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ABSTRACT 

 

This study aims to evaluate the influence of job satisfaction on on turnover intention and 

also organizational commitment as an intervening variable. The research was conducted 

at Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), 

one of non-department public sector in Indonesia. Primary data collection method used 

in this study is the questionnaire method. The questionnaire were distributed to 110 

employee as respondent and some of them were returned and can be used. The data 

collected was analyzed using statistical techniques of correlation and the path analysis 

model used to test the hypothesis which assisted by application program SPSS verion 17. 

The reseacrh finding figures that not all of hypothesis mentioned and bulit earlier could 

be accepted. The results showed that the job satisfaction has positively influence 

organizational commitment. The organizational commitment has positvely influence 

turnover intention. In addition, the results also showed negative influence of job 

satisfaction to turnover intention and organizational commitment as intervening variable 

of this study. 

 

Key words :  job satisfaction, organizational commitment, turnover intention, intervening 

variable, public sector 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini perkembangan dunia usaha semakin meningkat sejalan dengan 

peningkatan kondisi perekonomian di Indonesia sehingga menuntut persaingan yang 

ketat di dalamnya. Perusahaan adalah sebuah organisasi bisnis yang memiliki tujuan 

mencari laba semaksimal mungkin, harus mampu berkompetisi dan menghadapi 

persaingan. Untuk itu perusahaan harus memiliki manajemen yang efektif, dan tentu saja 

karyawan sebagai aset utama perusahaan adalah faktor yang mendukung hal tersebut. 

Era globalisasi seperti saat ini, nampak menuntut semua pihak berkembang 

menjadi lebih baik dan matang. Agar dapat lebih unggul dalam persaingan, perusahaan 

atau organisasi harus memiliki kinerja yang lebih baik, tergantung sampai seberapa 

keunggulan perusahaan atau organisasi tersebut dikelola oleh para pimpinannya. Selain 

itu dalam rangka mencapai kinerja yang lebih baik perusahaan atau organisasi harus 

dapat memanfaatkan resources yang ada didalamnya termasuk memaksimalkan fungsi 

sumber daya manusia. Secara umum sumber daya manusia bertujuan meningkatkan 

kinerja perusahaan atau organisasi melalui pembentukan sumber daya manusia yang 

berkualitas. 

Menurut Sijabat (2011), fenomena yang sering terjadi dewasa ini adalah kinerja suatu 

perusahaan yang telah demikian bagus dapat rusak baik secara langsung maupun tidak 

langsung karena berbagai perilaku karyawan yang timbul yang dan sulit dicegah. Salah 
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satu bentuk perilaku tersebut adalah keinginan untuk pindah (turnover intention) yang 

berujung pada keputusan karyawan untuk meninggalkan pekerjaannya.  

Keluar masuknya pegawai organisasi adalah suatu fenomena penting dalam 

kehidupan organisasi dan menjadi pertanyaan apakah yang membuat pegawai tersebut 

memutuskan ingin keluar. Ada kalanya pergantian pegawai memiliki dampak positif. 

Namun sebagian besar pergantian pegawai membawa pengaruh yang kurang baik 

terhadap organisasi, baik dari segi biaya maupun dari segi hilangnya waktu dan 

kesempatan untuk memanfaatkan peluang (Sang Long, 2012). Dengan kata lain, 

tingginya turnover dapat menganggu proses sebuah organisasi dalam mencapai goal. 

Pengelolaan pegawai secara efektif dan efisien dapat mengurangi tingginya 

tingkat keinginan pegawai untuk keluar. Selain itu pengelola pegawai secara efektif dan 

efisien berdampak pada tingginya komitmen pegawai dan keinginan kuat untuk tetap 

menjadi bagian menjadi bagian dari perusahaan, memiliki loyalitas yang tinggi sehingga 

akan berusaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan secara efektif. 

Tercapainya tujuan perusahaan juga dapat memberikan dampak tercapainya 

tujuan pegawai secara individual. Selanjutnya dengan tercapainya tujuan pegawai maka 

kepuasan kerja pegawai akan meningkat. Menurut Robbins (2008) kepuasan kerja 

seorang karyawan akan mempengaruhi perusahaan secara organisasional. Pegawai yang 

puas dengan pekerjaannya dapat memberikan sumbangan komitmen yang besar bagi 

perusahaan walaupun perusahaan berada dalam situasi yang sulit. Minimnya 

penghargaan yang didapat karyawan akan menurunkan motivasi karyawan untuk bekerja 

lebih baik, karena pada dasarnya sekecil apapun bentuk apresiasi akan memberikan efek 

kesetiaan karyawan pada organisasi. Karyawan yang loyal terhadap organisasi ialah 
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salah satu bentuk respon terhadap keinginannya untuk merasa aman dan dihargai. Jika 

penilaian hasil kerja karyawan tidak jelas dan tak ada kepastian untuk mendapatkan 

promosi, akan membuat karyawan merasa menyia-nyiakan waktu mereka dan tak heran 

alasan ini membuat karyawan untuk pindah kerja. Dengan demikian kepuasan kerja 

merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk mewujudkan suatu komitmen 

organisasi.  

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. 

Pada sebuah organisasi pemerintahan, kesuksesan atau kegagalan dalam 

pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan pemerintahan, dipengaruhi oleh sumber daya 
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manusianya, melalui sumber daya manusia yang berkualitas dan didukung oleh kapasitas 

organisasi pemerintahan yang memadai, maka penyelenggaraan tata pemerintahan yang 

baik (Good Corporate Governance) akan terwujud. Badan Nasional Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) adalah sebuah Lembaga Pemerintah 

Non Departemen di Indonesia yang mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang 

penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri secara 

terkoordinasi dan terintegrasi. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden 

Nomor 81 Tahun 2006. Meskipun, BNP2TKI merupakan lembaga pemerintahan yang 

secara umum bukan sebuah badan usaha yang komersial menghasilkan produk atau jasa, 

namun tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat keinginan atau hasrat dari para 

pegawai untuk pindah kerja atau ke lembaga pemerintahan lain. 

BNP2TKI yang merupakan badan pemerintahan yang memiliki jaminan secara 

finansial dan non finansial belum tentu menjamin para karyawannya untuk tetap 

berkomitmen dan bertahan di dalamnya. Hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa 

adanya faktor penyebab mengapa karyawan tersebut berkeinginan untuk meninggalkan 

organisasi. Diduga bahwa faktor kepuasan kerja memegang peranan penting yang cukup 

signifikan.dalam mempengaruhi turnover karyawan hal ini juga didukung pernyataan 

dari Aydogdu & Barris (2011) yang menyatakan bahwa keinginan berpindah seseorang 

juga terkait erat dengan kepuasan kerja dan komitmen organisasi. 

Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini akan menguji beberapa 

faktor yang diprediksi berpengaruh terhadap keinginan berpindah karyawan, terutama 

dalam lembaga pemerintahan. Faktor tersebut adalah kepuasan kerja dan komitmen 

organisasi. 
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1.2  Pembatasan Masalah 

Dengan banyaknya ruang lingkup yang ada dalam penelitian ini, peneliti 

bermaksud membatasi permasalahan yang akan diteliti. Pembatasan ini dilakukan agar 

penelitian mudah dipahami sesuai dengan tujuan penelitian. Penulis membatasi masalah 

hanya pada : 

1. Responden yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah pegawai BNP2TKI yang 

beralamat di Jl. Jend. MT Haryono Kav. 52, 12770, Jakarta. 

2. Penelitian hanya meneliti antar variabel terkait yaitu kepuasan kerja, komitmen 

organisasi dan turnover intention. 

1.3  Rumusan Masalah 

Kepuasan kerja merupakan salah satu faktor yang memiliki kontribusi terhadap 

keinginan seseorang untuk keluar dari tempat mereka bekerja (Faisal, 2002). Dalam hal 

ini, penting dilihat dari sudut pandang baik dari sisi pemimpin maupun karyawan untuk 

memahami faktor yang memediasi hubungan diantara keduanya, yaitu komitmen 

organisasional. 

Peneliti melihat terdapat suatu kebutuhan untuk meneliti lebih lanjut hubungan 

antara kepuasan kerja dan komitmen organisasi dan turnover intention karyawan pada 

lembaga pemerintahan. Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan dambaan di 

tengah masyarakat yang menjunjung keharmonisan. PNS memiliki jadwal kerja, hari 

libur, hak cuti, gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya sehingga dapat dikatakan PNS 

merupakan sosok ideal manusia yang dapat hidup harmonis dan disegani masyarakat. 

Namun, selain itu terdapat juga kekurangan menjadi PNS, menurut literatur yang peneliti 
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baca, kekurangan menjadi PNS yang paling pragmatis adalah penghasilan yang rendah, 

meskipun ukuran tinggi rendah suatu pendapatan bersifat relatif, gaji adalah salah satu 

faktor yang menentukan tingkat kepuasan kerja karyawan. Masalah lainnya adalah dalam 

hal peningkatan karir, terutama promosi dan mutasi, biasanya kepentingan dan 

kepercayaan pimpinan lebih sering diutamakan daripada kemampuan. Hal ini dapat 

menyebabkan karyawan tidak puas dalam bekerja dikarenakan kemampuan sudah 

dimiliki namun karir bersifat stagnan. 

Secara umum peneliti juga melihat minimnya penelitian yang membahas tentang 

fenomena turnover pada sektor ini yang disebabkan oleh kepuasan kerja dan komitmen 

organisasi. Sehingga masalah yang diteliti dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

1. Apakah kepuasan kerja memiliki pengaruh langsung terhadap komitmen 

organisasi di BNP2TKI? 

2. Apakah komitmen organisasi memiliki pengaruh langsung terhadap turnover 

intention di BNP2TKI? 

3. Apakah kepuasan kerja memiliki pengaruh langsung terhadap turnover 

intention di BNP2TKI? 

4. Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap turnover intention melalui 

komitmen organisasi sebagai variabel intervening? 

1.4  Tujuan Penelitian 

Berikut adalah tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepuasan kerja karyawan 

terhadap komitmen organisasi 
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2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap 

turnover intention. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap 

tingkat turnover intention 

1.5  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh adalah : 

1. Bagi Akademisi 

Penelitian ini dapat menyajikan informasi mengenai pengaruh faktor 

kepuasan kerja dan komitmen organisasional dan dampaknya pada turnover 

intention. 

2. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

perusahaan sebagai sumbangan pemikiran dalam mengatasi permasalahan 

yang berkaitan kepuasan kerja dan komitmen organisasional karyawan dan 

khusunya terhadap turnover intention. 

3. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadi sebagai sarana peneliti untuk 

menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat selama kuliah dalam dunia kerja. 
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1.6  Sistematika Penulisan 

Untuk dapat menyampaikan gambaran yang jelas mengenai penelitian ini, maka 

disusunlah suatu siatematika penulisan yang berisi informasi-informasi dan hal-hal yang 

dibahas pada tiap bab. 

Skripsi ini disusun dalam 5 ( lima ) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :  

Bab I : Pendahuluan 

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah dan pembatasan 

masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta sistematikan penulisan. 

Bab II : Landasan Teori 

Berisi tinjauan pustaka sebagai kerangka acuan pemikiran dalam pembahasan 

yang akan diteliti dan sebagai dasar analisis yang diambil dari berbagai 

literatur, serta berisi kerangka pikir teoritis, dan hipotesis. 

Bab III : Metodelogi Penelitian 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pengertian beberapa variabel 

penelitian yang sudah ditentukan, jumlah sampel yang diteliti, jenis sumber 

data, cara pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan untuk 

menguji kebenaran penelitian ini. 

Bab IV : Hasil dan Pembahasan 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum perusahaan, 

penginterpretasian data atas data-data yang telah dikumpulkan serta 

pembahasan hasil penelitian. 
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Bab V : Penutup 

Dalam bab ini akan diuraikan dan ditarik sebuah kesimpulan dari hasil 

penelitian yang diperoleh serta berisi saran pemecahan untuk masalah 

penelitan dan masukan untuk penelitian selanjutnya.  

Pengaruh Kepuasan..., Panji Fazisto, Ma.-IBS, 2013



10 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pada penelitian ini berfokus pada konsep dasar sebuah ilmu manajemen, 

pengantar manajemen sumber daya manusia dan variabel dalam penelitian ini yaitu 

kepuasan kerja, komitmen organisasi dan turnover intention. 

2.1.1 Manajemen 

2.1.1.1 Pengertian Manajemen 

Sebelum mengemukakan beberapa pendapat mengenai apa yang dimaksud 

dengan manajemen sumber daya manusia, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu 

mengenai apa arti manajemen itu sendiri, karena manajemen sumber daya manusia 

merupakan bagian dari fungsi manajemen.  

Menurut Robbins & Coulter (2007), manajemen adalah sebuah proses 

pengoordinasian kegiatan-kegiatan pekerjaan sehingga pekerjaan tersebut terselesaikan 

secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang. Dari pengertian tersebut dapat 

diketahui bahwa mengoordinasikan pekerjaan orang lain merupakan hal yang 

membedakan posisi manajerial dari posisi non-manajerial. 

Menurut Hasibuan (2011), manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses 

pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan 

efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pengertian ini menjelaskan bahwa 

manajemen merupakan suatu ilmu dan seni dimana dalam pelaksanaannya seorang 
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manajer perlu mencari cara dalam memberdayakan sumber daya yang dimiliki secara 

efektif dan efisien guna mencapai tujuan perusahaan. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa definisi manajemen adalah sebuah ilmu 

dalam merencanakan, mengorganisasi, menyusun personalia, memimpin dan 

mengendalikan secara terarah melalui pemanfaatan sumber daya manusia yang dimiliki 

dalam rangka pencapaian tujuan yang telah dinyatakan oleh organisasi.  

2.1.1.2 Konsep Dasar dan Bidang Pendekatan Manajemen 

Menurut Hasibuan (2011) terdapat 6 (enam) dasar manajemen, yaitu 

 1. Adanya kerja sama di antara sekelompok orang dalam ikatan formal. 

 2. Adanya tujuan bersama serta kepentingan yang sama yang akan dicapai. 

 3. Adanya pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab yang teratur. 

 4. Adanya hubungan formal dan ikatan tata tertib yang baik. 

 5. Adanya sekelompok orang dan pekerjaan yang akan dikerjakan. 

 6. Adanya human organization. 

Adapun proses manajemen dapat diterjemahkan dengan gambar berikut : 
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Sumber : Hasibuan (2011) 

Gambar 2.1 

Proses Manajemen 

 

Secara singkat bidang dan pendekatan manajemen dikemukakan pada gambar 

dan tabel dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Robbin & Coulter (2007) 

Gambar 2.2 

Konsep Bidang Manajemen 
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2.1.2  Manajemen Sumber Daya Manusia 

2.1.2.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Robbin & Coulter (2007) berpendapat bahwa sumber daya manusia dalam 

organisasi merupakan human capital, karena sumber daya manusia memberikan 

kontribusi terhadap profitabilitas. Seringkali juga disebut sebagai modal intelektual 

(intelectual capital), karena kemampuan memberikan ide-ide cemerlang dalam 

pengembangan organisasi. Manajemen sumber daya manusia merupakan konsep luas 

tentang kebijakan yang digunakan untuk mengelola individu melalui organisasi. 

Penggunaan konsep dan sistem sumber daya manusia adalah kontrol secara sistematis 

dari proses jaringan fundamental organisasi yang mempengaruhi dan melibatkan semua 

individu dalam organisasi, termasuk proses perencanaan sumber daya manusia, desain 

pekerjaan, susunan kepegawaian, pelatihan dan pengembangan, representasi dan 

perlindungan tenaga kerja, serta pengembangan organisasi (Armstrong, 2009). Untuk 

mengendalikan dan mengatur proses tersebut, maka sistem harus direncanakan, 

dikembangkan dan diimplementasikan oleh manajemen puncak. 

Selanjutnya, Armstrong (2009) mengemukakan bahwa, manajemen sumber daya 

manusia adalah pemanfaatan sejumlah individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. 

Konsekuensinya, para manajer disetiap tingkat harus melibatkan diri mereka dengan 

manajemen sumber daya manusia. Pada dasarnya, semua manajer membuat segala 

sesuatunya terselesaikan melalui upaya-upaya lain, ini memerlukan sumber daya 

manusia yang efektif. Manajemen sumber daya manusia mempunyai peranan yang 

penting yang dimainkan oleh sumber daya manusia dalam suatu organisasi yang 

menuntut pengelolaan sumber daya manusia yang semakin efektif sejalan dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan profesionalisme dalam bidang manajemen 
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personalia dan manajemen sumber daya manusia dalam suatu organisasi guna mencapai 

tujuan bisnis atau sebagai suatu mekanisme pengintegrasian antara kebijakan-kebijakan 

perusahaan dengan penerapannya dalam mengelola sumber daya manusia dan kaitannya 

dengan strategi organisasi. 

2.1.2.2 Peranan dan Konsep Pendekatan Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Hasibuan (2011) berkata bahwa Manajemen sumber daya manusia (MSDM) 

mengatur dan menetapkan program kepegawaian yang mencakup masalah-masalah 

sebagai berikut :  

1. Menetapkan jumlah, kualitas, dan penempatan tenaga kerja yang efektif 

sesuai dengan kebutuhan perusahaan berdasarkan job description, job 

spesification, job requirement, dan job evaluation. 

2. Menetapkan penarikan, seleksi, dan penempatan karyawan berdasarkan asas 

the right man in the right place and the right man in the right job. 

3. Menetapkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi, dan 

pemberhentian. 

4. Meramalkan penawaran dan permintaan sumber daya manusia pada masa 

yang akan datang. 

5. Memperkirakan keadaan perekonomian pada umumnya dan perkembangan 

perusahaan pada khususnya. 

6. Memonitor dengan cermat undang-undang perburuhan dan kebijaksanaan 

pemberian balas jasa perusahaan-perusahaan sejenis. 

7. Memonitor kemajuan tekhnik dan perkembangan serikat buruh 

8. Melaksanakan pendidikan, latihan, dan penilaian prestasi karyawan. 

9. Mengatur mutasi karyawan baik vertikal maupun horizontal. 
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10. Mengatur pensiun, pemberhentian, dan pesangonnya. 

Peranan MSDM diakui sangat menentukan bagi terwujudnya tujuan, tetapi untuk 

memimpin unsur manusia ini sangat sulit dan rumit. Tenaga kerja manusia selain 

mampu, cakap dan terampil, juga tidak kalah pentingnya kemauan dan kesungguhan 

mereka untuk bekerja efektif dan efisien. 

 Dalam mempelajari MSDM ada tiga pendekatan yang dapat dilakukan, yaitu 

dijelaskan seperti gambar 1.3 dibawah ini : 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasibuan (2011) 

Gambar 2.3 

Konsep Pendekatan MSDM 

 

 Menurut Hasibuan (2011), pendekatan mekanisasi (otomatisasi) adalah 

mengganti peranan tenaga kerja manusia dengan tenaga mesin untuk melakukan 

pekerjaan. Penggantian ini didasarkan kepada pertimbangan ekonomis, kemanusiaan, 

efektivitas, dan kemampuan yang lebih besar dan lebih baik. Pendekatan paternalis 

adalah dimana seorang manajer mengarahkan bawahannya bertindak seperti bapak 

terhadap anak-anaknya, dimana fasilitas-fasilitas yang ada diberikan. Pendekatan sistem 
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sosial adalah suatu sistem yang kompleks yang beroperasi dalam lingkungan yang 

kompleks yang bisa disebut sebagai sistem yang ada di luar. 

2.1.3  Kepuasan Kerja 

2.1.3.1 Pengertian Kepuasan Kerja 

Pada dasarnya, kepuasan kerja merupakan dambaan bagi setiap karyawan di  

dalam bekerja. Karyawan yang merasa puas pada saat bekerja akan membawa dampak 

yang positif baik bagi diri karyawan itu sendiri maupun bagi perusahaan. Mencari 

informasi tentang faktor-faktor yang berkaitan dengan pekerjaan merupakan tugas 

penting bagi perusahaan. Hal ini bertujuan agar perusahaan dapat mengoreksi situasi 

yang kurang menguntungkan sehingga dapat meningkatkan kepuasan kerja bagi 

karyawannya. 

Handoko (1998, dalam Andini, 2006) mendefinisikan kepuasan kerja sebagai 

sesuatu yang menyenangkan atau hasil sisi emosional positif dari penilaian atau 

pengalaman kerja. Definisi ini tidak dapat diartikan sebagai suatu konsep tunggal. 

Seseorang dapat relatif puas dengan suatu aspek dari pekerjaannya dan tidak puas 

dengan salah satu atau lebih aspek yang lainnya. 

Robbins (2008) mengatakan istilah kepuasan kerja merujuk ke sikap umum 

seorang individu terhadap pekerjaannya. Seseorang dengan tingkat kepuasan kerja tinggi 

menunjukkan sikap yang positif terhadap kerja itu, seseorang yang tidak puas dengan 

pekerjaannya menunjukkan sikap yang negatif terhadap kerja itu. 

Kepuasan kerja bukanlah sesuatu yang mutlak, sehingga tidak ada batas tertinggi 

dan batas terendah. Setiap karyawan memiliki perasaan puas yang berbeda-beda sesuai 

dengan sistem nilai yang berlaku pada dirinya. Semakin banyak aspek-aspek yang sesuai 
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dengan keinginan karyawan tersebut, maka semakin tinggi tingkat kepuasan yang 

dirasakannya begitu pula sebaliknya, karena pada dasarnya kepuasan kerja bersifat 

individual. 

Berdasarkan pada pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kepuasan 

kerja adalah sebuah sikap positif yang dimiliki oleh karyawan sebagai dari hasil 

penilaian karyawan terhadap pekerjaan, kondisi dan situasi kerja di lingkungan 

pekerjaannya. 

2.1.3.2 Teori Kepuasan Kerja 

Wexley dan Yukl (1977, dalam Candra 2010), mengemukakan tiga macam teori 

tentang kepuasan kerja yang sudah biasa dikenal, yaitu: (a) Discrepancy Theory, (b) 

Equity Theory, dan (c) Two Factor Theory : 

1. Discrepancy Theory 

Discrepancy theory disebut juga teori kesenjangan, dimana bahwa kepuasan 

merupakan perbedaan antara apa yang dirasakan oleh karyawan tentang apa yang 

seharusnya karyawan terima dengan apa yang karyawan rasakan dan apa yang 

sebenarnya karyawan terima. 

Didukung oleh pernyataan Locke (1969, dalam Candra 2010), menjelaskan 

bahwa kepuasan atau ketidakpuasan dengan sejumlah aspek pekerjaan tergantung 

kesenjangan apa yang seharusnya ada (yaitu harapan, kebutuhan, dan nilai-nilai) 

dengan apa yang menurut perasaan atau persepsinya telah diperoleh atau dicapai 

melalui kondisi-kondisi yang diinginkan dengan kondisi-kondisi aktual. 

Karyawan akan merasa puas apabila tidak ada selisih antara apa yang didapatkan 

dengan apa yang diinginkan, jika semakin banyak hal-hal penting yang 
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diinginkan maka semakin besar ketidakpuasannya. Apabila terdapat lebih banyak 

jumlah faktor pekerjaan yang dapat diterima secara minimal dan kelebihannya 

menguntungkan (misalnya: upah ekstra, jam kerja yang lebih lama), orang yang 

bersangkutan akan sama puasnya bila terdapat selisih dan jumlah yang 

diinginkan. 

Lebih lanjut dijelaskan oleh Locke bahwa orang akan merasa puas apabila tidak 

ada perbedaan antara yang diinginkan dengan persepsinya atas kenyataan, karena 

batas minimum yang diinginkan telah terpenuhi. Apabila yang didapatkan 

ternyata lebih besar daripada yang diinginkan maka orang akan menjadi lebih 

puas. Walaupun terdapat discrepancy, tetapi merupakan discrepancy yang positif. 

Demikian juga sebaliknya, semakin jauh kenyataan yang dirasakan dibawah 

standar minimum sehingga menjadi negative discrepancy, maka makin besar pula 

ketidakpuasan karyawan terhadap pekerjaannya. 

2. Equity Theory 

Teori ini disebut juga teori keadilan. Equity theory menunjukkan kondisi-kondisi 

semacam apa yang dipersepsikan karyawan mengenai apa yang adil atau tidak 

adil dan masuk akal atau tidak masuk akal (Adams, 1965 dalam Khan et. al, 

2012). lnti dari teori keadilan ialah bahwa karyawan membandingkan usaha 

mereka terhadap imbalan karyawan lainnya dalam situasi kerja yang sama. Teori 

ini didasarkan pada asumsi bahwa orang-orang dimotivasi oleh keinginan untuk 

diperlakukan secara adil dalam pekerjaan. Karyawan bekerja untuk mendapat 

tukaran imbalan dari perusahaan. 
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Ada tiga komponen utama dalam equity theory, yaitu input, outcome, dan 

comparison person sebagaimana disebutkan Wexley dan Yukl (1977, dalam 

Khan et. al, 2012). Input adalah sesuatu yang bernilai bagi seseorang yang 

dianggap mendukung pekerjaannya, seperti. pendidikan, pengalaman, kecakapan, 

banyaknya usaha yang dicurahkan, jumlah jam kerja, dan peralatan atau 

perlengkapan pribadi yang dipergunakan untuk pekerjaannya. Outcome adalah 

sesuatu yang dianggap bernilai oleh seorang pekerja yang diperoleh dari 

pekerjaannya, seperti: upah/gaji, keuntungan sampingan, simbol status, 

penghargaan, serta kesempatan untuk berhasil atau ekspresi diri. Comparison 

person adalah karyawan membandingkan rasio input-out comes yang dimilikinya 

kepada orang lain. Adapun comparison person adalah orang – seseorang atau 

sejumlah orang yang bekerja di perusahaan yang sama dengan dirinya, atau 

bekerja di perusahaan lain, atau dapat pula dirinya ketika berada pada posisi 

sebelumnya – yang dijadikan dasar perbandingan dengan dirinya. 

Menurut teori ini, seorang karyawan menilai keadilan kerjanya dengan cara 

membandingkan rasio outcome dengan input dirinya dengan rasio outcome 

banding input dari satu atau lebih comparison person. Jika perbandingan kedua 

rasio tersebut dinilai equal, maka si karyawan akan memersepsi adanya suatu 

keadilan dan jika perbandingannya unequal, biasanya karyawan akan memersepsi 

adanya ketidakadilan. 

3. Two Factor Theory 

Dalam two factor theory dijelaskan bahwa kepuasan kerja berbeda dengan 

ketidakpuasan kerja. Artinya kepuasan dan ketidakpuasan terhadap pekerjaan itu 
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tidak merupakan suatu variabel yang berkelanjutan (Herzberg, 1959, dalam Khan 

et. al, 2012). Teori ini membagi situasi yang mempengaruhi sikap seseorang 

terhadap pekerjaannya menjadi dua kelompok yaitu: kelompok satisfiers atau 

motivator dan kelompok dissatisfiers atau hygiene factors. 

Satisfiers atau motivator adalah faktor-faktor atau situasi yang dibuktikannya 

sebagai sumber kepuasan kerja, seperti: prestasi, pengakuan (recognition), 

tanggung jawab, kemajuan (advancement), pekerjaan itu sendiri, dan 

kemungkinan untuk berkembang. Satisfiers merupakan karakteristik pekerjaan 

yang relevan dengan urutan kebutuhan-kebutuhan yang lebih tinggi pada 

karyawan serta perkembangan psikologisnya. Adanya faktor ini akan 

menimbulkan kepuasan kerja, tetapi tidak adanya faktor ini tidaklah selalu 

menimbulkan ketidakpuasan. 

Dissatisfiers meliputi hal-hal seperti: gaji/upah, pengawasan, hubungan antar 

pribadi, kondisi kerja, dan status. Jumlah tertentu dari dissatisfiers diperlukan 

untuk memenuhi dorongan biologis serta kebutuhan dasar karyawan, seperti: 

kebutuhan keamanan dan berkelompok. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak 

terpenuhi, karyawan akan merasa tidak puas, tetapi jika besarnya dissatisfiers 

memadai untuk kebutuhan tersebut, karyawan tidak lagi kecewa tetapi belum 

terpuaskan. Karyawan hanya terpuaskan jika terdapat jumlah yang memadai 

untuk faktor-faktor pekerjaan yang dinamakan dissatisfiers. 

2.1.3.3 Faktor Kepuasan Kerja 

 Pada dasarnya kepuasan kerja dipengaruhi karena adanya beberapa faktor. 

Pertama faktor individu, dimana kepuasan kerja dipengaruhi usia, jenis kelamin, 
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pengalaman dan sebagainya. Kedua, faktor pekerjaan, dimana kepuasan kerja 

dipengaruhi oleh otonomi pekerjaan, kreatifitas yang beragam, identitas tugas, 

keberartian tugas (task significancy), pekerjaan tertentu yang bermakna dalam organisasi 

dan lain-lain. Dan ketiga, faktor organisasional, yakni kepuasan kerja dipengaruhi oleh 

skala usaha, kompleksitas organisasi, formalitas, sentralisasi, jumlah anggota kelompok, 

lamanya beroperasi, usia kelompok kerja dan kepemimpinan (Robbin, 2008). 

Kemudian dijelaskan Luthans (2006) secara rinci sebagai dimensi terjadinya suatu 

kepuasan kerja, dan merupakan pengembangan dari faktor individu, faktor pekerjaan dan 

faktor organisasional, yaitu : 

1. Gaji 

Gaji menurut  Hasibuan (2011) adalah pembayaran atas penyerahan jasa yang 

dilakukan oleh pegawai yang dibayar secara periodik serta memiliki jaminan 

yang pasti. Gaji didasarkan pada ide bahwa seseorang akan terpuaskan dengan 

gajinya, ketika persepsi terhadap gaji dan apa yang mereka pikirkan sesuai 

dengan semestinya Bagi seorang pegawai, gaji merupakan suatu outcome atau 

reward yang penting. Uang tidak hanya membantu orang memperoleh kebutuhan 

dasar, tetapi juga alat untuk memberikan kebutuhan kepuasan pada tingkat yang 

lebih tinggi. Imbalan atas pekerjaan pada dasarnya merupakan suatu bentuk ganti 

rugi atas kontribusi yang telah diberikan karyawan pada perusahaan. Penilaian 

kepuasan atas gaji ini bersifat subyektif karena tiap karyawan mempunyai 

tuntutan gaji yang berbeda sesuai dengan beban hidupnya. 
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2. Promosi 

Promosi merupakan kesempatan untuk maju dalam organisasi, terlihat hal ini 

memiliki pengaruh yang berbeda pada kepuasan kerja. Dikarenakan, promosi 

memiliki sejumlah bentuk yang berbeda dan memiliki penghargaan, seperti 

promosi atas dasar senioritas atau kinerja dan promosi kenaikan gaji. Lingkungan 

kerja yang positif dan kesempatan untuk berkembang secara intelektual dan 

memperluas keahlian dasar menjadi lebih penting daripada kesempatan promosi. 

3. Pekerjaan itu sendiri 

Kepuasan pekerjaan itu sendiri merupakan sumber utama kepuasan, dimana 

pekerjaan tersebut memberikan tugas yang menarik dan adanya kesempatan 

untuk belajar, kesempatan untuk menerima tanggung jawab dan kemajuan untuk 

karyawan. Dalam hal ini termasuk, efisiensi kerja, serta kondisi dan lingkungan 

kerja. 

Karakteristik sebuah pekerjaan dan kompleksitas pekerjaan menghubungkan 

antara kepribadian dan kepuasan kerja. Jika persyaratan kreatif pekerjaan 

terpenuhi, maka mereka cenderung menjadi puas. Selain itu, perkembangan karir 

(tidak harus promosi) merupakan hal penting untuk karyawan muda dan tua. 

4. Pengawasan (Supervisi) 

Pengawasan merupakan kemampuan penyelia untuk memberikan bantuan teknis 

dan dukungan perilaku, termasuk hubungan antara pegawai dan atasan, peraturan 

kerja, pengawasan kerja, dan kualitas kerja. Terdapat 2 (dua) dimensi gaya 

pengawasan yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja. Pertama adalah berpusat 
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pada karyawan, diukur dengan tingkat dimana penyelia menggunakan 

ketertarikan personal dan peduli pada karyawan, seperti memberikan nasehat dan 

bantuan kepada karyawan, komunikasi yang baik dan meneliti seberapa baik 

kerja karyawan. Kedua adalah iklim partisipasi atau pengaruh dalam 

pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi pekerjaan karyawan. Secara 

umum, kedua dimensi tersebut sangat berpengaruh pada kepuasan kerja 

karyawan. 

5. Rekan Kerja 

Pada umumnya, rekan kerja yang kooperatif merupakan sumber kepuasan kerja 

yang paling sederhana pada karyawan secara individu. Kelompok kerja, 

merupakan sumber dukungan, kenyamanan, nasehat, dan bantuan pada anggota 

individu. Karena dalam kelompok kerja terdapat hubungan saling ketergantungan 

antar anggota dalam menyelesaikan pekerjaan. Kondisi seperti itu yang efektif 

membuat pekerjaan menjadi lebih menyenangkan, sehingga membawa efek 

positif yang tingggi pada kepuasan kerja. 

Kelima dimensi tersebut di atas, digunakan oleh para peneliti untuk mengukur 

kepuasan kerja, dan membawa pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja 

karyawan. 

2.1.4  Komitmen Organisasi 

2.1.4.1 Pengertian Komitmen Organisasi 

Komitmen organisasi (organizational commitment) merupakan salah satu tingkah 

laku dalam organisasi yang banyak dibicarakan dan diteliti, baik sebagai variabel terikat, 

variabel bebas, maupun variabel mediator. Hal ini antara lain dikarenakan organisasi 
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membutuhkan karyawan yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi agar organisasi 

dapat terus bertahan serta meningkatkan jasa dan produk yang dihasilkannya. Komitmen 

organisasi merupakan perwujudan psikologis yang mengkarakteristikan hubungan 

pekerja dengan organisasi dan memiliki implikasi terhadap keputusan untuk melanjutkan 

atau tidak melanjutkan keanggotaannya dalam organisasi menurut Meyer & Allen 

(1991). Komitmen organisasi menekankan derajat keberpihakan identitas diri personil 

dalam tujuan organisasi tertentu dalam hasrat memelihara keanggotaannya pada 

organisasi (Robbins 2008). 

Mathis dan Jackson (2006) mengatakan bahwa komitmen organisasi adalah 

tingkat sampai dimana karyawan yakin dan menerima tujuan organisasional, serta 

berkeinginan untuk tinggal bersama organisasi. Komitmen memberi titik berat secara 

khusus pada kekontinuan faktor komitmen yang menyarankan keputusan untuk tetap 

atau meninggalkan organisasi yang pada akhirnya tergambar dalam statistic 

ketidakhadiran dan masuk-keluar tenaga kerja. Seseorang yang kurang berkomitmen 

pada organisasi akan terlihat menarik diri dari organisasi baik melalui ketidakhadiran 

atau keluar-masuk (turnover). 

Luthans (2006) mengatakan sebagai sikap, komitmen organisasi paling sering 

didefenisikan sebagai berikut:  

1. Keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu 

2. Keinginan untuk berusaha keras sesuai keinginan organisasi 

3. Keyakinan tertentu, dan penerimaan nilai dan tujuan organisasi.  
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Dengan kata lain, hal ini merupakan sikap yang merefleksikan loyalitas karyawan 

pada organisasi dan proses berkelanjutan di mana anggota organisasi mengekspresikan 

perhatiannya terhadap organisasi dan keberhasilan serta kemajuan yang berkelanjutan. 

Dari beberapa pengertian komitmen organisasi diatas dapat disimpulkan bahwa 

komitmen organisasi adalah suatu sikap yang ditunjukkan oleh individu dengan adanya 

identifikasi, keterlibatan serta loyalitas terhadap organisasi. Serta, adanya keinginan 

untuk tetap berada dalam organisasi dan tidak bersedia untuk meninggalkan 

organisasinya dengan alasan apapun. 

2.1.4.2 Aspek Komitmen Organisasi 

 Meyer dan Allen (1991) menggolongkan 3 (tiga) komponen model komitmen 

afektif (affective commitment), komitmen berkelanjutan (continuance commitment), dan 

komitmen normatif (normative commitment). Hal yang umum dari ketiga komponen 

komitmen ini adalah dilihatnya komitmen sebagai kondisi psikologis yang: 

menggambarkan hubungan individu dengan organisasi dan mempunyai implikasi dalam 

keputusan untuk meneruskan atau tidak keanggotaannya dalam organisasi. Adapun 

penjelasan setiap komponen adalah sebagai berikut : 

1. Affective commitment 

Komitmen afektif mengarah pada the employee's emotional attachment to, 

identification with, and involvement in the organization. Ini berarti, komitmen 

afektif berkaitan keterikatan emosional karyawan, identifikasi, dan keterlibatan 

dalam organisasi. Sehingga karyawan cenderung melibatkan dirinya dalam 

organisasi. Karyawan yang komitmen organisasinya berdasarkan komitmen 

afektif yang kuat akan meneruskan bekerja dengan perusahaan karena keinginan 
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mereka sendiri (want to), berdasarkan tingkat identifikasinya dengan perusahaan 

dan kesediannya untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuan. 

2. Continuance commitment 

Komitmen Berkelanjutan berkaitan dengan an awareness of the costs associated 

with leaving the organization. Continuance commitment adalah hasrat yang 

dimiliki oleh individu untuk bertahan dalam organisasi, sehingga individu merasa 

membutuhkan untuk dihubungkan dengan organisasi. Hal ini menunjukkan 

adanya pertimbangan untung rugi dalam diri karyawan berkaitan dengan 

keinginan untuk tetap bekerja atau justru meninggalkan organisasi. Karyawan 

dengan komitmen berkelangsungan yang kuat akan meneruskan keanggotaannya 

dengan organisasi, karena mereka membutuhkannya (need to). Komitmen ini 

memberikan kesadaran pada karyawan akan ketidakmungkinan memilih identitas 

sosial lain ataupun alternatif tingkah laku lain karena adanya ancaman akan 

kerugian besar. 

3. Normative commitment 

Komitmen normatif merefleksikan a feeling of obligation to continue 

employment. Dengan kata lain, komitmen normatif berkaitan dengan adanya 

perasaaan wajib untuk tetap berada dalam organisasi karena memang keadaan 

menuntut harus seperti itu (ought to); tindakan tersebut merupakan hal benar 

yang harus dilakukan. Wiener (dalam Meyer & Allen, 1991) mendefinisikan 

komponen komitmen ini sebagai tekanan normatif yang terinternalisasi secara 

keseluruhan untuk bertingkah laku tertentu sehingga memenuhi tujuan dan minat 
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organisasi. Karyawan dengan komitmen normatif yang kuat akan tetap bergabung 

dalam organisasi karena mereka merasa sudah cukup untuk hidupnya. 

Luthans (2006) menjelaskan bahwa komitmen organisasi secara keseluruhan 

pada dasarnya membawa hasil positif seperti kinerja tinggi, tingkat turnover yang rendah 

dan tingkat ketidakhadiran yang rendah. Selain itu, komitmen karyawan juga 

berhubungan dengn hasil lain yang diinginkan, seperti persepsi iklim organisasi, yaitu 

organisasi yang hangat dan mendukung dan menjadi anggota tim yang baik dan siap 

membantu. 

2.1.4.3 Faktor Komitmen Organisasi 

Steers (1977) membedakan faktor-faktor yang memicu terjadinya komitmen 

terhadap perusahaan menjadi empat kategori, yaitu: 

1. Karakteristik Personal 

Pengertian karakteristik personal mencakup: usia, masa jabatan, motif 

berprestasi, jenis kelamin, ras, dan faktor kepribadian. Karyawan yang lebih tua 

dan lebih lama bekerja secara konsisten menunjukkan nilai komitmen yang tinggi 

dan hubungan keseluruhan antara variabel demografi dan komitmen afektif 

adalah tidak kuat dan konsisten).  

2. Karakteristik Pekerjaan 

Karakteristik pekerjaan meliputi kejelasan serta keselarasan peran, umpan balik, 

tantangan pekerjaan, otonomi, kesempatan berinteraksi, dan dimensi int i 

pekerjaan. Biasanya, karyawan yang bekerja pada level pekerjaan yang lebih 
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tinggi nilainya dan karyawan menunjukkan level yang rendah pada konflik peran 

dan ambigu cenderung lebih berkomitmen. 

3. Pengalaman Bekerja 

Pengalaman kerja dipandang sebagai kekuatan sosialisasi yang penting, yang 

mempengaruhi kelekatan psikologis karyawan terhadap perusahaan. Pengalaman 

kerja terbukti berkorelasi positif dengan komitmen terhadap perusahaan sejauh 

menyangkut taraf seberapa besar karyawan percaya bahwa perusahaan 

memperhatikan minatnya, merasakan adanya kepentingan pribadi dengan 

perusahaan, dan seberapa besar harapanharapan karyawan dapat terpenuhi dalam 

pelaksanaan pekerjaanya. 

4. Karakteristik struktural 

Faktor-faktor yang tercakup dalam karakteristik struktural antara lain ialah 

derajat formalisasi, ketergantungan fungsional, desentralisasi, tingkat pastisipasi 

dalam pengambilan keputusan, dan fungsi kontrol dalam perusahaan. Atasan 

yang berada pada organisasi yang mengalami desentralisasi dan pada pemilik 

pekerja kooperatif menunjukkan tingkat komitmen yang tinggi. 

Sedangkan, Meyer & Allen (1991) membagi anteseden komitmen organisasi 

berdasarkan tiga komponen komitmen organisasi, yaitu: 

1. Anteseden komitmen afektif terdiri dari: karakteristik pribadi, karakteristik 

jabatan, pengalaman kerja, serta karakteristik struktural. Karakteristik struktural 

meliputi besarnya organisasi, kehadiran serikat kerja, luasnya kontrol, dan 

sentralisasi otoritas. Dari keempat anteseden tersebut, anteseden yang paling 
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berpengaruh yaitu pengalaman kerja, terutama pengalaman atas kebutuhan 

psikologis untuk merasa nyaman dalam organisasi dan kompeten dalam 

menjalankan peran kerja.  

2. Anteseden komitmen berkelanjutan terdiri dari : besarnya dan/atau jumlah 

investasi atau taruhan sampingan individu, dan persepsi atas kurangnya alternatif 

pekerjaan lain. Karyawan yang merasa telah berkorban ataupun mengeluarkan 

investasi yang besar terhadap organisasi akan merasa rugi jika meninggalkan 

organisasi karena akan kehilangan apa yang telah diberikan selama ini. 

Sebaliknya, karyawan yang merasa tidak memiliki pilihan kerja lain yang lebih 

menarik akan merasa rugi jika meninggalkan organisasi karena belum tentu 

memperoleh sesuatu yang lebih baik dari apa yang telah diperolehnya selama ini.  

3. Anteseden komitmen normatif terdiri dari : pengalaman individu sebelum masuk 

ke dalam organisasi (pengalaman dalam keluarga atau sosialisasi budaya) serta 

pengalaman sosialisasi selama berada dalam organisasi. Komitmen normatif 

karyawan dapat tinggi jika sebelum masuk ke dalam organisasi, orang tua 

karyawan yang juga bekerja dalam organisasi tersebut menekankan pentingnya 

kesetiaan pada organisasi. Sementara itu, jika organisasi menanamkan 

kepercayaan pada karyawan bahwa organisasi mengharapkan loyalitas karyawan 

maka karyawan juga akan menunjukkan komitmen normatif yang tinggi. 

 

2.1.5  Turnover intention 

2.1.5.1 Pengertian Turnover intention 

 Turnover intention terdiri 2 (dua) padanan kata berbeda. Turnover menurut 

Mathin dan Jackson (2006) adalah suatu proses dimana karyawan meninggalkan 
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organisasi dan posisi pekerjaan tersebut harus digantikan oleh orang lain. Sedangkan 

intensi dari kata intention ini layaknya sebuah rencana yang disusun sebelum kita 

melakukan sesuatu. Kumar (2012) mengatakan bahwa intensi merupakan suatu indikasi 

dari kesiapan seseorang untuk menunjukkan perilaku, dan hal ini merupakan anteseden 

dari perilaku. 

Bluedorn dalam Grant et al., (2001) mengungkapkan bahwa turnover intention 

adalah kecenderungan sikap atau tingkat dimana seorang karyawan memiliki 

kemungkinan untuk meninggalkan organisasi atau mengundurkan diri secara sukarela 

dari pekerjaanya. Turnover intention mengacu pada hasil evaluasi individu mengenai 

kelanjutan hubungannya dengan organisasi dan belum diwujudkan dalam tindakan pasti 

untuk meninggalkan organisasi. Definisi lainnya adalah, turnover intention merupakan 

derajat kecenderungan sikap yang dimiliki oleh karyawan untuk mencari pekerjaan baru 

di tempat lain atau adanya rencana untuk meninggalkan perusahaan dalam masa tiga 

bulan yang akan datang, satu tahun yang akan datang atau dua tahun yang akan datang 

(Colding, ). 

Lebih lanjut dijelaskan Mobley, Horner dan Hollingsworth (1978 dalam Grant et 

al., 2001) keinginan untuk pindah dapat dijadikan gejala awal terjadinya turnover dalam 

sebuah perusahaan. Intensi keluar (turnover intensions) juga dapat diartikan sebagai 

pergerakan tenaga kerja keluar dari organisasi. Turnover dapat berupa pengunduran diri, 

perpindahan keluar unit organisasi, pemberhentian atau kematian anggota organisasi. 

Berdasarkan beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa turnover 

intention adalah keinginan karyawan untuk berhenti dari keanggotaan suatu organisasi 

atau memutuskan hubungan dengan organisasi dimana mereka bekerja. 
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2.1.5.2 Klasifikasi Turnover Intention 

Price (1986, dalam Yucel 2012) mengklasifikasikan turnover menjadi 2 (dua) 

jenis : 

1. Voluntary Turnover 

Voluntary turnover merupakan turnover yang diajukan oleh perorangan adalah 

turnover sukarela. Penyebab Voluntary Turnover dapat disebabkan oleh dua 

faktor, yaitu seberapa menarik pekerjaan yang ada saat ini serta tersedianya 

alternatif pekerjaan lain. 

2. Involuntary Turnover 

Involuntary turnover merupakan pergerakan keluar-masuknya seorang individu 

dari suatu organisasi, yang dilakukan bukan atas kehendak individu. Salah satu 

contoh situasi dimana seseorang diperintahkan untuk mengundurkan diri atau 

bukan atas keinginan antara lain PHK (pemutusan hubungan kerja) karena 

perusahaan tempat bekerja bangkrut. 

2.1.5.3 Faktor Turnover intention 

 Faktor yang mempengaruhi turnover intention cukup beragam namun Mobley et 

al,. (1979) menyatakan bahwa banyak faktor yang menyebabkan karyawan berpindah 

dari tempat kerjanya namun faktor determinan keinginan berpindah diantaranya adalah : 

1. Usia 

Menurut Robbins (2008), semakin tua 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 
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pengabdian mereka yang panjang cenderung memberikan tingkat pendapatan 

yang lebih tinggi. 

2. Masa Kerja 

Robbins (2008) juga menyatakan bahwa semakin lama seorang berada dalam 

satu pekerjaan, lebih kecil kemungkinannya untuk mengundurkan diri. 

Beberapa literatur penelitian masa jabatan sebelumnya dari seorang karyawan 

adalah dasar perkiraan yang kuat terhadap perputaran karyawan tersebut 

dimasa mendatang. 

3. Kepuasan Kerja 

Kepuasan merupakan variabel psikologi yang paling sering diteliti dalam 

suatu model intention to leave. Aspek kepuasan yang ditemukan berhubungan 

dengan keinginan individu untuk meninggalkan organisasi meliputi kepuasan 

akan upah dan promosi, kepuasan atas supervise yang diterima, kepuasan 

dengan rekan kerja dan kepuasan akan pekerjaan dan isi kerja. 

4. Komitmen Organisasi 

Steers (1977) mengatakan bahwa karyawan yang mempunyai komitmen 

yang kuat terhadap organisasi tempat ia bekerja berarti mempunyai rasa 

memiliki, rasa aman, efikasi, tujuan dan arti hidup, serta gambaran diri yang 

positif, akan menurunkan minat karyawan untuk berhenti atau keluar dari 

suatu organisasi. 
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2.1.5.4 Indikasi Terjadinya Turnover Intention 

Menurut Harnoto (2002) turnover intention dapat ditandai oleh berbagai hal yang 

menyangkut perilaku karyawan, antara lain : 

1. Absensi yang meningkat 

Karyawan yang berkeinginan pindah kerja, biasanya ditandai dengan absensi 

yang semakin meningkat. Tingkat tanggung jawab karyawan dalam fase ini 

sangat berkurang dibandingkan sebelumnya 

. 

2. Mulai malas bekerja 

Karyawan yang ingin melakukan pindah kerja, akan lebih malas bekerja 

karena orientasi karyawan ini adalah bekerja di tempat lainnya yang 

dipandang lebih mampu memenuhi keinginan karyawan yang bersangkutan. 

3. Peningkatan terhada pelanggaran tata tertib kerja 

Berbagai pelanggaran tata tertib dalam lingkungan pekerjaan sering dilakukan 

karyawan yang akan melakukan turnover. Karyawan lebih sering 

meninggalkan tempat kerja ketika jam kerja berlangsung ataupun berbagai 

bentuk pelanggaran lainnya. 

4. Peningkatan protes terhadap pimpinan 

Karyawan memiliki keinginan untuk melakukan pindah kerja, lebih sering 

melakukan protes terhadap kebijakan-kebijakan organisasi. Materi protes 

yang ditekankan biasanya berhubungan dengan balas jasa atau aturan lain 

yang tidak sependapat dengan keinginan karyawan. 
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5. Perubahan perilaku positif 

Biasanya hal ini berlaku untuk karyawan yang berkarakteristik positif. 

Karyawan ini mempunyai tanggung jawab yang tinggi terhadap tugas yang 

dibebankan, dan jika perilaku positif karyawan tersebut meningkat jauh justru 

dapat dikatakan karyawan ini akan melakukan turnover. 

2.2  Keterkaitan Antar Variabel 

2.2.1  Kepuasan Kerja terhadap Komitmen Organisasi 

Telah disimpulkan bahwa kepuasan kerja didefinisikan sebagai suatu keadaan 

yang menyenangkan atau berupa emosi positif yang dihasilkan dari penilaian pekerjaan 

atau pengalaman kerja seseorang. Kepuasan kerja dihasilkan dari persepsi karyawan 

mengenai seberapa baik pekerjaan mereka menyediakan hal yang dianggap penting. 

Kepuasan kerja memiliki efek terhadap determinasi pilihan karyawan untuk tetap 

bertahan dalam organisasi atau keluar dari organisasi. Jika seorang karyawan tidak puas 

dengan pekerjaannya, maka terdapat kemungkinan karyawan akan keluar atau jika 

seorang karyawan yakin mereka dilayani secara adil dan mendapatkan kenyamanan di 

lingkungan kerjanya, maka karyawan akan tetap bertahan. 

Namun, terdapat beberapa faktor yang dapat menghubungkan kepuasan kerja 

dengan turnover intention, salah satunya adalah komitmen organisasi. Kepuasan kerja 

dan komitmen organisasi telah digunakan sebagai prediktor keinginan berpindah kerja 

karyawan. Studi yang dilakukan oleh Sijabat (2011), mengungkapkan bahwa kepuasan 

kerja sebagai pertanda awal adanya komitmen terhadap organisasi. Jika karyawan puas 

dengan pekerjaannya, rekan kerja, pembayaran, atasan dan kepuasan kerja secara 

keseluruhan, mereka akan lebih berkomitmen kepada organisasi. Pengaruh yang 
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signifikan antara kepuasan kerja dan komitmen organisasi juga dilaporkan oleh studi 

yang bersifat professional dan berkualifikasi. Yucel (2011) mendapatkan hasil yang 

signifikan antara kepuasan kerja dan komitmen organisasi. Karyawan akan merasa lebih 

puas dan memegang teguh komitmen jika nilai mereka sesuai dengan nilai perusahaan. 

Pernyataan ini sejalan dengan Robbin (2008) bahwa sebuah komitmen organisasi 

merupakan salah satu indikator yang baik terhadap kepuasan kerja secara menyeluruh 

baik intrinsik maupun ekstrinsik, yaitu dalam bentuk sebuah pernikahan individual 

terhadap pekerjaan dan organisasi. 

Komitmen organisasi mencakup suatu perasaan dalam keterlibatan pekerjaan dan 

kesetiaan terhadap nilai-nilai organisasi. Harapan atau keinginan karyawan yang 

terwujud dapat menciptakan suatu kepuasan kerja pada diri karyawan itu sendiri. Untuk 

itu organisasi memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan komitmen 

individual, yaitu dengan memastikan para karyawan termotivasi dan puas terhadap 

pekerjaan mereka. 

2.2.2 Komitmen Organisasi terhadap Turnover intention 

Adanya komitmen di dalam diri seseorang dapat menjadi suatu dorongan untuk 

bekerja lebih baik. Para individual yang memiliki komitmen organisasi akan memiliki 

kemampuan untuk menerima identitas organisasi dalam dirinya (Yucel, 2012). 

Komitmen organisasi dikarakteristikkan sebagai kepercayaan yang kuat dalam organisasi 

dan penerimaan dari tujuan dan nilai organisasi, kemauan untuk melakukan usaha yang 

berarti untuk keuntungan organisasi dan kemauan yang kuat untuk mempertahankan 

keanggotaan dalam organisasi (Meyer & Allen, 1991). 
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Bukti empiris menunjukan terdapat hubungan yang rendah antara komitmen 

organisasi dan tingkat turnover intention. Studi yang dilakukan Porter et al. (1974, dalam 

Samgnanakkan, 2010) mendemonstrasikan bahwa komitmen organisasi merupakan 

prediksi yang lebih baik untuk mengetahui pengaruh turnover dibandingkan variabel 

kepuasan kerja, yang telah sering digunakan. Sejak komitmen organisasi sering 

digunakan dalam mengeksplorasi literatur turnover, sejauh ini hasil penelitian 

menunjukan negatif signifikan (Wong Cun dan Law, 1996 dalam Samgnanakkan, 2010). 

Kumar (2012) merangkum penelitian yang dilakukan oleh Meyer & Allen (1990); Bartol 

(1979); Samad (2006); menunjukan bahwa komitmen organisasional tidak memiliki 

pengaruh langsung dengan turnover intention. Ketika seorang karyawan memiliki 

komitmen organisasi yang baik, maka tingkat turnover intention akan rendah, begitu pula 

sebaliknya. Dengan menunjukkan bahwa semakin tinggi komitmen organisasi 

diharapkan akan menurunkan maksud dan tujuan karyawan untuk meninggalkan 

organisasi. 

2.2.3 Kepuasan Kerja terhadap Turnover Intention 

Kepuasan kerja menyangkut seberapa jauh karyawan merasakan kesesuaian antara 

seberapa besar pekerjaannya dengan ekspektasinya mengenai seberapa besar yang 

seharusnya diterima. Secara empiris dapat disimpulkan bahwa ketidakpuasan kerja 

memiliki suatu pengaruh langsung pada pembentukan keinginan keluar. Evaluasi 

terhadap berbagai alternatif pekerjaan, pada akhirnya akan mewujudkan terjadinya 

turnover karena individu yang memilih keluar organisasi akan mengharapkan hasil yang 

lebih memuaskan di tempat lain (Andini, 2006).  

Robbin (2008) menyatakan bahwa kepuasan kerja tidak memiliki pengaruh 

langsung terhadap turnover, tetapi faktor-faktor lain seperti pasar kerja, kesempatan 
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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 pekerja baru. Alasan seperti itulah, yang memberikan kemungkinan seorang 

karyawan untuk tetap tinggal. Banyak 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. 

2.2.4 Kepuasan Kerja terhadap Turnover Intention melalui Komitmen Organisasi 

Hubungan kepuasan kerja dan keinginan untuk meninggalkann tempat kerja hanya 

menerangkan sebagian kecil varian maka model proses intention to leave karyawan harus 

menggunakan variabel lain di luar kepuasan kerja sebagai satu variabel penjelas. 

Berbagai penelitian dirangkum oleh Sijabat (2011) telah menghubungkan kepuasan kerja 

terhadap komitmen organisasi dan keinginan untuk pindah, mengemukakan bahwa 

kepuasan kerja mempengaruhi komitmen organisasi, dan kepuasan kerja tidak 

Pengaruh Kepuasan..., Panji Fazisto, Ma.-IBS, 2013



38 

 

berhubungan secara langsung terhadap keinginan untuk pindah, melainkan melalui 

komitmen organisasi. Dengan kata lain, mereka berpendapat bahwa komitmen organisasi 

berperan sebagai variabel moderasi antara kepuasan kerja dengan keinginan untuk 

pindah. Sehingga perkembangan selanjutnya dalam studi intention to leave memasukkan 

konstruk komitmen organisasi sebagai konsep yang turut menjelaskan proses tersebut 

sebagai bentuk perilaku, komitmen organisasi dapat dibedakan dari kepuasan kerja. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Rezky (2013) dapat diambil kesimpulan 

bahwa kepuasan kerja dan komitmen organisasi, bersama-sama berpengaruh secara 

signifikan dengan turnover intention. Sehingga variabel komitmen organisasi dirasa tepat 

menghubungkan kepuasan kerja terhadap turnover intention. 

2.3  Rerangka Pemikiran 

Turnover intention harus disikapi sebagai suatu fenomena dan perilaku manusia 

yang penting dalam kehidupan organisasi dari sudut pandang individu maupun sosial, 

mengingat bahwa tingkat keinginan berpindah karyawan tersebut akan mempunyai 

dampak yang cukup signifikan bagi perusahaan dan individu yang bersangkutan. 

Turnover intention mempengaruhi tingkat efektifitas organisasi, turnover yang 

tinggi berakibat pada ketidakstabilan dan ketidakpastian terhadap kondisi tenaga kerja 

karyawan. Adanya turnover ini diidentifikasi disebabkan oleh beberapa faktor antara lain 

kepuasan kerja dan komitmen organisasi yang kurang dari karyawannya. Menurut 

Robbins (2008) kepuasan kerja mengacu pada sikap umum individu terhadap 

pekerjaannya. Secara singkat, kepuasan kerja dapat dianggap sebagai suatu respon yang 

efektif oleh karyawan tentang pekerjaannya dan menghasilkan sebuah harapan yang 

dinginkan (Spector 1997, dalam Faisal, 2012). Hal tersebut mempengaruhi karyawan 
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untuk loyal terhadap perusahaan dengan memberikan perhatiannya terhadap perusahaan 

sehingga bisa disimpulkan bahwa komitmen organisasional berpengaruh terhadap 

turnover intention karyawan. 

Gambaran secara spesifik hubungan antara variabel sesuai dengan tujuan yang 

diturunkan dalam penelitian, adalah sebagai berikut : 

 

      

   

  

Gambar 2.4 Rerangka Pemikiran Penilitan 

Sumber : diadaptasi dari (Aydogdu & Barris, 2011) 

2.4 Hipotesis 

Berdasarkan pada kerangka pemikiran diatas, peneliti mencoba menyimpulkan 

hipotesis pada penelitian ini : 

Ho1 : Diduga kepuasan kerja tidak berpengaruh secara langsung dengan komitmen 

organisasional 

Ha1 : Diduga kepuasan kerja berpengaruh secara langsung dengan komitmen 

organisasional  

Ho2 :  Diduga komitmen organisasional tidak berpengaruh secara langsung dengan 

turnover intention 

Kepuasan 

Kerja 

Komitmen 

Organisasi 

Turnover 

intention 
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Ha2 : Diduga komitmen organisasional berpengaruh secara langsung dengan turnover 

intention 

Ho3 : Diduga kepuasan kerja tidak berpengaruh secara langsung dengan turnover 

intention  

Ha 3  :   Diduga  kepuasan kerja berpengaruh secara langsung dengan turnover intention 

Ho4 : Diduga kepuasan kerja tidak berpengaruh dengan turnover intention melalui 

komitmen organisasi sebagai variabel intervening 

Ha4 : Diduga kepuasan kerja berpengaruh dengan turnover intention melalui 

komitmen organisasi sebagai variabel intervening 

2.5  Penelitian Terdahulu 

No Judul Penelitian 
Nama Peneliti 

(Tahun) 
Hasil Penelitian 

1 An Empirical Study of the 

Relationship Among Job 

Satisfaction, Organizational 

Commitment and Turnover 

intention 

Sinem Aydogdu & 

Barris Asikgil 

(2011) 

Kepuasan kerja berpengaruh positif 

signifikan terhadap komitmen 

organisasional. 

 

Komitmen organisasional 

berpengaruh negatif signifikan 

terhadap turnover intention 

 

Kepuasan kerja berpengaruh 

negatif signifikan terhadap turnover 

intention 

2 Analisis Pengaruh Kepuasan 

Gaji, Kepuasan Kerja, 

Komitmen Organisasional 

Terhadap Turnover intention 

(Studi Kasus Pada Rumah Sakit 

Rita Andini 

(2006) 

Kepuasan kerja berpengaruh 

terhadap komitmen organisasional. 

 

Komitmen organisasional tidak 

berpengaruh terhadap turnover 
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No Judul Penelitian 
Nama Peneliti 

(Tahun) 
Hasil Penelitian 

Roemani Muhammadiyah 

Semarang) 

intention. 

 

Kepuasan kerja tidak berpengaruh 

terhadap turnover intention 

3 Examaining the Relationships 

among Job Satisfaction, 

Organizational Commitment, 

and Turnover Intention : An 

Empirical Study 

Ilham Yucel 

(2012) 

Kepuasan kerja berpengaruh positif 

terhadap Komitmen organisasional 

 

Komitmen organisasional 

berpengaruh negatif terhadap 

Turnover Intention 

 

Kepuasan kerja berpengaruh 

negatif terhadap turnover intention 

4 Perceived Organizational 

Commitment and Its Impact to 

the Turnover intention: A 

Correlation Analysis 

Ramesh Kumar & 

Koh Geok Eng 

(2012) 

Komitmen Organisasi berhubungan 

negatif signifikan dengan turnover 

intention. 

5 The Relationship between Job 

Satisfaction and Turnover 

intention 

Ahmad Faisal 

Mahdi et al,. 

(2012) 

Kepuasan kerja berpengaruh 

negatif terhadap turnover intention. 

 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Objek Penelitian 

Penelitian ini meneliti tentang manajemen sumber daya manusia terutama yang 

berkaitan dengan kepuasan kerja, komitmen organisasional dan turnover intention. 

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah pegawai Badan Nasional Penempatan 

dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), yang berlokasi di Jl Jend MT 

Haryono Kav 52, Jakarta, Kode Pos 12770, Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan pada 

bulan Maret 2013 – Juli 2013. 

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 17.0. 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, 2005). 
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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, 2005). 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, 2005). 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.  

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 (2005) adalah tekhnik 

Pengaruh Kepuasan..., Panji Fazisto, Ma.-IBS, 2013



44 

 

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 

mengenaik objek stimulus (Malhotra, 2005). Selain mudah dibuat dan dijalankan, 

peneliti berharap bahwa responden dapat lebih mudah memhami bagaimana skala 

tersebut digunakan.  

Sangat Tidak 

Setuju 
Tidak Setuju Netral Setuju Sangat Setuju 

1 2 3 4 5 

 

3.3  Sampel dan Tekhnik Sampling 

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang terpilih untuk berpartisipasi 

dalam sebuah studi penelitian (Malhotra, 2005). Sampel diambil berdasarkan probability 

sampling, dan menggunakan tekhnik Simple Random Sampling, yaitu masing-masing 

elemen populasi memiliki probabilitas yang diketahui dan setara. Setiap elemen dipilih 

secara independen dari setiap elemen lain dan sampel tersebut diambil melalui prosedur 

acak dari bingkai sampling. Penentuan besaran sampel dalam penelitian ini ditentukan 

dengan menggunakan hitungan yang dirumuskan oleh Slovin, dengan mempersyaratkan 
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anggota populasi diketahui jumlahnya. Populasi dalam penelitian ini diketahui berjumlah 

300 karyawan. 

Berikut penghitungan penentuan penjumlahan sampel : 

n  = 
 

          
  

n = ukuran sampel 

N = populasi 

moe= presentase kemungkinan ketidaktelitian yang masih dapat ditolerir 

 

n = 
   

            
 

n = 75. 

Maka minimal data yang terkumpul sebanyak 75.  

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 : 

1. Kepuasan Kerja 

Alat ukur variabel kepuasan kerja dalam penelitian mengacu pada indikator 

menurut Luthans (2006) yaitu supervisi (atasan), hubungan dengan rekan kerja, 

gaji (pay), kesempatan promosi dan pekerjaan itu sendiri. Selain itu, alat ukur ini 

diadaptasikan pula berdasarkan teori tiga kepuasan kerja menurut Wexl & Yukl 
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(1977). Rentang skala pengukuran menggunakan skala Likert dengan point 

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

2. Komitmen Organisasi 

Komitmen organisasi dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 

instrumen yang telah dikembangkan oleh Meyer & Allen (1991), alat ukur ini 

juga telah diadaptasi oleh Yucel (2012). Instrumen ini terdiri dari sembilan 

pertanyaan. Dengan skala yang digunakan adalah Likert dengan point dimulai 

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

3. Turnover Intention 

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 

dikur dengan 3 item pertanyaan dengan skala pengukuran Likert dengan point 

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

Adapun ringkasan konstruk operasionalisasi variabel dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

Kepuasan Kerja 

Definisi No Indikator Skala 

Keadaan emosional yang 

positif dari seseorang yang 

ditimbulkan dari 

penghargaan atas sesuatu 

1 
Perlakuan pimpinan terhadap karyawan Likert 1-5 

STS = Sangat 

Tidak Setuju 

TS = Tidak 
2 

Tingkat dimana rekan kerja mendukung 

secara sosial 

Pengaruh Kepuasan..., Panji Fazisto, Ma.-IBS, 2013



47 

 

pekerjaan yang telah 

dilakukan 

 

Luthans (2006) 

3 

Pendapatan yang diterima dianggap 

pantas 

Setuju 

N = Netral 

S = Setuju 

SS = Sangat 

Setuju 

 

4 

Kesempatan untuk maju dalam 

organisasi 

5 

Sejauh mana karyawan puas dengan 

tunjangan yang didapatkan 

6 
Sejauh mana karyawan puas terhadap 

pekerjaannya 

Luthans (2006) ; Wexl & Yukley (1977) ; 

Spector (1997, dalam Rezky, 2013) 

Komitmen Organisasi 

Definisi No Indikator Skala 

Tingkat sampai mana 

seorang karyawan 

memihak sebuah 

organisasi serta tujuan-

tujuan untuk 

mempertahankan 

keanggotaannya. 

 

(Robbin, 2008) 

1 
Karyawan senang menjadi bagian dari 

organisasi 

Likert 1-5 

STS = Sangat 

Tidak Setuju 

TS = Tidak 

Setuju 

N = Netral 

S = Setuju 

SS = Sangat 

Setuju 

 

2 
Karyawan senang menghabiskan karir 

di dalam organisasi 

3 
Karyawan merasakan masalah yang 

ada di organisasi secara emosional 

4 
Keinginan karyawan untuk terus 

menjadi anggota organisasi 

5 
Adanya konsekuensi jika karyawan 

meninggalkan organisasi 

6 

Adanya hal yang mempengaruhi 

kehidupan karyawan jika keluar dari 

organisasi 

7 
Karyawan merasa bersalah jika 

meninggalkan organisasi saat ini 

8 
Karyawan merasa berhutang budi pada 

organisasi 

9 

Karyawan merasa loyal terhadap 

organisasi 
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Meyer & Allen (1991) 

Turnover Intention 

Definisi No Indikator Skala 

Kecenderungan sikap atau 

tingkat seorang karyawan 

memiliki kemungkinan 

untuk meninggalkan 

organisasi. 

 

 

 

Mobley (1979) 

 

1 

Kecenderungan karyawan berpikir 

untuk meninggalkan organisasi 

Likert 1-5 

STS = Sangat 

Tidak Setuju 

TS = Tidak 

Setuju 

N = Netral 

S = Setuju 

SS = Sangat 

Setuju 

2 
Kemungkinan karyawan akan mencari 

pekerjaan pada organisasi lain 

3 

Kemungkinan karyawan untuk 

meninggalkan organisasi dalam waktu 

dekat 

(Sang Long, 2012) 

Tabel 3.1 

Konstruk Operasionalisasi Variabel 

3.5 Tekhnik Pengolahan Data 

3.5.1 Uji Instrumen 

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. 

3.5.1.1 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 
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dan akurat. Kualitas sebuah alat ukur ditentukan dengan kualitas butir-butirnya. Analisis 

validitas data pada penelitian ini menggunakan metode analisis faktor (KMO).  

3.5.1.2 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 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. 

3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

Pengujian atas asumsi klasik terhadap data yang akan diperoleh perlu untuk 

diidentifikasi bilamana terdapat normalitas, multikolinearitas dan heteroskedastisitas. 

3.5.2.1 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 
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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. 

3.5.2.2 Uji Heteroskedastisitas 

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. 
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3.5.2.3 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas yaitu adanya hubungan linear antar 

variabel independen dalam model regresi. Jika suatu model regresi mengandung 

multikolinearitas maka kesalahan standar  estimasi akan cenderung meningkat dengan 

bertambahnya variabel tidak bebas. Mulitkolinearitas dapat diuji dengan:  

1. Nilai diskriminasi yang sangat tinggi dan diakui dengan nilai F-test yang  

sangat tinggi, serta tidak atau hanya sedikit nilai t test yang signifikan.  

2. Meregresikan model analisis dan melakukan uji korelasi antar variabel tidak 

bebas dengan menggunakan Variance Inflating Factor (VIF) dan Tolerance 

Value (TV). Batas VIF adalah 10 dan TV adalah 0,1. Jika nilai VIF lebih 

besar dari 10 dan nilai TV lebih kecil dari 0,1 maka terjadi multikolinearitas 

dan harus dikelompokkan dari model (Priyatno, 2010). 

Dalam penelitian ini, uji multikolinieritas menggunakan metode yang kedua. 

3.5.3  Uji Hipotesis 

3.5.3.1 Uji t 

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, sedangkan t tabel diperoleh melalui tabel statistik α 

Pengaruh Kepuasan..., Panji Fazisto, Ma.-IBS, 2013



52 

 

= 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 

3.5.4  Analisis Jalur (Path Analysis) 

Metode path analysis digunakan untuk menguji pengaruh variabel intervening. 

Analisis jalur (path analysis) merupakan perluasan analisis regresi linier berganda untuk 

menaksir hubungan kausalitas antar variabel yang telah ditetapkan sebelumnya 

berdasarkan teori, dimana hubungan kausalitas telah dibentuk dengan model berdasarkan 

landasan teoritis (Ghozali, 2011). Yang dilakukan oleh analisis jalur adalah menentukan 

pola hubungan antara tiga atau lebih variabel dan tidak dapat digunakan untuk 

mengkonfirmasi atau menolak hipotesis kasualitas imajiner. Adapun rumus untuk 

mengetahui total pengaruh korelasi semua variabel adalah : 

Korelasi antar variabel  = p1 + (p2 x p3) 

Notasi variabel sebagai berikut : 

p1   = hubungan langsung variabel kepuasan kerja terhadap turnover intention 

p2 x p3 = hubungan tak langsung variabel kepuasan kerja ke komitmen organisasional ke 

turnover intention 

Hubungan langsung dapat terjadi jika ada satu variabel yang mempengaruhi variabel 

lainnya tanpa ada variabel ke tiga yang memediasi (intervening) hubungan kedua 

variabel. Hubungan tidak langsung adalah jika ada variabel ke tiga yang memediasi 

hubungan kedua variabel 
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Gambar 3.1     

Model Analisis Jalur     

     

Anak panah e1 menunjukan jumlah variance variabel komitmen organisasional yang 

tidak dapat dijelaskan oleh kepuasan kerja. Besarnya nilai e1 =        . Sedangkan 

anak panah e2 menunjukan variance turnover intention yang tidak dapat dijelaskan oleh 

variabel kepuasan kerja dan komitmen organisasional, besarnya nilai e2 =        . 

Koefisien jalur adalah standarized koefisien regresi. Koefisien jalur dihitung dengan 

membuat dua persamaan struktural yaitu persamaan regresi yang menunjukan hubungan 

yang dihipotesiskan. Dalam hal ini dua persamaan tersebut adalah : 

X2 = α + p2X1+e1   (1) 

Y = α + p1X2+p3X1+e2  (2) 

Standarized koefisien untuk variabel kepuasan kerja (X1) pada persamaan (1) akan 

memberikan nilai p2, sedangkan koefisien untuk variabel komitmen organisasi (X2) dan 

kepuasan kerja (X)  pada persamaan (2) akan memberikan nilai p1 dan p3.  
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pembahasan pada bab ini adalah hasil dari studi lapangan untuk memperoleh data 

dengan menggunakan kuesioner untuk mengukur tiga variabel pokok dalam penelitian 

ini, yaitu kepuasan kerja, komitmen organisasi dan turnover intention. 

4.1  Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1  Sejarah BNP2TKI 

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 

(disingkat BNP2TKI) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Departemen di Indonesia 

yang mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan 

Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. Lembaga ini 

dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006. BNP2TKI tidak sama 

dengan LPND pada umumnya sebagaimana dimaksud dalam Perpres 11/2005 tentang 

LPND karena LPND pada umumnya tidak ada keanggotaan dari instansi lain, sedangkan 

keanggotaan BNP2TKI terdiri dari berbagai instansi terkait. 

Dasar pembentukan organisasi ini adalah UU N0. 39 tahun 2004 tentang 

Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri (Pasal 97), Perpres No. 81 tahun 2006 

tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) dan Inpres No. 

06 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan TKI. 

Untuk menjamin dan mempercepat terwujudnya tujuan penempatan dan perlindungan 

TKI (Pasal 94 UU No. 39/2004). Tujuan pembentukan BNP2TKI untuk mewujudkan 

proses penempatan TKI ke luar negeri yang mudah, murah, cepat dan aman, program 
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penempatan TKI ke luarngeri dapat berjalan dengan baik sehingga 

persoalan/permasalahan yang terjadi selama ini tidak terjadi lagi dan selain itu untuk 

dapat menyelesaikan atau menjawab persoalan/masalah yang ada terkait dengan 

penempatan dan perlindungan TKI. 

Program awal BNP2TKI memprioritaskan dari sisi hulu dengan sasaran awal 

membenahi rekrutmen dan seleksi Calon TKI (CTKI) dengan mendorong Disnakertrans 

di setiap Kabupaten/Kota yang ada  di seluruh wilayah RI, sekitar 420 Disnakertrans 

dimana 177 Disnakertrans diantaranya sudah memiliki Bursa Kesempatan Kerja. 

Mengetahui keberadaan Disnakertrans yang sejauh ini hanya melayani kartu kuning dan 

pencatat kerja tanpa ada tindak lanjutnya, BNP2TKI bergerak untuk mengembalikan 

tugas, tanggung jawab dan fungsi Disnakertrans Provinsi sebagai fasilitator, koordinator, 

serta pengawasan dalam skala provinsi. Sedangkan Disnakertrans Kabupaten/Kota 

melaksanakan fungsi pelayanan sebagai penyedia CTKI yang berkualitas dengan 

melaksanakan antar kerja di daerah Kabupaten/Kota. 

BNP2TKI saat ini baru memiliki 15 (lima belas) Balai Pelayanan Penempatan 

dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI), yang tersebar di 15 Provinsi dan 4 

(empat) Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI) 

di 4 daerah Provinsi. Dengan demikian, BP3TKI dan P4TKI memang belum sepenuhnya 

dapat melayani masyarakat Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri. Mendorong 

Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dan asosiasinya yang 

sudah memiliki izin bersama-sama Perwakilan RI di berbagai negara memasarkan TKI di 

luar negeri, sedangkan BNP2TKI bersama-sama Disnakertrans Kabupaten/Kota 

menyediakan data pencari kerja luar negeri beserta kompetensi yang dimiliki oleh 

pencari kerja. Jadi tugas dan fungsi PPTKIS adalah mencari job order, sedangkan 
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BNP2TKI menyiapkan data pencari kerja beserta kompetensi dan memfasilitasi proses 

penempatan TKI. 

4.1.2  Tugas dan Tanggung Jawab BNP2TKI 

Adapun Tugas atau Fungsi BNP2TKI adalah  

1. Melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang penempatan dan perlindungan 

TKI 

2. Melaksanakan penempatan atas dasar perjanjian tertulis antara pemerintah 

dengan pemerintah negara pengguna TKI (G to G) atau pengguna berbadan 

hukum (G to P) 

3. Memberikan pelayanan, mengkoordinasi dan melakukan pengawasan terhadap :  

- Dokumen TKI 

- PAP 

- Penyelesaian masalah 

- Pemberangkatan sampai pemulangan 

- Peningkatan kualitas calon TKI 

- Sumber-sumber pembiayaan 

- Kualitas pelaksana penempatan TKI, dll 

Disamping tugas-tugas tersebut, BNP2TKI mempunyai tugas bersama Perwakilan RI, 

Pemerintah dan Pemda mengurus kepulangan TKI sampai ke daerah asal dalam hal 

terjadi perang, bencana alam, wabah penyakit dan deportasi (pasal 73 UU 39/2004) serta 

memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah apabila akan menghentikan 

dan/atau melarang penempatan TKI di luar negeri (Ps. 81 UU39/2004). 

Kewenangan atau tanggung jawab BNP2TKI sesuai INPRES 06/2006 meliputi : 
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1. Penyuluhan, seleksi, dan penandatanganan perjanjian penempatan 

2. Penerbitan KTKLN 

3. Pemeriksaan kesehatan Calon TKI 

4. Peningkatan mutu penyelenggaraan pelatihan 

5. Peningkatan perjanjian kerjasama dengan negara penerima/negara pengguna TKI 

6. Optimalisasi Bursa Kerja di Kabupaten/Kota 

7. Penyediaan Lounge kedatangan TKI di bandara Soekarno Hatta 

8. Fasilitas penyediaan bantuan hukum bagi TKI 

9. Pemberantasan praktek percaloan/sponsor TKI di Daerah 

10. Pemberantasan tindakan premanisme dan percaloan di embarkasi/debarkasi 

11. Evaluasi kinerja PPTKIS 

12. Penataan Lembaga Asuransi TKI 

13. Penataan Lembaga Sarana Kesehatan. 

4.1.3  Struktur Organisasi 

 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi BNP2TKI 
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BNP2TKI terdiri dari : 

1 (satu) Sekretariat Utama yang terdiri dari 4 Biro dan 1 Pusat. Sekretariat Utama  

mempunyai fungsi administratif dan supporting unit (mendukung tugas-tugas 

kedeputian). 3 (tiga) DEPUTI, yaitu :  

1. Deputi Bidang KLN (3 Direktorat) 

2. Deputi Bidang Penempatan (4 Direktorat);   

3. Deputi Bidang Perlindungan (4 Direktorat).  

Keanggotaan BNP2TKI terdiri dari wakil-wakil dari berbagai instansi terkait, dan 

dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan tenaga professional dimana tugas/fungsi 

dari instansi terkait adalah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas BNP2TKI 

sesuai dengan tugas fungsi masing-masing instansi terkait. Keanggotaan Badan/LPND 

ini terdiri dari berbagai instansi terkait karena tugas dan fungsi Badan ini sangat 

berkaitan dengan tugas dan fungsi sektor/instansi lain. 

Untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan penempatan TKI, dibentuk Balai 

Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) di ibukota Provinsi dan atau  

tempat pemberangkatan TKI yang dianggap perlu (Pasal 98 UU No.39/2004, Perpres 

81/2006). 

BP3TKI adalah Unit Pelaksana Teknis BNP2TKI yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala BNP2TKI. BP3TKI mempunyai tugas : 

1. Memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan 

TKI 

2. Memberikan perlindungan kepada TKI 
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3. Menyelesaikan masalah TKI 

BP3TKI dalam melaksanakan tugas tersebut dilakukan bersama-sama dengan instansi 

Pemerintah terkait baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. 

4.1.4  Visi Misi BNP2TKI 

Visi : “Terwujudnya TKI yang berkualitas dan bermartabat serta berdaya saing” 

Misi : 

1. Meningkatkan kualitas TKI dan pelayanan penempatan. 

2. Meningkatkan perlindungan, pengamanan dan pemberdayaan TKI. 

3. Membuka peluang kerja di luar negeri seluas-luasnya (Kanada, Eropa, Australia 

dan Selandia Baru). 

4. Meningkatkan kapasitas lembaga penempatan dan perlindungan TKI 

Sumber : BNP2TKI (2013) 

Tabel 4.1 

Visi dan Misi BNP2TKI 

4.2 Analisis Deskriptif 

4.2.1 Deskripsi Responden Penelitian 

 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 

110. Namun total pengembalian kuesioner dalam waktu 2 minggu terkumpul sebanyak 

105 kuesioner, 7 diantaranya tidak terisi lengkap maka total jumlah kuesioner yang 

digunakan untuk diolah datanya sebanyak 98 kuesioner. Berikut adalah gambaran secara 

umum deskripsi responden pegawai BNP2TKI :  
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4.2.1.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Sumber : Data Olahan SPSS Penulis (2013) 

Gambar 4.2 

Diagram Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Dari hasil pengolahan kuesioner, dapat diketahui bahwa responden yang berjenis 

kelamin pria berjumlah 51 orang atau sebesar 51% dari total responden yang berjumlah 

98 orang, sedangkan responden yang berjenis kelamin wanita berjumlah 47 orang atau 

sebesar 47%. Dari data tersebut disimpulkan bahwa mayoritas responden pria lebih 

banyak dalam penelitian ini. 

Pria; 51

Wanita; 
47
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4.2.1.2 Responden Berdasarkan Usia 

 

Sumber : Data Olahan SPSS Penulis (2013) 

Gambar 4.3 

Diagram Responden Berdasarkan Usia 

 

 

Dari hasil pengolahan kuesioner, dapat diketahui bahwa responden yang berusia 

< 20 tahun berjumlah 2 orang atau sebesar 2% dari total responden yang berjumlah 98 

orang, responden yang berusia 21 – 25 tahun berjumlah 20 orang atau sebesar 20%, 

responden yang berusia 26 – 30 tahun berjumlah 46 orang atau sebesar 46%, responden 

berusia 31 – 35 tahun berjumlah 27 orang atau sebesar 27%, dan sedangkan responden 

yang berusia > 36 tahun berjumlah 3 orang atau sebsar 3%. Dari data ini, dapat 

disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah berusia 26 – 30 

tahun. 

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 

< 20 
Tahun; 2

21 - 25 
Tahun; 

20

26 - 30 
Tahun; 

46

31 - 35 
Tahun; 

27

> 36; 3
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4.2.2.1 Deskripsi Variabel Kepuasan Kerja 

 Deskripsi variabel kepuasan kerja ditujukan untuk mengetahui apakah kepuasan 

kerja yang ada di BNP2TKI sudah dirasakan oleh pegawai dan mendukung situasi kerja 

pegawai dalam menjalankan praktek prosedur organisasi. 

Item Indikator Kepuasan Kerja Mean 

KK1 Atasan 3.26 

KK2 Rekan kerja 3.67 

KK3 Gaji 3.66 

KK4 Lingkungan kerja 3.62 

KK5 Tunjangan 3.60 

KK6 Pekerjaan itu sendiri 3.16 

Total rata-rata kepuasan kerja 3.49 

Sumber : Data Olahan SPSS Penulis (2013) 

Tabel 4.2 

Deskripsi Statistik Kepuasan Kerja 

 

 Berdasarkan hasil jawaban responden atas pernyataan dalam kuesioner yang 

dibagi berdasarkan indikator 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 2.5 

yang merupakan nilai tengah dari skala pengukuran kuesioner yaitu interval antara 1 – 5. 

Maka dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa kepuasan kerja pegawai BNP2TKI yang 

meliputi indikator tersebut telah dirasakan oleh pegawai sehingga mendukung situasi 

kerja organisasi. 

4.2.2.2 Deskripsi Variabel Komitmen Organisasi 

 Deskripsi variabel komitmen organisasi bagaimana komitmen organisasi pegawai 

BNP2TKI yang diukur berdasarkan sembilan indikator dibawah ini : 
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Item Indikator Komitmen Organisasi Mean 

KO1 Senang menjadi bagian organisasi 3.74 

KO2 Menghabiskan karir dalam organisasi 3.41 

KO3 Merasakan masalah yang ada secara emosional 3.39 

KO4 Keinginan untuk terus menjadi anggota organisasi 3.48 

KO5 Adanya konsekuensi jika meninggalkan organisasi 3.47 

KO6 
Adanya hal yang mempengaruhi kehidupan jika keluar 

dari organisasi 
3.45 

KO7 Merasa bersalah jika meninggalkan organisasi 3.48 

KO8 Merasa berhutang budi pada organisasi 3.60 

KO9 Merasa loyal terhadap organisasi 3.41 

Total rata-rata komitmen organisasi 3.49 

Sumber : Data Olahan SPSS Penulis (2013) 

Tabel 4.3 

Deskripsi Statistik Komitmen Organisasi 

 

Berdasarkan hasil jawaban responden atas pernyataan dalam kuesioner yang 

dibagi berdasarkan indikator komitmen organisasi maka terlihat bahwa mean dari 

seluruh indikator variabel komitmen organisasi menunjukan nilai yang cukup tinggi, 

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

besar dari 2.5 yang merupakan nilai tengah dari skala pengukuran kuesioner yaitu 

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

organisasi yang dimiliki oleh pegawai BNP2TKI berada dalam kategori yang baik. 

4.2.2.3 Deskripsi Variabel Turnover Intention 

 Deskripsi variabel turnover intention ditujukan untuk mengetahui bagaimana 

tingkat keinginan berpindah pegawai BNP2TKI. Turnover intention dalam penelitian ini 

diukur kedalam tiga variabel. Adapun deskripsi masing-masing variabel selanjutnya 

dijelaskan pada tabel berikut : 
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Item Indikator Turnover Intention Mean 

TI1 Pikiran untuk berhenti 2.36 

TI2 Keinginan untuk mencari pekerjaan lain 2.48 

TI3 Meninggalkan organisasi dalam waktu dekat 2.15 

Total rata-rata turnover intention 2.33 

Sumber : Data Olahan SPSS Penulis (2013) 

Tabel 4.4 

Deskripsi Statistik Turnover Intention 

 

 Berdasarkan hasil jawaban responden atas pernyataan dalam kuesioner yang 

dibagi berdasarkan indikator turnover intention maka terlihat bahwa mean dari seluruh 

indikator variabel turnover intention menunjukan nilai yang cukup rendah, dimana mean 

bernilai > 2.00. Nilai tersebut dapat dikatakan rendah karena lebih kecil dari 2.5 yang 

merupakan nilai tengah dari skala pengukuran kuesioner yaitu interval antara 1 – 5. 

Maka dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa turnover intention yang ada di BNP2TKI 

tergolong relatif rendah. 

4.3  Analisa Hasil Pre-Test 

Jumlah responden yang diambil pre-test dalam penelitian ini adalah sebanyak 30 

orang. Pre-test dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah instrumen penelitian 

dapat diterapkan di penelitian lapangan selanjutnya. Untuk itu dihitung pula validitas dan 

reliabilitas dari instrumen penelitian. Apabila pada kuesioner pre-test didapatkan kalimat 

yang sulit dimengerti atau bermakna ganda (ditunjukan dengan nilai rendah validitas dan 

reliabilitas), maka perlu dilakukan perbaikan pada indikator tersebut. 

4.3.1  Uji Validitas 

Uji Validitas dengan uji Confirmatory Factor Analysis (CFA). Analisis validitas 

data pada penelitian ini menggunakan analisis faktor, dimulai dengan melihat faktor 
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analisis harus > 0.5 yang menyiratkan bahwa analisis faktor cukup (Malhotra, 2005). 

Pengujian ini digunakan untuk melihat validitas konstruk data variabel kepuasan kerja, 

komitmen organisasi dan turnover intention. 

Kepuasan Kerja 

KMO Item MSA Kesimpulan 

0.778 

Atasan saya berlaku adil terhadap 

semua pegawai 
0.894 Valid 

Saya merasa nyaman dengan rekan – 

rekan sekerja saya 
0.728 Valid 

Saya puas dengan adanya kesempatan 

kenaikan gaji 
0.765 Valid 

Di lingkungan kerja saya ada 

kesempatan untuk mengembangkan diri 
0.798 Valid 

Saya puas dengan tunjangan yang saya 

dapatkan 
0.793 Valid 

Saya merasa bangga terhadap pekerjaan 

saya 
0.509 Valid 

Sumber : Data Olahan SPSS Penulis (2013) 

Tabel 4.5 

Validitas Pre-Test Kepuasan Kerja 

 

 Hasil uji validitas pada variabel kepuasan kerja menunjukan seluruh anti-image 

correlation lebih besar dari 0.5 sehingga dapat diputuskan bahwa seluruh item valid dan 

pernyataan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. 

Komitmen Organisasi 

KMO Item MSA Kesimpulan 

0.630 

Saya sangat senang menjadi bagian dari 

organisasi ini 
0.668 Valid 

Saya bahagia menghabiskan sisa karir 

saya di dalam organisasi ini  
0.629 Valid 

Saya merasakan masalah yang ada di 

dalam organisasi ini adalah masalah 

saya juga 

0.741 Valid 

Berat bagi saya untuk meninggalkan 

organisasi saat ini, meskipun saya 

menginginkannya 

0.715 Valid 

Salah satu konsekuensi serius jika saya 

meninggalkan organisasi ini yaitu 

adanya kemungkinan sulitnya untuk 

0.502 Valid 
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mendapatkan pekerjaan lain 

Banyak hal dalam kehidupan saya yang 

akan terganggu jika saya memutuskan 

untuk keluar dari organisasi ini 

0.587 Valid 

Saya merasa bersalah jika 

meninggalkan organisasi ini sekarang 
0.640 Valid 

Saya merasa organisasi ini telah berjasa 

kepada saya 
0.643 Valid 

Organisasi ini layak mendapatkan 

loyalitas yang saya miliki 
0.587 Valid 

 Sumber : Data Olahan SPSS Penulis (2013) 

Tabel 4.6 

Validitas Pre-Test Komitmen Organisasi 

 

 Hasil uji validitas pada variabel komitmen organisasi menunjukan seluruh anti-

image correlation lebih besar dari 0.5 sehingga dapat diputuskan bahwa seluruh item 

valid dan pernyataan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. 

Turnover Intention 

KMO Item MSA Kesimpulan 

0.723 

Saya sering berpikir untuk keluar dari 

organisasi ini 
0.830 Valid 

Saya berniat secara aktif mencari 

pekerjaan yang lain 
0.706 Valid 

Saya berniat meninggalkan organisasi 

ini dalam waktu dekat 
0.669 Valid 

Sumber : Data Olahan SPSS Penulis (2013) 

Tabel 4.7 

Validitas Pre-Test Turnover Intention 

 

 Hasil uji validitas pada variabel turnover intention menunjukan seluruh anti-

image correlation lebih besar dari 0.5 sehingga dapat diputuskan bahwa seluruh item 

valid dan pernyataan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. 

4.3.2  Uji Reliabilitas 

Pendekatan yang digunakan untuk mengukur reliabilitas instrumen dalam 

penelitian ini adalah menggunakan koefisien Cronbach Alpha. Sedangkan parameter 
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pembanding yang digunakan didasarkan pada pendapat Nunally (Ghozali, 2011) yang 

menyatakan bahwa suatu instrumen penelitian mengindikasikan memiliki reliabilitas 

yang cukup memadai jika koefisien Cronbach Alpha memiliki nilai sama dengan atau 

lebih dari 0.70. Berikut adalah hasil uji reliabilitas dalam analisis pre-test : 

Variabel Total Item Koefisien Alpha Status 

Kepuasan Kerja 6 0.817 Reliabel 

Komitmen Organisasi 9 0.790 Reliabel 

Turnover Intention 3 0.897 Reliabel 

Sumber : Data Olahan SPSS Penulis (2013) 

Tabel 4.8 

Pre-Test Reliabilitas 

 

 Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS 17, dapat diketahui 

Cronbach Alpha untuk masing-masing variabel adalah > 0,7 maka dapat disimpulkan 

bahwa setiap pernyataan yang digunkaan sebagai alat ukur adalah reliabel, dan dapat 

digunakan untuk penelitian selanjutnya. 

4.4 Analisa Hasil Data Penelitian 

4.4.1 Uji Validitas 

Uji validitas ini diolah setelah peneliti melakukan penyebaran kuesioner dan 

berdasarkan jawaban dari kuesioner yang telah diberikan kepada 98 responden karyawan 

BNP2TKI sesuai dengan yang telah peneliti targetkan sebelumnya.  

Kepuasan Kerja 

KMO Item MSA Kesimpulan 

0.850 

Atasan saya berlaku adil terhadap 

semua pegawai 
0.905 Valid 

Saya merasa nyaman dengan rekan – 

rekan sekerja saya 
0.849 Valid 

Saya puas dengan adanya kesempatan 0.837 Valid 
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kenaikan gaji 

Di lingkungan kerja saya ada 

kesempatan untuk mengembangkan diri 
0.838 Valid 

Saya puas dengan tunjangan yang saya 

dapatkan 
0.853 Valid 

Saya merasa bangga terhadap pekerjaan 

saya 
0.835 Valid 

Sumber : Data Olahan SPSS Penulis (2013) 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Validitas Kepuasan Kerja 

 

Hasil uji validitas pada kepuasan kerja menunjukkan seluruh anti image 

correlation > 0,5 sehingga keputusannya adalah seluruh indikator valid. 

Komitmen Organisasi 

KMO Item MSA Kesimpulan 

0.899 

Saya sangat senang menjadi bagian dari 

organisasi ini 
0.857 Valid 

Saya bahagia menghabiskan sisa karir 

saya di dalam organisasi ini  
0.899 Valid 

Saya merasakan masalah yang ada di 

dalam organisasi ini adalah masalah 

saya juga 

0.899 Valid 

Berat bagi saya untuk meninggalkan 

organisasi saat ini, meskipun saya 

menginginkannya 

0.914 Valid 

Salah satu konsekuensi serius jika saya 

meninggalkan organisasi ini yaitu 

adanya kemungkinan sulitnya untuk 

mendapatkan pekerjaan lain 

0.903 Valid 

Banyak hal dalam kehidupan saya yang 

akan terganggu jika saya memutuskan 

untuk keluar dari organisasi ini 

0.926 Valid 

Saya merasa bersalah jika 

meninggalkan organisasi ini sekarang 
0.908 Valid 

Saya merasa organisasi ini telah berjasa 

kepada saya 
0.877 Valid 

Organisasi ini layak mendapatkan 

loyalitas yang saya miliki 
0.893 Valid 

Sumber : Data Olahan SPSS Penulis (2013) 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Validitas Komitmen Organisasi 
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Hasil uji validitas pada komitmen organisasi menunjukkan seluruh anti image 

correlation > 0,5 sehingga keputusannya adalah seluruh indikator valid. 

Turnover Intention 

KMO Item MSA Kesimpulan 

0.705 

Saya sering berpikir untuk keluar dari 

organisasi ini 
0.806 Valid 

Saya berniat secara aktif mencari 

pekerjaan yang lain 
0.662 Valid 

Saya berniat meninggalkan organisasi 

ini dalam waktu dekat 
0.681 Valid 

Sumber : Data Olahan SPSS Penulis (2013) 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Validitas Turnover Intention 

 

Hasil uji validitas pada turnover intention menunjukkan seluruh anti image 

correlation > 0,5 sehingga keputusannya adalah seluruh indikator valid. 

4.4.2 Uji Reliabilitas 

 Setelah melakukan penelitian dengan menyebarkan kuesioner, kuesioner yang 

telah disebar dikumpulkan kembali, lalu diolah data menggunakan SPSS 17. Maka 

didapat hasil pengolahan data seperti dibawah ini : 

Variabel Total Item Koefisien Alpha Status 

Kepuasan Kerja 6 0.860 Reliabel 

Komitmen Organisasi 9 0.884 Reliabel 

Turnover Intention 3 0.840 Reliabel 

Sumber : Data Olahan SPSS Penulis (2013) 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Reliabilitas 

 

Dengan demikian, jika semua variabel dalam penelitian mempunyai koefisien 

Cronbach’s Alpha minimal atau lebih > 0.7, maka jawaban responden terhadap 
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pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk mengukur masing-masing variabel adalah 

konsisten dan variabel dapat diandalkan (reliable) dan tetap konsiten jika pengukuran 

tersebut diulang. 

4.5 Uji Asumsi Klasik 

4.5.1 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). 

 

Sumber : Data Olahan SPSS Penulis (2013) 

Gambar 4.4 

Analisis Grafik Normalitas 
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Dari hasil output diatas dapat dilihat bahwa data menyebar disekitar garis 

diagonal dan mengikutin 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. 

H0 : 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. 

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

dalam 4.9 dibawah ini : 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  
Unstandardized 

Residual 

N 98 

Normal Parametersa,,b Mean .0000000 

Std. Deviation 1.54131569 

Most Extreme Differences Absolute .071 

Positive .071 

Negative -.056 

Kolmogorov-Smirnov Z .708 

Asymp. Sig. (2-tailed) .698 
a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber : Data Olahan SPSS Penulis (2013) 

Tabel 4.13 

Analisis Statistik Normalitas 

 

Berdasarkan hasil pengujian normalitas residual, diketahui bahwa residual model 

persamaan regresi memiliki nilai Asymp. Sig. > alpha 0,05. Maka H0 diterima, artinya 

sebaran nilai residual pada model persamaan regresi dinyatakan berdistribusi normal dan 

hasilnya konsisten dengan uji sebelumnya. 

4.5.2 Uji Heteroskedastisitas 

Pendeteksian terhadap Heteroskedasitas 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 heterosskedasitas. Heteroskedasitas akan memperlemah kemampuan memprediksi 

suatu model regresi, jadi model yang baik harus terbebas dari heteroskedasitas atau dengan 

kata lain homokedasitas yaitu varian dari residual satu pengamatan kepengamatan lain tetap. 

Pengujian ada tidaknya heteroskedasitas dalam penelitian ini dengan cara melihat grafik plot 
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antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SPRED). Dasar analisis 

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

(bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedasitas 2) Jika ada 

pola yang tidak jelas, serta titik menyebar diatas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka 

tidak terjadi heteroskedasitas (Ghozali, 2011). Output Uji Heteroskedasitas Data (Diagram 

Scatterplot) 

 

Sumber : Data Olahan SPSS Penulis (2013) 

Gambar 4.5 

Analisis Grafik Heterokesdastisitas 

 

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 
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mengkorelasi nilai residual hasil regresi dengan masing-masing variabel independen 

(Priyatno, 2010). 

N = 98 Unstandarized Residual 

Kepuasan Kerja (Sig. 2-tailed) 0.847 

Komitmen Organisasi (Sig. 2-tailed) 0.606 

Dependent : Turnover Intention 

Sumber : Data Olahan SPSS Penulis (2013) 

Tabel 4.14 

Analisis Statistik Heteroskedastisitas 

4.5.3 Uji Multikolinieritas 

 Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variable bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi diantara variable bebas (Ghozali, 2011). Deteksi terhadap ada tidaknya 

multikolonieritas dalam penelitian ini dengan melihat nilai tolerance dan nilai variance 

inflation factor, suatu model regresi yang bebas dari masalah multikolonieritas apabila 

mempunyai nilai tolerance lebih dari 0,10 atau 10 % dan nilai variance inflation factor (VIF) 

kurang dari 10. 

Model Tolerance VIF 

Kepuasan Kerja 0.285 3.507 

Komitmen Organisasi 0.285 3.507 

Dependent Variable : Turnover Intention 

 Sumber : Data Olahan SPSS Penulis (2013) 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Multikolinieritas 

 

Dari hasil output perhitungan pada tabel 4. tolerance menunjukan tidak ada 

variabel bebas yang memiliki nilai tolerance kurang dari 10 % yang berarti tidak ada 

korelasi antar variabel bebas yang nilainya lebih dari 95 %. Hasil perhitungan nilai 
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Variance Inflaction Factor (VIF) juga menunjukan hal yang sama, tidak ada variabel 

bebas yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan tidak ada 

multikolonieritas antar variabel bebas dalam model regresi. 

4.6 Pengujian Hipotesis 

Uji t digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh parsial diantara tiga variabel 

dalam penelitian ini yaitu kepuasan kerja, komitmen organisasi dan  turnover intention. 

Jika p ≥ 0,05 maka H0 tidak dapat ditolak (Ghozali, 2011). 

4.6.1 Persamaan Pertama 

X2 = α + p2X1+e1 

Model Summary
b 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .846a .715 .712 3.143 

a. Predictors: (Constant), Kepuasan Kerja 

b. Dependent Variable: Komitmen Organisasi 
Sumber : Data Olahan SPSS Penulis (2013) 

Tabel 4.16 

Hasil Analisis Koefisien Determinasi Persamaan Pertama 

 

Dari output tabel summary diatas dapat diketahui nilai R
2
 (Adjusted R Square) 

adalah 0.712. Hal ini menunjukan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel 

independen (kepuasan kerja) terhadap variabel dependen (komitmen organisasi) sebesar 

71,2%. Dengan kata lain, variasi variabel independen yang digunakan dalam model 

mampu menjelaskan sebesar 71,2% variasi variabel dependen. Sedangkan sisanya 

sebesar 28,8% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terungkap dalam 

model penelitian ini. 
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Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 6.105 1.663  3.672 .000 

Kepuasan Kerja 1.207 .078 .846 15.515 .000 

a. Dependent Variable: Komitmen Organisasi 

 
Sumber : Data Olahan SPSS Penulis (2013) 

Tabel 4.17 

Hasil Ouput Uji t Persamaan Pertama 

Dari hasil pengujian uji t diatas dapat diketahui bahwa kepuasan kerja memiliki 

nilai signifikan 0.000 < 0.05, sehingga keputusannya HO ditolak. 

4.6.2 Persamaan Kedua 

Y = α + p1X2+p3X1+e2 

  

 

 

 

Sumber : Data Olahan SPSS Penulis (2013) 

Tabel 4.18 

Hasil Analisis Koefisien Determinasi Persamaan Kedua 

 

Dari output tabel summary diatas dapat diketahui nilai R
2
 (Adjusted R Square) 

adalah 0.582. Hal ini menunjukan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel 

Model Summary
b 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .769a .591 .582 1.557 

a. Predictors: (Constant), KO, KK 

b. Dependent Variable: TI 
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independen (kepuasan kerja dan komitmen organisasi) terhadap variabel dependen 

(turnover intention) sebesar 58,2%. Dengan kata lain, variasi variabel independen yang 

digunakan dalam model mampu menjelaskan sebesar 58,2% variasi variabel dependen. 

Sedangkan sisanya sebesar 41,8% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang 

tidak terungkap dalam model penelitian ini. 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 16.825 .880  19.120 .000 

Komitmen Organisasi -.339 .051 -.824 -6.703 .000 

Kepuasan Kerja .039 .072 .067 .541 .589 

a. Dependent Variable: Turnover Intention 

 
Sumber : Data Olahan SPSS Penulis (2013) 

Tabel 4.19 

Hasil Ouput Uji t Persamaan Kedua 

 

Dari hasil pengujian uji t diatas diketahui bahwa komitmen organisasi memiliki 

signifikansi 0.000 < 0.05, sehingga keputusannya Ho ditolak. Sedangkan kepuasan kerja 

memiliki signifikansi 0.589 > 0.05, sehingga keputusannya Ho gagal ditolak atau Ho 

diterima. 

4.6.3 Path Analysis 

Untuk menguji hipotesis 4 yang menjelaskan pengaruh masing-masing variabel baik 

pengaruh langsung maupun pengaruh tidak langsung dapat dijelaskan pada gambar 4.10 

sebagai berikut : 
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 0.846 -0.824 

 

0.067 

 

Sumber : Data Olahan SPSS Penulis (2013) 

Gambar 4.6 

Hasil Ouput Analisis Jalur 

 

e1 : (1 – 0.846)
2
  = 0.023 

e2 : (1 – 0.769)
2
 = 0.053 

Pengaruh tidak langsung kepuasan kerja terhadap turnover intention melalui komitmen 

organisasi adalah : (0.846 x – 0.824) = - 0.697. 

 
Pengaruh 

Langsung 

Pengaruh Tidak 

Langsung 

Pengaruh 

Total 

PX2X1 0.846  0.846 

PYX1 

Pengaruh tidak langsung (melalui X2) 

Pengaruh langsung dan tidak langsung 

0.067 

 

 

-0.697 

 

 

-0.630 

Sumber : Data Olahan SPSS Penulis (2013) 

Tabel 4.20 

Hasil Pengujian Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung 

 

Komitmen 

Organisasi 

Kepuasan 

Kerja 

Turnover 

Intention 

e1 

e2 
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Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa pengujian pengaruh langsung untuk pengujian 

koefisien jalur antara kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi adalah variabel 

kepuasan kerja (X1) berpengaruh positif secara langsung terhadap komitmen organisasi 

(X2) sebesar 84.6%. Untuk pengujian pengaruh langsung pada pengujian koefisien jalur 

antara kepuasan kerja terhadap turnover intention adalah variabel kepuasan kerja (X1)  

memiliki pengaruh positif sebesar 6.7% terhadap turnover intention (Y) sedangkan untuk 

pengujian pengaruh tidak langsung antara kepuasan kerja (X1) terhadap turnover 

intention (Y) melalui komitmen organisasi (X2) bernilai negatif sebesar 69,7%. Artinya 

dalam penelitian ini pengaruh langsung yaitu kepuasan kerja lebih memiliki pengaruh 

yang lebih besar dalam mengukur turnover intention. 

4.7 Pembahasan Terhadap Hasil Uji Hipotesis 

 Pengujian terhadap empat hipotesis yang diajukan dalam penelitian selanjutnya 

hasil pengujian hipotesis secara konseptual diringkas pada tabel dibawah ini : 

 Variabel Hipotesis Kesimpulan 

H1 Kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi Ditolak 

H2 Komitmen organisasi terhadap turnover intention Ditolak 

H3 Kepuasan kerja terhadap turnover intention Diterima 

H4 
Kepuasan kerja terhadap turnover intention melalui 

komitmen organisasi sebagai variabel intervening 
Diterima 

 Sumber : Data Olahan SPSS Penulis (2013) 

Tabel 4.21 

Ringkasan Hasil Uji Hipotesis 

Berikut akan dibahas atas hasil pengujian hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini : 
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4.7.1 Pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi 

Hasil penelitian telah menunjukan bahwa signifikansi 0.00 < 0.05 dimana HO1 

ditolak sehingga kesimpulannya terdapat hubungan secara langsung antara kepuasan 

kerja dengan komitmen organisasi. Dengan jawaban responden pada indikator kepuasan 

kerja diatas rata-rata yaitu mean 3.49, mengindikasikan bahwa pegawai sudah cukup 

puas dan apa yang dirasakan sesuai dengan persepsi yang mereka harapkan. Hal ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sijabat (2011), yang mengukapkan bahwa 

terdapat hubungan diantara kepuasan kerja dan komitmen organisasi. Selain itu, 

kepuasan kerja yang dirasakan oleh pegawai BNP2TKI dapat dijadikan sebagai pertanda 

awal timbulnya sebuah komitmen pada organisasi. 

4.7.2 Pengaruh komitmen organisasi terhadap turnover intention 

Hasil penelitian telah menunjukan bahwa signifikansi 0.00 < 0.05 dimana HO2 

ditolak sehingga kesimpulannya terdapat hubungan antara komitmen organisasi dengan 

turnover intention. Responden dalam penelitian ini 20% adalah berumur 21 – 25 tahun 

dan 46% adalah berumur 26-30 tahun, sehingga dapat dikatakan bahwa lebih dari 66% 

responden berada dibawah umur 30 tahun. Menurut artikel yang ditulis Don Peck (2013) 

yang berjudul Early Career Moves Are The Most Important, mengatakan bahwa tidak 

ada satupun orang yang hanya ingin mempunyai single-career, banyak orang dihadapkan 

oleh sebuah trade-off pada saat berusia 24 tahun antara memiliki karir yang potensial 

atau kenyamanan dalam bekerja sehingga pada usia yang lebih matang akan menemukan 

kenyamanannya. Selain itu, artikel yang ditulis Jesper (2011) yang berjudul “From 

Public to Private Sector” berisi penjelasan bahwa pegawai higher educated cenderung 

tetap ingin mengembangkan karir baik itu pindah ke instansi sejenis atau private sector. 
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Meskipun, dalam penelitian ini tidak menganalisa data responden dari segi pendidikan, 

peneliti menduga bahwa rata-rata responden merupakan higher educated. 

Dalam hal ini, dapat dikatakan adanya fenomena baru yang terungkap dalam 

penelitian ini, bahwa meskipun jawaban responden terhadap indikator komitmen 

organisasi dengan mean 3.49 yaitu cukup tinggi namun hal tersebut tidak cukup 

memberikan determinasi pilihan untuk tetap bertahan dalam organisasi atau keluar dari 

organisasi. Untuk pada saat ini, pegawai memang cukup memiliki komitmen, namun jika 

melihat pada pada indikator turnover intention, bahwa responden tetap memiliki hasrat 

untuk mencari pekerja lain, dimana indikator tersebut yang paling besar dengan mean 

2.48. 

Hal ini didukung dengan artikel yang ditulis oleh Rachmat Soegiharto (2013) 

tentang membangun komitmen aparatur, dikatakan bahwa komitmen bisa saja dimiliki 

namun komitmen yang baik akan terlihat dari keteladanan bagaimana mereka perlihatkan 

dalam bekerja, kontras dengan kondisi tersebut fakta teoritis tidak mendukung realitas 

yang ada di lapangan hal ini disebabkan lemahnya keterikatan pegawai dengan 

organisasi mereka. 

4.7.3 Pengaruh kepuasan kerja terhadap turnover intention 

Hasil penelitian telah menunjukan bahwa signifikansi 0.589 > 0.05 sehingga 

kesimpulannya H03 diterima sehingga kesimpulannya bahwa kepuasan kerja tidak 

berpengaruh secara langsung dengan turnover intention. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan Inuk (2011) bahwa tidak terdapat pengaruh antara kepuasan 

kerja dengan turnover intention. Sehingga, faktor seperti sikap pimpinan, rekan kerja, 

pendapatan, promosi, tunjangan dan pekerjaan yang pegawai rasakan, tidak 

mengakibatkan timbulnya keinginan pegawai untuk meninggalkan organisasi.  
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4.7.4 Pengaruh kepuasan kerja terhadap turnover intention dengan komitmen 

organisasi sebagai variabel intervening 

Hasil penelitian telah menunjukan bahwa pengaruh total variabel kepuasan kerja 

terhadap turnover intention melalui komitmen organisasi adalah (X1X2Y = 0.067 + 

[0.846 x -0.824] = - 0.630). Pengaruh total tersebut bersifat negatif, sehingga 

menggambarkan bahwa tidak ada pengaruh untuk variabel kepuasan kerja terhadap 

turnover intention melalui komitmen organisasi. Pengaruh total tersebut merupakan efek 

gabungan yang ditimbulkan dari pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. 

Hal ini dapat dikatakan kontra dengan pendapat Sijabat (2011) yang menyatakan 

bahwa komitmen organisasi merupakan penghubung yang tepat diantara kepuasan kerja 

dan turnover intention, namun dalam jurnal yang ditulis oleh Colding (2006) 

mengungkapkan bahwa secara khusus terdapat 28 prediktor yang dibagi ke dalam tiga 

kategori dalam mengukur turnover intention. Kategori pertama adalah external 

correlation, kedua adalah work-related correlates, ketiga adalah personal correlates. 

Sehingga komitmen organisasi merupakan salah satu bagian kecil faset yang ada di 

dalamnya.  

4.8 Implikasi Manajerial 

 Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah dilakukan terhadap tiga 

variabel utama dalam penelitian ini yaitu kepuasan kerja, komitmen organisasi dan 

turnover intention, telah terbukti secara empiris bahwa kepuasan kerja memiliki 

pengaruh dalam meningkatkan komitmen organisasi,  kepuasan kerja tidak berpengaruh 

secara langsung terhadap turnover intention, namun komitmen organisasi memiliki 

pengaruh terhadap turnover intention. Dalam hal ini, peneliti berusaha memberikan 
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gambaran yang lebih jelas mengenai analisa yang telah dilakukan ke dalam impilkasi 

manajerialnya. 

 Kepuasan kerja pegawai negeri dalam penelitian ini pada variabel rekan kerja 

merupakan faktor yang paling tinggi. Kebutuhan sosial merupakan kebutuhan yang 

tinggi dalam rangka memotivasi pegawai. Kebutuhan sosial tersebut terwujud dengan 

cara pembinaan hubungan yang baik antara sesama pegawai, sebagai contoh membantu 

sesama rekan kerja, jika rekan kerja mengalami kesulitan baik yang ada di dalam 

ataupun luar pekerjaan. Bagi sebagian pegawai pekerjaan juga membutuhkan interaksi 

sosial sehingga rekan kerja yang baik akan meningkatkan kepuasan kerja para pegawai. 

Dalam tahapan ini, kepuasan kerja sudah dapat dikatakan baik dan hal tersebut harus 

dipertahankan dan terus ditingkatkan, dapat dilakukan dengan cara : 

1. 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. Memberikan penghargaan. Penghargaan yang bersifat materi seperti gaji atau 

tunjangan bagi pegawai negeri mungkin tidak dapat menuntut banyak karena hal 

tersebut merupakan aturan konseptual birokrasi pemerintahan. Namun, bentuk 

penghargaan lain yang dapat meningkatkan kepuasan kerja pegawai adalah 

bentuk pujian terhadap bawahan, pujian secara psikologis dapat meningkatakan 

kepercayaan diri sestiap orang dan meningkatkan motivasi pegawai. Pelaksanaan 

penghargaan immateril ini tetap harus bersifat objektif, kontinuitas dan konsisten. 

3. Menciptakan lingkungan kerja yang baik. Lingkungan kerja pegawai dapat 

dilakukan dengan melakukan program rotasi kerja sebagai sarana meningkatkan 
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skill di bidang lain dan mengatasi kejenuhan dalam menghadapi rutinitas 

pekerjaan lingkungan kerja yang sama. Hal ini dapat dilakukan secara periodik. 

Selain itu dukungan lingkungan secara fisik juga penting, seperti sarana dan pra-

sarana yang mendukung pekerjaan harus tersedia, dilain sisi hal seperti ini dapat 

meningkatakan kebanggan seorang pegawai dalam melaksanakan pekerjaan itu 

sendiri.  

Untuk variabel komitmen organisasi, bisa jadi pegawai sudah memiliki komitmen 

namun hal ini bisa dikatakan komitmen tersebut hanyalah sesuatu yang normatif. 

Komitmen yang bersifat normatif merupakan komitmen yang timbul dari perasaan wajib 

seorang pegawai terhadap apa yang seharusnya dilakukan. Untuk mengurangi turnover 

intention yang dipengaruhi oleh komitmen organisasi, maka hal yang dapat dilakukan 

antarai lain : 

1. Perlu ditingkatkan komitmen secara emosional dengan memberikan internalisasi 

target yang dibebankan sehingga pegawai peduli dengan pencapaian dan merasa 

bahwa peran pegawai dalam organisasi merupakan bagian penting dalam 

mencapai tujuan. 

2. Mengadakan sosialisasi kepada para pegawai mengenai sistem dari organisasi 

baik peraturan langsung dari pemerintah ataupun peraturan yang dibuat secara 

khusus oleh organisasi 

3. Adanya komitmen untuk memperbaiki sistem dan prosedur, hal ini perlu dimulai 

dari pimpinan sehingga dapat dijadikan panutan oleh orang-orang dibawahnya 

dan dapat dijadikan rujukan moral dan semangat kerja dimana efisiensi dan 

efektifitas pun akan tercapai. 
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4. Memberikan punishment jika pegawai mengundurkan diri atau melakukan mutasi 

antar lembaga organisasi sebelum menyelesaikan segala bentuk tanggung jawab 

yang harus diselesaikannya. 

 

 

 

 

  

Pengaruh Kepuasan..., Panji Fazisto, Ma.-IBS, 2013



86 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

kepuasan kerja terhadap turnover intention dengan komitmen organisasi sebagai variabel 

intervening dengan studi pada pegawai BNP2TKI. Maka hasilnya dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Kepuasan kerja memiliki pengaruh langsung terhadap komitmen organisasi. Hal 

ini mengindikasikan bahwa semakin baik kepuasan kerja yang dirasakan pegawai 

maka dapat meningkatkan komitmen organisasi pegawai. 

2. Komitmen organisasi memiliki pengaruh langsung terhadap turnover intention. 

Hal ini mengungkapkan bahwa komitmen organisasi yang dimiliki pegawai dapat 

mempengaruhi keputusan pegawai untuk tetap ingin bertahan dalam organisasi 

atau keluar dari organisasi. 

3. Kepuasan kerja tidak memiliki pengaruh langsung terhadap turnover intention. 

Apa yang pegawai rasakan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kepuasan 

kerja tidak serta merta membuat pegawai untuk meninggalkan organisasi. 

4. Kepuasan kerja tidak memiliki pengaruh terhadap turnover intention melalui 

komitmen organisasi sebagai variabel intervening. Hal ini disebabkan pengaruh 

langsung antara kepuasan kerja dan turnover intention lebih besar jika 

dibandingkan melalui komitmen organisasi sebagai mediasi. 
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5.2 Saran 

5.2.1 Saran bagi organisasi 

 Berdasarkan hipotesis yang telah dibangun pada penelitian ini, maka peneliti 

mencoba memberikan beberapa saran untuk BNP2TKI, dari hasil penelitian telah 

menunjukan bahwa tingginya kepuasan kerja akan menurunkan turnover intention. 

Dengan demikian disarankan pada pihak BNP2TKI untuk mempertahankan kepuasan 

kerja pegawai dalam rangka mempertahankan juga rendahnya keinginan pegawai untuk 

pindah sekaligus membangun komitmen yang benar-benar matang. Hal ini dapat 

dilakukan dengan cara : 

1. Menjaga hubungan baik dengan pegawai dan memonitor segala bentuk 

kebutuhan dan keinginan pegawai guna menunjang situasi kondisi kerja sehingga 

pegawai merasa nyaman. 

2. Memantau dan memelihara komitmen pegawai terhadap segala bentuk sistem 

birokrasi organisasi sehingga komitmen dan effort yang diberikan mampu 

memberikan manfaat bagi pekerjaan.   

5.2.2 Saran bagi penelitian lanjutan 

 Penelitian tidak dapat di generalisasikan pada kasus lain yaitu para pegawai yang 

ada di sektor swasta. Maka peneliti memberikan rekomendasi untuk penelitian lanjutan : 

1. Dari penelitian ini minimal dapat mendorong dan memicu dilakukan penelitian-

penelitian berikutnya dibidang sumber daya manusia dan sektor publik dengan 

menggunakan variabel lain yang belum dimasukan dalam penelitian ini. 
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2. Dengan keterbatasan penelitian ini, sebaiknya untuk penelitian selanjutnya untuk 

memasukan atau menambahkan variabel prediktor lain yang mungkin dapat 

memperbaiki penelitian lanjutan. 

3. Pengukuran variabel kepuasan kerja dan komitmen organisasi dapat 

menggunakan faset-faset yang lebih merinci. 
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LAMPIRAN 

FREKUENSI RESPONDEN 

 

 

STATISTIK DESKRIPTIF 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

KK1 98 1 5 3.26 .750 

KK2 98 1 5 3.67 1.053 

KK3 98 1 5 3.66 .930 

KK4 98 2 5 3.62 .711 

KK5 98 1 5 3.60 1.072 

KK6 98 1 5 3.16 .756 

Valid N (listwise) 98     

 

 

 

 

Jenis Kelamin

51 52,0 52,0 52,0
47 48,0 48,0 100,0
98 100,0 100,0

Pria
Wanita
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e
Percent

Usia

2 2,0 2,0 2,0
3 3,1 3,1 5,1

20 20,4 20,4 25,5
46 46,9 46,9 72,4
1 1,0 1,0 73,5

26 26,5 26,5 100,0
98 100,0 100,0

< 20 Tahun
> 36 Tahun
21 - 25 Tahun
26 - 30 Tahun
31- 35 Tahun
31 - 35 Tahun
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e
Percent
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Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

KO1 98 3 5 3.74 .663 

KO2 98 1 5 3.41 .940 

KO3 98 1 5 3.39 .927 

KO4 98 1 5 3.48 .997 

KO5 98 1 5 3.47 .899 

KO6 98 1 5 3.45 .943 

KO7 98 1 5 3.48 .840 

KO8 98 1 5 3.60 .928 

KO9 98 1 5 3.41 .951 

Valid N (listwise) 98     

 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

TI1 98 1 4 2.36 .803 

TI2 98 1 5 2.48 .933 

TI3 98 1 5 2.15 1.019 

Valid N (listwise) 98     

 

 

SCALE : KEPUASAN KERJA 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .850 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 248.610 

df 15 

Sig. .000 
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Anti-image Matrices 

  KK1 KK2 KK3 KK4 KK5 KK6 

Anti-image Covariance KK1 .687 -.012 -.047 -.150 -.089 -.061 

KK2 -.012 .410 -.134 -.102 -.163 -.054 

KK3 -.047 -.134 .424 -.151 -.003 -.158 
KK4 -.150 -.102 -.151 .552 -.048 .083 

KK5 -.089 -.163 -.003 -.048 .487 -.151 

KK6 -.061 -.054 -.158 .083 -.151 .555 
Anti-image Correlation KK1 .905a -.023 -.087 -.243 -.153 -.098 

KK2 -.023 .849a -.320 -.214 -.364 -.112 
KK3 -.087 -.320 .837a -.312 -.006 -.326 
KK4 -.243 -.214 -.312 .838a -.092 .150 
KK5 -.153 -.364 -.006 -.092 .853a -.290 
KK6 -.098 -.112 -.326 .150 -.290 .835a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
 

 
Communalities 

 Initial Extraction 

KK1 1.000 .449 
KK2 1.000 .713 
KK3 1.000 .696 
KK4 1.000 .541 
KK5 1.000 .637 
KK6 1.000 .535 
Extraction Method: Principal 
Component Analysis. 
 

 
Total Variance Explained 

Compo
nent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3.570 59.499 59.499 3.570 59.499 59.499 
2 .733 12.222 71.722    

3 .602 10.035 81.757    

4 .470 7.841 89.598    

5 .346 5.770 95.368    

6 .278 4.632 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrix
a 

 Component 

    1 

KK1 .670 
KK2 .844 
KK3 .834 
KK4 .735 
KK5 .798 
KK6 .731 
Extraction Method: 
Principal Component 
Analysis. 
a. 1 components 
extracted. 

 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 98 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 98 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 

 

SCALE : KOMITMEN ORGANISASI 

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .899 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 353.005 

Df 36 
Sig. .000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.860 6 
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Communalities 

 Initial Extraction 

KO1 1.000 .373 
KO2 1.000 .631 
KO3 1.000 .555 
KO4 1.000 .560 
KO5 1.000 .523 
KO6 1.000 .524 
KO7 1.000 .489 
KO8 1.000 .506 
KO9 1.000 .520 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 
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Component Matrix

a 

 Component 

  1 

KO1 .611 
KO2 .794 
KO3 .745 
KO4 .748 
KO5 .723 
KO6 .724 
KO7 .700 
KO8 .711 
KO9 .721 
Extraction Method: 
Principal Component 
Analysis. 
a. 1 components 
extracted. 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 98 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 98 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

SCALE : TURNOVER INTENTION 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .705 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 123.576 

df 3 
Sig. .000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.884 9 
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Communalities 

 Initial Extraction 

TI1 1.000 .682 
TI2 1.000 .812 
TI3 1.000 .788 
Extraction Method: Principal 
Component Analysis. 
 

 
Total Variance Explained 

Compo
nent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2.282 76.066 76.066 2.282 76.066 76.066 
2 .455 15.179 91.245    

3 .263 8.755 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 

 

 

 

 

 

 

Component Matrix
a 

 Component 

 1 

TI1 .826 
TI2 .901 
TI3 .887 
Extraction Method: 
Principal Component 
Analysis. 
a. 1 components extracted. 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 98 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 98 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.840 3 
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HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS 

 

Correlations 

   Unstandardized 

Residual KK KO 

Spearman's rho Unstandardized Residual Correlation Coefficient 1.000 -.020 .053 

Sig. (2-tailed) . .847 .606 

N 98 98 98 

KK Correlation Coefficient -.020 1.000 .764** 

Sig. (2-tailed) .847 . .000 

N 98 98 98 

KO Correlation Coefficient .053 .764** 1.000 

Sig. (2-tailed) .606 .000 . 

N 98 98 98 

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

HASIL REGRESI : KEPUASAN KERJA > KOMITMEN ORGANISASI  

 

Variables Entered/Removed
b 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Kepuasan Kerjaa . Enter 
a. All requested variables entered. 
b. Dependent Variable: Komitmen Organisasi 

 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .846a .715 .712 3.143 

a. Predictors: (Constant), Kepuasan Kerja 
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ANOVA
b 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2377.717 1 2377.717 240.710 .000a 

Residual 948.283 96 9.878   

Total 3326.000 97    

a. Predictors: (Constant), Kepuasan Kerja 

b. Dependent Variable: Komitmen Organisasi 

 

 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 6.105 1.663  3.672 .000 

Kepuasan Kerja 1.207 .078 .846 15.515 .000 

a. Dependent Variable: Komitmen Organisasi 

 

 

HASIL REGRESI : KEPUASAN KERJA & KOMITMEN ORGANISASI > 

TURNOVER INTENTION 

 

Variables Entered/Removed 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 KO, KKa . Enter 

a. All requested variables entered. 

 

 

 

 

 

Pengaruh Kepuasan..., Panji Fazisto, Ma.-IBS, 2013



101 

 

Model Summary
b 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .769a .591 .582 1.557 

a. Predictors: (Constant), KO, KK 

b. Dependent Variable: TI 

 

 

ANOVA
b 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 332.551 2 166.276 68.548 .000a 

Residual 230.438 95 2.426   

Total 562.990 97    

a. Predictors: (Constant), KO, KK 

b. Dependent Variable: TI 

 

 

 

 

 

 

 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 16.825 .880  19.120 .000   

KK .039 .072 .067 .541 .589 .285 3.507 

KO -.339 .051 -.824 -6.703 .000 .285 3.507 

a. Dependent Variable: TI 
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SURAT PERMOHONAN KUESIONER 

 

 

Kepada Yth. 

Bapak/Ibu/Saudara/i 

Di Tempat 

 

Dengan hormat,  

Saya Panji Fazisto, mahasiswa Indonesia Banking School dengan program studi 

Manajemen Sumber Daya Manusia pada saat ini sedang mengadakan penelitian tentang 

Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Turnover Intention dengan Komitmen Organisasi 

sebagai Variabel Intervening dengan studi pada Badan Nasional Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja (BNP2TKI). 

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 

 

Panji Fazisto - 200911053 
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I. Identitas Responden 

Jawab dengan tanda ( √ ) 

 Jenis Kelamin 

1 Pria  

2 Wanita  

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 Usia 

1 < 20 Tahun  

2 21 - 25 Tahun  

3 26 - 30 Tahun  

4 31 - 35 Tahun  

5 > 36 Tahun  
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III. Kuesioner 

KEPUASAN KERJA 

No Pernyataan Alternatif Jawaban 

STS TS N S SS 

1 Atasan saya berlaku adil terhadap semua pegawai      

2 Saya merasa nyaman dengan rekan – rekan sekerja saya      

3 Saya puas dengan adanya kesempatan kenaikan gaji      

4 Di lingkungan kerja saya ada kesempatan untuk 

mengembangkan diri 

     

5 Saya puas dengan tunjangan yang saya dapatkan      

6 Saya merasa bangga terhadap pekerjaan saya      

 

KOMITMEN ORGANISASI 

No Pernyataan Alternatif Jawaban 

STS TS N S SS 

1 Saya sangat senang menjadi bagian dari organisasi ini      

2 Saya bahagia menghabiskan sisa karir saya di dalam 

organisasi ini 

     

3 Saya merasakan masalah yang ada di dalam organisasi ini 

adalah masalah saya juga 

     

4 Berat bagi saya untuk meninggalkan organisasi saat ini, 

meskipun saya menginginkannya 
     

5 Salah satu konsekuensi serius jika saya meninggalkan 

organisasi ini yaitu adanya kemungkinan sulitnya untuk 

mendapatkan pekerjaan lain 

     

6 Banyak hal dalam kehidupan saya yang akan terganggu 

jika saya memutuskan untuk keluar dari organisasi ini 

     

7 Saya merasa bersalah jika meninggalkan organisasi ini 

sekarang 

     

8 Saya merasa organisasi ini telah berjasa kepada saya      

9 Organisasi ini layak mendapatkan loyalitas yang saya 

miliki 

     

 

TURNOVER INTENTION 

No Pernyataan Alternatif Jawaban 

STS TS N S SS 

1 Saya sering berpikir untuk keluar dari organisasi ini      

2 Saya berniat secara aktif mencari pekerjaan yang lain      

3 Saya berniat meninggalkan organisasi ini dalam waktu 

dekat 

     

*TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASINYA* 
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PANJI FAZISTO 

Bintara Jaya Permai C – 125 Bekasi Barat 17136 

083878911130 

panjifazisto@gmail.com  

 

Data Pribadi 

Nama    : Panji Fazisto 

Jenis Kelamin   : Pria 

Kewarganegaraan  : Indonesia 

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta / 28 Januari 1991 

Alamat : Bintara Jaya Permai C – 125, Bekasi Barat, 17136 

No. Telepon : 083878911130 

E-mail : panjifazisto@gmail.com 

Tinggi/Berat : 174 cm/66 kg 

Agama : Islam 

 

Pendidikan Formal 

2009 – 2013  STIE Indonesia Banking School 

 Jurusan Manajemen 

2006 – 2009 SMAN 61 Jakarta 

2004 – 2006 SMPN 252 Jakarta 

1999 – 2004 SDN 05 Pagi Pondok Kelapa 
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Pendidikan Informal 

2011 – 2012   TOEFL Preparation, The ELI– George Mason University 

2010 – 2011   English for Business, The ELI – George Mason University 

2009 – 2010   Global English, The British Institute 

2009    Program Belajar Umum BTA 2009 

Pengalaman Organisasi 

Debat Terbuka Mahasiswa Internal, Pelaksana Divisi Publikasi & Dokumentasi, 2011 

National Banking Forum, Pelaksana Divisi Dekorasi, 2011 

United Archipelago SMAN 61 Jakarta, Pelaksana Dokumentasi, 2007 

 

Magang, Seminar dan Pelatihan 

Pelatihan Analisis Kredit, 2013 

Pelatihan Trade Finance, 2013 

Dialog Terbuka – Otoritas Jasa Keuangan, 2012 

Pelatihan Basic Treasury, 2012 

Program Orientasi dan Magang, Kantor Bank Indonesia, 2011 

Islamic Economic Study Club, 2011 

Pelatihan Customer Service, 2011 

Program Magang, Bank BRI Unit Pedurungan Cab. Semarang, 2010 

Workshop Inverstasi, 2010 

Seminar Wirausaha, 2010 

Pelatihan Service Excellent, 2010 
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