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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 
1. Uji Asumsi 

 Uji asumsi terdiri dari uji normalitas dan uji linieritas yang 

dilakukan sebelum melakukan uji hipotesis. Uji asumsi dilakukan 

untuk mengetahui normal tidaknya sebaran item, selain itu juga 

untuk mengetahui variabel yang dianalisis linier atau tidaknya 

hubungan antara ketiga variabel. 

a. Uji Normalitas 

 Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan Kolmogorov-

Smirnov. Data yang ada dapat dikatakan normal ketika data 

tersebut memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau 5% 

(p>0,05). 

1. Intensi Turnover 

 Hasil uji normalitas pada variabel intensi turnover 

menunjukkan perolehan nilai K-S Z sebesar 0,762 dengan 

nilai p sebesar 0,608 (p>0,05) yang berarti berdistribusi 

normal. 

2. Komitmen Organisasi 

 Hasil uji normalitas pada variabel komitmen organisasi 

menunjukkan perolehan nilai K-S Z sebesar 1,195
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 dengan nilai p sebesar 0,115 (p>0,05) yang berarti 

berdistribusi normal. 

3. Kepuasan Kerja 

 Hasil uji normalitas pada variabel kepuasan kerja 

menunjukkan perolehan nilai K-S Z sebesar 1,018 dengan 

nilai p sebesar 0,251 (p>0,05) yang berarti berdistribusi 

normal. 

b. Uji Linieritas 

Uji Linieritas dilakukan dengan teknik uji F dengan bantuan 

SPSS 17.0 for windows. Hasil uji linieritas dari hubungan antara 

intensi turnover dengan komitmen organisasi adalah 28,230 

dengan nilai p sebesar 0,000 (p<0,01) sehingga memiliki 

hubungan yang linier. Hasil uji linieritas hubungan antara intensi 

turnover dengan kepuasan kerja adalah 25,620 dengan nilai p 

sebesar 0,000 (p<0,01), sehingga memiliki hubungan yang 

linier. Untuk hasil hitungan yang lebih lengkap dapat dilihat 

pada lampiran. 

2.  Uji Hipotesis 

 Setelah data telah memenuhi syarat uji asumsi, maka 

selanjutnya akan dilakukan uji hipotesis yang dibantu dengan 

program SPSS 17.0 for Windows. 

a. Hipotesis Mayor 

 Hasil uji hipotesis mayor menggunakan teknik regresi dua 

prediktor untuk menguji hubungan antara komitmen organisasi 
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dan kepuasan kerja dengan intensi turnover. Koefisien korelasi 

yang diperoleh adalah Rx1x2y = 0,577 dengan nilai uji F = 19,188 

dan nilai p sebesar 0,000 (p<0,01). Berdasarkan hasil yang 

diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang 

sangat signifikan antara komitmen organisasi dan kepuasan kerja 

dengan intensi turnover, dengan demikian maka hipotesis mayor 

diterima. 

b. Hipotesis Minor 

 Untuk hipotesis minor pertama, hubungan antara 

komitmen organisasi dengan intensi turnover diperoleh nilai 

koefisien korelasi rx1y = -0,516 dengan p < 0,01. Artinya terdapat 

hubungan negatif yang sangat signifikan antara komitmen 

organisasi dengan intensi turnover, semakin rendah komitmen 

organisasi maka akan semakin tinggi intensi turnover. Maka 

dapat dikatakan bahwa hipotesis minor pertama diterima. 

 Pada hipotesis minor kedua, hubungan antara kepuasan 

kerja dengan intensi turnover diperoleh koefisien korelasi rx2y = 

-0,497 dengan p < 0,01. Artinya terdapat hubungan negatif yang 

sangat signifikan antara kepuasan kerja dengan intensi turnover, 

semakin rendah kepuasan kerja maka akan semakin tinggi 

intensi turnover. Maka dapat dikatakan bahwa hipotesis minor 

kedua diterima. 

B. Pembahasan 

 Setelah melakukan uji asumsi dan uji hipotesis, maka diperoleh 

Rx1x2y = 0,577 dengan nilai uji F = 19,188 dan nilai p < 0,01, yang 
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membuktikan ada hubungan yang sangat signifikan antara komitmen 

organisasi dan kepuasan kerja terhadap intensi turnover, dengan 

demikian hipotesis mayor diterima. Penelitian sejalan yang dilakukan 

oleh Safitri (2013) yaitu adanya hubungan yang signifikan antara 

kepuasan kerja dan komitmen organisasi dengan intensi turnover. Nilai 

r dari hasil penelitian Safitri (2013) yaitu sebesar 0,018 dengan p < 0,05. 

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa variabel kepuasan kerja dan 

komitmen organisasi secara bersama-sama memiliki hubungan terhadap 

intensi turnover. Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian 

dari Wilandha dan Ratri (2012) yang juga menyatakan bahwan kepuasan 

kerja dan komitmen organisasi secara bersama-sama memberikan 

pengaruh secara signifikan pada intensi turnover. 

 Sumbangan efektif yang dilihat dari nilai R2, maka yang diberikan 

oleh kedua variabel bebas (komitmen organisasi dan kepuasan kerja) 

adalah sebesar 31,50% dan sisanya yaitu sebesar 68,50% dipengaruhi 

oleh faktor-faktor intensi turnover yang tidak diteliti pada penelitian kali 

ini. Hal ini serupa dengan yang dikemukakan oleh Kraemer (dalam Ridlo 

2012, hal. 16) faktor-faktor intensi turnover yaitu promosi, stress kerja, 

keadilan, komitmen organisasi dan kepuasan kerja. Dua diantaranya 

terdapat faktor komitmen organisasi dan kepuasan kerja.  

 Pada hipotesis minor pertama diperoleh koefisien korelasi rx1y = -

0,516 dengan p < 0,01, yang menunjukkan ada hubungan negatif yang 

sangat signifikan antara komitmen organisasi dengan intensi turnover, 

dengan demikian hipotesis minor pertama diterima. Hasil penelitian ini 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Sari dari 
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Universitas Negeri Malang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan negatif antara komitmen organisasi dan niat 

berpindah pekerjaan pada karyawan hotel di kota Malang. Nilai rxy yang 

didapat sebesar -0,676 dan p = 0,00 (p < 0,05), yang berarti semakin 

tinggi komitmen organisasi karyawan maka semakin rendah tingkat niat 

berpindah pekerjaan. 

 Hasil penelitian yang sama juga diungkapkan oleh Handaru dan 

Mauna (2012), yang melalui kesimpulannya mengungkapkan bahwa 

komitmen organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap intensi 

turnover disetiap divisi pada PT. JAMSOSTEK pusat. Selanjutnya ada 

penelitian dari Hussain dan Asif (2012) yang dilakukan di Pakistan 

menyatakan hasil bahwa komitmen organisasi memberikan dukungan 

negatif terhadap intensi turnover. Komitmen organisasi adalah kunci dari 

faktor yang membuat seorang karyawan tetap bertahan dan bekerja pada 

perusahaan dalam waktu yang lama. 

 Pendapat Munandar (2001, h. 238), tingginya komitmen 

organisasi menyebabkan karyawan tidak ada rasa keinginan untuk 

meninggalkan organisasi tersebut. Karyawan akan berjuang untuk 

melakukan segala sesuatu demi kemajuan perusahaannya serta karirnya 

sendiri. Seseorang yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan 

cenderung menunjukkan keterlibatan yang tinggi pula sebagai karyawan 

dalam sebuah organisasi. Hal ini dapat diwujudkan dengan bentuk sikap 

dan perilaku.  

 Membangun komitmen adalah suatu usaha untuk menjalin jangka 

panjang yang harus dilakukan oleh perusahaan. Karyawan yang memiliki 
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komitmen organisasi memiliki kemungkinan akan tetap bertahan dalam 

organisasi dibandingkan dengan individu yang tidak memiliki komitmen 

organisasi. 

 Hipotesis minor kedua, diperoleh nilai rx2y = -0,497 dengan p < 

0,01, maka hipotesis minor kedua diterima, yaitu ada hubungan negatif 

yang sangat signifikan antara kepuasan kerja dengan intensi turnover. 

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Purnanti (2007), yang 

memberikan kesimpulan bahwa kepuasan kerja berpengaruh negatif 

signifikan terhadap turnover intention pada PT. Manulife Financial di 

Surabaya. Terbukti dengan nilai koefisien regeresi sebesar -0,400 dengan 

signifikansi 0,015 (p < 0,05). Sehingga diharapkan perusahaan dapat 

menggunakan kepuasan kerja untuk memengaruhi perilaku turnover 

intention.  

 Hasil penelitian yang dilakukan Amri, Agustina dan Riyanto 

(2017) juga mengungkapkan hal yang serupa, bahwa kepuasan kerja 

dengan intensi turnover karyawan bersifat negatif. Di mana semakin 

tinggi kepuasan kerja karyawan maka semakin rendah tingkat intensi 

turnover karyawan, begitu juga sebaliknya. 

 Penelitian yang dilakukan Murrar dan Hamad (2013) juga 

mengungkapkan hasil yang serupa. Kesimpulan dari penelitian Murrar 

dan Hamad (2013) adalah adanya hubungan yang signifikan negatif 

antara kepuasan kerja dan intensi turnover. Semakin tinggi kepuasan 

kerja, semakin rendah tingkat karyawan yang keluar dari perusahaan. 

 Menurut teori, kepuasan kerja akan memengaruhi keputusan 

seseorang, apakah ia akan tetap bertahan atau memilih untuk berhenti 
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dan mencari lapangan pekerjaan yang lain. Kepuasan kerja seseorang 

sangat tergantung dari apa yang diharapkan akan terima dari perusahaan 

dengan apa yang sesungguhnya mereka terima. Apabila yang karyawan 

terima sesuai dengan yang karyawan harapkan maka mereka memiliki 

kepuasan kerja yang tinggi. Ketidakpuasan akan muncul apabila yang 

karyawan terima tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya semula. 

Kepuasan kerja yang rendah akan membuat karyawan mencari alternatif 

lain yang lebih dapat meningkatkan kepuasan kerja terhadap bidang yang 

mereka persepsikan kurang dari perusahaannya saat ini. Kemudian jika 

alternatif tersebut dapat memenuhi kepuasan kerjanya, maka karyawan 

tersebut akan cenderung mengundurkan diri dari perusahaannya saat ini. 

 Hasil analisis data juga menunjukkan bahwa terdapat korelasi 

antara kepuasan kerja dengan komitmen organisasi, dengan nilai rx1x2 = 

0,544 dan p < 0,01. Kondisi ini juga menjelaskan adanya hubungan linear 

yang tinggi antara masing-masing variabel independen, sehingga terjadi 

ketimpangan diantara variabel bebas. Tingginya rx1x2 menunjukkan 

adanya aspek kurang baik pada sebuah penelitian, karena penelitian yang 

baik variabel bebas berdiri sendiri dan tidak saling memengaruhi antar 

variabel independen. Sehingga dapat dikatakan komitmen organisasi 

juga dipengaruhi secara tidak langsung oleh kepuasan kerja, begitu juga 

sebaliknya. 

 Hasil analisis menunjukkan bahwa intensi turnover karyawan 

bidang salesman tergolong sedang. Pernyataan ini dibuktikan dari nilai 

Me untuk intensi turnover sebesar 61,34 dan standar deviasi empirik 

(SDe) sebesar adalah 9,66. Maka dapat dilihat intensi turnover pada 
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karyawan bidang salesman di PT. Sejahtera Motor Gemilang Semarang 

terdapat 4 karyawan dengan intensi turnover yang rendah, 61 karyawan 

dengan intensi turnover sedang, dan 15 karyawan dengan intensi 

turnover tinggi. Hal tersebut mengindikasikan intensi turnover para 

karyawan bidang salesman di PT. Sejahtera Motor Gemilang Semarang 

tergolong sedang. 

 Komitmen organisasi memiliki nilai Me = 60,06 dan standar 

deviasi empirik (SDe) sebesar 9,73. Maka dapat dilihat komitmen 

organisasi pada karyawan bidang salesman di PT. Sejahtera Motor 

Gemilang Semarang terdapat 13 karyawan dengan komitmen organisasi 

yang rendah, 53 karyawan dengan komitmen organisasi sedang, dan 14 

karyawan dengan komitmen organisasi tinggi. Hal tersebut 

mengindikasikan komitmen organisasi para karyawan bidang salesman 

di PT. Sejahtera Motor Gemilang Semarang tergolong sedang. 

 Pada variabel kepuasan kerja, nilai Me = 60,60 dan standar deviasi 

empirik (SDe) sebesar 8,713. Maka dapat dilihat kepuasan kerja pada 

karyawan bidang salesman di PT. Sejahtera Motor Gemilang Semarang 

terdapat 12 karyawan dengan kepuasan kerja yang rendah, 57 karyawan 

dengan kepuasan kerja sedang dan 11 karyawan dengan kepuasan kerja 

tinggi. Hal tersebut mengindikasikan kepuasan kerja para karyawan 

bidang salesman di PT. Sejahtera Motor Gemilang Semarang tergolong 

sedang. 

 Hasil yang didapat berbeda dengan prediksi awal peneliti yaitu 

tingginya intensi turnover, rendahnya komitmen organisasi, dan 

rendahnya kepuasan kerja. Perbedaan ini dapat terjadi karena rentang 
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waktu yang lama sejak awal menentukan latar belakang masalah hingga 

penelitian, sehingga sudah terjadi banyak perubahan yang dapat 

memengaruhi hasil penelitian. 

 Pada saat pengkajian masalah perusahaan berdasarkan data 

karyawan resign dari bagian HRD, dapat diketahui bahwa setiap bulan 

selalu ada karyawan yang keluar dari PT. Sejahtera Motor Gemilang 

Semarang. Karyawan yang keluar dari perusahaan sebagian besar tanpa 

alasan. Kemudian dengan melakukan wawancara pada bulan Mei 2017, 

karyawan bidang salesman mengaku bahwa keterlibatan mereka sangat 

kurang. Banyak karyawan yang tidak mengetahui visi dari PT. Sejahtera 

Motor Gemilang Semarang. Bagi karyawan yang terpenting adalah 

menyelesaikan tugas masing-masing dengan cepat dan rapi, sehingga 

mereka tidak perlu lembur. Karyawan hanya menerima dan menjalankan 

peraturan yang telah diputuskan. Dari hasil wawancara dengan beberapa 

karyawan, mereka menjalankan peraturan dengan baik hanya untuk 

menghindari surat peringatan atau pemotongan gaji. Banyak karyawan 

yang mengatakan bahwa mereka sedang mencari perusahaan lain yang 

lebih baik dan berencana untuk keluar dari PT. Sejahtera Motor 

Gemilang Semarang. 

 Perbedaan prediksi dengan hasil analisis mengenai komitmen 

organisasi juga dapat disebabkan karena sebelum peneliti melakukan 

penelitian, perusahaan memberikan pembagian bonus akhir tahun 

dengan seluruh karyawan dan rapat bersama kepala bagian. 

 Kepuasan kerja karyawan PT. Sejahtera Motor Gemilang 

Semarang juga tergolong sedang. Awalnya peneliti mengatakan 
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kepuasan kerja yang dimiliki karyawan bidang salesman rendah. Tetapi 

semua peraturan semakin memihak pada karyawan seperti jam lembur 

yang lebih sedikit, tidak menggunakan weekend sebagai jam kerja 

kecuali ada produk baru yang perlu dipromosikan,  tempat kerja yang 

lebih nyaman, evaluasi kerja dan promosi yang lebih sering dilakukan 

dan peningkatan bonus sesuai dengan performa kerja karyawan. 

 Hasil analisis membuktikan bahwa intensi turnover, komitmen 

organisasi, dan kepuasan kerja karyawan bidang salesman PT. Sejahtera 

Motor Gemilang Semarang tergolong sedang, tetapi dari hasil 

wawancara diketahui bahwa karyawan memiliki kecenderungan untuk 

meninggalkan perusahaan apabila mendapatkan perusahaan lain yang 

lebih besar dan lebih dapat menghargai kemampuannya.  

 Pernyataan ini perlu diperhatikan oleh perusahaan untuk terus 

meningkatkan komitmen organisasi karyawan dan kepuasan kerja 

karyawan. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk 

meningkatkan kepuasan kerja antara lain menaikan jumlah gaji 

karyawan, memberikan pujian bagi karyawan yang memiliki kinerja 

yang baik, adanya pengakuan dari atasan, dan atau meningkatkan 

kesempatan promosi bagi seluruh karyawannya. 

Penelitian ini tidak lepas dari beberapa kelemahan, antara lain:  

1. Rentang waktu yang cukup lama dari awal peneliti melakukan 

observasi dan wawancara guna mengetahui permasalahan 

perusahaan sampai dengan waktu pengambilan data, yaitu kurang 

lebih 6 bulan. Sehingga terjadi banyak perubahan dan peraturan dari 

perusahaan. 
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2. Pada penelitian ini tidak menggunakan try out terlebih dahulu, tetapi 

langsung menggunakan try out terpakai, sehingga item yang kurang 

tepat tidak dapat dihilangkan dalam skala penelitian.


