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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 v.19. The research finding figures that job satisfaction 

has negative influence to turnover intention  

 

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

 

BAB I.  PENDAHULUAN  

  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 
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kuantitatif terdapat adanya penurunan tingkat kepuasan kerja karyawan yang 

ditunjukan oleh tingginya tingkat turnover karyawan tetap dari bulan Januari sampai 

dengan bulan Desember 2014. 

 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. 

  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.  

BAB II. LANDASAN TEORI 

 2.1 Manajemen Sumber Daya Manusia  

  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. 
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 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.  

2.2 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.   

 “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. 

2.2.1 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 :  

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 
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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, ketentraman dalam bekerja, sikap terhadap 

kerja, bakat dan keterampilan.   

2.2.2 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.  

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. 

 2.3 Intensi Turnover 

  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 
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(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 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. 

 2.3.1 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Intensi Turnover 

  Robbins (2009) mengelompokan faktor – faktor yang mempengaruhi intensi 

turnover menjadi tiga bagian, yaitu 

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. 

2.4 Hubungan Antar Variabel  

2.4.1 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.  

 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 
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pekerja baru. Alasan seperti itulah, yang memberikan kemungkinan seorang 

karyawan untuk tetap tinggal.  

 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  

2.5. 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 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 : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

 Kerangka Pemikiran 

 

KEPUASAN KERJA 

 Pekerjaan Itu Sendiiri 

 Upah / Gaji 

 Promosi 

 Supervisi 

 Rekan Kerja 

 Kondisi Kerja  

 

 

INTENSI TURNOVER 

Sumber : Luthans (1998) 
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 2.6  Hipotesis 

   Berdasarkan pada gambar kerangka pemikiran 2.1 , 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. 

 

BAB III. METODE 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.  

 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). 

 

BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.2.1 Uji Validitas 

4.2.1.1 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 

fenomena yang ingin diungkap. Teknik uji validitas dengan korelasi Pearson 

dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor item dengan skor total item, 
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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). 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. 

4.2.1.2 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. 

4.2.2 Uji Reliabilitas   

4.2.2.1 Uji Reliabilitas Variabel Kepuasan Kerja 

 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. 

4.2.2.2 Uji Reliabilitas Variabel Intensi Turnover  

 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. 

4.2.3 Analisis Regresi Linier Sederhana 

 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.  
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 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
 

 

 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. 

 Uji F ditujukan untuk menguji ketepatan model linier yang digunakan sudah 

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

4.2.4 Uji Asumsi Klasik  

4.2.4.1 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 
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terdistribusi normal maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan 

mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2011).  

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 : 

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. 

  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 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.  
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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. 

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. 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. 
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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. 

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 perhitungan data 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 perhitungan data 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 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. 

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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