaan tidak dapat berjalan. 

Oleh sebab itu sebaiknya karyawan mempunyai komitmen masing – 

masing untuk lebih berperan dalam memajukan perusahaan yang 

sekarang. 
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c. Sistem kompensasi dan benefit lainnya, perlu didesain sedemikian rupa 

untuk disesuaikan dengan kebutuhan individu dan organisasi. Dengan hal 

tersebut diharapkan akan meningkatkan komitmen karyawan. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian pada Hotel Alpine Jakarta Pusat, ditemukan hasil 

bahwa pekerjaan itu sendiri tidak mempengaruhi turnover intentionsdi Hotel 

Alpine, upah atau gaji berdampak negatif dan signifikan terhadap turnover 

intentions di Hotel Alpine, supervisi tidak mempengaruhi turnover intentions di 

Hotel Alpine, rekan kerja tidak mempengaruhi turnover intentions di Hotel 

Alpine, dan komitmen organisasi berdampak negatif dan signifikan terhadap 

turnover intentions di Hotel Alpine. Nilai determinasi total  adalah sebesar 0,212 

yang berarti bahwa sebesar 21,2% variasi turnover intentions dipengaruhi oleh 

faktor pendorong kepuasan kerja dan komitmen organisasi, sedangkan sisanya 

sebesar 78,8% dipengaruhi oleh faktor lain diluar model. 

 

5.2 Saran 

Terdapat beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti pada Hotel 

Alpine Jakarta Pusat. Terkait dengan upaya untuk menekankan tingkat turnover 

intention, hal yang dapat dilakukan perusahaan adalah dengan menerapkan job 

rotation setiap 6 bulan, penggunaan balance scorecard, serta pemisahan tugas dan 

tanggung jawab karyawan. Terkait dengan upaya peningkatan kepuasan kerja, hal 

yang dapat dilakukan perusahaan adalah dengan menyelenggarakan suatu team 

building serta pemberian insentif berupa penghargaan bagi karyawan yang telah 
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bekerja selama 5 tahun, bonus setiap hunian hotel telah mencapai atau melewati 

target tertentu, tunjangan, dan promosi jabatan. Sementara terkait dengan upaya 

peningkatan komitmen organisasi, perusahaan dapat melakukan pendekatan guna 

peningkatan loyalitas karyawan, serta meningkatkan perhatian dengan 

mengikutsertakan karyawan dalam pengambilan keputusan terhadap masalah 

yang dihadapi perusahaan sesuai dengan jabatan dan kebijakan yang berlaku di 

perusahaan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas masih terdapat indikator 

dengan tanggapan responden yang tidak terlalu jelas untuk dideskripsikan, untuk 

itu penelitian selanjutnya mengenai faktor yang mempengaruhi turnover 

intentions dapat dilakukan dengan variabel bebas dan indikator yang berbeda. 

Dalam penelitian selanjutnya disarankan untuk objek penelitian memakai jangka 

waktu minimal bekerja lebih dari 1 tahun dan variabel yang mempengaruhi 

turnover intentions dapat lebih beragam mengingat selain dari faktor pendorong 

kepuasan kerja dan komitmen organisasi faktor-faktor yang mempengaruhi 

turnover intentions cukup besar seperti iklim organisasi, gaya kepemimpinan, dll. 
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Lampiran 1 

Uji Validitas 

Hasil Uji Validitas 

Variabel Butir 

Pernyataan 

Nilai Korelasi 

(Pearson Correlation) 

Keterangan 

 

 

 

 

 

 

 

Kepuasan 

Kerja 

(X1) 

X1.1 0,051 Tidak Valid 

X1.2 0,451 Valid 

X1.3 
-0,252 Tidak Valid 

X1.4 
0,064 Tidak Valid 

X1.5 
0,544 Valid 

X1.6 
0,736 Valid 

X1.7 
0,686 Valid 

X1.8 
0,609 Valid 

X1.9 
0,469 Valid 

X1.10 
0,617 Valid 

X1.11 
0,485 Valid 

X1.12 
0,036 Tidak Valid 

X1.13 
0,274 Tidak Valid 

X1.14 
0,008 Tidak Valid 

X1.15 
0,492 Valid 

X1.16 
0,240 Tidak Valid 

X1.17 
0,578 Valid 

X1.18 
0,325 Tidak Valid 

X1.19 
0,496 Valid 

X1.20 
0,082 Tidak Valid 

X1.21 
0,444 Valid 
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X1.22 
0,416 Tidak Valid 

X1.23 
0,393 Tidak Valid 

X1.24 
0,569 Valid 

 

 

 

 

 

Komitmen 

Organisasi 

(X2) 

X2.25 
0,879 Valid 

X2.26 
0,859 Valid 

X2.27 
0,783 Valid 

X2.28 
0,853 Valid 

X2.29 
0,840 Valid 

X2.30 
0,450 Valid 

X2.31 
0,038 Tidak Valid 

X2.32 
0,047 Tidak Valid 

X2.33 
0,713 Valid 

X2.34 
0,886 Valid 

X2.35 
0,930 Valid 

X2.36 
0,860 Valid 

X2.37 
0,865 Valid 

 

 

 

Turnover 

Intentions 

(Y) 

Y.38 
-0,095 Tidak Valid 

Y.39 
0,713 Valid 

Y.40 
0,714 Valid 

Y.41 
0,629 Valid 

Y.42 
0,294 Tidak Valid 

Y.43 
0,629 Valid 

Y.44 
0,585 Valid 

Y.45 
0,460 Valid 

Y.46 
0,498 Valid 
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Y.47 
0,573 Valid 

Y.48 
0,657 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah, 2015 

 

 

Lampiran 2 

Uji Reliabitas 

 

Hasil Perhitungan Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian 

Variabel Cronbach Alpha >/< Tetapan Keterangan 

Kepuasan Kerja 0,731 > 0,70 Reliabel 

Komitmen Organisasi 0,929 > 0,70 Reliabel 

Turnover Intentions 0,729 > 0,70 Reliabel 

Sumber: Data primer yang diolah, 2015 

 

Lampiran 3 

Data Kuesioner 
NO. NO. PERNYATAAN KEPUASAN KERJA(X1) 

TOTAL 
RESPONDEN Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 

1 7 7 5 5 6 6 5 5 7 5 6 7 71 

2 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 73 

3 6 7 6 7 7 5 5 6 6 6 6 7 74 

4 6 6 6 6 6 7 6 6 7 6 7 7 76 

5 7 7 5 5 7 7 6 6 5 7 7 7 76 

6 6 6 4 4 4 6 5 7 4 6 7 6 65 

7 6 7 5 6 7 5 6 5 7 6 7 6 73 

8 5 6 4 5 6 5 5 5 5 6 6 7 65 

9 4 6 6 6 7 7 7 6 4 5 6 7 71 

10 7 6 6 5 5 7 6 6 5 7 7 6 73 

11 7 6 6 5 6 6 5 6 5 5 6 5 68 

12 6 6 7 7 6 6 6 7 7 6 6 7 77 
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13 7 6 6 6 7 6 7 6 7 6 7 6 77 

14 7 7 6 6 7 7 7 6 6 6 6 6 77 

15 6 6 5 6 6 6 4 5 6 6 5 6 67 

16 5 5 5 7 5 4 6 4 5 7 6 6 65 

17 7 7 5 5 5 4 6 7 7 6 5 6 70 

18 5 7 5 5 5 7 5 7 6 6 7 6 71 

19 6 7 6 4 6 5 5 7 6 6 5 7 70 

20 7 6 6 6 5 6 6 7 5 6 6 6 72 

21 7 7 6 7 6 5 6 6 7 7 6 7 77 

22 5 6 7 6 7 5 7 7 5 7 6 6 74 

23 7 7 7 7 7 5 5 5 6 7 7 7 77 

24 7 5 7 6 7 5 6 5 6 7 6 5 72 

25 6 7 5 5 7 7 7 6 6 6 7 7 76 

26 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 5 74 

27 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 6 6 70 

28 5 5 6 4 4 5 1 6 5 7 7 7 62 

29 6 7 5 6 3 6 4 7 5 6 6 7 68 

30 6 5 5 5 7 6 6 5 5 5 5 7 67 

31 6 6 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 65 

32 5 6 6 5 5 5 5 6 6 5 6 6 66 

33 5 6 5 5 5 5 5 5 4 6 6 6 63 

34 6 6 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 65 

35 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 78 

36 6 6 6 6 6 7 7 6 7 6 6 7 76 

37 7 7 6 6 7 7 7 6 7 6 5 6 77 

38 7 5 6 6 6 5 5 5 5 6 6 5 67 

39 5 5 5 5 6 7 6 6 6 6 6 6 69 

40 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 7 71 

41 7 6 5 6 6 6 6 6 5 6 5 5 69 

42 6 4 5 5 6 6 4 6 4 5 6 7 64 

43 6 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 78 

44 6 4 5 5 6 6 5 5 5 7 7 6 67 

45 7 7 7 6 6 6 4 4 7 5 5 6 70 

46 4 5 6 3 4 6 5 5 3 5 5 5 56 

47 6 7 3 3 3 5 4 7 6 5 6 6 61 

48 5 7 5 3 2 5 3 6 5 4 5 6 56 

49 4 7 4 4 3 7 3 7 5 7 5 7 63 

50 6 7 3 5 5 7 3 7 7 6 6 7 69 

51 7 7 4 3 3 4 5 7 5 7 7 6 65 

52 6 7 3 4 5 6 4 7 6 6 6 7 67 

53 7 7 7 7 5 6 7 5 5 6 7 7 76 
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54 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 7 78 

55 1 6 6 7 6 5 7 5 6 6 5 6 66 

56 6 5 5 6 7 7 7 6 4 7 7 7 74 

57 7 5 6 6 6 6 7 7 5 7 5 6 73 

58 6 7 7 7 7 7 7 4 5 6 5 7 75 

59 6 6 6 5 6 5 5 5 5 4 5 7 65 

60 6 5 6 6 6 5 6 6 5 6 5 6 68 

61 5 6 5 5 6 7 7 6 5 6 6 6 70 

62 6 7 7 7 7 6 6 5 6 7 6 5 75 

63 6 6 5 4 7 6 6 5 6 3 6 6 66 

64 6 7 5 4 7 7 7 7 6 7 6 4 73 

65 5 6 5 2 7 7 6 6 5 5 7 5 66 

66 6 7 6 6 7 4 6 6 7 4 6 7 72 

67 6 6 7 7 6 5 5 6 6 4 5 6 69 

68 6 6 7 7 5 5 5 6 5 7 5 4 68 

69 6 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 7 76 

70 7 7 7 6 6 6 7 7 6 6 7 7 79 

71 7 7 7 7 7 6 6 5 5 7 7 7 78 

72 7 7 7 5 5 7 7 5 6 7 7 7 77 

73 6 6 6 5 7 6 6 5 6 7 7 7 74 

74 6 7 6 3 7 6 6 5 7 4 7 6 70 

75 6 6 5 5 5 5 5 6 7 6 5 6 67 

76 6 5 6 6 5 5 4 5 5 6 6 4 63 

77 6 7 7 7 7 6 6 7 6 6 6 6 77 

78 7 7 7 7 7 7 1 2 3 7 6 7 68 

79 6 6 5 6 7 6 5 6 6 6 5 7 71 

80 7 6 7 7 4 5 5 5 6 5 4 6 67 

81 6 7 5 6 5 6 3 5 7 6 6 7 69 

82 6 6 6 6 6 5 5 5 5 6 6 6 68 

 

NO NO PERNYATAAN KOMITMEN ORGANISASI (X2) 
TOTAL 

RESPONDEN Q25 Q26 Q27 Q28 Q29 Q30 Q33 Q34 Q35 Q36 Q37 

1 7 7 7 6 6 6 5 6 6 6 7 69 

2 7 7 7 7 7 6 6 7 7 7 7 75 

3 6 6 6 6 6 7 7 4 5 6 6 65 

4 6 7 5 7 6 6 4 6 6 5 4 62 

5 7 7 5 5 6 6 5 6 6 7 7 67 

6 5 4 3 3 5 7 7 7 7 5 6 59 

7 5 3 3 3 5 5 7 7 7 6 6 57 

8 4 5 3 3 6 6 6 6 6 6 7 58 

9 5 6 5 6 6 6 4 4 4 5 6 57 
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10 5 5 5 6 5 7 6 5 4 6 6 60 

11 6 7 6 6 5 6 5 6 6 7 7 67 

12 5 7 6 7 5 6 6 4 4 4 4 58 

13 6 6 4 4 5 6 5 4 4 6 4 54 

14 6 5 4 4 4 5 5 5 5 6 4 53 

15 6 6 6 5 4 3 5 5 6 6 5 57 

16 4 5 5 6 7 5 6 5 7 6 5 61 

17 6 3 3 4 7 7 7 7 6 6 6 62 

18 6 6 6 6 7 6 5 5 5 5 5 62 

19 5 5 6 5 5 6 6 5 6 6 5 60 

20 6 7 5 7 5 6 6 5 6 6 4 63 

21 6 6 6 5 5 6 5 6 7 7 7 66 

22 7 5 6 5 5 5 6 7 5 6 7 64 

23 6 6 6 5 5 6 6 5 6 6 5 62 

24 5 6 5 6 7 6 6 5 6 6 7 65 

25 5 6 4 5 5 5 7 7 6 7 7 64 

26 6 6 6 5 5 6 6 5 6 7 6 64 

27 6 6 6 6 5 5 5 6 5 5 5 60 

28 4 5 5 5 5 5 7 7 7 7 5 62 

29 5 5 5 5 6 7 7 5 4 4 5 58 

30 7 6 5 5 7 4 5 6 7 4 5 61 

31 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 52 

32 6 6 6 5 6 6 6 5 5 5 5 61 

33 7 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 58 

34 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 52 

35 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 77 

36 6 6 7 7 7 6 7 7 6 6 7 72 

37 5 5 5 6 7 7 4 5 5 5 5 59 

38 5 6 6 4 6 6 4 5 6 6 6 60 

39 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 66 

40 7 7 7 6 6 6 7 7 7 4 4 68 

41 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 

42 7 7 5 6 6 5 5 6 6 5 5 63 

43 7 7 7 6 6 4 4 6 6 5 6 64 

44 7 7 6 6 6 6 5 5 5 3 3 59 

45 6 6 4 4 6 6 6 5 5 6 6 60 

46 5 4 3 6 6 6 6 6 6 6 5 59 

47 4 5 4 3 5 7 6 6 6 5 6 57 

48 5 5 6 6 6 6 7 3 5 7 7 63 

49 4 4 5 5 5 7 7 4 4 6 5 56 

50 5 6 5 4 7 7 5 4 5 5 6 59 
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51 5 3 3 3 7 7 5 4 4 5 5 51 

52 5 5 3 3 5 7 6 7 6 6 6 59 

53 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 59 

54 6 6 6 6 5 5 6 6 5 5 5 61 

55 4 5 5 6 7 5 7 6 5 7 5 62 

56 6 4 4 4 5 5 6 7 5 5 6 57 

57 6 4 5 4 6 5 5 4 4 5 5 53 

58 5 5 5 6 6 5 7 7 7 6 6 65 

59 5 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 63 

60 6 6 5 6 5 5 6 6 6 6 6 63 

61 6 6 7 6 6 6 6 6 7 6 7 69 

62 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 52 

63 6 5 5 5 7 5 4 6 5 4 7 59 

64 6 7 7 7 7 7 7 7 6 6 7 74 

65 5 7 6 7 6 6 5 7 6 5 7 67 

66 6 6 6 6 6 4 4 5 5 5 6 59 

67 5 5 7 5 6 6 5 5 5 4 7 60 

68 6 6 7 5 7 4 7 7 7 6 7 69 

69 6 7 7 7 5 5 6 7 5 7 7 69 

70 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 76 

71 7 7 7 6 6 6 5 6 6 6 6 68 

72 6 6 7 6 5 5 6 7 7 6 5 66 

73 6 6 6 5 6 5 5 5 6 6 6 62 

74 6 6 4 5 5 7 4 4 6 4 7 58 

75 6 5 5 4 3 6 5 5 5 6 6 56 

76 6 6 5 5 5 6 5 4 2 6 6 56 

77 6 7 7 7 6 6 6 6 5 5 4 65 

78 6 6 6 5 5 5 4 6 7 6 6 62 

79 7 6 6 5 6 6 5 5 6 6 5 63 

80 6 6 7 7 6 6 5 6 6 6 5 66 

81 6 5 6 5 6 6 5 6 5 4 5 59 

82 6 6 6 5 5 6 5 6 5 6 6 62 

 

NO NO PERNYATAAN TURNOVER INTENTIONS 
TOTAL 

RESPONDEN Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 

1 2 3 3 4 4 6 3 1 2 28 

2 4 2 2 3 2 2 3 3 2 23 

3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 23 

4 1 1 1 3 5 3 1 7 1 23 

5 2 1 2 4 3 1 4 1 2 20 

6 1 1 1 4 4 6 1 5 5 28 
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7 1 1 1 6 2 6 1 4 5 27 

8 3 2 2 4 2 5 3 5 5 31 

9 2 2 2 2 2 5 1 2 2 20 

10 3 2 3 6 3 5 3 1 1 27 

11 2 2 2 4 2 3 2 2 3 22 

12 4 1 2 2 3 3 4 2 1 22 

13 2 2 2 3 3 4 2 2 2 22 

14 4 1 2 2 3 4 2 4 3 25 

15 2 1 1 4 4 5 4 4 3 28 

16 2 2 2 2 3 4 4 4 4 27 

17 1 1 1 4 4 6 1 4 4 26 

18 4 2 3 3 4 6 5 4 4 35 

19 3 2 4 3 3 5 2 5 5 32 

20 2 2 3 4 5 5 1 3 3 28 

21 1 1 3 2 2 2 3 2 2 18 

22 2 1 1 6 5 3 1 4 4 27 

23 1 1 1 6 5 4 2 2 4 26 

24 1 2 3 3 2 1 2 4 3 21 

25 1 1 3 2 5 2 5 3 4 26 

26 3 2 3 2 3 2 2 3 2 22 

27 2 5 2 3 2 3 3 2 3 25 

28 2 2 1 3 3 6 3 3 3 26 

29 1 2 1 2 3 5 4 5 4 27 

30 4 3 2 3 3 3 3 2 3 26 

31 2 4 2 3 3 3 5 4 3 29 

32 3 3 3 4 3 3 4 3 2 28 

33 2 2 1 2 3 5 4 4 4 27 

34 2 2 3 4 4 4 2 2 3 26 

35 2 2 1 3 3 4 5 5 4 29 

36 2 3 5 2 2 2 2 2 4 24 

37 2 2 4 6 3 4 4 2 1 28 

38 2 3 3 2 2 3 4 3 3 25 

39 3 3 3 2 4 2 2 2 5 26 

40 1 2 3 5 3 3 2 3 2 24 

41 3 2 2 3 3 4 5 3 3 28 

42 2 2 3 2 3 3 4 4 2 25 

43 2 2 2 2 4 7 1 2 2 24 

44 3 4 4 4 3 2 3 3 2 28 

45 3 3 3 4 3 3 2 3 3 27 

46 1 2 3 3 5 4 3 4 2 27 

47 3 4 2 3 3 3 1 3 4 26 
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48 5 3 5 5 3 4 2 4 5 36 

49 3 3 1 6 6 6 1 6 4 36 

50 5 2 2 7 6 6 1 6 4 39 

51 5 5 5 4 6 5 1 3 5 39 

52 1 1 1 5 5 5 1 4 4 27 

53 2 4 5 3 3 6 4 3 2 32 

54 4 4 4 3 3 3 3 3 5 32 

55 4 3 3 4 4 4 3 4 4 33 

56 3 2 3 4 4 4 4 3 4 31 

57 6 5 4 4 4 3 2 3 3 34 

58 2 1 1 4 6 7 1 1 1 24 

59 2 2 2 4 4 3 5 4 4 30 

60 3 2 4 3 5 5 4 4 4 34 

61 2 1 2 5 5 6 4 3 4 32 

62 3 3 4 3 4 2 3 2 3 27 

63 3 2 2 4 3 4 3 3 4 28 

64 1 3 1 2 3 4 2 2 3 21 

65 3 4 2 3 2 3 3 3 2 25 

66 2 2 2 2 1 7 2 2 2 22 

67 2 1 2 2 3 3 3 5 5 26 

68 2 2 5 2 1 2 3 3 4 24 

69 2 2 3 3 4 2 3 3 3 25 

70 1 1 1 2 3 4 3 2 2 19 

71 2 2 1 3 3 3 2 3 3 22 

72 2 3 4 5 3 4 3 2 2 28 

73 3 3 2 3 2 2 3 3 4 25 

74 3 4 5 3 2 3 2 3 2 27 

75 3 3 4 3 2 3 4 3 3 28 

76 3 3 3 2 3 3 2 3 4 26 

77 2 3 4 2 3 3 3 2 3 25 

78 4 3 3 3 4 3 2 2 2 26 

79 3 3 1 2 2 2 1 2 2 18 

80 4 3 2 3 3 4 3 4 2 28 

81 2 2 5 5 6 4 2 2 6 34 

82 4 3 4 2 4 3 4 2 3 29 
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Lampiran 4 hasil uji validitas 

Uji validitas pada PIS 

 

 

Uji validitas pada UAG 

 

Uji validitas pada SPV 
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Uji validitas pada RKJ 

 

Uji validitas pada KOM1 

 

Uji validitas pada KOM2 
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Uji validitas pada KOM3 

 

Uji validitas pada TIN1 

 

Uji validitas pada TIN2 
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Uji validitas pada TIN3 

 

Lampiran 5 Hasil pada uji reliabitas 

Uji reliabitas PIS   Uji reliabitas UAG  Uji reliabitas SKV 

 

Uji reliabitas RKJ   Uji reliabitas KOM1    Uji reliabitas KOM2 

 

Uji reliabitas KOM3           Uji reliabitas TIN1   Uji reliabitas TIN2 

 

TIN3 
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Lampiran 6 

Histogram dan P-Plots Normalitas 
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Lampiran 7 

Scatterplot 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor – faktor pendorong..., Muhammad Reza Afriandhi, Ma.-IBS, 2015



120 
 

RIWAYAT HIDUP 

 
 

 

 

MUHAMMAD REZA AFRIANDHI, lahir di Jakarta pada tanggal 5 april 1991 

adalah anak keempat dari 4 bersaudara, pasangan 

Muhammad Sofyan dan Siti Sundari. Memiliki satu 

kaka laki – laki yang bernama Muhammad Ryan 

Fitriadi dan dua kakak perempuan yang bernama 

Oktariani Ayuningtyas dan Soleha Rizki Afrianti. 

Memiliki tiga keponakan perempuan yang bernama 

Ayra, Nisa dan Sarah. Bertempat tinggal di Jalan 

Sungai Citanduy Raya No. 13 Blok D RT 015/001, 

Semper Barat, Jakarta Utara. 

Pendidikan formal yang sudah ditempuh adalah TK Al-Ikhsan (1996-1997), SDN 

15 PAGI (1997-2003), SMPN 30 Jakarta (2003-2006), SMAN 75 Jakarta (2006-

2009), dan STIE Indonesia Banking School Jurusan Manajemen (2009-2015). 

Penulis adalah orang yang aktif dalam kegiatan organisasi. Keaktifannya adalah 

dimulai sejak duduk di bangku SD, dimana Penulis terdaftar sebagai anggota 

pramuka dan berbagai bidang olahraga seperti futsal dan bulu tangkis. Lalu ketika 

masuk bangku SMP penulis aktif di berbagai bidang ekstrakulikuler olahraga 

terutama futsal. Ketika memasuki bangku SMA, Penulis juga aktif di bidang 

musik dan ahli dalam bermain drum. Kemudian sejak perkuliahan, Penulis 

menjadi hobi bermain game on-line dan juga masih aktif dibidang olahraga serta 

musik. 

Faktor – faktor pendorong..., Muhammad Reza Afriandhi, Ma.-IBS, 2015




