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ABSTRACT 

 Human resources are the most important resource in a company. Therefore, the 

management of the company should be able to manage its human resources properly in 

order to achieve job satisfaction for employees. This study aims to evaluate the influence 

of job satisfaction on on turnover intention. The research was carried out at PT. Bank 

XXX – Jakarta which object was permanent employees. The data used in this study is 

primary data obtained using a questionnaire data collection instrument. The population 

in this study were all 51 permanent employees of PT. Bank XXX. The data collected was 

analyzed using statistical techniques of correlation and regression model used to test the 

hypothesis which assisted by application program SPSS verion 19. The research finding 

figures that job satisfaction has negative influence to turnover intention  

 

Keywords : human resources, job satisfaction, permanent employee, turnover intention. 
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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang Masalah    

  Bisnis perbankan merupakan bisnis kepercayaan sehingga faktor 

keamanan bagi nasabah dalam menyimpan dananya di bank merupakan hal 

yang utama dan faktor ini menjadi andalan utama bagi bank, dalam hal ini 

khususnya PT. Bank XXX, dalam menghadapi persaingan dengan bank 

pemerintah. Visi dan misi perusahaan menetapkan beberapa tujuan yang 

diselaraskan bagi stakeholder yaitu antara lain memberikan pelayanan dengan 

kualitas terbaik dengan nilai tambah kepada nasabah yang berkesinambungan. 

Dengan persaingan bisnis perbankan nasional yang sangat ketat, salah satu bank 

swasta terkemuka yaitu PT. Bank XXX, sedang berbenah untuk memperbaiki 

segala kekurangan, baik dari segi sumber daya manusia, teknologi dan 

pelayanannya.  

  PT. Bank XXX adalah bank swasta terbesar di Indonesia. Bank ini 

didirikan pada 21 Februari 1957 dengan nama Bank XXX dan pernah merupakan 

bagian penting dari grup Salim. Kantor pusat bank ini berdiri didaerah Jakarta 

Pusat. Keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di PT. Bank 

XXX akan sangat tergantung dari kinerja karyawan yang semakin baik atau 

meningkat, maka pelayanan yang mereka berikan kepada nasabah akan semakin 

baik. Secara kuantitatif terdapat adanya penurunan tingkat kepuasan kerja 

karyawan yang ditunjukan oleh tingginya tingkat turnover karyawan tetap dari 

bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2014. 
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 Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka perusahaan 

dituntut adanya suatu peranan penting dalam manajemen SDM. Perusahaan 

perlu mengatur SDM sebaik mungkin guna mencapain tujuannya secara efektif. 

Dengan senantiasa melakukan investasi untuk penerimaan, penyeleksian dan 

mempertahankan SDM potensial agar tidak berdampak pada perpindahan 

karyawan (turnover). 

 Dalam hal ini Mobley (Yucel, 2012) memaparkan, kepuasan kerja yang 

dirasakan dapat mempengaruhi pemikiran seseorang untuk keluar dari 

perusahaan. Kepuasan kerja akan memberikan pilihan karyawan untuk tetap 

bertahan dalam organisasi atau keluar dari organisasi. Jika seorang karyawan 

tidak puas dengan apa yang dirasakannya dalam organisasi, maka terdapat 

kemungkinan karyawan akan keluar atau jika seorang karyawan dilayani secara 

adil dan mendapatkan kenyamanan di lingkungan kerjanya, maka karyawan 

akan tetap bertahan. Ada kesulitan lain yang mungkin dihadapi organisasi dalam 

usahanya menciptakan lingkungan/iklim kerja yang memuaskan bagi 

karyawannya dan sekaligus produktif buat organisasi sendiri, yakni 

meningkatnya keinginan karyawan untuk lebih berperan dalam proses 

pembuatan keputusan atau perumusan kebijakan. Tentunya, kalau perusahaan 

kesulitan untuk memenuhi kondisi tersebut maka wajarlah bila timbul 

pertanyaan di kalangan karyawan mengenai seberapa jauh mereka perlu setia 

pada perusahaan. Evaluasi terhadap berbagai alternatif pekerjaan inilah, pada 

akhirnya akan mewujudkan terjadinya turnover karena individu yang memilih 

keluar organisasi akan mengharapkan hasil yang lebih memuaskan di tempat 

lain. 
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  Tingkat turnover karyawan mencerminkan seberapa baik pengelolaan 

sumber daya manusia di sebuah perusahaan. Di industri perbankan di Indonesia, 

PT.Bank XXX termasuk salah satu perusahaan dengan tingkat turnover  yang 

relatif tinggi. Data pada tahun 2014 menunjukan jumlah turnover karyawan 

tetap adalah 463 orang. 

1.2 Pembatasan Masalah  

 Peneliti membatasi penelitian ini dengan tujuan agar mendapat 

pembahasan yang akurat, maka peneliti menentukan batasan masalah yang akan 

dibahas, antara lain : 

1. Peneliti hanya meneliti antar variabel terkait yaitu kepuasan kerja dan 

intensi turnover. 

2. Data penelitian ini menggunakan semua karyawan tetap pada bagian 

sekretariat PT. Bank XXX yang terdaftar di tahun 2014. 

1.3 Perumusan Masalah  

 Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan diatas maka permasalahan 

pokok yang dapat dirumuskan sebagai berikut : 

“ Apakah kepuasan kerja memiliki pengaruh terhadap intensi turnover 

karyawan tetap pada sekretariat PT. Bank XXX ? “ 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui faktor kepuasan 

kerja yang mempengaruhi intensi turnover karyawan tetap pada sekretariat PT. 

Bank XXX. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi : 

1. Perusahaan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau sumbangan 

dalam sistem pengelolaan sumber daya manusia perusahaan. 

2. Penulis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperdalam bidang sumber daya 

manusia, khususnya bidang pengelolaan sumber daya manusia perusahaan. 

3. Pembaca 

Berguna untuk dijadikan bahan referensi ataupun sebagai data pembanding 

sesuai dengan bidang yang akan diteliti oleh peneliti lain. 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Bab I. Pendahuluan 

  Dalam bab ini diuraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, 

  tujuan serta manfaat dari penlitian ini. 

 Bab II.    Landasan Teori 

Bab ini menguraikan teori mendasar yang terkait dengan 

permasalahan yang diungkapkan dalam penelitian ini sehingga dapat 

dikembangkan hipotesis terkait dengan topik dalam permasalahan 

tersebut. 

 Bab III.  Metode Penelitian 

Dalam bab ini peneliti menguraikan populasi dan sampel yang 

digunakan, teknik pengambilan sampel, data yang digunakan serta 

metode pengumpulan data serta teknik analisis yang digunakan 

peneliti. 
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 Bab IV. Analisis dan Pembahasan 

Bab ini diawali dengan data dan gambaran umum perusahaan yang 

dijadikan sampel penelitian, kemudian menampilkan hasil penelitian 

dan pembahasan penelitian. 

 Bab V. Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran – saran yang 

diuraikan untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka  

2.1.1 Manajemen Sumber Daya Manusia  

 Hamid (2003) berpendapat bahwa sumber  daya manusia pada 

perusahaan harus selalu dievaluasi, karena merupakan faktor kunci keberhasilan 

dan penentu masa depan perusahaan. Melalui pengelolaan sumber daya manusia 

yang baik diharapkan akan mendukung perkembangan perusahaan menjadi 

lebih pesat. Namun sebaliknya jika sumber daya manusia yang dimiliki 

perusahaan tidak dikelola dengan baik, pada akhirnya akan menghasilkan 

karyawan yang kurang bermutu sehingga perusahaan akan dapat berkembang 

dengan baik.  

 Menurut Dessler (2013:30) : Human resources management is the 

process of acquiring, training, appraising and compensating employees, and of 

attending to their labor relations, health and safety, and fairness concern. 

Dengan kata lain, manajemen sumber daya manusia adalah proses memperoleh, 

pelatihan, menilai dan kompensasi karyawan, dan untuk hubungan kerja 

mereka, kesehatan dan keselamatan, serta kekhawatiran akan keadilan. Sumber 

daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat dalam suatu 

organisasi yang memiliki peran sangat penting bagi kelangsungan perusahaan, 

meliputi semua orang yang melakukan aktivitas. Manajemen adalah ilmu dan 

seni yang mengatur proses pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumber daya 

– sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. 

Manajemen sumber daya manusia merupakan kebijakan dan praktek yang 
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dibutuhkan seseorang untuk menjalankan aspek – aspek “orang” atau sumber 

daya manusia dari posisi seorang manajemen meliputi perekrutan, penyaringan, 

pelatihan, pengimbalan dan penilaian.  

 Menurut Bohlander dan Snell (2007) manajemen sumber daya manusia 

adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana memberdayakan karyawan 

dalam perusahaan, membuat pekerjaan, kelompok kerja, mengembangkan para 

karyawan yang mempunyai kemampuan, mengidentifikasikan suatu pendekatan 

untuk dapat mengembangkan kinerja karyawan dan memberikan imbalan 

kepada mereka atas dasar usahanya dalam bekerja.  

 Mathis dan Jackson (2012) menyatakan bahwa manajemen sumber 

daya manusia dapat diartikan sebagai ilmu dan seni yang mengatur hubungan 

serta peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien dalam penggunaan 

kemampuan manusia agar dapat mencapai tujuan di setiap perusahaan. 

 Noe, Hollenbeck, Gerhart, dan Wright (2015), mengungkapkan dalam 

teorinya  manajemen sumber daya manusia adalah kebijakan, praktek, dan 

sistem yang mempengaruhi kebiasaan, sikap, dan performa seorang karyawan. 

Menurut Cushway (2002), majamemen sumber daya manusia merupakan bagian 

dari proses organisasi dalam mencapai tujuan. 

 Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat dilihat adanya persamaan 

antara definisi Mathis dan Jackson (2012), Bohlander dan Snell (2007) serta 

Cushway (2002) bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan suatu 

ilmu yang digunakan untuk mengatur orang atau karyawan sesuai dengan tujuan 

organisasi. Manajemen sumber daya manusia wajib diterapkan di perusahaan 

besar maupun perusahaan kecil untuk membuat  perusahaan tersebut dapat terus 
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berkembang karena keberhasilan suatu organisasi itu juga bergantung pada 

karyawan di dalam organisasi tersebut. 

 Manajemen sumber daya manusia sangat penting dalam suatu 

organisasi untuk menghindari kesalahan dalam tugas manajemen antara lain 

mempekerjakan karyawan yang tidak cocok dengan pekerjaan, perputaran 

karyawan yang tinggi dan kesalahan - kesalahan lain dalam masalah tenaga 

kerja yang dapat merugikan organisasi. Dalam sebuah perusahaan, sumber daya 

manusia kerap kali disebut sebagai tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan salah 

satu unsur dari perusahaan dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

operasional perusahaan. Menurut Undang - undang No.13 tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan, bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu 

menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun 

untuk masyarakat. 

 Pada saat ini menurut Drucker (1999) sumber daya manusia tidak 

hanya menjadi aset tetapi juga menjadi modal. Human capital, dimana salah 

satu komponen utamanya adalah intellectual capital (intangible asset) yang 

dimiliki oleh perusahaan, menurut Chatzkel (2004) adalah merupakan hasil 

upaya untuk mengelola dan mengembangkan kemampuan manusia untuk 

mencapai tingkat signifikansi yang lebih tinggi dalam kinerjanya. 

 Sedangkan menurut Kearns (2005), Human Capital Management 

adalah proses menciptakan nilai melalui orang dan merupakan filosofi 

pembangunan manusia, dimana Human capital, dalam pengertiannya didalam 

organisasi atau perusahaan bukanlah  memposisikan manusia sebagai faktor 

produksi layaknya mesin, sehingga seolah-olah manusia sama dengan mesin. 

Justru human capital memfokuskan pembangunan manusia dengan 
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menitikberatkan pada investasi pendidikan termasuk pelatihan, dalam rangka 

peningkatan mutu organisasi. Penanganan sumber daya manusia sebagai human 

capital menunjukkan bahwa hasil dari investasi non fisik jauh lebih tinggi 

dibandingkan investasi berupa pembangunan fisik. 

 Hal yang menyangkut human capital menjadi sangat penting karena 

merupakan sumber inovasi dan pembaharuan strategi yang dapat diperoleh 

melalui proses brainstorming melalui riset perusahaan, impian manajemen, 

proses reengineering, dan perbaikan atau pengembangan ketrampilan pekerja. 

Selain itu, human capital juga dapat memberikan nilai tambah dalam 

perusahaan setiap hari melalui motivasi, komitmen, kompetensi serta efektivitas 

kerja tim. Nilai tambah yang dapat dikontribusikan oleh karyawan dapat berupa: 

pengembangan kompetensi yang dimiliki oleh perusahaan, pemindahan 

pengetahuan dari pekerja ke perusahaan serta perubahan budaya manajemen 

(Mayo, 2000). 

2.1.2  Kepuasan Kerja  

 Kepuasan kerja mempunyai dimensi pengertian yang cukup luas. 

Untuk kepentingan tulisan ini, pengertian kepuasan kerja hanya dibatasi sesuai 

dengan tema pokok yang dimaksudkan dalam penelitian dan juga 

pelaksanaannya pada objek penilitian.  

 Pada dasarnya kepuasan kerja merupakan hal yang bersifat individual. 

Setiap karyawan akan memiliki tingkat kepuasan yang berbeda – beda sesuai 

dengan sistem yang berlaku bagi karyawan. Oleh karena itu perusahaan harus 

selalu senantiasa  memonitor kepuasan kerja karyawannya, karena akan 

berpengaruh terhadap tingkat absensi, perputaran tenaga kerja dan keluhan – 

keluhan kerja serta kinerja karyawan.   

Analisis Pengaruh..., Nimrod Kurniawan Unu, Ma.-IBS, 2015



10 
 

Menurut Luthans (2006:243) : kepuasan kerja adalah keadaan emosi yang 

senang atau emosi positif yang berasal dari penilaian pekerjaan atau pengalaman 

kerja seseorang.  

Greenberg dan Baron (2008) mendeskripsikan kepuasan kerja sebagai 

sikap positif atau negatif yang dilakukan individu terhadap pekerjaan mereka. 

Gibson (2012) menyatakan kepuasan kerja sebagai sikap yang dimiliki para 

pekerja tentang pekerjaan mereka. Kepuasan kerja merupakan hasil dari tenaga 

kerja yang berkaitan dengan motivasi kerja. 

 “When people speak of employee attitudes, they usually mean job 

satisfaction, which describes a positive feeling about a job, resulting from an 

evaluation of its characteristics” , pendapat ini dikemukakan oleh Robbins dan 

Judge (2009:108) sebagai pengertian untuk kepuasan kerja karyawan yaitu suatu 

perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil evaluasi 

karakteristik - karakteristiknya. Seseorang dengan tingkat kepuasan kerja yang 

tinggi memiliki perasaan – perasaan positif tentang pekerjaannya, seseorang 

yang tidak puas memiliki perasaan yang negatif tentang pekerjaan tersebut. 

 Job satisfaction is an affective or emotional response towards various 

facets of one’s job (Kinicki & Kreitner, 2011:170). Kepuasan kerja dimaknai 

sebagai respon sikap atau emosi terhadap berbagai segi pekerjaan seseorang.  

Definisi ini memberi arti bahwa kepuasan kerja bukan suatu konsep tunggal. 

Lebih dari itu seseorang dapat secara relatif dipuaskan  dengan satu aspek 

pekerjaannya dan dibuat tidak puas dengan satu atau  berbagai aspek. Dalam 

pandangan yang hampir sama, Nelson  and Quick (2006) menyatakan bahwa 

kepuasan kerja adalah suatu kondisi emosional yang positif dan menyenangkan  

sebagai hasil dari  penilaian pekerjan atau pengalaman pekerjaan seseorang. 
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 Menurut Bohlander dan Snell (2009) kepuasan kerja adalah evaluasi 

yang menggambarkan seseorang atas perasaan sikapnya senang atau tidak 

senang, puas atau tidak puas dalam bekerja. Kepuasan kerja adalah tingkat rasa 

puas individu dimana mereka merasa mendapat imbalan yang setimpal dari 

bermacam -macam aspek situasi pekerjaan dari organisasi tempat mereka 

bekerja. 

 Davis dan Newstrom (2002) mengungkapkan kepuasan kerja 

merupakan seperangkat perasaan pegawai tentang menyenangkan atau tidaknya 

pekerjaan mereka. Kepuasan kerja pada umumnya mengacu pada sikap seorang 

pegawai. Kepuasan kerja menunjukan kesesuaian antara harapan seseorang 

yang timbul dan imbalan yang disediakan pekerjaan, jadi kepuasan kerja juga 

berkaitan dengan teori keadilan, perjanjian psikologis dan motivasi. Dari 

pandangan dini terhadap kepuasan kerja, pada hakekatnya Robbins (2013) 

menyimpulkan kepuasan kerja dengan “seorang pekerja yang berbahagia adalah 

seorang pekerja yang produktif”. 

 Ada tiga teori yang sangat berhubungan dengan kepuasan kerja yang 

lazim dikenal, yaitu: 

a.  Teori Perbandingan Intrapersonal (Discrepancy Theory) 

 Teori pertentangan pertama kali dikemukakan oleh Porter (1961). 

Porter mengukur kepuasan kerja seseorang dengan menghitung selisih antara 

apa yang seharusnya dirasakan dengan kenyataan. Kemudian Locke 

menerangkan bahwa kepuasan kerja seseorang tergantung pada pertentangan 

antara harapan, keinginan dan nilai - nilai dengan apa yang menurutnya 

dicapai melalui pekerjaannya. Dengan demikian orang akan merasa puas bila 

tidak ada perbedaan antara yang diinginkan dengan persepsinya atas 
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kenyataan, karena batas minimum yang diinginkan telah terlampaui. 

Selanjutnya apabila yang didapat ternyata lebih besar daripada yang 

diinginkan, maka orang akan menjadi puas lagi walaupun terdapat 

discrepancy yang positif. Sebaliknya makin jauh dari kenyataan yang 

dirasakan itu di bawah standar minimum sehingga menjadi negatif 

discrepancy, maka semakin besar pula ketidakpuasan seseorang terhadap 

pekerjannya. 

b.  Teori Keadilan (Equity Theory) 

 Teori keadilan ini dikembangkan oleh Adams (1963). Menurut teori ini 

orang akan merasa puas atau tidak puas tergantung kepada apakah ia merasa 

adanya keadilan (equity) jika dibandingkan dirinya dengan orang lain yang 

sekelas atau sekantor. Termasuk elemen-elemen keadilan adalah : 

 1.  Input 

 Diartikan dengan segala sesuatu yang sangat berharga untuk dirasakan 

oleh pegawai sebagai sumbangan terhadap pekerjaan, contohnya : 

pendidikan, pengalaman, keterampilan, jumlah jam kerja, dan alat-alat 

kerja. 

 2.  Out Come 

 Diartikan sebagai segala sesuatu yang berharga untuk dirasakan oleh 

pegawai dari hasil pekerjaannya, contohnya: gaji, bagian keuntungan, 

status, pengakuan, dan kesempatan berprestasi. 

 3. Comparison 

 Perbandingan dengan pegawai lain maupun pegawai tersebut waktu 

lalu. 
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c.  Teori Dua – Faktor (Two Factor Theory) 

 Herzberg membagikan faktor-faktor yang berpengaruh pada prestasi 

kerja dan di bagi kedalam 2 (dua) faktor, yaitu : 

 1.  Faktor penggerak 

 Merupakan faktor yang menyangkut kebutuhan psikologis seseorang, 

yaitu perasaan sempurna dalam melaksanakan pekerjaan dan langsung 

berhubungan dengan penghargaan terhadap pribadi yang secara langsung 

berkaitan dengan pekerjaan, contohnya ruangan yang nyaman, kursi yang 

empuk, penempatan yang tepat, dll. 

 2.  Faktor pemeliharaan 

 Merupakan faktor yang langsung berhubungan dengan hakikat manusia 

yang ingin mendapatkan ketentraman badaniah dan berlangsung terus 

menerus. Kondisi ekstrinsik dari karyawan yang akan menimbulkan 

ketidakpuasan. Faktor pemeliharaan ini mendapatkan perhatian yang 

wajar dari pimpinan, agar kepuasan dan kegairahan bekerja para bawahan 

dapat lebih ditingkatkan. Penelitian Herzberg bertujuan menghindari 

ketidakpuasan tenaga kerja, hanya motivator yang dapat menyebabkan 

tenaga kerja mengerahkan segala tenaga dan kemudian memanfaatkan 

motivator ini sebagai alat untuk meningkatkan kinerja tenaga kerja. 

2.1.2.1 Indikator Kepuasan Kerja 

  Menurut As’ad (2011) banyak indikator yang mempengaruhi kepuasan 

kerja karyawan. Indikator – indikator itu sendiri dalam peranannya memberikan 

kepuasaan pada karyawan tergantung pada pribadi masing – masing karyawan. 

Indikator yang mempengaruhi kepuasan kerja yaitu :  
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1. Kepuasan finansial, merupakan faktor yang berhubungan dengan jaminan 

serta kesejahteraan karyawan yang meliputi sistem dan besarnya gaji, 

jaminan sosial, macam – macam tunjangan, fasilitas yang diberikan, 

promosi dan sebagainya. 

2. Kepuasan fisik, yaitu indikator yang berhubungan dengan kondisi fisik 

karyawan. Hal ini mencakup jenis pekerjaan, pengaturan waktu kerja dan 

istirahat, perlengkapan kerja, keadaan atau suhu ruangan, penerangan, 

pertukaran udara, kondisi kesehatan, dan umur karyawan. 

3. Kepuasan sosial, yaitu variabel yang berhubungan dengan interaksi sosial 

antara sesama karyawan dengan atasan maupun antara karyawan yang 

berbeda jenis pekerjaannya, dan dengan lingkungan sekitar karyawan. 

Hubungan antar karyawan dalam sebuah organisasi merupakan aspek 

penting untuk memenuhi kebutuhan mereka yang bersifat non materi 

(kejiwaan, spiritual). Jika kebutuhan spiritual ini terpenuhi maka akan 

mendorong dan memotivasi karyawan untuk bekerja lebih maksimal. 

4. Kepuasan psikologi, yaitu indikator yang berhubungan dengan kejiwaan 

karyawan. Hal ini mencakup minat, ketenteraman dalam bekerja, sikap 

terhadap kerja, bakat dan keterampilan.   

2.1.2.2 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja  

 Luthans (1998) menunjukkan adanya 6 faktor penting yang 

mempengaruhi 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.  
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2. Upah atau gaji, merupakan jumlah balas jasa finansial yang diterima 

karyawan dan tingkat di mana hal ini dipandang sebagai suatu hal yang adil 

dalam organisasi. 

3. Kesempatan untuk kenaikan jabatan dalam jenjang karir (Promosi). 

4. Supervisi, merupakan kemampuan penyelia untuk memberikan bantuan 

secara teknis maupun memberikan dukungan. 

5. Rekan kerja, merupakan suatu tingkatan di mana rekan kerja memberikan 

dukungan 

6. Kondisi kerja, apabila kondisi kerja karyawan baik (bersih, menarik, dan 

lingkungan kerja yang menyenangkan) akan membuat mereka mudah 

menyelesaikan pekerjaannya. 

2.1.3 Intensi Turn Over 

  Intensi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah niat yang 

timbul pada individu untuk melakukan sesuatu. Sedangkan definisi Turnover itu 

sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Inggris – Indonesia adalah pergantian. 

Robbins (2009) mengungkapkan bahwa Turnover sebagai penarikan diri secara 

sukarela (Voluntary) atau tidak secara sukarela (Unvoluntary) yang merupakan 

keputusan karyawan untuk meninggalkan organisasi yang disebabkan oleh dua 

faktor yaitu kurang menariknya pekerjaan saat ini dan tersedianya alternatif 

pekerjaan lain.  

  Lebih lanjut Robbins mengungkapkan bahwa berdasarkan sifatnya 

Voluntary Turnover ada dua yaitu dapat dihindari (avoidable voluntary 

turnover) dan tidak dapat dihindari (unavoidable voluntary turnover). Avoidable 

voluntary turnover dapat timbul dikarenakan beberapa faktor, alasan upah yang 

lebih baik, faktor kepemimpinan, kepuassan kerja, atau alternatif tempat kerja 
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yang lebih baik sering menjadi beberapa faktor yang mempengaruhi avoidable 

voluntary turnover. Sedangkan unavoidable voluntary turnover sering kali 

terjadi karena alasan pindah ke kota lain mengikuti pasangannya, perubahan 

karir individu ataupun karena kehamilan. Sebaliknya, involuntary turnover 

digambarkan sebagai suatu keputusan PHK kepada karyawan yang sifatnya 

uncontrollable bagi karyawan yang mengalaminya. 

  Ada tiga level karakteristik yang menyebabkan seorang karyawan 

melakukan perilaku turnover menurut Robbins (2009), yaitu karakteristik level 

organisasi, kelompok dan individu. Dari ketiga level organisasi tersebut, pada 

dasarnya diperkuat dengan adanya ketersediaan alternatif pekerjaan lain 

sehingga mendorong karyawan untuk memutuskan keluar dari perusahaan. 

  Dengan demikian, intensi turnover adalah kecenderungan atau niat 

karyawan untuk berhenti dari pekerjaannya (Zeffane, 1994). Intensi turnover 

mengacu kepada niat seseorang untuk mencari alternatif pekerjaan lain dan 

belum terwujud dalam bentuk perilaku nyata (Pasewark & Strawser, 1996).

  Berdasarkan definisi intensi turnover diatas, definisi antar satu tokoh 

dengan tokoh lainnya dari tahun ke tahun hampir memilki kesamaan. Yaitu 

adanya keinginan karyawan untuk meninggalkan perusahaan. Adanya 

perbedaan lebih dikarenakan tokoh-tokoh selanjutnya telah melakukan 

penilitian lebih lanjut lagi mengenai intensi turnover.  

2.1.3.1 Faktor – faktor yang mempengaruhi intensi turnover. 

 Robbins (2009) mengelompokan faktor – faktor yang mempengaruhi intensi 

turnover menjadi tiga bagian, yaitu 
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1. Organizational – level characteristics, terdiri dari lima bagian yaitu : 

struktur organisasi, job design, stres kerja, reward & pension plans 

dan performance evaluation system. 

2. Group – level characteristics, terdiri dari dua bagian yaitu : kelompok 

demografik, dan group cohesivness. 

3. Individual – level characteristics terdiri dari lima bagian, yaitu usia, 

masa kerja, status maritial, kepuasan kerja dan personality – job fit. 

Gambar proses intensi turnover menurut Robbins (2009) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
2.1.4 Hubungan antar variabel  

2.1.4.1 Kepuasan kerja terhadap Intensi Turnover 

  Robbins (2009) menyatakan bahwa kepuasan kerja tidak memiliki 

pengaruh langsung terhadap turnover, tetapi faktor-faktor lain seperti pasar 

kerja, kesempatan  kerja alternatif dan panjangnya masa kerja merupakan 

kendala penting untuk meninggalkan pekerjaan yang ada.  

Organizational – level characteristics  
 Struktur organisasi 
 Job design 
 Stress kerja  
 Reward & pensions plans 
 Performance evaluation 

system 

Group – level characteristics 
 Kelompok demografik 
 Group cohesiveness 

Individual – level characteristics 
 Usia  
 Masa kerja  
 Maritial status  
 Kepuasan kerja 
 Personality – job fit 

Intention to turnover 

Available information about 
alternative jobs 

Economic and market conditions 

Sumber : Robbins (2009) 

 

Gambar 2.1  
Proses intensi turnover 
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 Selain itu Robbin menambahkan, tingkat kepuasan tidak begitu penting 

untuk memprediksi keluarnya karyawan dikarenakan sebuah organisasi 

biasanya melakukan banyak upaya untuk mempertahankan orang-orang tersebut 

dengan memberikan tambahan insentif ataupun peluang promosi dibandingkan 

merekrut pekerja baru. Alasan seperti itulah, yang memberikan kemungkinan 

seorang karyawan untuk tetap tinggal.  

 Studi yang dirangkum Faisal (2012) melaporkan bahwa terdapat 

hubungan negatif dengan pengaruh signifikan antara kepuasan kerja dengan 

turnover intention. Salah satu faktor seperti penghargaan yang diterima 

karyawan, hal itu dianggap mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan 

mereka, mereka akan merasakan emosi yang positif dimana karyawan akan 

merasa memiliki sebuah kewajiban untuk membalas kebaikan yang diberikan 

oleh organisasi dengan menjadi lebih berkomitmen.  

 Aydogdu dan Barris (2011) juga menyatakan bahwa kepuasan kerja dan 

turnover intention berhubungan negatif sginifikan. Sama halnya bahwa Individu 

yang merasa terpuaskan dengan pekerjaannya cenderung untuk bertahan dalam 

organisasi. Sedangkan individu yang merasa kurang terpuaskan dengan 

pekerjaannya akan memilih untuk keluar dari organisasi.     

2.2  Kerangka Pemikiran 

  Tingkat kepuasan karyawan merupakan salah satu  parameter untuk 

melihat perbandingan antara apa yang diterima karyawan dari pekerjaan yang 

dilakukan dengan apa yang diharapkan, diinginkan dan dipikirkan.  Karyawan 

akan merasa puas apabila yang diberikan perusahaan sekurang – kurangnya sama 

dengan yang diharapkan. Kepuasan karyawan merupakan parameter keberhasilan 

dalam operasional perusahaan.  Dua kriteria yang harus dipenuhi dalam analisis 
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kepuasan karyawan agar menghasilkan suatu informasi yang akurat dan berguna 

bagi perusahaan adalah penentuan kumpulan variabel yang digunakan sebagai 

acuan dan menganalisis mutu kinerja dan teknik analisis. 

Berdasarkan teori diatas untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap 

penelitian ini, maka penulis berusaha membuat suatu konsep atas penelitian yang 

dibuat, adapun konsep pemikiran ada pada gambar tersebut : 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

2.3  Hipotesis 

  Berdasarkan pada kerangka pemikiran diatas, peneliti mencoba 

menyimpulkan hipotesis sebagai berikut : 

Ho : Tidak ada pengaruh signifikan kepuasan kerja terhadap intensi turnover. 

Ha : Ada pengaruh signifikan kepuasan kerja terhadap intensi turnover. 

2.4 Penelitian Terdahulu 

Nama Peneliti 
(Tahun) Judul Penelitian Hasil Penelitian 

Sinem Aydogdu & Barris Asikgil 
(2011) 

 

An Empirical Study of the 
Relationship Among Job Satisfaction, 
Organizational Commitment and 
Turnover intention 
 

Kepuasan kerja 
berpengaruh negatif 
signifikan terhadap 
turnover intention. 
 

KEPUASAN KERJA 

 Pekerjaan Itu Sendiiri 
 Upah / Gaji 
 Promosi 
 Supervisi 
 Rekan Kerja 
 Kondisi Kerja  

 

 

INTENSI TURNOVER 

Gambar 2.2 
 Kerangka Pemikiran 

 

Sumber : Luthans (1998) 
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Rita Andini  
(2006) 

 

Analisis Pengaruh Kepuasan Gaji, 
Kepuasan Kerja, Komitmen 
Organisasional Terhadap Turnover 
intention (Studi Kasus Pada Rumah 
Sakit  

Roemani Muhammadiyah Semarang)  

 

Kepuasan kerja tidak 
berpengaruh terhadap 
turnover intention  
 

Ilham Yucel  

(2012) 
 

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

Kepuasan kerja 
berpengaruh negatif 
terhadap turnover 
intention  
 

Ahmad Faisal Mahdi et al,. 

 (2012) 
 

The Relationship between Job 
Satisfaction and Turnover intention  
 

Kepuasan kerja 
berpengaruh negatif 
terhadap turnover 
intention.  
 

Witasari 

(2009) 
 

Analisis Pengaruh Kepuasan Kerja 
dan Komitmen Organisasional 
Terhadap  
Turnover Intentions pada Hotel 
Novotel Semarang 

Kepuasan kerja 
berbanding terbalik 
terhadap  
turnover intention.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

3.1  Pemilihan Objek Penelitian  

  Pada penelitian kepuasan kerja ini yang menjadi populasi objek penelitian 

adalah karyawan tetap bagian sekertariat perusahaan PT. Bank XXX yang terletak di 

Jakarta Pusat. Berdasarkan tipe informasi yang diperoleh, penelitian ini termasuk 

menggunakan pendekatan kuantitatif karena data yang didapat berupa angka, dimana 

data yang bersifat kualitatif diterjemahkan ke dalam bentuk angka kuantitatif agar 

dapat dianalisis menggunakan statisitik. Data yang didapat kemudian dianalisis 

secara statistik dengan menggunakan perangkat lunak SPSS 19.0.  

 Selanjutnya, hasil analisis statistik tersebut akan diterjemahkan kembali ke 

dalam bahasa kualitatif agar lebih mudah dipahami oleh pihak yang 

membutuhkannya. Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran secara umum 

yang hasilnya dapat digeneralisasikan pada populasi. 

 Peneliti akan menggunakan tipe penelitian deskrptif. Penelitian deskriptif 

adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-

fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. 

Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, 

kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya 

(Malhotra, 2010). 
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3.2 Metode Pengumpulan Data 

  Kegiatan pengumpulan data merupakan langkah penting dalam suatu 

penelitian, karena dari langkah ini akan didapat data-data yang melandasi dan 

mendukung proses penelitian serta akan dapat menjawab pertanyaan penelitian. 

Adapun data yang akan dihimpun dalam penelitian ini adalah :  

 1.  Data Primer  

  Data primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber 

asli dan data dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sesuai 

dengan keinginan peneliti (Malhotra, 2010). Pernyataan-pernyataan yang diajukan 

disusun berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan agar tidak 

menyimpang dari tujuan penelitian.  

 2. Data Sekunder  

   Data sekunder yaitu data yang merupakan sumber data penelitian yang 

diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara dengan kata lain 

diperoleh dan dicatat oleh pihak lain (Malhotra, 2010). Pengumpulan data 

sekunder dilakukan melalui studi literatur. Studi literatur dilakukan dalam upaya 

untuk menggali konsep dan memahami teori-teori dari literatur serta dokumen 

yang berkaitan dengan masalah penelitian. Informasi yang diperoleh melalui 

studi literatur didapat dari berbagai sumber seperti buku teks, jurnal ilmiah, hasil 

penelitian, sumber referensi, dan buku pedoman dalam bentuk cetak maupun 

elektronik.  
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  Metode pengumpulan data yang digunakan untuk menunjukan aktifitas 

ilmiah yang sistematis. Kegiatan metode pengumpulan data yang utama dalam 

penelitian ini adalah penyebaran kuesioner. Kuesioner menurut Malhotra (2010) 

adalah tekhnik terstruktur untuk memperoleh data yang terdiri dari serangkaian 

pertanyaan, tertulis atau verbal, yang dijawab responden. Metode ini dilakukan 

dengan jalan memberikan pernyataan kepada para responden untuk mengetahui 

sejauh mana responden setuju atau tidak setuju dengan pernyataan tersebut dan 

selanjutnya diolah oleh penelitia menjadi data primer berupa angka-angka, tabel-

tabel, analisa statistik dan pembahasan serta penarikan kesimpulan hasil penelitian.  

 Dalam penyusunan kuesioner, peneliti menggunakan Skala Likert. Skala 

Likert adalah skala yang digunakan secara luas yang meminta responden menandai 

derajat persetujuan atau ketidak setujuan terhadap masing-masing dari serangkain 

pernyataan mengenai objek stimulus (Malhotra, 2010). Selain mudah dibuat dan 

dijalankan, peneliti berharap bahwa responden dapat lebih mudah memahami 

bagaimana skala tersebut digunakan. 

1 2 3 4 5 

Sangat Tidak 

Setuju (STS) 

Tidak Setuju 

(TS) 

Kurang 

Setuju (KS) 

Setuju  

(S) 

Sangat Setuju 

(SS) 
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3.3 Metode Pengambilan Sampel  

  Populasi adalah gabungan seluruh elemen yang memiliki serangkaian 

karakteristik serupa yang mencakup secara keseluruhan untuk kepentingan masalah 

penelitian (Malhotra,2010). Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah 

karyawan tetap pada bagian sekertariat PT. Bank XXX. 

    Sampel merupakan sebagian kecil atau beberapa elemen dari suatu populasi 

yang ingin diteliti. Menurut Malhotra (2010) sampel merupakan suatu sub kelompok 

dari sebuah populasi yang dipilih untuk berpartisipasi dari sebuah penelitian. 

  Tehnik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah non probability 

sampling. Tehnik ini tidak memberi peluang/kesempatan yang sama bagi setiap 

unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Karena populasi pada 

penelitian ini hanya berjumlah 51 orang maka digunakan pendekatan sampling jenuh. 

Sampling jenuh adalah tehnik penentuan sampel bila semua anggota populasi 

digunakan sebagai sampel. Biasanya pendekatan ini dilakukan untuk penelitian 

dengan populasi <100. (Ghozali,2011). 

3.4  Operasionalisasi Variabel 

  Definisi operasional variabel merupakan salah satu faktor yang dapat 

memberikan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur. Dapat disimpulkan 

operasionalisasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1.  Kepuasan Kerja  

  Alat ukur variabel kepuasan kerja dalam penelitian ini menurut Luthans 

(2006) yaitu pekerjaan itu sendiri, upah, promosi, supervisi, rekan kerja, kondisi 

kerja. Rentang skala pengukuran menggunakan skala Likert dengan poin dimulai 

dari 1 (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju).  

 2. Intensi Turnover 

  Variabel turnover intention dalam penelitian ini diukur dengan 3 indikator 

menurut Mobley (1986) yang telah digunakan oleh penelitian yang dilakukan 

Sang Long (2012). Indikator yang diukur antara lain thoughts of quitting, 

intention to search for another job dan intention to quit. Turnover intention ini 

diukur dengan skala pengukuran Likert dengan poin dimulai dari 1 (sangat tidak 

setuju) hingga 5 (sangat setuju). 

3.5 Metode Pengolahan Data 

 Objek penelitian ini adalah seluruh karyawan tetap pada sekretariat PT. Bank 

XXX yang aktif dan terdaftar resmi sebagai karyawan di kantor PT Bank XXX. 

Jumlah karyawan tetap pada sekretariat PT.Bank XXX yang berjumlah 51 orang. 

Sebelum penelitian dilakukan, dilakukan pengujian terhadap validitas dan reliabilitas 

terhadap daftar pernyataan yang digunakan. Pengujian validitas dan reliabilitas daftar 

pertanyaan ini dimaksudkan agar daftar pertanyaan yang digunakan, memiliki 

tingkat validitas dan reliabilitas memenuhi batasan yang disyaratkan. 
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3.5.1 Uji Validitas  
 

  Uji Validitas adalah pengujian yang dilakukan guna untuk mengetahui 

seberapa cermat suatu instrumen dalam mengukur apa yang ingin diukur (Priyatno, 

2010). Hubungan antara suatu pengukuran dengan suatu kriteria biasanya 

digambarkan dengan suatu korelasi, yang disebut dengan koefisien validitas. Suatu 

alat ukur dapat dikatakan berhasil menjalankan fungsi ukurnya apabila menjalankan 

alat ukurnya dengan cermat dan akurat. Kualitas sebuah alat ukur ditentukan dengan 

kualitas butir-butirnya. Analisis validitas data pada penelitian ini menggunakan 

metode Pearson Correlation. 

3.5.2 Uji Reliabilitas 

  Uji Reliabilitas adalah menguji konsistensi alat ukur, apakah hasilnya tetap 

konsisten jika pengukuran diulang (Priyatno, 2010). Pengukuran yang memiliki 

reliabilitas tinggi, artinya pengukuran yang mampu memberikan hasil ukur yang 

konsisten (reliable), dapat memberikan hasil yang relatif sama jika dilakukan 

pengukuran yang berbeda waktunya. Reliabilitas merupakan salah satu ciri atau 

karakter utama sebuah instrumen pengukuran yang baik. Reliabilitas memberikan 

gambaran sejauh mana suatu pengukuran dapat dipercaya, artinya sejauh mana skor 

hasil pengukuran terbebas dari kesalahan pengukuran.  

  Metode penghitungan reliabilitas dikelompokan berdasarkan sumber-sumber 

alat pengukuran. Uji reliabilitas yang paling umum digunakan untuk mengukur 

internal consistency adalah metode Cronbach Alpha. Metode pengambilan keputusan 

pada uji reliabilitas menggunakan batasan 0.6. Menurut Ghozali (2011) suatu 
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kontruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 

0.60, dimana < 0.6 adalah kurang baik, sedangkan 0.7 dapat diterima dan > 0.8 

adalah baik. 

3.5.3 Analisis Regresi Linier Sederhana 

  Analisis regresi linier sederhana adalah hubungan secara linear antara satu 

variabel independen dengan satu variabel dependen yang digunakan untuk 

memprediksi atau meramalkan suatu variabel dependen berdasarkan variabel 

independen. (Priyatno,2011). Model untuk regresi linier sederhana adalah :  

     Y = a + bX  

Keterangan:  

Y = Intensi Turnover  

a = Konstan intensif  

b = Koefisien regresi  

X = Kepuasan kerja  

  

 Pola/bentuk hubungan antara 2 variabel (Ghozali,2011)  : 

 1. Korelasi Linear Positif  (+1) 

  Perubahan salah satu Nilai Variabel diikuti perubahan Nilai Variabel yang 

lainnya secara teratur dengan arah yang sama. Jika nilai variabel X mengalami 

kenaikan, maka variabel Y akan ikut naik. Jika nilai variabel X mengalami 

penurunan, maka variabel Y akan ikut turun. Apabila nilai koefisien korelasi 
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mendekati +1 (positif satu) berarti pasangan data variabel X dan variabel Y 

memiliki korelasi linier positif yang kuat / erat. 

 2. Korelasi Linear Negatif (-1) 

  Perubahan salah satu nilai variabel diikuti perubahan nilai variabel yang 

lainnya secara teratur dengan arah yang berlawanan. Jika nilai variabel X 

mengalami kenaikan, maka variabel Y akan turun. Jika nilai variabel X 

mengalami penurunan, maka nilai variabel Y akan naik. Apabila nilai koefisien 

korelasi mendekati -1 (negatif satu) maka hal ini menunjukan pasangan data 

variabel X dan variabel Y memiliki korelasi linier negatif yang kuat / erat. 

 3. Tidak Berkorelasi (0) 

  Kenaikan nilai variabel yang kadang – kadang diikuti dengan penurunan 

variabel lainnya atau kadang – kadang diikuti dengan kenaikan variabel yang 

lainnya. Arah hubungannya tidak teratur, kadang – kadang  searah, kadang – 

kadang berlawanan. Apabila nilai koefisien korelasi mendekati 0 (nol) berarti 

pasangan data variabel X dan variabel Y memiliki korelasi yang sangat lemah 

atau berkemungkinan tidak berkorelasi. 

  Nilai R Square (R2) menunjukan sumbangan pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen. Sedangkan nilai signifikansi pada tabel output anova 

menjelaskan hasil uji koefisien regresi secara bersama – sama antara variabel 

independen terhadap variabel dependen. Jika signifikansi < 0,05, maka 

kesimpulannya ada pengaruh secara simultan dan signifikan dari variabel independen 

terhadap variabel dependennya begitu juga sebaliknya apabila signifikansi > 0,05 
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maka kesimpulannya tidak ada pengaruh secara simulntan dan signifikan dari 

variabel independen terhadap variabel dependen. 

3.5.4 Uji Asumsi Klasik 

 Pengujian atas asumsi klasik terhadap data yang akan diperoleh perlu untuk 

diidentifikasi bilamana terdapat normalitas, multikolinearitas dan heteroskedastisitas. 

3.5.4.1 Uji Normalitas 

  Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai 

residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model 

regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara 

normal. Metode uji normalitas dalam dapat dilakukan dengan cara grafik histogram 

dan Normal Probability Plots. Cara grafik histogram cukup dengan membandingkan 

antara data riil/nyata dengan garis kurva yang terbentuk, apakah mendekati normal 

atau memang normal sama sekali. Jika data riil membentuk garis kurva cenderung 

tidak simetri terhadap mean maka dapat dikatakan data berdistribusi tidak normal, 

dan sebaliknya (Ghozali, 2011).  

 Sementara cara normal probability plots lebih handal daripada cara grafik 

histogram karena cara ini membandingkan data riil dengan data distribusi normal 

(otomatis oleh komputer) secara kumulatif. Suatu data dikatakan berdistribusi normal 

jika garis data riil mengikuti garis diagonal. 
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3.5.4.2 Uji Heterokedastisitas 

 Pengujian Heteroskedatisitas dilakukan dalam sebuah model regresi, dengan 

tujuan bahwa apakah suatu regresi tersebut terjadi ketidaksamaan varians dari 

residual dari setiap pengamatan ke pengamatan lainnya berbeda, maka disebut 

Heteroskedatisitas. Cara yang digunakan untuk menguji ada tidaknya situasi 

Heteroskedatisitas dalam varians term error dalam model regresi pada penelitian ini 

adalah metode chart (diagram scatterplot), antara standardized predicted value 

(ZPRED) dengan studentized residual (SRESID) dengan dasar pemikiran adalah 

(Ghozali, 2011) :  

1. Jika ada pola tertentu seperti poin-poin (titik), yang ada membentuk suatu pola 

tertentu yang beraturan seperti; bergelombang, melebar kemudian menyempit, maka 

terjadi Heteroskedatisitas.  

2. Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar ke atas dan di bawah 0 pada 

sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedatisitas. 

3.5.5 Uji Hipotesis 

3.5.5.1 Uji t 

 (Ghozali,2011) Uji hipotesis secara parsial atau uji t digunakan untuk 

mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel 

dependen. Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t 

tabel. Taraf signifikansi dalam penelitian ini adalah 0.05 (Confidence Interval 95%), 

nilai tersebut merupakan ukuran standart yang sering digunakan dalam penelitian. 

Menentukan t hitung dengan mengacu pada tabel Independent Sample Test, 
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sedangkan t tabel diperoleh melalui tabel statistik α = 5% dengan melakukan uji 2 

(dua) sisi dan penghitungan derajat kebebasan (df = n – k). Adapun kriteria 

pengujian uji t adalah sebagai berikut :  

Ho diterima jika : -ttabel < thitung < ttabel  

Ho ditolak jika : -thitung < -ttabel atau thitung > ttabel 

3.5.5.2 Uji F 

 Uji-F untuk menguji apakah variabel independen secara serentak berpengaruh 

terhadap variabel dependen. Jika nilai F hitung lebih besar dari pada nilai F tabel maka 

Ho ditolak. Selain itu juga dapat diihat dari signifikansi level yang dihitung lebih rendah 

dari pada signifikansi level yang ditetapkan (0,05), maka Ha ditolak. (Ghozali, 2011) 

3.5.6 Kisi – Kisi Kuesioner 

3.5.6.1 Kisi – Kisi Kuesioner Kepuasan Kerja 

 

 

 

No Dimensi No. Pernyataan Skala 

1 Pekerjaan Itu Sendiri 1,2 Ordinal 

2 Upah  3,4 Ordinal 

3 Promosi  5,6 Ordinal 

4 Supervisi 7,8 Ordinal 

5 Rekan Kerja 9,10 Ordinal 

6 Kondisi Kerja 11,12 Ordinal 

 Sumber : Kuesioner Kepuasan Kerja 

Tabel 2.1 
Kisi – Kisi Kuesioner Kepuasan Kerja 
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3.5.6.2 Kisi – kisi Kuesioner Intensi Turnover  

 

 

 

 

 
 

 

 

Sumber : Kuesioner Intensi Turnover 

No Indikator No. Pernyataan Skala 

1 Berpikir untuk berhenti 13 Ordinal 

2 Intensi untuk mencari pekerjaan 
lain 

14 Ordinal 

3 Intensi untuk berhenti 15 Ordinal 

Tabel 2.2 
Kisi – Kisi Kuesioner Intensi Turnover 
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BAB IV  

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Gambaran Umum Perusahaan  

4.1.1 Objek Penelitian   

 Penelitian dilakukan pada PT. Bank XXX, yang beralamat di Jakarta Pusat. 

Objek penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah karyawan tetap pada 

bagian sekretariat perusahaan. 

4.1.2 Sejarah Singkat Perusahaan  

 PT. Bank XXX merupakan bank yang memiliki jaringan elektronik terbesar 

dan paling tersebar luas di Indonesia. PT. Bank XXX secara resmi berdiri pada 

tanggal 21 Februari 1957 dengan nama Bank XXX. Banyak hal telah dilalui sejak 

berdirinya itu, dan barang kali yang paling signifikan adalah krisis moneter yang 

terjadi tahun 1997. 

 Krisis ini membawa dampak yang luar biasa pada keseluruhan sistem 

perbankan di Indonesia. Namun, secara khusus kondisi ini mempengaruhi aliran 

dana tunai di PT. Bank XXX dan bahkan sempat mengancam kelangsungan 

usahanya. Banyak nasabah menjadi panik lalu beramai-ramai menarik dana 

mereka. Akibatnya, bank terpaksa meminta bantuan dari pemerintah Indonesia. 

Badan Penyehatan Perbankan Indonesia (BPPN) lalu mengambil alih PT. Bank 

XXX di tahun 1998. 

 Di bulan Desember 1998, dana pihak ke tiga telah kembali ke tingkat 

sebelum krisis. Aset PT. Bank XXX mencapai Rp 67.93 triliun, padahal di bulan 

Desember 1997 hanya Rp 53.36 triliun. Kepercayaan masyarakat pada PT. Bank 

Analisis Pengaruh..., Nimrod Kurniawan Unu, Ma.-IBS, 2015



34 

 

XXX telah sepenuhnya pulih, dan diserahkan oleh BPPN ke Bank Indonesia di 

tahun 2000. Selanjutnya, PT. Bank XXX mengambil langkah besar dengan 

menjadi perusahaan publik. Penawaran Saham Perdana berlangsung di tahun 

2000, dengan menjual saham sebesar 22,55% yang berasal dari divestasi BPPN. 

Setelah Penawaran Saham Perdana itu, BPPN masih menguasai 70,30% dari 

seluruh saham PT.Bank XXX. Penawaran saham ke dua dilaksanakan di bulan 

Juni dan Juli 2001, dengan BPPN mendivestasikan 10% lagi dari saham miliknya 

di PT. Bank XXX pada tahun 2002, IBRA melepas 51% dari sahamnya di PT. 

Bank XXX melalui tender penempatan privat yang strategis. 

 Sebagai bank transaksional, PT. Bank XXX menawarkan rangkaian jasa 

yang luas untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan spesifik para nasabah kami. 

Sebagai lembaga intermediari keuangan, PT. Bank XXX telah bekerja keras 

untuk memperkuat sisi kredit dengan mempersiapkan berbagai paket yang 

menarik bagi nasabah yang potensial. Kami memiliki sejumlah keunggulan yang 

menjadi kunci keberhasilan kami dalam menyediakan jasa-jasa yang berguna, 

efisien dan mudah. Keunggulan-keunggulan ini adalah: 

1. Tim manajemen yang sangat profesional yang selalu mengikuti kebijakan 

dan regulasi perbankan nasional dan internasional; 

2. Sumber daya manusia (SDM) yang terlatih baik dan berorientasi pada 

pelayanan bagi nasabah; 

3. Rangkaian produk dan jasa yang inovatif dan memenuhi kebutuhan yang 

aktual; 

4. Pemanfaatan teknologi paling mutakhir secara tepat; 
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5. Upaya yang terus-menerus dalam mempertahankan tingkat pengamanan 

perbankan yang paling tinggi; 

6. Jaringan yang luas dari kantor cabang dan kantor cabang pembantu di 

seluruh Indonesia; 

7. Pilihan saluran penghantaran (delivery channel) yang luas untuk mencapai 

tingkat kenyamanan pelanggan yang maksimum, dan 

8. Per 31 Desember 2008 telah memiliki sekitar 5.997 ATM tunai maupun 

non-tunai serta ATM Setoran Tunai yang disediakan di berbagai lokasi 

strategis di seluruh Indonesia. 

 Dalam mengembangkan produk dan jasa yang di tawarkan, PT. Bank XXX 

selalu mempertimbangkan kebutuhan nasabah yang selalu berubah. Lebih jauh 

lagi, PT. Bank XXX terus menyempurnakan setiap produk atau jasa dengan 

menambahkan berbagai fitur baru untuk meningkatkan kenyamanan nasabah 

dalam menggunakannya. Semakin banyak fasilitas yang disediakan antara lain 

ATM, Individual Internet Banking, Mobile Banking, dan sebagainya. 

4.1.3 Visi Dan Misi Perusahaan  

 Visi Perusahaan  

 Seperti perusahaan pada umumnya, Visi dari PT. Bank XXX adalah “ to be 

the best bank in service and to be the preferred bank for reliability in meeting 

customer’s need through consistent service excellene “ (untuk menjadi Bank 

terbaik dalam pelayanan dan untuk menjadi Bank pilihan yang terpercaya dalam 

kebutuhan pelanggan melalui pelayanan terbaik yang konsisten). 
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 Misi Perusahaan  

 Misi PT. Bank XXX adalah sebagai berikut : 

1.  Menerapkan dan mengembangkan prosedur kerja sesuai dengan tingkat 

pelayanan yang telah ditetapkan. 

2.  Menerapkan sistem manajemen mutu internasional secara 

berkesinambungan. 

3.  Mengembangkan sumber daya manusia yang dapat diandalkan. 

4.  Meningkatkan produktivitas kerja di semua sub urusan secara terus menerus. 

4.1.4 Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Gambar 4.1  
Struktur Organisasi PT. Bank XXX 

 

Sumber : www.bca.co.id 
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4.1.5 ` Produk PT. Bank XXX 

 Produk Simpanan :  

1. TAHAPAN adalah singkatan dari Tabungan Hari Depan. TAHAPAN adalah 

rekening tabungan yang menyediakan berbagai macam manfaat yang 

memudahkan nasabah dalam transaksi perbankandan juga menyediakan 

program-program berhadiah yang sangat menarik. Juga TAHAPAN ini 

didukung oleh jaringan ATM, kantor cabang, online banking, mobile banking 

yang terhubung secara real time online, layanan ini menjadi begitu mudah 

dan menyenangkan karena dapat diakses kapan saja dan dari mana saja. 

2. TAHAPAN GOLD ini sama dengan TAHAPAN hanya bedanya ada di 

jumlah saldo yang ada. Untuk TAHAPAN GOLD saldo minimalnya adalah 

Rp 10.000.000, sedangkan untuk TAHAPAN saldo minimalnya adalah Rp 

250.000. Juga TAHAPAN GOLD ini diperuntukan bagi para pebisnis yang 

memerlukan berbagai kemudahan dalam menjalankan usahanya. 

Sekretariat  

Aspek Humas Biro Direksi Biro Hubungan 
Kelembagaan 

Humas Eksternal Humas Internal Corporate Social 
Responsibility 

Gambar 4.2  
Struktur Organisai Sekretariat PT. Bank XXX 

 

Sumber : www.bca.co.id 
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3. TAPRES adalah jenis produk simpanan yang memiliki bunga yang tinggi 

dibandingkan dengan TAHAPAN maupun TAHAPAN GOLD dengan 

ketenteuan-ketentuan yang berlaku. 

4. Giro, layanan perbankan yang membantu kelancaran usaha dalam. Bisnis 

dalam bentuk giro. 

5. Deposito Berjangka adalah jenis tabungan yang menyimpan uang, dan 

diambil dalam jangka waktu tertentu sesuai perjanjian kemudian 

mendapatkan bungan yang lebih besar daripada tabungan-tabungan lainnya. 

 Perbankan Elektronik  

Menghadirkan kemudahan-kemudahan melalui media elektronik yang 

disediakan, diantaranya adalah : 

1. ATM, Kartu ATM  atau Debit menawarkan suatu bentuk kenyamanan dan 

kemudahan hidup yang dapat dinikmati nasabah pemilik Tabungan 

(Tahapan, Tapres, Tahapan Dollar) dan Giro perorangan. Dengan kartu debit 

berbagai kegiatan perbankan baik tunai dan non-tunai dapat dilakukan di 

lebih dari 5.332 ATM. yang tersebar di seluruh Indonesia. 

2. Kartu FLAZZ, merupakan alat pembayaran berupa uang plastik yang 

terdapat di PT. Bank XXX dengan membeli kartu ini kemudian apabila 

kosong dapat diisikan kembali. Kartu ini dapat pula disebut kartu 

pembayaran prabayar. 

3. Internet Banking, suatu layanan yang diberikan oleh bank melalui komputer 

dan jaringan internet. 

4. Mobile Banking, layanan bank melalui ponsel untuk memudahkan pelanggan 

untuk bertransaksi. 
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5. SMS Banking, suatu layanan yang diberikan bank kepada nasabah melalui 

SMS. 

 Produk Kredit    

 adalah sebuah produk yang dimiliki oleh bank untuk meminjamkan 

dananya kepada nasabah bank, kemudian dibayar secara berangsur. Jenis-

jenis produk ini diantaranya adalah : 

1. KPR, merupakan kepanjangan dari Kredit Pemilikian Rumah. KPR adalah 

pinjaman yang diberikan oleh bank kepada nasabah bank untuk membeli 

rumah, baik baru maupun bekas, untuk ditinggali. 

2. KPR XTRA, merupakan kepanjangan dari Kredit Pemilikan Rumah Extra. 

KPR XTRA hampir sama dengan KPR, akan tetapi ini memiliki kelebihan 

kemudahan daripada KPR, yaitu jumlah angsuran tiap bualan ditentukan oleh 

kita berdasarkan kesepakatan. 

3. REFINANCING, merupakan produk KPR dengan jaminan tanah. 

4. KPA, merupakan kepanjangan dari Kredit Pemilikan Apartemen. KPA 

adalah pinjaman yang diberikan oleh bank kepada nasabah bank untuk 

membeli apartemen untuk ditinggali. 

5. KKB, merupakan kepanjangan dari Kredit Kendaraan Bermotor. KKB 

adalah pinjaman yang diberikan oleh bank kepada nasabah bank untuk 

membeli kendaraan bermotor untuk digunakan 

 Bancassurance  

 Adalah beragam produk yang berhubungan dengan asuransi, kemudian 

dipasarkan dan didistribusikan oleh bank. Dalam hal ini PT. Bank XXX 
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memilih PT. AIG life sebagai partner karena baerbagai alasan. Produk-

produk bancassurance yang ditawarkan adalah : 

1. Provisa, suatu bentuk asuransi jiwa yang difocuskan pada penanggung 

2. Pro Ayah, suatu bentuk asuransi jiwa yang difocuskan pada seorang ayah, 

baik karena penyakit maupun meninggal 

3. Pro Bunda, suatu bentuk asuransi jiwa yang difocuskan pada seorang ibu, 

baik karena penyakit maupun meninggal 

4. Pro Ananda, suatu bentuk asuransi jiwa yang difocuskan pada seorang anak, 

baik karena penyakit maupun meninggal 

5. Medisave Plus dan Medisave Yunior Plus, merupakan bentuk asuransi jiwa 

yang difokoskan pada penyakit yang diderita pada suatu keluarga, tidak 

terfokus pada meninggal. 

 Remitten  

 Merupakan suatu layanan yang ditawarkan kepada nasabah dalam bentuk 

pengiriman uang, baik ke dalam maupun keluar negeri. 

 Inkaso 

 Suatu layanan yang ditawarkan kepada nasabah untuk menagihkan warkat 

kepada bank terkait dalam berbagai bentuk mata uang manapun. Warkat 

yang dapat ditagih diantaranya adalah cek pribadi, cek perusahaan, bank 

draft. 

 Safe Deposit Box 

Suatu layanan yang ditawarkan kepada nasabah untuk menyimpan 

barang-barang berharga tertentu yang dimilikinya 
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4.2 Analisis Deskriptif 

4.2.1 Karakteristik Responden  

  Analisis deskriptif dilakukan terhadap data karakteristik responden. Data 

deskriptif yang menggambarkan keadaan atau kondisi perlu diperhatikan sebagai 

informasi tambahan dalam hasil penelitian, dengan tujuan untuk mengetahui 

distribusi jenis kelamin dan usia. Adapun jumlah kuesioner yang disebar peneliti 

adalah sebanyak 51. Berikut adalah gambaran secara umum deskripsi responden 

karyawan tetap pada sekretariat PT. Bank XXX. 

4.2.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 Dari hasil pengolahan kuesioner, dapat diketahui bahwa jumlah karyawan 

tetap pada sekretariat PT. Bank XXX yang berjenis kelamin pria berjumlah 29 

orang atau 57% dari total responden yang berjumlah 51 orang. Sedangkan 22 

diantaranya berjenis kelamin wanita atau sebesar 43% dari total responden. Data 

jenis kelamin dibutuhkan untuk mendukung penelitian ini karena menurut 

Robbins (2009) jenis kelamin merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

kepuasan kerja karyawan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pria, 29, 
57%

Wanita, 
22, 43%

Pria

Wanita

Sumber : Data olahan SPSS 19 (2015) 

Gambar 4.3 
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin  
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4.2.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia  

 Dari hasil pengolahan kuesioner, dapat diketahui bahwa responden yang 

berusia < 30 tahun berjumlah 12 orang atau sebesar 24% dari total responden 

yang berjumlah 51 orang, responden yang berusia 31 - 40 tahun berjumlah 20 

orang atau sebesar 39%, responden yang berusia 41 – 50 tahun berjumlah 19 

orang atau sebesar 37%. Responden dikelompokan menurut usianya karena  

menurut Robbins (2009), semakin tua usia seorang karyawan maka akan  

semakin kecil kemungkinan seorang karyawan untuk keluar dari pekerjaan. 

Seiring bertambahnya usia, mereka memiliki lebih sedikit peluang alternatif 

pekerjaan. Selain itu, karyawan yang lebih tua berkemungkinan lebih rendah 

untuk mengundurkan diri karena masa pengabdian mereka yang panjang 

cenderung memberikan tingkat pendapatan yang lebih tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2  Deskripsi Statistik Variabel Penelitian 

  Deskripsi variabel penelitian secara statistik ditujukan untuk 

memperlihatkan sebaran jawaban responden atas pernyataan yang diajukan pada 

tiap variabel 

<30
24%

31 - 40
39%

41 - 50
37% <30

31 - 40

41 - 50

Sumber : Data olahan SPSS 19 (2015) 

Gambar 4.4 
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia  
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4.2.2.1 Deskripsi Variabel Kepuasan Kerja  

  Deskripsi variabel kepuasan kerja ditujukan untuk mengetahui apakah 

kepuasan kerja karyawan tetap yang ada di sekretariat PT. Bank XXX sudah 

dirasakan oleh pegawai dan mendukung situasi kerja pegawai dalam menjalankan 

praktek prosedur organisasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Berdasarkan hasil jawaban responden atas pernyataan dalam kuesioner 

yang dibagi berdasarkan dimensi kepuasan kerja maka terlihat bahwa mean dari 

seluruh indikator variabel kepuasan kerja menunjukan nilai yang cukup tinggi, 

dimana mean bernilai > 3.00. Nilai tersebut dapat dikatakan cukup tinggi karena 

lebih besar dari 3 yang merupakan nilai tengah dari skala pengukuran kuesioner 

yaitu interval antara 1 – 5. Maka dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa 

kepuasan kerja karyawan tetap pada sekretariat PT. Bank XXX yang meliputi 

dimensi kepuasan kerja tersebut telah dirasakan oleh karyawan sehingga 

mendukung situasi kerja organisasi. 

 

 

No Dimensi No. Pernyataan Mean 
1 Pekerjaan Itu Sendiri 1,2 4,20 
2 Upah  3,4 4,01 
3 Promosi  5,6 3,85 
4 Supervisi 7,8 4,11 
5 Rekan Kerja 9,10 3,76 
6 Kondisi Kerja 11,12 4,19 

Total rata – rata kepuasan kerja 4,02 

Tabel 4.1 
Deskripsi Statistik Kepuasan Kerja 

Sumber : Data olahan SPSS 19 (2015) 
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4.2.2.2 Deskripsi Variabel Intensi Turnover 

  Deskripsi variabel turnover intention ditujukan untuk mengetahui 

bagaimana tingkat keinginan berpindah karyawan tetap pada sekretariat PT. Bank 

XXX. Intensi turnover dalam penelitian ini diukur kedalam tiga indikator.  

 

 

 

 Berdasarkan hasil jawaban responden atas pernyataan dalam kuesioner yang 

dibagi berdasarkan indikator intensi turnover maka terlihat bahwa mean dari 

seluruh indikator variabel intensi turnover menunjukan nilai yang cukup rendah, 

dimana mean bernilai < 2.5. Nilai tersebut dapat dikatakan rendah karena lebih 

kecil dari 3 yang merupakan nilai tengah dari skala pengukuran kuesioner yaitu 

interval antara 1 – 5. Maka dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa intensi 

turnover karyawan tetap pada sekretariat PT.Bank XXX masih tergolong relatif 

rendah. 

4.2.3 Uji Validitas 

4.2.3.1 Uji Validitas Variabel Kepuasan Kerja  

 Uji validitas digunakan untuk mengetahui seberapa cermat suatu item dalam 

mengukur objeknya. Item dikatakan valid jika ada korelasi dengan skor total. Hal 

ini menunjukan adanya dukungan item tersebut dalam mengungkap suatu 

No Indikator No.Pernyataan Mean 
1 Berpikir untuk berhenti 13 1,90 
2 Intensi untuk mencari pekerjaan lain 14 2,29 
3 Intensi untuk berhenti 15 2,64 

Total rata – rata intensi turnover 2,27 

Tabel 4.2 
Deskripsi Statistik Intensi Turnover 

Sumber : Data olahan SPSS 19 (2015) 
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fenomena yang ingin diungkap. Teknik uji validitas dengan korelasi Pearson 

dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor item dengan skor total item, 

kemudian pengujian signifikansi dilakukan dengan kriteria r tabel pada tingkat 

signifiikansi 0,05 dengan uji 2 sisi. Jika nilai positif dan r hitung ≥ r tabel, maka 

item dapat dinyatakan valid. (Ghozali,2011). Pada penelitian kali ini N yang 

digunakan adalah 51, df = N-2 maka didapat df = 49. Nilai r tabel pada 

signifikansi 0,05 dengan df = 49 adalah 0,276. (Ghozali,2011) 

 

 

  

 

KEPUASAN KERJA 

No Item Pearson 
Correlation Kesimpulan 

1 Saya merasa bangga terhadap pekerjaan saya  0,529 Valid 

2 Pekerjaan saya sangat menyenangkan 0,502 Valid 

3 Saya puas dengan tunjangan yang saya dapatkan 0,609 Valid 

4 Saya puas dengan adanya sistem kenaikan gaji 0,592 Valid 

5 Kebijakan promosi berjalan secara obyektif  0,623 Valid 

6 Peluang untuk kenaikan jabatan sangat tinggi 0,680 Valid 

7 Atasan saya melibatkan ide-ide karyawan dalam 
pemecahan masalah tertentu 0,620 Valid 

8 Atasan saya membuat saya nyaman dalam bekerja 
sama  0,626 Valid 

9 Rekan kerja saya cenderung tidak memikirkan diri 
sendiri 

0,553 Valid 

10 Rekan kerja saya sangat ramah dan menyenangkan 0,515 Valid 

11 Lingkungan tempat saya bekerja menyenangkan 0,507 Valid 

12 Llingkungan kerja saya medukung saya dalam 
menyelesaikan pekerjaan 

0,518 Valid 

Tabel 4.3 
Hasil Uji Validitas Kepuasan Kerja 

 
 Sumber : Data olahan SPSS 19 (2015) 
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 Hasil uji validitas pada variabel kepuasan kerja menunjukan seluruh Pearson 

Correlation item kepuasan kerja memiliki nilai > 0,276, sehingga dapat 

diputuskan bahwa seluruh item kepuasan kerja valid dan pernyataan dapat 

digunakan untuk penelitian. 

4.2.3.2 Uji Validitas Variabel Intensi Turnover 

  

 

  

 Hasil uji validitas pada variabel intensi turnover menunjukan seluruh 

Pearson Correlation item intensi turnover memiliki nilai > 0,276, sehingga dapat 

diputuskan bahwa seluruh item intensi turnover valid dan pernyataan dapat 

digunakan untuk penelitian. 

4.2.4 Uji Reliabilitas   

4.2.4.1 Uji Reliabilitas Variabel Kepuasan Kerja 

 

 

 

 

 

 

INTENSI TURNOVER 

No Item Pearson 
Correlation Kesimpulan 

1 Saya sering berpikir untuk meninggalkan pekerjaan ini 0,827 Valid 

2 Saya akan segera mencari pekerjaan baru 0,844 Valid 

3 Saya akan secepatnya meninggalkan perusahaan ini 0,846 Valid 

Tabel 4.4 
Hasil Uji Validitas Intensi Turnover 

Sumber : Data olahan SPSS 19 (2015) 

Tabel 4.5 
Hasil Uji Reliabilitas Kepuasan Kerja 

Scale  Sta tistics

48.29 40.172 6.338 12
Mean Variance Std. Deviation N of Items
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Case Processing Summary 
 

  N % 
Cases Valid 51 100,0 
  Excluded(a) 0 ,0 
  Total 51 100,0 

    a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 

Reliability Statistics 
 

 

 

 

 Berdasarkan hasil pada tabel pengujian reliabilitas data penelitian kuesioner 

terhadap 51 responden diatas, variabel kepuasan kerja dengan 12 item pernyataan 

memiliki koefisien Cronbach’s Alpha sebesar 0,814. Karena hasil Cronbach’s 

Alpha variabel kepuasan kerja > 0,8 maka hasil uji reliabilitas variabel kepuasan 

kerja dapat dikatakan sangat reliabel. 

 

 

  

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,814 12 

Sumber : Data olahan SPSS 19 (2015) 

Item-Total Statistics

44.08 35.954 .443 .804
44.10 35.490 .392 .807
44.29 33.932 .506 .797
44.27 33.723 .476 .800
44.63 33.558 .517 .796
44.25 32.834 .585 .790
44.25 32.874 .497 .798
44.10 33.610 .522 .796
44.88 34.346 .434 .804
44.18 35.388 .408 .805
43.98 35.380 .396 .806
44.22 34.813 .394 .807

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

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total

Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted
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4.2.4.2 Uji Reliabilitas Variabel Intensi Turnover  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Case Processing Summary 
 

  N % 
Cases Valid 51 100,0 
  Excluded(a) 0 ,0 
  Total 51 100,0 

a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,788 3 
 

 
 
 

 

 Berdasarkan hasil pada tabel pengujian reliabilitas data penelitian kuesioner 

intensi turnover terhadap 51 responden diatas, variabel intensi turnover dengan 3 

item pernyataan memiliki koefisien Cronbach’s Alpha sebesar 0.788, sehingga 

reliabilitas variabel intensi turnover dinyatakan dapat diterima. 

 

Tabel 4.6 
Hasil Uji Reliabilitas Intensi Turnover 

Sumber : Data olahan SPSS 19 (2015) 

Scale  Sta tistics

6.84 4.415 2.101 3
Mean Variance Std. Deviation N of Items

Item-Tota l Sta tistics

4.94 2.216 .610 .732
4.55 2.253 .660 .683
4.20 2.041 .621 .724

Q13
Q14
Q15

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted
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4.2.5 Analisis Regresi Linier Sederhana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Model Summary 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,635(a) ,403 ,391 1,640 
a  Predictors: (Constant), Kepuasan Kerja 

 
ANOVA(b) 

 

Model   
Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 88,933 1 88,933 33,060 ,000(a) 

Residual 131,812 49 2,690     
Total 220,745 50       

a  Predictors: (Constant), Kepuasan Kerja 
b  Dependent Variable: Intensi Turnover 

 

Descriptive Statistics

6.84 2.101 51
48.29 6.338 51

Intensi Turnover
Kepuasan Kerja

Mean Std. Deviat ion N

Correlations

1 -.635**
.000

51 51
-.635** 1
.000

51 51

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Intensi Turnover

Kepuasan Kerja

Intensi
Turnover

Kepuasan
Kerja

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Variables Entered/Removedb

Kepuasan Kerjaa . Enter
Model
1

Variables Entered
Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Intensi Turnoverb. 

Tabel 4.7 
Hasil Uji Analisis Regresi Linier 
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Coefficients(a) 

 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) 17,005 1,782   9,542 ,000 

Kepuasan Kerja -,210 ,037 -,635 -5,750 ,000 
a  Dependent Variable: Intensi Turnover 

 
 
 
 

 Berdasarkan tabel Descriptive Statistics hasil uji regresi linier sederhana 

maka didapatkan rerata intensi turnover sebesar 6,84 sedangkan rerata kepuasan 

kerja sebesar 48,29 dengan standar deviasi intensi turnover dan kepuasan kerja 

masing – masing sebesar 2,101 dan 6,338. Dari tabel correlation didapatkan 

korelasi Pearson yaitu nilai r hitung -0,635. Angka ini menunjukan telah terjadi 

korelasi yang kuat antara variabel kepuasan kerja dengan variabel intensi 

turnover karena nilai R tabelnya mendekati 1. Nilai r hitung negatif artinya jika 

kepuasan kerja meningkat maka intensi turnover menurun.  

 Nilai R Square (R2) atau disebut juga koefisien determinasi berdasarkan tabel 

diatas adalah 0,403, yang artinya persentase sumbangan pengaruh variabel 

kepuasan kerja sebesar 40,3 %. Sedangkan sisanya sebesar 59,7 % dipengaruhi 

oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model penelitian ini.  

 Adjusted R square merupakan nilai R2 yang disesuaikan sehingga 

gambarannya lebih mendekati mutu penjajakan model dalam populasi. 

(Ghozali,2011) 

Adjusted R2 = 1 – (1 – R2) 








k- n

1-n  

 

Sumber : Data olahan SPSS 19 (2015) 
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 Dimana: 

 n = jumlah sampel 

 k = jumlah parameter 

Adjusted R2 = 1 – (1 – 0,493) 








2 -51
1-51

 

=  0,391 

 Nilai signifikansi variabel kepuasan kerja berdasarkan tabel diatas adalah 

0.000. karena nilai signifikansi < 0.05 maka dapat diambil kesimpulan ada 

pengaruh secara signifikan antara variabel kepuasan kerja dengan variabel intensi 

turnover. Sehingga keputusannya adalah Ho ditolak atau Ha diterima. Model 

persamaan regresi linier sederhana berdasarkan tabel 4.7 adalah : 

Y= a - bX 

Y = 17,005 – 0,210 X 

 

 Dimana :  

 Y : Intensi Turnover 

 X : Kepuasan Kerja 

 a : Koefisien Intensif 

 b : Koefisien Regresi 

 Dari persamaan diatas dapat diuraikan bahwa setiap kenaikan 1 skor variabel 

Kepuasan Kerja (X) dapat menurunkan 0,210 skor variabel Intensi Turnover (Y). 

Pengambilan keputusan juga dapat dilakukan dengan melihat probabilitasnya 

dimana nilainya 0,000 < 0,05. 
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 Uji t berguna untuk menguji signifikansi koefisien regresi (b), yaitu apakah 

variabel independen (X) berpengaruh secara nyata atau tidak.  

Hipotesis : 

Ho :   Kepuasan kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap intensi 

turnover. 

Ha :   Kepuasan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap intensi turnover. 

 

Pengambilan keputusan :  

 Jika Jika –ttabel<thitung<ttabel maka Ho diterima 

 Jika thitung<-thitung<ttabel atau thitung>ttabel maka Ho ditolak 

 ttabel dilihat dengan derajat bebas = n – k  

n =  jumlah sampel, dalam hal ini bernilai 51 

k =  jumlah variabel yang digunakan. Dalam hal ini bernilai 2 

sehingga derajat bebasnya adalah 49 (51-2). Oleh karena  uji t yang dilakukan 

adalah uji 2 arah maka yang dibaca adalah t(½ 0,05) atau t 0,025. 

 ttabel  =  2,01 

 thitung (X)  =  - 5,750 

 Keputusan: 

 Variabel Kepuasan Kerja (X) 

 Oleh karena thitung > ttabel maka Ho ditolak artinya Kepuasan Kerja  

berpengaruh secara nyata (signifikan) terhadap Intensi Turnover 
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0 +2,01-2,01

-5,750

Ho ditolakHo ditolak

Ho diterima

X

 

  Uji F ditujukan untuk menguji ketepatan model linier yang digunakan sudah 

tepat atau belum. Model linier yang digunakan adalah Y = a – bX. Pada tabel 4.7 

didapatkan nilai F hitung sebesar 33,060 sedangkan F tabel pada taraf signifikansi 

5% dengan df pembilang = 1 dan df penyebut = 49, maka F tabel yang didapatkan 

 adalah 4,04. Oleh karena F hitung > F tabel maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa model linier Y = a – bX sudah tepat dan dapat digunakan dalam 

penelitian. 

4.2.6 Uji Asumsi Klasik  

4.2.6.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel independen dan 

variabel dependen dalam model regresi penelitian ini memiliki distribusi normal 

atau tidak. Uji normalitas dengan Probability Plot berbentuk grafik yang 

digunakan untuk mengetahui apakah nilai regresi terdistribusi normal atau tidak. 

Model regresi yang baik adalah normal atau mendekati normal adapun jika data 

terdistribusi normal maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan 

mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2011).  

 

Gambar 4.5 
Uji 2 arah 

Sumber : Data olahan SPSS 19 (2015) 
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 Dari hasil output diatas dapat dilihat bahwa data menyebar disekitar garis 

diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka berdasarkan output tersebut 

dapat dikatakan bahwa data terdistribusi normal. Menurut Ghozali (2011), uji 

normalitas menggunakan grafik secara visual dapat terlihat normal, namun hal 

tersebut perlu didukung hitungan secara statistik untuk memastikan bahwa data 

terdistribusi normal.  

  Pengujian statistik dengan menggunakan Kolmogrov-Smirnov Test (I-

Sample K-S) terhadap variabel residual. Adapun hipotesa uji normalitas adalah 

sebagai berikut :  

  Ho : galat regresi berdistribusi normal  

  Ha : galat regresi tidak berdistribusi normal  

Sedangkan dasar pengambilan keputusan uji statistik Kolmogorov-Smirnov Z (I-

Sample K-S) adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.8 
Hasil Uji Normalitas  

Sumber : Data olahan SPSS 19 (2015) 
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1.  Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Hal ini 

berarti data residual terdistribusi tidak normal;  

 2.  Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Hal ini 

berarti data residual terdistribusi normal.  

 Pengujian Kolmogrov-Smirnov Test (I-Sample K-S) dalam penelitian ini 

dirangkum pada tabel dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dari tabel uji normalitas dengan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov 

terlihat bahwa jumlah data yang diuji (N) adalah 51 dengan standar deviasi 1,62. 

Most Extreme Differences merupakan nilai statitistik D pada uji K-S. D Positive 

merupakan pengurangan yang menghasilkan angka positif terbesar yaitu 0,077. 

Sedangkan D Negative merupakan pengurangan yang menghasilkan angka 

negatif terbesar yaitu – 0,073. D Absolute merupakan angka terbesar antara nilai 

absolut D Positive dan D Negative. Nilai Kolmogorov-Smirnov Z merupakan 

hasil dari akar kuadrat antara jumlah data (N) dikali nilai D Absolute, maka 

didapatkan angka 0,548. Asymp. Sig. (2-tailed) merupakan pengujian nilai 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

51
.0000000

1.62364849
.077
.077

-.073
.548
.925

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardized
Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 

Tabel 4.9 
Hasil Uji I-Sample K-S  

Sumber : Data olahan SPSS 19 (2015) 
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probability atau p – value untuk memastikan bahwa distribusi data yang diamati 

tidak akan menyimpang secara signifikan dari distribusi yang diharapkan di 

kedua ujung two-tailed distribution, dari hasil perhitungan menggunakan metode 

K-S didapatkan nilai signifikansi 0,925. Karena nilai signifikansi K-S > 0,05 

maka dapat disimpulkan data terdistribusi normal.  

4.2.6.2 Uji Heteroskedastisitas 

 Pendeteksian terhadap gejala heteroskedastisitas dimaksudkan untuk 

mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari 

residual atau pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance residual yang tidak 

random terhadap variabel bebas atau nilai variabel terikat atau jika varian dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan lain berbeda disebut heteroskedastisitas. 

Heteroskedastisitas akan memperlemah kemampuan memprediksi suatu model 

regresi, jadi model yang baik harus terbebas dari heteroskedastisitas atau dengan 

kata lain homokedastisitas yaitu varian dari residual satu pengamatan 

kepengamatan lain tetap. Pengujian ada tidaknya heteroskedastisitas dalam 

penelitian ini dengan cara melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat 

(ZPRED) dengan residualnya (SPRED).  

Dasar analisis (Ghozali, 2011)  :  

1)  Jika ada pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk pola tertentu yang 

teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka terjadi 

heteroskedastisitas  

2)  Jika ada pola yang tidak jelas, serta titik menyebar diatas dan di bawah angka 

0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. 
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 Berdasarkan grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED yang telah di 

standardized yang memperlihatkan titik menyebar secara acak, tidak membentuk 

pola tertentu yang jelas, tersebar baik keatas maupun kebawah angka nol pada 

sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan sementara bahwa tidak terjadi 

heteroskedasitas pada model regresi.  

 Untuk mendukung pola scatterplott tersebut, maka perlu didukung analisa 

secara statistik, dalam hal ini uji yang digunakan adalah metode Spearmans’rho 

yaitu dengan mengkorelasi nilai residual hasil regresi dengan masing-masing 

variabel independen 

 

 

Tabel 4.10 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Sumber : Data olahan SPSS 19 (2015) 

Standardized 
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Correlations 
 

      
Kepuasan 

Kerja 
Unstandardize

d Residual 
Spearman's rho Kepuasan Kerja Correlation Coefficient 1,000 ,030 

Sig. (2-tailed) . ,833 
N 51 51 

Unstandardized Residual Correlation Coefficient ,030 1,000 
Sig. (2-tailed) ,833 . 
N 51 51 

 

 Dari tabel diatas didapatkan nilai signifikansi variabel kepuasan kerja 0,833. 

Karena nilai signifikansinya > 0.05 maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala 

heteroskedastisitas antar variabel bebas pada model regresi. 

4.3 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis  

 Hasil penelitian telah menunjukan bahwa signifikansi 0.00 < 0.05 dimana Ho 

ditolak sehingga kesimpulannya terdapat pengaruh yang signifikan antara 

kepuasan kerja dengan intensi turnover. Dengan jawaban responden pada 

indikator kepuasan kerja diatas rata-rata yaitu 4,02, mengindikasikan bahwa 

karyawan tetap sudah cukup puas dan apa yang dirasakan sesuai dengan persepsi 

yang mereka harapkan. Nilai koefisien regresi negatif menunjukan bahwa 

variabel kepuasan kerja memiliki hubungan yang negatif terhadap variabel intensi 

turnover, itu artinya apabila kepuasan kerja karyawan meningkat maka intensi 

turnover karyawan akan turun. Sehingga faktor – faktor kepuasan kerja seperti 

pekerjaan itu sendiri, upah, promosi, supervisi, rekan kerja dan kondisi kerja  

dapat menimbulkan keinginan karyawan untuk meninggalkan organisasinya. 

 

Tabel 4.11 
Hasil Uji Korelasi Spearman’s rho 

Sumber : Data olahan SPSS 19 (2015) 
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4.4 Implikasi Manajerial 

  Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan terhadap 

dua variabel utama dalam penelitian ini yaitu kepuasan kerja dan intensi turnover, 

telah terbukti secara empiris bahwa kepuasan kerja memiliki pengaruh secara 

signifikan terhadap intensi turnover. Dalam hal ini, peneliti berusaha memberikan   

gambaran yang lebih jelas mengenai analisis data yang telah dilakukan ke dalam 

implikasi manajerialnya. 

 Pekerjaan itu sendiri menjadi faktor kepuasan kerja yang paling tinggi, faktor 

ini mencakup kepuasan kerja yang berhubungan dengan fisik karyawan terutama 

yang berhubungan dengan jenis pekerjaan yang dilakukannya. Dalam tahapan ini, 

kepuasan kerja sudah dapat dikatakan baik dan hal tersebut harus dipertahankan 

dan terus ditingkatkan, dapat dilakukan dengan cara : 

1.  Dari tabel 4.1 terlihat bahwa kebijakan promosi jabatan merupakan salah satu 

dimensi kepuasan kerja dengan mean yang paling kecil itu artinya kebijakan 

promosi perusahaan menurut karyawan kurang objektif. Oleh karena itu 

perusahan dituntut untuk lebih objektif lagi dalam memberikan promosi 

jabatan kepada karyawan.  Meningkatkan hubungan antara atasan dan 

bawahan. Sebagai contoh dalam rangka meningkatkan hubungan tersebut 

yaitu melakukan morning briefing atau sharing moment, kegiatan ini 

ditujukan untuk memberikan masukan atau penyampaian keluhan.  

 2.  Dari 4.1 terlihat bahwa rekan kerja juga merupakan salah satu dimensi 

kepuasan kerja dengan mean yang terkecil. Itu artinya ada permasalahan 

yang dirasakan karyawan mengenai rekan kerjanya. Peningkatan hubungan 

antara atasan dan bawahan dirasa sangat diperlukan. Melakukan morning 

Analisis Pengaruh..., Nimrod Kurniawan Unu, Ma.-IBS, 2015



60 

 

briefing atau sharing moment bisa menjadi salah satu solusi untuk karyawan 

dalam menyampaikan keluhan atau memberikan masukan.   
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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai penelitian “Analisis 

pengaruh kepuasan kerja terhadap intensi turnover karyawan tetap PT. Bank 

XXX” maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kepuasan kerja memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap intensi 

turnover karyawan tetap pada sekretariat PT. Bank XXX. Itu artinya besar 

kemungkinannya faktor -  faktor kepuasan kerja seperti pekerjaan itu sendiri, 

upah, promosi, supervisi, rekan kerja dan kondisi kerja dapat menimbulkan 

intensi turnover karyawan tetap pada sekretariat PT. Bank XXX. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai penelitian “Analisis 

pengaruh kepuasan kerja terhadap intensi turnover karyawan tetap pada sekretariat 

PT Bank XXX” maka dapat memberikan saran sebagai berikut : 

1. Untuk penelitian selanjutnya 

 Dari penelitian ini minimal dapat mendorong dan memicu dilakukan 

penelitian-penelitian berikutnya di bidang sumber daya manusia dan 

sektor publik dengan menggunakan variabel lain yang belum 

dimasukan dalam penelitian ini. 

 Dengan keterbatasan penelitian ini, sebaiknya untuk penelitian 

selanjutnya untuk memasukan atau menambahkan variabel prediktor 

lain yang mungkin dapat memperbaiki penelitian lanjutan.  

Analisis Pengaruh..., Nimrod Kurniawan Unu, Ma.-IBS, 2015



 

62 
 

 

2. Untuk PT. Bank XXX 

 Menjaga hubungan baik dengan karyawan dan memonitor segala 

bentuk kebutuhan dan keinginan karyawan guna menunjang situasi 

kondisi kerja sehingga karyawan merasa nyaman.  

 Memantau dan memelihara komitmen karyawan terhadap segala bentuk 

sistem birokrasi organisasi sehingga komitmen dan effort yang 

diberikan mampu memberikan manfaat bagi pekerjaan.  
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LAMPIRAN 1 

FREKUENSI RESPONDEN 

 

Jenis Kelamin 

  
Frequency 

 
Percent 

 
Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid    Pria 
      Wanita 

   Total 

29 
22 
51 

57,0 
43,0 

100,0 

57,0 
43,0 

100,0 

57,0 
100,0 

 

 

Usia  

  
Frequency 

 
Percent 

 
Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid  < 30 Tahun 
          31 – 40 Tahun 
          41 – 50 Tahun 
          Total 

12 
20 
19 
51 

24,0 
39,0 
37,0 

100,0 

24,0 
39,0 
37,0 

100,0 

24,0 
63,0 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Pengaruh..., Nimrod Kurniawan Unu, Ma.-IBS, 2015



LAMPIRAN 2 

HASIL UJI VALIDITAS KEPUASAN KERJA (X) 

   

 

  

Correlations

1 .465** .497** .167 .229 .225 -.011 .420** .251 .295* .151 .213 .529**
.001 .000 .243 .105 .112 .937 .002 .076 .035 .291 .134 .000

51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
.465** 1 .437** .019 .231 .187 .188 .227 .144 .219 .215 .276* .502**
.001 .001 .894 .103 .189 .186 .109 .314 .122 .129 .050 .000

51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
.497** .437** 1 .419** .183 .250 .365** .326* .227 .130 .127 .274 .609**
.000 .001 .002 .198 .076 .008 .020 .110 .364 .375 .052 .000

51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
.167 .019 .419** 1 .410** .337* .318* .254 .453** .069 .228 .273 .592**
.243 .894 .002 .003 .016 .023 .072 .001 .629 .108 .052 .000

51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
.229 .231 .183 .410** 1 .365** .306* .343* .393** .200 .448** .139 .623**
.105 .103 .198 .003 .008 .029 .014 .004 .159 .001 .330 .000

51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
.225 .187 .250 .337* .365** 1 .425** .480** .264 .317* .300* .455** .680**
.112 .189 .076 .016 .008 .002 .000 .061 .023 .032 .001 .000

51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
-.011 .188 .365** .318* .306* .425** 1 .309* .293* .393** .267 .230 .620**
.937 .186 .008 .023 .029 .002 .027 .037 .004 .058 .104 .000

51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
.420** .227 .326* .254 .343* .480** .309* 1 .086 .249 .145 .473** .626**
.002 .109 .020 .072 .014 .000 .027 .549 .078 .309 .000 .000

51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
.251 .144 .227 .453** .393** .264 .293* .086 1 .384** .324* -.036 .553**
.076 .314 .110 .001 .004 .061 .037 .549 .005 .020 .803 .000

51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
.295* .219 .130 .069 .200 .317* .393** .249 .384** 1 .225 .138 .515**
.035 .122 .364 .629 .159 .023 .004 .078 .005 .113 .335 .000

51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
.151 .215 .127 .228 .448** .300* .267 .145 .324* .225 1 .091 .507**
.291 .129 .375 .108 .001 .032 .058 .309 .020 .113 .525 .000

51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
.213 .276* .274 .273 .139 .455** .230 .473** -.036 .138 .091 1 .518**
.134 .050 .052 .052 .330 .001 .104 .000 .803 .335 .525 .000

51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
.529** .502** .609** .592** .623** .680** .620** .626** .553** .515** .507** .518** 1
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

Q9

Q10

Q11

Q12

TSX

Q
1

Q
2

Q
3

Q
4

Q
5

Q
6

Q
7

Q
8

Q
9

Q
10

Q
11

Q
12

TS
X

Correlation is s ignificant at the 0.01 level (2-tai led).**. 

Correlation is s ignificant at the 0.05 level (2-tai led).*. 
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HASIL UJI VALIDITAS INTENSI TURNOVER (Y) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlations

1 .569** .520** .827**
.000 .000 .000

51 51 51 51
.569** 1 .583** .844**
.000 .000 .000

51 51 51 51
.520** .583** 1 .846**
.000 .000 .000

51 51 51 51
.827** .844** .846** 1
.000 .000 .000

51 51 51 51

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Q13

Q14

Q15

TSY

Q13 Q14 Q15 TSY

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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Reliability Statistics

.814 12

Cronbach's
Alpha N of Items

LAMPIRAN 3 

HASIL UJI RELIABILITAS KEPUASAN KERJA (X) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Case Processing Summary

51 100.0
0 .0

51 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Scale  Sta tistics

48.29 40.172 6.338 12
Mean Variance Std. Deviation N of Items

Item-Total Statistics

44.08 35.954 .443 .804
44.10 35.490 .392 .807
44.29 33.932 .506 .797
44.27 33.723 .476 .800
44.63 33.558 .517 .796
44.25 32.834 .585 .790
44.25 32.874 .497 .798
44.10 33.610 .522 .796
44.88 34.346 .434 .804
44.18 35.388 .408 .805
43.98 35.380 .396 .806
44.22 34.813 .394 .807

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

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total

Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

Case Processing Summary

51 100.0
0 .0

51 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 
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Reliability Statistics

.788 3

Cronbach's
Alpha N of Items

HASIL UJI RELIABILITAS INTENSI TURNOVER (Y) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Case Processing Summary

51 100.0
0 .0

51 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Scale  Sta tistics

6.84 4.415 2.101 3
Mean Variance Std. Deviation N of Items

Item-Tota l Sta tistics

4.94 2.216 .610 .732
4.55 2.253 .660 .683
4.20 2.041 .621 .724

Q13
Q14
Q15

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted
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LAMPIRAN 4 

FREKUENSI JAWABAN KUESIONER KEPUASAN KERJA  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Saya merasa bangga terhadap pekerjaan saya

2 3.9 3.9 3.9
2 3.9 3.9 7.8

30 58.8 58.8 66.7
17 33.3 33.3 100.0
51 100.0 100.0

Tidak Setuju
Kurang Setuju
Setuju
Sangat Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Pekerjaan saya sangat menyenangkan

3 5.9 5.9 5.9
5 9.8 9.8 15.7

22 43.1 43.1 58.8
21 41.2 41.2 100.0
51 100.0 100.0

Tidak Setuju
Kurang Setuju
Setuju
Sangat Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Saya puas dengan tunjangan yang saya dapatkan

4 7.8 7.8 7.8
9 17.6 17.6 25.5

21 41.2 41.2 66.7
17 33.3 33.3 100.0
51 100.0 100.0

Tidak Setuju
Kurang Setuju
Setuju
Sangat Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Saya puas dengan adanya sistem kenaikan gaji

5 9.8 9.8 9.8
9 17.6 17.6 27.5

17 33.3 33.3 60.8
20 39.2 39.2 100.0
51 100.0 100.0

Tidak Setuju
Kurang Setuju
Setuju
Sangat Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Kebijakan promosi berjalan secara obyektif

6 11.8 11.8 11.8
16 31.4 31.4 43.1
18 35.3 35.3 78.4
11 21.6 21.6 100.0
51 100.0 100.0

Tidak Setuju
Kurang Setuju
Setuju
Sangat Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Peluang untuk kenaikan jabatan sangat tinggi

3 5.9 5.9 5.9
13 25.5 25.5 31.4
14 27.5 27.5 58.8
21 41.2 41.2 100.0
51 100.0 100.0

Tidak Setuju
Kurang Setuju
Setuju
Sangat Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Atasan saya melibatkan ide-ide karyawan dalam pemecahan masalah tertentu

7 13.7 13.7 13.7
7 13.7 13.7 27.5

14 27.5 27.5 54.9
23 45.1 45.1 100.0
51 100.0 100.0

Tidak Setuju
Kurang Setuju
Setuju
Sangat Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Atasan saya membuat saya nyaman dalam bekerja sama

4 7.8 7.8 7.8
6 11.8 11.8 19.6

17 33.3 33.3 52.9
24 47.1 47.1 100.0
51 100.0 100.0

Tidak Setuju
Kurang Setuju
Setuju
Sangat Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Rekan kerja saya cenderung tidak memikirkan diri sendiri

1 2.0 2.0 2.0
7 13.7 13.7 15.7

20 39.2 39.2 54.9
16 31.4 31.4 86.3

7 13.7 13.7 100.0
51 100.0 100.0

SangatTidak Setuju
Tidak Setuju
Kurang Setuju
Setuju
Sangat Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Rekan kerja saya sangat ramah dan menyenangkan

2 3.9 3.9 3.9
9 17.6 17.6 21.6

21 41.2 41.2 62.7
19 37.3 37.3 100.0
51 100.0 100.0

Tidak Setuju
Kurang Setuju
Setuju
Sangat Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Lingkungan tempat saya bekerja menyenangkan

3 5.9 5.9 5.9
4 7.8 7.8 13.7

18 35.3 35.3 49.0
26 51.0 51.0 100.0
51 100.0 100.0

Tidak Setuju
Kurang Setuju
Setuju
Sangat Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Lingkungan kerja saya medukung saya dalam menyelesaikan pekerjaan

5 9.8 9.8 9.8
6 11.8 11.8 21.6

20 39.2 39.2 60.8
20 39.2 39.2 100.0
51 100.0 100.0

Tidak Setuju
Kurang Setuju
Setuju
Sangat Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Descriptive Statistics 

 N Mean 

Saya merasa bangga terhadap pekerjaan saya 51 4.22 

Pekerjaan saya sangat menyenangkan 51 4.20 

Saya puas dengan tunjangan yang saya dapatkan 51 4.00 

Saya puas dengan adanya sistem kenaikan gaji 51 4.02 

Kebijakan promosi berjalan secara obyektif 51 3.67 

Peluang untuk kenaikan jabatan sangat tinggi 51 4.04 

Atasan saya melibatkan ide-ide karyawan dalam 
pemecahan masalah tertentu 51 4.04 

Atasan saya membuat saya nyaman dalam bekerja 
sama 51 4.20 

Rekan kerja saya cenderung tidak memikirkan diri 
sendiri 

51 3.41 

Rekan kerja saya sangat ramah dan menyenangkan 51 4.12 

Lingkungan tempat saya bekerja menyenangkan 51 4.31 

Lingkungan kerja saya medukung saya dalam 
menyelesaikan pekerjaan 

51 4.08 

Valid N (listwise) 51  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FREKUENSI JAWABAN KUESIONER INTENSI TURNOVER 
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Descriptive Statistics 

Saya akan segera mencari pekerjaan baru

5 9.8 9.8 9.8
30 58.8 58.8 68.6
13 25.5 25.5 94.1

2 3.9 3.9 98.0
1 2.0 2.0 100.0

51 100.0 100.0

Sangat Tidak Setuju
Tidak Setuju
Kurang Setuju
Setuju
Sangat Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Saya akan secepatnya meninggalkan perusahaan ini

5 9.8 9.8 9.8
16 31.4 31.4 41.2
23 45.1 45.1 86.3

6 11.8 11.8 98.0
1 2.0 2.0 100.0

51 100.0 100.0

Sangat Tidak Setuju
Tidak Setuju
Kurang Setuju
Setuju
Sangat Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Saya sering berpikir untuk meninggalkan pekerjaan ini

14 27.5 27.5 27.5
33 64.7 64.7 92.2

3 5.9 5.9 98.0
1 2.0 2.0 100.0

51 100.0 100.0

Sangat Tidak Setuju
Tidak Setuju
Setuju
Sangat Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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 N Mean 

Saya sering berpikir untuk meninggalkan pekerjaan ini 51 1.90 

Saya akan segera mencari pekerjaan baru 51 2.29 

Saya akan secepatnya meninggalkan perusahaan ini 51 2.65 

Valid N (listwise) 51  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 5 
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HASIL UJI ANALISIS REGRESI LINIER 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables Entered/Removedb

Kepuasan Kerjaa . Enter
Model
1

Variables Entered
Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Intensi Turnoverb. 

Model Summaryb

.635a .403 .391 1.640
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Kepuasan Kerjaa. 

Dependent Variable: Intensi Turnoverb. 

ANOVAb

88.933 1 88.933 33.060 .000a

131.812 49 2.690
220.745 50

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predic tors:  (Constant), Kepuasan Kerjaa. 

Dependent Variable: Intensi Turnoverb. 

Correlations

1 -.635**
.000

51 51
-.635** 1
.000

51 51

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Intensi Turnover

Kepuasan Kerja

Intensi
Turnover

Kepuasan
Kerja

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Descriptive Statistics

6.84 2.101 51
48.29 6.338 51

Intensi Turnover
Kepuasan Kerja

Mean Std. Deviat ion N
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LAMPIRAN 6 

 

HASIL UJI NORMALITAS 

 

 

Coefficientsa

17.005 1.782 9.542 .000
-.210 .037 -.635 -5.750 .000

(Constant)
Kepuasan Kerja

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coeffic ients

Beta

Standardized
Coeffic ients

t Sig.

Dependent Variable: Intensi Turnovera. 
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LAMPIRAN 

SURAT PERMOHONAN KUESIONER 

 

 

Kepada Yth.  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

51
.0000000

1.62364849
.077
.077

-.073
.548
.925

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardized
Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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Bapak/Ibu/Saudara/i  

Di Tempat  

 

 

Dengan hormat,  

Saya Nimrod. K. Unu, mahasiswa Indonesia Banking School dengan program studi 

Manajemen Sumber Daya Manusia pada saat ini sedang mengadakan penelitian tentang 

Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Intensi Turnover Karyawan Tetap pada Sekretariat 

PT. Bank XXX . 

Dalam menjawab kuesioner yang diberikan, mohon kepada Bapak/Ibu/Saudara/i untuk 

memberikan jawaban yang jujur dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Adapun 

jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara/i berikan tidak akan berpengaruh pada diri 

Bapak/Ibu/Saudara/i karena penelitian ini dilakukan semata-mata untuk tugas akhir dan 

pengembangan ilmu pengetahuan.  

Besar harapan saya, Bapak/Ibu/Saudara/i bersedia untuk mengisi kuesioner ini. Atas 

kesediaannya saya ucapkan terima kasih.  

                                                                                                             Hormat Saya  

 

              Nimrod K. Unu - 200611041 

I. Identitas Responden  

Jawab dengan tanda ( √ ) 

No Jenis Kelamin 
1 Pria  
2 Wanita  

 

LAMPIRAN 
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No  Usia 
1 < 30 Tahun  
2 31 – 40 Tahun  
3 41 – 50 Tahun   
 

II. Petunjuk Pengisian Kuesioner  

1. Responden diharapkan membaca terlebih dahulu deskripsi masing-masing pernyataan 

sebelum memberikan jawaban.  

2. Responden dapat memberikan jawaban dengan memberikan tanda check (√) pada 

salah satu pilihan jawaban yang tersedia. Hanya satu jawaban saja yang 

dimungkinkan untuk setiap pernyataan.  

3. Pada masing-masing pernyataan terdapat alternative jawaban yang mengacu pada 

teknik skala Likert, yaitu:  

 (STS) = Sangat Tidak Setuju  

 (TS ) = Tidak Setuju  

 (N) = Netral  

 (S) = Setuju  

 (SS) = Sangat Setuju  

4. Data responden dan semua informasi yang diberikan akan dijamin kerahasiaannya, 

oleh sebab itu dimohon untuk mengisi kuesioner dengan sebenarnya dan seobjektif 

mungkin. 

III. Kuesioner 

KUESIONER  

KEPUASAN KERJA  

No Pernyataan  Alternatif Jawaban  
STS TS KS S SS 

LAMPIRAN 
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1 Saya merasa bangga terhadap pekerjaan saya  
          

2 Pekerjaan saya sangat menyenangkan 
          

3 Saya puas dengan tunjangan yang saya dapatkan 
          

4 Saya puas dengan adanya sistem kenaikan gaji 
          

5 Kebijakan promosi berjalan secara obyektif  
          

6 Peluang untuk kenaikan jabatan sangat tinggi 
          

7 Atasan saya melibatkan ide-ide karyawan dalam pemecahan 
masalah tertentu           

8 Atasan saya membuat saya nyaman dalam bekerja sama  
          

9 Rekan kerja saya cenderung tidak memikirkan diri sendiri 
          

10 Rekan kerja saya sangat ramah dan menyenangkan 
          

11 Lingkungan tempat saya bekerja menyenangkan 
          

12 Llingkungan kerja saya medukung saya dalam 
menyelesaikan pekerjaan           

INTENSI TURNOVER 

No Pernyataan  Alternatif Jawaban  
STS TS KS S SS 

13 Saya sering berpikir untuk meninggalkan pekerjaan ini 
          

14 Saya akan segera mencari pekerjaan baru 
          

15 Saya akan secepatnya meninggalkan perusahaan ini 
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G R A H A  I N D A H  B L O K  A 1 / 1 9  •  J A T I  M E K A R  –  J A T I  A S I H  •  B E K A S I  1 7 4 2 2  
P H O N E  ( 0 2 1 ) 8 4 7 6 7 3 1 ,  M O B I L E  0 8 5 2  1 2 2 7  8 5 5 2   

•  E - M A I L :  N I M R O D U N U @ G M A I L . C O M  

C U R R I C U L U M  V I T A E   

PERSONAL DATA 
 

 Nationality : Indonesian 
Date of Birth : November, 25 1987 
Marital Status : Single 
Weight  : 68 Kg. 
Height  : 188 Cm. 
Sex  : Male 
Health  : Excellent  
Address  : Graha Indah Blok A1/19 Jati Mekar –Jati Asih  
                          Bekasi – 17422. 

Phone : (021) 8476731.   

   0852 1227 8552 

 

FORMAL EDUCATION 

 2006     STIE Indonesia Banking School – HR Management. 
 2004  Marsudirini Catholic Senior High School,  Bekasi. 
 2000  Pamardi Yuwana Bhakti Catholic Junior High School, Bekasi. 
 1994  Pamardi Yuwana Bhakti Catholic Elementary School, Bekasi.  

 

ORGANIZATIONAL EXPERIECE                                       
  
  

 2009 – Seksi Perlengkapan “BritKustik” Music Festival.  

 2007 – Ketua Pelaksana I Karang Taruna “Kartun Fourteen” 

 2006 – Anggota UKM Futsal STIE Indonesia Banking School 

 2006 – Seksi Perlengkapan Balai Kartini Wedding Festival 

 2005 – Volunteer Java Jazz Music Festival 

 2005 – Koord. Pentas Seni “CREAMY” SMU Marsudirini Bekasi 

 2004 – Koord. Publikasi dan Dokumentasi Education Fair SMU Marsudirini. 

 2003 – Anggota Karang Taruna “KartunFourteen” 
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INFORMAL EDUCATION 

 2006 - The British Institute English Course 

 2000 – Yamaha Music Course   

 

WORK EXPERIENCE 

 January 2010 – May 2011 

Marketing Division PT. Sangkuriang Solution Bandung 

 April 2015 

Branch Relationship Officer CIMB Niaga 

  

 
 
 
 
 
   NIMROD K. UNU 
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