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BAB 5  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

5.01.  Hasil penlitian  

 

5.01.01 Uji Asumsi  

      Langkah selanjutnya setelah mendapatkan data dari penelitian yaitu 

melakukan Uji asumsi. Uji asumsi dibagi menjadi dua, yaitu uji normalitas dan 

uji linearitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui suatu variabel berada 

pada batas normal atau tidak, sedangkan uji linearitas dilakukan untuk 

mengetahui hubungan linier antara variabel tergantung dan variabel bebas. Uji 

asumsi dilalukan dengan menggunakan program SPSS (Statistical Packages 

for Social Science) Release 16.0.     

1. Uji Normalitas  

      Uji normalitas yang digunakan untuk mengukur skala intensi turnover 

dan skala budaya organisasi yaitu menggunakan program SPSS 16.0 

dengan teknik One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Hasil yang 

diperoleh untuk mengukur skala intensi turnover dengan menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov Z ialah sebesar 0,884 (p > 0,05). Hal ini 

menyatakan bahwa variabel intensi turnover ialah normal. Hasil 

perhitungan dapat dilihat pada lampiran .  

      Hasil yang diperoleh untuk mengukur skala budaya organisasi dengan 

menggunakan Kolmogorov-Smirnov Z ialah sebesar 0,399 (p > 0,05). Hal 

tersebut menunjukkan bahwa skor budaya organisasi berdistribusi 

normal. Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran D-1. 
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2. Uji Linearitas 

      Uji linearitas yang didapat dari hubungan antara variabel intensi 

turnover dan variabel budaya organisasi dengan hasil Flinier = 78,982 dan 

nilai p,000 (p<0,05) yang menunjukan hubungan yang linier antara 

variabel intensi turnover dengan variabel budaya organisasi. Data 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran D-2. 

5.01.02. Uji Hipotesis 

      Setelah melakukan uji asumsi, peneliti melanjutkan penelitian dengan 

melakukan uji hipotesis. Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan 

program SPSS (Statistical Packages for Social Science) Release 16.0 dengan 

teknik Product Moment. Hasil yang diperoleh ialah sebesar rxy = - 0,716 

dengan signifikansi 0.000 (p<0.01) yang berarti ada hubungan negatif yang 

sangat signifikan antara budaya organisasi dengan intensi turnover, dengan 

begitu hipotesis pada penelitian dapat diterima. Perhitungan dapat dilihat pada 

lampiran E.    

5.02. Pembahasan  

 

      Setelah melakukan pengolahan data, maka dapat dilihat bahwa dari hasil 

uji hipotesis maka hipotesis dapat diterima dengan adanya hubungan negatif 

yang sangat signifikan antara budaya organisasi dengan intensi turnover pada 

karyawan PT. Nasmoco Solo Baru. Semakin tinggi budaya organisasi, 

semakin rendah intensi turnover, dan sebaliknya semakin rendah budaya 

organisasi, maka semakin tinggi  intensi turnover.  

      Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2016) diperoleh 

kesimpulan bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap intensi turnover  

karyawan PT. Mayapada Auto Sempurna. Sehingga tinggi rendahnya turnover 

dapat dindikasikan dengan adanya budaya organisasi, sehingga untuk 

mengantisipasi tinggi dan rendahnya turnover , perusahaan perlu menjaga 

kestabilan budaya organisasi.  



39 
 

 

      Adapun penelitian lain yang dilakukan oleh Kadiman dan Indriana (2012) 

berdasarkan pengujian hipotesis memperoleh nilai t sebesar -2,412 dengan 

probabilitas sehbesar 0,018 (<0,05) menunjukkan bahwa budaya organisasi 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap intensi turnover, yang berarti 

karyawan dengan budaya organisasi yang tinggi memiliki keinginan berpindah 

yang lebih rendah.  

      Ramesh Kumar, Charles Ramendran, dan Peter Yacob (2012) dalam 

penelitiannya memperoleh hasil yang menunjukkan bahwa budaya organisasi 

akan mempengaruhi intensi turnover. Ketika persepsi budaya organisasi yang 

tinggi, turnover intention rendah. Budaya organisasi yang positif juga 

mendukung perilaku termotivasi dan positif, yang cenderung mendorong 

karyawan untuk bekerja sama lebih penuh dengan satu sama lain dalam 

melakukan tugas pekerjaan mereka. Karena itu, budaya organisasi yang 

positif diperkirakan akan menurunkan intensi turnover.  

       Hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada karyawan PT. Nasmoco 

Solo Baru terhadap variable intensi turnover, mendapatkan skor Mean Empirik 

(Me) sebesar 42,62 dengan standart deviasi hipotetik (SDh) sebesar 10 dan 

Mean Hipotetik (Mh)  sebesar 50. Maka dari itu dapat dilihat jika intensi 

turnover  pada karyawan PT. Nasmoco Solo Baru masuk dalam kategori 

golongan sedang, dengan kategori rendah sebanyak 9 orang, kategori sedang 

sebanyak 54 orang dan kategori tinggi sebanyak 14 orang. Hasil intensi 

turnover yang sedang kemungkinan  dapat dipengaruhi oleh faktor – faktor 

lain seperti usia, lama kerja, keterikatan pada perusahaan, komitmen 

organisasi, promosi, kepuasan kerja, stress kerja, keadilan, dukungan 

managemen, perkembangan karir dan peningkatan kerja. 

      Kemudian terhadap variable budaya organisasi mendapatkan skor Mean 

Empirik (Me) sebesar 75,56 dengan standart deviasi hipotetik (SDh) sebesar 

12 dan Mean Hipotetik (Mh)  sebesar 60. Maka dari itu dapat dilihat budaya 
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organisasi pada karyawan PT. Nasmoco Solo Baru masuk dalam kategori 

golongan tinggi, dengan kategori rendah sebanyak 12 orang, kategori sedang 

sebanyak 42 orang dan kategori tinggi sebanyak 23 orang.  

      Sumbangan efektif budaya organisasi terhadap intensi turnover sebesar 

51,26%. Hal ini dapat menunjukkan bahwa budaya organisasi yang dipegang 

erat oleh karyawan  memberikan kontribusi sebesar 51,26% terhadap 

rendahnya intensi turnover karyawan , sedangkan sebesar 48,74% 

dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak diteliti pada penelitian ini.   

      Selanjutnya dilakukan perhitungan untuk melihat korelasi masing – masing 

aspek budaya organisasi terhadap intensi turnover. Keempat aspek budaya 

organisasi memiliki korelasi yang signifikan dengan intensi turnover yaitu 

integritas, profesionalisme, keteladanan dan penghargaan sumberdaya 

manusia. Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran G.  

      Hasil uji korelasi antara aspek integritas dan intensi turnover memperoleh 

r= -0,432  (p<0,01) yang artinya memiliki hubungan negatif , yakni semakin 

tinggi integritas maka semakin rendah intensi turnovernya. Hal ini sejalan 

dengan penelitian dari Rosalina (2018) yang mengungkapkan jika integritas 

seorang pemimpin mempengaruhi tingi rendahnya keinginan karyawan untuk 

keluar dari pekerjaannya.  

      Aspek profesinalisme memperoleh hasil r= -0,419 (p<0,01) yang artinya 

terdapat korelasi antara aspek profesionalisme dengan intensi turnover . 

Tingkat profesionalisme yang tinngi akan membuat seseorang lebih 

berkomitmen terhadap perusahaan sehingga menurunkan intensi untuk keluar 

(Lestari, 2003) 
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      Kemudian pada aspek keteladanan memperoleh hasil r = -0,419 (p<0,01) 

yang artinya aspek keteladanan dari budaya organisasi berkorelasi dengan 

intensi turnover. Keteladanan seorang pemimpin dapat menciptakan 

pengoranisasian SDM yang baik sehingga dapat mengurangi keinginan 

karaywan untuk berpindah kerja (Iskandar, Marhanah, & Galih Kusuma, 

2015). 

      Aspek budaya organisasi yang terakhir yaitu penghargaan pada sumber 

daya manusia  memperoleh hasil r = -0,321 (p<0,05) yang artinya aspek 

penghargaan pada sumber daya manusia cukup memiliki korelasi dengan 

intensi turnover. Menurut Ridlo (2012) penghargaan terhadap karyawan 

seperti prestasi kerja dan penghargaan atas tanggung jawab tambahan 

adalah salah satu cara untuk mengendalikan intensi turnover.  

      Jika aspek budaya organisasi diurutkan korelasinya terhadap intensi 

turnover dari yang berkorelasi tinggi hingga kerendah adalah sebagai berikut 

integritas, profesionalisme, keteladanan, penghargaan pada sumber daya 

manusia. 

      Berdasarkan hasil analisis data penelitian, maka hipotesis penelitian ini 

diterima. Terdapat korelasi negatif antara budaya organisasi dengan intensi 

turnover. Namun setelah ditelaah lebih lanjut terhadap hasil data awal yang 

didapat menunjukkan adanya masalah pada intensi turnover karyawan. 

Sedangkan berdasarkan perhitungan mean empirik intensi turnover, hasilnya 

intensi turnover pada karyawan termasuk ke dalam kategori sedang. 

       Hal tersebut bisa terjadi karena saat pengisian skala beberapa karyawan 

mengungkapkan jumlah pernyataan skala dirasa terlalu banyak, sehingga 

mungkin berdampak pada pengisian yang sembarangan. Selain itu perbedaan 
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tersebut juga dapat disebabkan karena faktor – faktor lain seperti usia, lama 

kerja, keterikatan pada perusahaan, komitmen organisasi, promosi, kepuasan 

kerja, stress kerja, keadilan, dukungan managemen, perkembangan karir dan 

peningkatan kerja. 

           Menurut peneliti adapun kelemahan pada penelitian ini antara lain :  

1. Wawancara yang dilakukan dengan karyawan kurang mendalam, 

sehingga kurang bisa mewakili keadaan sebenarnya di perusahaan.  

2. Penelitian ini menggunakan metode tryout terpakai sehingga dapat 

mencemari hasil penelitian dengan banyaknya item yang gugur 

terutama pada skala intensi turnover.  

3. Indikator atau kharakteristik subjek yang ditetapkan  kurang  spesifik 

 


