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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TURNOVER INTENTION PADA
PERAWAT RSIA. HERMINA

Sarah Jehan

ABSTRACT

The main purose of this paper is to explore the factors (affective commitment, job
satisfaction) affecting turnover intention of nurses in RSIA Hermina, Bogor. This study also
aimed to examine the effects of work environment and financial compensation on nurses
job satisfaction.

A structural equation modeling approach was employed to identify the variables that
significantly affect the decision to quit. This research is categorized as survey research with
descriptive analysis method by taking sample and using questionnaire as the main data. A
validated questionnaire was used fo collect data from 100 nurses. Respondents were asked
to rate the intensity of 20 statements using a seven-point scale. The respondents are chosen
by using nonprobability sampling and purposive sampling techniques.

The result showed that work environment and financial compensation has positive
effect on job satisfaction of nurses. Next, job satisfaction has positive effect on affective
commitment of nurses. ln other hand, job satisfaction has no significant effect on turnover
intention. The last result is affective commitment has negative effect on nurses turnover
intention.

Keywords: Turnover lntention, Affectivl Commitment, Job Safisfaction, Financiat
Gom pensation, Work Envi ronment.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kondisi perekonomian merupakan aspek penting dalam menentukan keberhasilan

pembangunan suatu negara. Dalam waktu dekat ini lndonesia akan ikut serta dalam

kerjasama ekonomi terintegrasi - ASEAN Economic Community (AEC) 2015 yang bertujuan

untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan budaya.

Selain itu, masyarakat sebagai konsumen mulai beralih menjadi masyarakat yang lebih kritis

sehingga menimbulkan tuntutan untuk mendapatkan produk atau jasa yang berkualitas.

Menghadapi AEC 2015 mendatang menjadi tantangan tersendiri bagi lndonesia dalam

meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ditambah dengan pernyataan Kepala Sub-

Direktorat Kerja Sama Antar dan Sub Regional Kementerian Perdagangan, Donna Gultom,

bahwa terdapat sektor jasa yang sudah membuka kesempatan tenaga kerja asing masuk

yaitu telekomunikasi dan industri medis, khususnya dokter dan perawat (Mohamad, 2013).
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Globalisasi yang sedang dihadapi dunia medis, membuka peluang bagi tenaga 

kesehatan untuk mencari pekerjaan baru, yang dapat berujung pada keputusan karyawan 

untuk meninggalkan pekerjaannya (turnover). Diantara tenaga kesehatan lainnya perawat 

memiliki tingkat turnover yang tertinggi untuk kelompok profesional (Mosadeghrad, 2013). 

Turnover yang tinggi mempengaruhi moral perawat dan akibatnya kemampuan mereka 

untuk memenuhi kebutuhan pasien dan memberikan perawatan yang berkualitas menurun 

(Mosadeghrad, 2013). Secara tidak langsung turnover yang tinggi dapat menghambat 

proses sebuah organisasi dalam mencapai tujuan. Organisasi harus dapat mengontrol 

jumlah turnover agar tidak terlalu tinggi. Untuk mengurangi masalah turnover dalam bidang 

keperawatan, penelitian terdahulu menyarankan bahwa lebih baik bagi organisasi untuk 

memeriksa turnover intention pada perawat bukan hanya mempelajari turnover itu sendiri 

(Omar, 2013). Sebagai sebuah fenomena yang berdampak signifikan pada organisasi, 

turnover diharapkan dapat dikontrol dengan mengetahui dan menghalangi munculnya 

perilaku turnover intention. 

Departemen Kesehatan RI mencatat bahwa dari tahun 2010 – 2014, jumlah rumah 

sakit terus mengalami peningkatan. Pertumbuhan yang terjadi pada industri jasa kesehatan 

tersebut membuat persaingan menjadi lebih ketat. Hal ini menjadi salah satu pencetus 

munculnya perilaku turnover intention pada karyawan. Penelitian ini akan fokus pada 

perawat sebagai tenaga kesehatan yang memegang peran penting dalam industri jasa 

kesehatan. Berbanding terbalik, DepKes RI mencatat jumlah peserta didik tenaga kesehatan 

malah semakin menurun setiap tahunnya. Hermina Hospital Group (HHG) dipilih sebagai 

objek penelitian karena merupakan salah satu jaringan penyedia jasa layanan kesehatan 

terbesar di Indonesia. Dalam upaya mencapai pelayanan yang optimal dan profesional, 

secara konsisten dan berkesinambungan manajemen RSIA Hermina menjalankan program-

program peningkatan mutu dan pengawasan pada semua bidang pelayanan. RSIA Hermina 

juga mendapat beberapa penghargaan, salah satunya dengan meraih Gold Champion of 

Indonesia WOW Brand 2014. 

II. LANDASAN TEORI 

2.1 Turnover Intention 

Pergantian atau keluar masuknya karyawan dalam suatu organisasi merupakan 

sebuah fenomena penting dalam siklus kehidupan organisasi. Fenomena ini penting karena 

karyawan merupakan aset/modal yang dikelola sedemikian rupa untuk mencapai tujuan 

organisasi. Pergantian karyawan/turnover dapat dicegah dengan mengetahui dan 

menghalangi munculnya turnover intention sebagai prediktor. Turnover sendiri merupakan 

konsep yang berbeda dengan turnover intention. Turnover merupakan tingkat dimana 
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karyawan berhenti dan meninggalkan perusahaan (Dessler, 2013). Sementara (Abelson 

(1987) dalam Toly (2001)) menguraikan turnover intention sebagai pikiran untuk keluar, 

mencari pekerjaan di tempat lain, serta keinginan meninggalkan organisasi. Turnover 

intention tidak berdiri sendiri, ada hal-hal yang mendorong terjadinya perilaku karyawan 

tersebut. Seseorang tidak akan meninggalkan organisasi tanpa suatu alasan/faktor yang 

memicu timbulnya keinginan untuk berpindah/turnover intention. Faktor – faktor seperti 

komitmen organisasi, kepuasan kerja, dan kepercayaan organisasi disebutkan oleh 

(Pasewark dan Strawser (1996) dalam (Toly, 2001)) sebagai determinan dari turnover 

intention.  

2.2 Komitmen Organisasi 

Komitmen organisasi merupakan ukuran sejauh mana seorang karyawan 

mengidentifikasi dirinya dengan perusahaan dan bersedia untuk mengajukan upaya atas 

nama perusahaan (Noe, 2014). Untuk memahami komitmen organisasi secara lebih 

mendalam, (Meyer dan Allen (1993) dalam Aydogdu & Baris (2011)), membagi 3 (tiga) 

komponen yang terdapat di dalam komitmen karyawan terhadap organisasi yaitu, komitmen 

afektif, komitmen berkelanjutan, dan komitmen normatif. Rego & Cunha (2008) memaparkan 

bahwa komitmen afektif mengarah kepada turnover yang rendah, mengurangi absensi, 

meningkatkan kinerja, dan peningkatan OCB (Organizational Citizenship Behavior). 

Sementara karyawan dengan komitmen berkelanjutan yang kuat, akan merasa tidak 

memiliki kecenderungan untuk berkontribusi pada organisasi di luar apa yang dibutuhkan 

untuk mempertahankan pekerjaan mereka. Sedangkan karyawan dengan normative 

commitment, cenderung ingin memberikan kontribusi positif terhadap organisasi selama ada 

kewajiban yang masih mengikat. Penelitian ini fokus pada komitmen afektif (affective 

commitment) yang memiliki makna positif yang berkaitan erat dengan kepuasan kerja dan 

turnover intention dibandingkan dengan dua komponen komitmen organisasi lainnya. 

Robbins & Judge (2013) mendefinisikan komitmen afektif sebagai keterikatan emosional 

dengan organisasi dan keyakinan dalam nilai-nilainya. Salah satu penjelasan untuk hasil 

korelasi tersebut adalah ketidaksamaan “kekuatan pengikat” pada ketiga pola pikir 

komitmen. Individu yang berkomitmen karena keinginan (afektif) cenderung lebih 

berkemungkinan untuk menepati komitmennya dibandingkan mereka yang berkomitmen 

atas dasar obligasi atau karena ingin menghindari biaya (Meyer & Herscovitch, 2001).  

2.3 Kepuasan Kerja 

 Menurut Robbins & Judge (2013) kepuasan kerja merupakan perasaan positif 

tentang pekerjaan seseorang yang dihasilkan dari evaluasi karakteristik pekerjaan tersebut. 

Karyawan menjadi pelaku yang menunjang tercapainya tujuan organisasi, mereka 
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mempunyai pikiran, perasaan, dan keinginan berbeda yang dapat mempengaruhi sikap-

sikapnya terhadap pekerjaan. Salah satu sikap karyawan yang sering menjadi perhatian 

adalah kepuasan kerja. Sikap ini dapat menentukan kinerja, prestasi kerja, dan dedikasi 

karyawan terhadap suatu pekerjaan. Organisasi sudah seharusnya menjaga kepuasan kerja 

karyawan demi efektivitas kinerja dan pencapaian tujuan organisasi. Kepuasan kerja tidak 

terjadi dengan sendirinya, tetapi terdapat faktor-faktor yang mendorong timbulnya kepuasan 

pada pekerjaan. Luthans (2002) dalam Kaswan (2012), mengemukakan 5 (lima) 

karakteristik kepuasan kerja, yaitu pekerjaan itu sendiri, gaji/upah, kesempatan promosi, 

pengawasan, dan rekan kerja.  

2.4 Kompensasi  

 Menurut Mondy (2008) kompensasi adalah total seluruh imbalan yang diterima 

karyawan sebagai pengganti jasa yang telah mereka berikan. Dalam manajemen sumber 

daya manusia kompensasi memegang peran yang cukup penting, karena mengandung 

banyak unsur dan memiliki dampak yang cukup panjang dengan tujuan strategik organisasi. 

Tujuan umum pemberian kompensasi adalah untuk menarik, mempertahankan dan 

memotivasi karyawan. Program kompensasi total memiliki 3 (tiga) komponen utama (Mondy, 

2008): kompensasi finansial langsung, kompensasi finansial tidak langsung, dan 

kompensasi nonfinansial. Penelitian ini fokus membahas kompensasi finansial, kompensasi 

finansial merupakan kompensasi yang paling banyak dipertimbangkan oleh karyawan dalam 

memilih sebuah pekerjaan. Kompensasi finansial yang didapat karyawan dapat 

mempengaruhi seberapa keras mereka akan berusaha menyelesaikan pekerjaan. Dalam 

penelitiannya Syah (2013) memaparkan bahwa gaji/upah, bonus, dan tunjangan sebagai 

bagian dari kompensasi finansial. Gaji merupakan salah satu jenis balas jasa yang diberikan 

kepada seorang pegawai secara periodik. Bonus ini sifatnya tidak tetap dan biasanya 

diberikan jika perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan sesuai atau bahkan melebihi 

target yang diharapkan. Selain gaji dan bonus, terdapat pula kompensasi finansial tidak 

langsung/tunjangan. Tunjangan ini merupakan bentuk kompensasi tambahan yang 

ditanggung oleh perusahaan yang ada hubungannya dengan kepegawaian, misalnya: 

asuransi kesehatan dan jiwa, tunjangan pensiun, tunjangan jabatan, tunjangan prestasi 

pegawai, tunjangan keluarga, tunjangan transport dan sebagainya. 

2.5 Lingkungan Kerja 

 Sedarmayanti (2011) mengungkapkan lingkungan kerja adalah keseluruhan alat 

perkakas dan bahan yang dihadapi, lingkungan sekitarnya dimana seseorang bekerja, 

meteode  kerjanya, serta pengaturan kerjanya baik sebagai perseorangan maupun sebagai 

kelompok. Oleh karena itu, penentuan dan penciptaan lingkungan kerja yang baik akan 
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sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Lingkungan kerja 

merupakan tempat dimana seseorang melakukan aktifitas kerjanya setiap hari. Lingkungan 

kerja yang kondusif, memungkinkan seseorang untuk bekerja secara lebih optimal. 

Lingkungan kerja yang nyaman bagi karyawan dapat meningkatkan semangat kerja dan 

mendorong kinerja yang lebih baik. Sebaliknya, lingkungan kerja yang tidak memadai akan 

menurunkan kinerja karyawan. Sedarmayanti (2011) menyatakan bahwa secara garis besar, 

jenis lingkungan kerja dibagi menjadi 2, yakni lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja 

non fisik. Menurut Sedarmayanti (2011), lingkungan kerja fisik adalah semua keadaan 

berbentuk fisik yang terdapat di sekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi karyawan, 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Sedarmayanti (2011), lingkungan 

kerja non fisik adalah semua keadaan yang terjadi berkaitan dengan hubungan kerja, baik 

hubungan dengan atasan maupun hubungan dengan sesama rekan kerja dan hubungan 

dengan bawahan.  

2.6 Rerangka Pemikiran 

2.6.1 Keterkaitan Antara Variabel Lingkungan Kerja dan Kepuasan Kerja 

 Hasil penelitian Lee & Huang (2011) menunjukkan bahwa lingkungan kerja memiliki 

pengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Jika perusahaan dapat menyediakan lingkungan 

kerja yang lebih baik, kepuasan kerja karyawan dapat secara efektif ditingkatkan. 

Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Sell & Cleal (2011) dan Kaur (2014), dalam 

penelitiannya yang berjudul “Job Satisfaction, Work Environment, and Rewards: Motivational 

Theory Revisited”dan “Impact of Work Environment on Job Satisfaction”. Hasil yang 

ditemukan dalam kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa lingkungan kerja memiliki 

pengaruh positif pada kepuasan kerja. Ketika lingkungan kerja dianggap baik, sikap kerja 

karyawan akan lebih baik, dan tingkat kepuasan kerja lebih tinggi. 

Ho 1: Lingkungan Kerja tidak memiliki pengaruh positif terhadap Kepuasan Kerja 

Ha 1: Lingkungan Kerja memiliki pengaruh positif terhadap Kepuasan Kerja 

2.6.2 Keterkaitan Antara Variabel Kompensasi Finansial dan Kepuasan Kerja 

 Salah satu hal penting yang diperhatikan seseorang saat melamar pekerjaan adalah 

gaji/kompensasi finansial (Odunlade, 2012). Gaji dan tunjangan berpengaruh penting 

terhadap kepuasan kerja karyawan. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Syah 

(2013), dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Kompensasi Finansial Terhadap 

Kepuasan Kerja dan Motivasi Kerja Karyawan pada PT. Graha Raja Empat”. Hasil yang 

ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kompensasi finansial memberikan 
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pengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja. Semakin meningkatnya kompensasi 

finansial maka kepuasan kerja semakin meningkat. Al-zoubi (2012) dalam penelitiannya juga 

mengemukakan peningkatan gaji benar-benar akan meningkatkan kepuasan kerja, yang 

akan tercermin pada motivasi bekerja dan peningkatan tingkat kinerja atau kualitas produk 

atau jasa. 

Ho 2: Kompensasi Finansial tidak memiliki pengaruh positif terhadap Kepuasan Kerja 

Ha 2: Kompensasi Finansial memiliki pengaruh positif terhadap Kepuasan Kerja 

2.6.3 Keterkaitan Antara Variabel Kepuasan Kerja dan Komitmen Afektif 

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan secara logis bahwa benar tingkat 

kepuasan kerja mempengaruhi komitmen afektif seseorang (Imam, Raza, Shah, & Raza, 

2013); Meyer & Allen (1991)). Menurut mereka itu adalah situasi di mana seorang karyawan 

ingin bersama organisasi dan meneruskan hubungannya dengan organisasi tersebut. 

Peningkatan yang terjadi pada kepuasan kerja juga akan meningkatkan komitmen afektif. 

Meyer & Allen (1991) juga menemukan bahwa kepuasan kerja merupakan anteseden 

penting dan besar bagi komitmen afektif. Ini berarti bahwa kepuasan kerja merupakan 

variabel penting yang dapat memprediksi komitmen afektif.  Pernyataan tersebut didukung 

oleh penelitian yang dilakukan Imam (2013), dalam penelitiannya yang berjudul “Impact of 

Job Satisfaction on Facet of Organizational Commitment (Affective, Continuance and 

Normative Commitment): A Study of Banking Sector Employees of Pakistan”. Hasil yang 

ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kepuasan memiliki pengaruh positif 

paling besar pada komitemen afektif, dibandingkan dengan dua komponen komitmen 

lainnya. 

Ho 3: Kepuasan Kerja tidak memiliki pengaruh positif terhadap Komitmen Afektif 

Ha 3: Kepuasan Kerja memiliki pengaruh positif terhadap Komitmen Afektif 

 

2.6.4 Keterkaitan Antara Variabel Kepuasan Kerja dan Turnover Intention 

Faktor kepuasan kerja karyawan ditemukan sebagai prediktor signifikan bagi 

turnover intention. Penurunan tingkat kepuasan kerja akan mengakibatkan peningkatan 

pada turnover intention (Aydogdu & Baris, 2011). Penelitian Yücel (2012), menemukan 

adanya hubungan negatif antara kepuasan kerja dan intention to leave. Karyawan yang 

tidak puas cenderung memiliki niat untuk meninggalkan organisasi mereka dan mencari 

pekerjaan alternatif lain (Salleh, Nair, & Harun 2012). Pernyataan ini didukung oleh 

penelitian yang dilakukan Roslan (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “The 

Relationship Between Job Satisfaction and Turnover Intention”. Hasil yang ditemukan dalam 
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penelitian ini menunjukkan bahwa kepuasan kerja memiliki dampak negatif pada turnover 

intention.  

Ho 4:  Kepuasan Kerja tidak memiliki pengaruh negatif terhadap Turnover Intention  

Ha 4: Kepuasan Kerja memiliki pengaruh negatif terhadap Turnover Intention 

 

2.6.5 Keterkaitan Antara Variabel Komitmen Afektif dan Turnover Intention 

Individu dengan komitmen rendah terhadap organisasi kerap kali menunggu 

kesempatan pertama untuk menghentikan pekerjaannya (Kaswan, 2012). Tingkat komitmen 

organisasi yang tinggi dapat meningkatkan kepercayaan dan ketergantungan karyawan 

pada organisasi, dan mengurangi tingkat turnover intention karyawan. Hal ini dapat 

dibuktikan dari penelitian Meyer et al., (2002) yang menemukan bahwa ketiga komponen 

komitmen memiliki korelasi negatif dengan turnover intention, namun ada perbedaan pada 

besarnya korelasi tersebut, korelasi terkuat adalah komitmen afektif.  Pernyataan ini 

didukung oleh penelitian yang dilakukan Mardiana, Guntur, Haerani, & Hasan (2012) dalam 

penelitiannya yang berjudul “The influence of affective, continuance and normative 

commitments on the turnover intentions of nurses at Makassar’s private hospitals in 

Indonesia”. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa diantara ketiga 

komponen organisasi, komitmen afektif memiliki pengaruh negatif yang dominan terhadap 

turnover intention. 

Ho 5: Komitmen Afektif tidak memiliki pengaruh negatif terhadap Turnover Intention 

Ha 5: Komitmen Afektif memiliki pengaruh negatif terhadap Turnover Intention 

 

2.7 Model Penelitian 

 

Sumber: Lee & Huang (2011), Aydogdu & Baris (2011) dan Syah (2013) 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

 Objek dari penelitian ini yaitu perawat pada RSIA Hermina Bogor. Pemilihan objek 

penelitian berdasarkan anjuran dari penelitian terdahulu “A Study on Factors Affecting 

Turnover Intention of Hotel Employees“ Lee & Huang (2011), yang memaparkan bahwa 

penelitian yang akan datang sebaiknya dapat menginvestigasi karyawan dari sektor jasa 

yang berbeda. Karena masih menjadi perdebatan apakah karyawan sektor lain mungkin 

menghadapi masalah dan kesulitan yang sama, yang mengakibatkan perilaku turnover 

intention. Dengan demikian, penelitian ini memilih perawat yang merupakan bagian dari 

sektor jasa kesehatan sebagai objek penelitian. 

3.2 Jenis dan Desain Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan desain penelitian conclusive yang bertujuan untuk 

menguji hipotesa dan menentukan hubungan antar variabel. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian descriptive yaitu tipe dari desain penelitian conclusive yang 

mendeskripsikan sesuatu, biasanya karakteristik atau fungsi pasar. Metode penelitian yang 

digunakan adalah cross sectional design yang diambil satu kali dalam satu periode. Hasil 

dari data kuisioner kemudian diolah dengan menggunakan metode analisis Structural 

Equation Modeling (SEM). 

3.3 Populasi dan Sampel 

Menurut Coopler (2011), populasi adalah jumlah atau kumpulan elemen-elemen 

yang kita ingin buat dari beberapa kesimpulan yang telah diambil. Populasi dalam penelitian 

ini adalah seluruh perawat yang bekerja pada RSIA Hermina. Sedangkan sampel adalah 

sekelompok dari kasus, partisipan, peristiwa, atau catatan yang terdiri dari sebagian target 

populasi (Cooper & Schindler, 2011). Sampel penelitian ini adalah perawat RSIA Hermina 

Bogor yang telah bekerja selama/lebih dari 2  tahun. Metode sampling dalam penelitian ini 

adalah non-probability sampling, dimana tidak semua anggota dari populasi mendapatkan 

kesempatan yang sama untuk menjadi sampel responden (Cooper & Schindler, 2011). 

Peneliti menggunakan teknik convenience, teknik pengambilan sampel secara random, 

dengan memilih responden yang tersedia dan mudah diakses (Malhotra, 2010). Hair, Black, 

Babin & Anderson (2010) menjelaskan pedoman ukuran sample tergantung pada jumlah 

indikator, dikali 5 sampai 10. Dalam penelitian ini maka jumlah sampelnya sebagai berikut: 
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3.4 Operasionalisasi Variabel 

Tabel 3. 1 Operasionalisasi Variabel 

Variabel Definisi Alat Ukur 
Skala 

Pengukuran 

Lingkungan 

Kerja (LK) 

Keseluruhan alat 

perkakas dan bahan 

yang dihadapi, 

lingkungan sekitarnya 

dimana seseorang 

bekerja, metode 

kerjanya, serta 

pengaturan kerjanya, 

baik secara 

perseorangan maupun 

sebagai kelompok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sedarmayanti, 2011) 

LK 1 Dukungan dari rekan 

kerja  

LK 2 Dukungan dari atasan 

LK 3 Interaksi yang baik 

dengan rekan kerja 

LK 4 Interaksi yang baik 

dengan atasan 

LK 5 Kewenangan untuk 

mengambil keputusan 

LK 6 Peralatan yang 

memfasilitasi pekerjaan 

LK 7 Pakaian yang sesuai 

untuk memfasilitasi 

pekerjaan  

LK 8 Lingkungan kerja yang 

sehat 

(Lee & Huang, 2011) & 

(McCusker, Dendukuri, 

Cardinal, Laplante, & 

Bambonye, 2004) 

Likert – 7 

Kompensasi 

Finansial (KF) 

Total seluruh imbalan 

yang diterima karyawan 

sebagai pengganti jasa 

yang telah mereka 

berikan 

 

 

(Mondy, 2008) 

KF 1 Gaji saya dapat 

memenuhi kebutuhan saya 

KF 2 Tunjangan kerja saya 

sangat baik 

KF 3 Bonus tambahan saat 

saya melakukan pekerjaan 

tambahan 

(Lee & Huang, 2011) 

Likert – 7 
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Tabel 3. 1 Operasionalisasi Variabel 

Variabel Definisi Alat Ukur 
Skala 

Pengukuran 

Kepuasan Kerja 

(KK) 

Perasaan positif 

tentang pekerjaan 

seseorang yang 

dihasilkan dari evaluasi 

karakteristik pekerjaan 

tersebut. 

(Robbins & Judge, 

2013) 

KK 1 Secara umum, saya 

menyukai pekerjaan saya 

KK 2 Secara umum, saya 

puas dengan pekerjaan saya 

KK 3 Secara umum, saya 

senang bekerja disini 

 

(Lee & Huang, 2011) 

Likert – 7 

Komitmen 

Afektif (KA) 

Komitmen afektif adalah 

keterikatan emosional 

dengan organisasi dan 

keyakinan dalam nilai-

nilainya. 

 

 

 

 

(Robbins & Judge, 

2013) 

KA 1 Saya bangga untuk 

memberitahu orang lain 

bahwa saya bagian dari 

organisasi ini  

KA 2 Saya memiliki 

perasaan yang kuat untuk 

organisasi ini 

KA 3 Saya merasa seperti 

“bagian dari keluarga” di 

organisasi ini 

(Rego & Cunha, 2008) 

Likert – 7 

Turnover 

Intention (TI) 

Pikiran untuk keluar, 

mencari pekerjaan di 

tempat lain, serta 

keinginan 

meninggalkan 

organisasi. 

 

Abelson (1987) dalam 

(Toly, 2001) 

TI 1 Saya tidak berniat untuk 

pindah unit pada rumah sakit 

tempat saya bekerja 

TI 2 Saya tidak berniat untuk 

pindah rumah sakit tempat 

saya bekerja 

TI 3 Saya tidak berniat untuk 

berhenti dari profesi perawat 

(Cortese, 2012) 

Likert – 7 

Sumber: Data telah diolah kembali oleh peneliti 
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IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Profil Responden 

 Pada profil responden akan menggambarkan demografi responden secara 

keseluruhan berdasarkan jenis kelamin, usia, status pernikahan, tingkat pendidikan, lama 

kerja,  serta rentang gaji per bulan. Dari jumlah 100 orang responden yang berpartisipasi 

dalam penelitian ini, 98% responden berjenis kelamin wanita dan 2% responden berjenis 

kelamin pria. Hal ini menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini didominasi oleh 

wanita. Selanjutnya, hasil penyebaran kuesioner menunjukkan bahwa 63% responden 

dalam penelitian ini berusia antara 22-28 tahun. Kemudian responden yang berusia antara 

29-35 tahun sebesar 21%, sisanya sebanyak 16% responden berusia > 35 tahun. Peneliti 

memberikan pertanyaan terbuka mengenai usia responden, dan mengelompokkan skala 

usia responden menjadi 3 kelompok dengan jarak masing-masing 7 tahun. Hasil kuesioner 

status pernikahan responden menunjukkan bahwa 55% responden berstatus lajang/belum 

menikah. Sedangkan 45% responden sudah berkeluarga/berstatus menikah. Mayoritas 

tingkat pendidikan responden adalah Diploma 3 (D3) dengan jumlah sebesar 91% dari total 

responden, sedangkan responden yang berpendidikan Sarjana Strata 1 hanya sebesar 9%. 

Dalam penelitian ini peneliti juga memberikan pilihan tingkat pendidikan SMA/Sederajat dan 

Sarjana Strata II pada lembar kuesioner. Akan tetapi, tidak ada responden yang memilih 

option tersebut. Dalam penelitian ini, jumlah responden yang memiliki lama kerja antara 2-6 

tahun yaitu sebesar 76% dari total responden. Kemudian diikuti oleh responden yang 

memiliki lama kerja antara 7-11 tahun dengan jumlah responden sebesar 16%, sisanya 

sebanyak 8% responden memiliki lama kerja > 11 tahun. Peneliti memberikan pertanyaan 

terbuka mengenai lama kerja responden, lalu mengelompokkan skala usia responden 

menjadi 3 kelompok dengan jarak masing-masing 5 tahun. Peneliti memberikan pertanyaan 

pilihan mengenai gaji per bulan responden, gaji responden dibagi menjadi 4 rentang gaji. 

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa sebesar 55% responden mendapatkan gaji sejumlah 

rentang Rp 2.000.000,- s/d Rp 3.000.000,-. Kemudian responden yang mendapatkan gaji 

pada rentang Rp 3.000.001,- s/d Rp 4.000.000,-, sebesar 25% dan pada rentang Rp 

4.000.001,- s/d Rp 5.000.000,- sebesar 11%. Terakhir responden yang mendapatkan gaji 

sejumlah rentang > Rp 5.000.000,- sebesar 9%. 

4.2 Hasil Analisis Data 

 Setelah melakukan pengujian untuk mengetahui validitas dan reliabilitas terdapat 

indikator yang memiliki nilai factor loading ≤ 0,50 sehingga peneliti harus melakukan 

penyesuaian alat ukur atau indikator kembali. Yaitu dengan membuang indikator LK5 yang 

memiliki nilai factor loading ≤ 0,50. Kemudian peneliti melakukan pengujian ulang dengan 
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hasil yang menunjukkan bahwa seluruh variable dan indikator memenuhi kriteria yang 

ditentukan (Factor Loading ≥ 0,50; Construct Realibility ≥ 0,70; Variance Extracted ≥ 0,50). 

Hasil pengolahan data output regression weights menunjukkan apakah hipotesis (H0) yang 

diajukan diterima atau ditolak dengan syarat nilai p-value ≥ 0,05. Berdasarkan hasil dari 

pengujian data, kepuasan kerja tidak memiliki pengaruh terhadap turnover intention dan Ho 

diterima. Diperoleh nilai estimasi sebesar 0,665 dengan nilai p = 0,103. Nilai estimasi 

tersebut menunjukkan hasil yang positif dengan nilai probabilitas lebih dari 0,05. Disamping 

itu, semua variabel memenuhi syarat nilai yang diinginkan sehingga hasil pengolahan data 

mendukung hipotesis (H0 ditolak). 

4.3 Implikasi Manajerial 

 Berdasarakan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat 

diberikan implikasi manajerial untuk RSIA Hermina Bogor, selaku objek pada penelitian 

turnover intention ini. Berikut beberapa implikasi yang dapat diberikan kepada pihak 

manajemen RSIA Hermina Bogor. 

1 Berdasarkan data hasil penyebaran kuesioner, indikator LK5 “saya dapat 

mengambil keputusan sendiri untuk melakukan tugas-tugas di tempat kerja saya” 

memiliki mean yang paling rendah diantara indikator Lingkungan Kerja lainnya, 

yaitu sebesar 4,56. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden memilih skala 

kecil untuk indikator tersebut. Apabila dilihat dari deskripsi pekerjaan seorang 

perawat, data hasil kuesioner ini dirasa tepat, karena seorang perawat harus 

mengkoordinasikan setiap tugas yang mereka lakukan kepada sesama perawat 

ataupun kepada dokter. Perawat primer dan associate tidak dapat mengambil 

keputusan sendiri untuk tugas yang sedang mereka lakukan, kecuali untuk kepala 

ruangan yang bertugas menjadi konsultan dan pengendali mutu para perawat. 

RSIA Hermina perlu memastikan apakah kepala ruangan benar dapat mengambil 

keputusan sendiri untuk melakukan tugas-tugas mereka, atau masih terhalang 

jalur birokrasi yang terlalu panjang.  

2 Berdasarkan data hasil penyebaran kuesioner, indikator KF1 “gaji saya dapat 

memenuhi kebutuhan saya” memiliki mean yang paling rendah diantara indikator 

Kompensasi Finansial lainnya, yaitu sebesar 3,68. Hal ini menunjukkan bahwa 

rata-rata responden memilih skala kecil untuk indikator tersebut. Oleh karena itu, 

RSIA Hermina perlu memastikan kembali apakah gaji yang telah diberikan untuk 

para perawat sudah sesuai dan dapat memenuhi kebutuhan mereka atau belum.  
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3 Berdasarkan data hasil penyebaran kuesioner, indikator KK2 “secara umum, saya 

puas dengan pekerjaan saya” memiliki mean yang paling rendah diantara indikator 

Kepuasan Kerja lainnya, yaitu sebesar 4,55. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata 

responden memilih skala kecil untuk indikator tersebut. Oleh karena itu, RSIA 

Hermina perlu memperhatikan dan memastikan kepuasan kerja para perawat. 

4 Berdasarkan data hasil penyebaran kuesioner, indikator KA3 “saya merasa seperti 

“bagian dari keluarga”di organisasi saya” memiliki mean yang paling rendah 

diantara indikator Komitmen Afektif  lainnya, yaitu sebesar 4,22. Hal ini 

menunjukkan bahwa rata-rata responden memilih skala kecil untuk indikator 

tersebut. Oleh karena itu, RSIA Hermina perlu memastikan keterikatan perawat 

dengan organisasi. Apabila perawat telah merasa menjadi bagian dari organisasi, 

mereka akan bersedia untuk mengajukan upaya atas nama perusahaan.  

5 Berdasarkan data hasil penyebaran kuesioner, indikator TI2 “saya berniat untuk 

pindah rumah sakit tempat  saya bekerja” memiliki mean yang paling tinggi 

diantara indikator Turnover Intention lainnya, yaitu sebesar 4,24. Hal ini 

menunjukkan bahwa terdapat peluang munculnya Turnover Intention diantara para 

responden. Oleh karena itu, RSIA Hermina perlu meyakinkan dan menjaga agar 

para perawat untuk tidak pindah rumah sakit tempat mereka bekerja.  

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

turnover intention pada perawat RSIA Hermina, Bogor. Hasil analisis data yang dilakukan 

dengan menggunakan analisis SEM menunjukkan bahwa lingkungan kerja dan kompensasi 

finansial terbukti berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja perawat RSIA Hermina, 

Bogor. Selanjutnya, kepuasan kerja terbukti berpengaruh positif terhadap komitmen afektif 

perawat RSIA Hermina, Bogor. Akan tetapi, kepuasan kerja terbukti tidak berpengaruh 

terhadap turnover intention  perawat RSIA Hermina, Bogor. Disamping itu, komitmen afektif 

terbukti berpengaruh negatif terhadap turnover intention perawat RSIA Hermina, Bogor. 

5.2 Saran  

 Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, tentunya dalam penelitian initerdapat 

keterbatasan yang dapat dikembangkan pada penelitian selanjutnya. Oleh karena itu, 

peneliti memberikan saran baik bagi RSIA Hermina Bogor maupun untuk penelitian 

selanjutnya.  
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. 1. Sebagai penyedia layanan jasa kesehatan RSIA Hermina perlu mengontrol 

 turnover, khususnya pada perawat sebagai tenaga kesehatan yang mendominasi 

 rumah sakit agar tidak mengganggu kinerja organisasi. RSIA Hermina dapat 

 mengontrol turnover dengan meminimalisir munculnya indikasi turnover  intention. 

 Dari hasil penelitian, komitmen afektif memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap 

 turnover intention. Dengan begitu, untuk mencegah munculnya turnover intention 

 pada perawat, RSIA Hermina perlu  meningkatkan komitmen afektif perawat 

 terhadap organisasi. Untuk meningkatkan komitmen afektif, penelitian ini juga 

 membuktikan bahwa kepuasan kerja memiliki pengaruh signifikan positif terhadap 

 komitmen afektif. Semakin puas seorang perawat terhadap pekerjaan mereka, maka 

 akan muncul rasa keterikatan emosional terhadap organisasi. Terdapat beberapa 

 cara yang dapat dilakukan RSIA Hermina untuk meningkatkan kepuasan kerja 

 perawat berdasarkan penelitian ini. Pertama, memastikan lingkungan kerja perawat 

 dapat mendukung pekerjaan mereka, dengan begitu perawat akan menghasilkan 

 kinerja yang baik dan perawat pun  akan merasa puas dengan pekerjaan mereka. 

 Kedua, memastikan kompensasi finansial yang diberikan apakah telah sesuai dan 

 dapat memenuhi kebutuhan para perawat. Kompensasi finansial merupakan 

 salah satu pertimbangan utama seseorang saat memilih sebuah pekerjaan, dan

 merupakan faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja perawat. 

 2. Untuk penelitian selanjutnya, dapat dipertimbangkan penelitian serupa pada 

 industri jasa selain jasa kesehatan untuk mengetahui apakah fenomena yang sama 

 juga terjadi pada industri jasa lain. Selain itu, faktor yang mempengaruhi 

 turnoverintention juga dapat dikembangkan sehingga dapat menghasilkan 

 penelitian yang variatif dengan temuan–temuan baru. 
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