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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 version 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 

 

1.  Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

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. 



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 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. 

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. 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.  

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. 

1.2 Rumusan Masalah 

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? 

2. Landasan Teoritis 

 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. 

 Mathis dan Jackson (2006) mengatakan bahwa komitmen organisasi adalah tingkat 

sampai dimana karyawan yakin dan menerima tujuan organisasional, serta berkeinginan 

untuk tinggal bersama organisasi. 

 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. 

3. Metodologi Penelitian 

3.1 Rerangka Penelitian 

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. Gambaran secara spesifik 

hubungan antara variabel sesuai dengan tujuan yang diturunkan dalam penelitian, adalah 

sebagai berikut : 

  

      

   

  

Gambar Rerangka Pemikiran Penilitan 
Sumber : diadaptasi dari (Aydogdu & Barris, 2011) 

 

Berdasarkan pada kerangka pemikiran diatas, peneliti mencoba menyimpulkan hipotesis 

pada penelitian ini : 

Kepuasan Kerja 

Komitmen 

Organisasi 

Turnover 

intention 



Ho1 : Diduga kepuasan kerja tidak berpengaruh secara langsung dengan komitmen 

organisasi 

Ha1 : Diduga kepuasan kerja berpengaruh secara langsung dengan komitmen organisasi 

Ho2 :  Diduga komitmen organisasi tidak berpengaruh secara langsung dengan turnover 

intention 

Ha2 : Diduga komitmen organisasi 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 

3.2 Tekhnik Sampling 

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. 

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). 

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.  

 



3.3 Operasional Variabel 

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 (1977). 

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).  

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. 

4. Analisis dan Pembahasan 

4.1 Objek dan Responden Penelitian 

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. 

Dari hasil pengolahan kuesioner, 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%. 

4.2 Uji Instrumen 

4.2.1  Uji Validitas 

Uji Validitas adalah pengujian yang dilakukan guna untuk mengetahui seberapa cermat 

suatu instrumen dalam mengukur apa yang ingin diukur (Priyatno, 2010). 

KMO Item MSA 



0.850 

KK 1 0.905 

KK 2 0.849 

KK 3 0.837 

KK 4 0.838 

KK 5 0.853 

KK 6 0.835 

Sumber : Data Olahan SPSS Penulis (2013) 

Hasil uji validitas pada kepuasan kerja menunjukkan seluruh anti image correlation > 0,5 

sehingga keputusannya adalah seluruh indikator valid. 

KMO Item MSA 

0.899 

KO 1 0.857 

KO 2 0.899 

KO 3 0.899 

KO 4 0.914 

KO 5 0.903 

KO 6 0.926 

KO 7 0.908 

KO 8 0.877 

KO 9 0.893 

Sumber : Data Olahan SPSS Penulis (2013) 

Hasil uji validitas pada komitmen organisasi menunjukkan seluruh anti image correlation > 

0,5 sehingga keputusannya adalah seluruh indikator valid. 

KMO Item MSA 

0.705 

TI 1 0.806 

TI 2 0.662 

TI 3 0.661 

Sumber : Data Olahan SPSS Penulis (2013) 

Hasil uji validitas pada turnover intention menunjukkan seluruh anti image correlation 

> 0,5 sehingga keputusannya adalah seluruh indikator valid. 

4.2.2  Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas adalah menguji konsistensi alat ukur, apakah hasilnya tetap konsisten jika 

pengukuran diulang (Priyatno, 2010). 

 



Variabel Item Alpha 

KK 6 0.860 

KO 9 0.884 

TI 3 0.840 

Sumber : Data Olahan SPSS Penulis (2013) 

Dengan demikian, jika semua variabel dalam penelitian mempunyai koefisien 

Cronbach’s Alpha minimal atau lebih > 0.7, maka jawaban responden terhadap pernyataan-

pernyataan yang digunakan untuk mengukur masing-masing variabel adalah konsisten dan 

variabel dapat diandalkan (reliable) dan tetap konsiten jika pengukuran tersebut diulang. 

4.3 Uji Asumsi Klasik 

4.3.1 Normalitas 

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. 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandar

dized 

Residual 

N 98 

Normal Parameters
a,,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation 1.5413156

9 

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) 

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. 

4.3.2 Uji Heterokedastisitas 



Pendeteksian terhadap Heteroskedasitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual atau pengamatan ke 

pengamatan lain. metode Spearmans’rho yaitu dengan 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) 

Berdasarkan hasil diatas menunjukan bahwa Unstandarized Residual bernilai lebih 

dari 0.05 maka dalam hal ini data dinyatakan bebas dari heterokedastisitas. 

4.3.3 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). 

Model Tolerance VIF 

KK 0.285 3.507 

KO 0.285 3.507 

Sumber : Data Olahan SPSS Penulis (2013) 

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 Variance Inflaction Factor (VIF) juga menunjukan hal yang sama, 

tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai VIF lebih dari 10 (Ghozali, 2011). Jadi dapat 

disimpulkan tidak ada multikolonieritas antar variabel bebas dalam model regresi. 

4.4 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). 

 

 



1. Persamaan Pertama 

X2 = α + p2X1+e1 

Model Summary
b
 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

.846
a
 .715 .712 3.143 

a. Predictors: (Constant), Kepuasan Kerja 

b. Dependent Variable: Komitmen Organisasi 

Sumber : Data Olahan SPSS Penulis (2013) 

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. 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standard

ized 

Coefficie

nts 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 6.105 1.663  3.672 .000 

Kepuasan 

Kerja 

1.207 .078 .846 15.51

5 

.000 

a. Dependent Variable: Komitmen Organisasi 

Sumber : Data Olahan SPSS Penulis (2013) 

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

signifikan 0.000 < 0.05, sehingga keputusannya HO ditolak. 

 

 

 

 



2. Persamaan Kedua 

Y = α + p1X2+p3X1+e2 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Olahan SPSS Penulis (2013) 

Hal ini menunjukan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel 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 

Standardiz

ed 

Coefficients 

T Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 16.825 .880 
 

19.12

0 

.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) 

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. 

 

 

Model Summary
b
 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

.769
a
 .591 .582 1.557 

a. Predictors: (Constant), KO, KK 

b. Dependent Variable: TI 



3. Path Analysis 

 

 

 0.846 -0.824 

 

 

 

     0.067 

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 

PX2XI 0.846  0.846 

PYX1 0.067   

Pengaruh 

tidak 

langsung 

(X2) 

 - 0.697  

Total   - 0.630 

Sumber : Data Olahan SPSS Penulis (2013) 

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. 

 Variabel Hipotesis Kesimpulan 

H1 
Kepuasan kerja terhadap 

komitmen organisasi 
Ditolak 

H2 Komitmen organisasi Ditolak 

Komitmen 
Organisasi 

Kepuasan 

Kerja 

Turnover 
Intention 

e1 

e2 



terhadap turnover intention 

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) 

5.  Kesimpulan dan Saran 

5.1  Kesimpulan 

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. 

5.2. Saran 

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.   

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. 

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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