
PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN KEPUASAN KERJA 

TERHADAP TINGKAT TURNOVER INTENTION DI KONVEKSI ULLIN 

COLLECTION, BALUWARTI, PASAR KLIWON, SURAKARTA 

 

SKRIPSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh: 

 

ROI SURYO EPENDI 

NIM. 210715031 

 

Pembimbing: 

 

IKA SUSILAWATI, MM. 

NIP. 197906142009012005 

 

 

JURUSAN EKONOMI SYARIAH 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO 

2019 

  



ABSTRAK 

 

Ependi, Roi Suryo. 2019. Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Kepuasan Kerja 

Terhadap Tingkat Turnover Intention di Konveksi Ullin 

Coolection,Baluwarti, Pasar Kliwon, Surakarta. Skripsi. Jurusan Ekonomi 

Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo. Pembimbing, Ika Susilowati, M.M. 

 

Kata Kunci: Karyawan, Perilaku, Organisasi. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui pengaruh antara gaya 

kepemimpinan terhadap tingkat turnover intention di konveksi Ullin collection, 

Baluwarti, Pasar Kliwon, Surakarta. (2) mengetahui pengaruh kepuasan kerja 

terhadap tingkat turnover intention di konveksi Ullin collection, Baluwarti, Pasar 

Kliwon, Surakarta. (3) mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan dan kepuasan kerja 

terhadap tingkat turnover intention di konveksi Ullin collection, Baluwarti, Pasar 

Kliwon, Surakarta. 

Metode dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Teknik 

pengumpulan data menggunakan angket. Adapun sumber data menggunakan teknik 

sampel jenuh dengan menjadikan seluruh populasi yang berjumlah 31 karyawan-

karyawati di konveksi Ullin collection sebagai sampel. Adapun teknik analisa data 

untuk validitas menggunakan korelasi product moment, uji reliabilitas menggunakan 

Alpha Cronbach, dan uji normalitas menggunaakan kolmogorov-smirnov. Untuk 

menentukan kategori menggunakan standar deviasi dan analisa data menggunakan 

korelasi product moment dan korelasi berganda. 

Dari hasil analisis data menunjukkan bahwa (1)variabel gaya  kepemimpinan 

memiliki koefisien negatif dengan thitung< ttabel atau -0,430 < 2,048.Dengankoefisien 

korelasi dan diperoleh nilai sebesar 0,313 yang menunjukan bahwa korelasi antara 

gaya kepemimpinan dengan turnover intention berada pada tingkatan yang rendah 

atau dapat diartikan H0 diterima dan H1 ditolak. Hal ini menunjukan bahwa variabel 

gaya kepemimpinan tidak memiliki pengaruh terhadap turnover intention. (2)variabel 

kepuasan kerja terhadap turnover intention didapatkan nilai thitung sebesar -

1,311sedangkan ttabel sebesar 2,048 Maka dapat disimpulkan H0 diterima dan H2 

ditolak dengan koefisien korelasi dan diperoleh nilai sebesar 0,380. Yang artinya 

kepuasan kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap turnover 

intention.(3)diketahui nilai fhitung sebesar 2,472. Nilai ini selanjutnya dibandingkan 

dengan nilai ftabel  dengan taraf signifikan 5% adalah 3,34. fhitung sebesar 2,472 < ftabel 

sebesar 3,34. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa H0 diterima dan H3 

ditolak.koefisien korelasi dan diperoleh nilai sebesar 0,387 yang menunjukan bahwa 

korelasi antara gaya kepemimpinan dan kepuasan kerja dengan turnover intention 

berada pada tingkatan yang rendah Yang berarti gaya kepemimpinan dan kepuasan 

kerja secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat 

turnoover intention. 



 



 



 

 

 



 



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manajemen sumber daya manusia menjadi suatu hal yang sangat 

penting karena sumber daya manusia sendiri merupakan suatu rancangan untuk 

mengatur bagaimana memanfaatkan peran sumber daya (tenaga kerja) yang 

dimiliki oleh setiap individu secara efektif dan efisien agar dapat dimanfaatkan 

secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber daya manusia 

adalah faktor yang utama karena menjadi penggerak roda organisasi dalam  

mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan
1
.   

Dalam lingkungan masyarakat yang semakin mengikuti perkembangan 

zaman, manusia sendiri memiliki kedudukan yang sangat penting, karena 

manusia makhluk sosial dan salah satu faktor utama dalam suatu organisasi 

yang dapat menghasilkan suatu produk baik barang maupun jasa. Organisasi 

dalam suatu perusahaan dikatakan berhasil jika sumber daya manusianya di 

dijalankan secara efektif, optimal dan profesional. Mendayagunakan sumber 

daya secara optimal dan profesional karyawan masuk dalam fokus tersebut, 

menggunakan karyawan dalam sebuah organisasi baik dalam perencanaan, 

pelaksanaan hingga pengawasan serta evaluasi dengan tepat sasaran dan sesuai 

dengan yang diinginkan baik oleh karyawan maupun organisasi tempat 

karyawan bernaung. 

                                                           
1
 Nita Ratna Sari. Dkk, Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Turnover Intention, Jurnal 

Administrasi Bisnis (JAB) Vol.27 No.1 Oktober 2015. 
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Dalam manajemen sumber daya manusia peran karyawan sangatlah 

penting bagi berlangsungnya suatu usaha, karyawan merupakan kekayaan 

utama suatu perusahaan, karena tanpa keikutsertaan mereka aktivitas 

perusahaan tidak akan terjadi. Karyawan berperan aktif dalam menetapkan 

rencana, sistem, proses, dan tujuan yang ingin dicapai.
2
 

Karyawan  adalah aset utama perusahaan yang menjadi perancang dan 

pelaku aktif dari setiap aktivitas organisasi. Mereka mempunyai pikiran, 

perasaan, keinginan, status, dan latar belakang pendidikan, usia, dan jenis 

kelamin yang heterogen yang dibawa ke dalam organisasi perusahaan.
3
 

Karyawan merupakan suatu hal yang tidak bisa dianggap remeh dalam 

suatu sistem pengelolaan sumber daya manusia di dalam suatu perusahaan dan 

bagaimana karyawan berperilaku didalamnya. Salah satu bentuk perilaku 

karyawan tersebut adalah turnover intention yang akan berdampak pada suatu 

keputusan karyawan untuk meninggalkan pekerjaannya. 

Turnover intention  merupakan suatu keadaan dimana pekerja atau 

karyawan memiliki sikap kecenderungan dan memiliki niat secara sadar untuk 

mencari pekerjaan lain sebagai alternatif di organisasi yang berbeda. Turnover  

adalah pergerakan keluarnya tenaga kerja dari tempatnya bekerja. Niat keluar 

(turnover intention) juga dapat diartikan sebagai pergerakan tenaga kerja 

keluar dari organisasi. Turnover mengarah pada kenyataan akhir yang dihadapi 

organisasi berupa jumlah karyawan yang meninggalkan organisasi pada 

periode tertentu, sedangkan keinginan karyawan untuk berpindah mengacu 

                                                           
2
 Malayu S.P Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2017),12. 
3
 Ibid., 27. 
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pada hasil evaluasi individu mengenai kelanjutan hubungan dengan organisasi 

yang belum diwujudkan dalam tindakan pasti meninggalkan organisasi. 

Turnover dapat berupa pengunduran diri, perpindahan keluar unit organisasi, 

pemberhentian atau kematian anggota organisasi. 

Gejala turnover dalam suatu perusahaan dapat diukur secara langsung 

dengan menghitung indeks laju turnover  secara kuantitatif, dan dinyatakan 

dengan presentase berdasarkan jangka waktu tertentu. Dalam hal ini harus 

dibedakan turnover   yang dilakukan secara sukarela dan turnover yang 

dilakukan secara formulasi penghitungan yang sering digunakan oleh Mobley 

dan seashore adalah: 

    
 

 
      

Keterangan: 

LSP : Laju seluruh pergantian karyawan 

P  : jumlah keseluruhan pengunduran diri pada jarak yang berbeda, misalnya 

J  : jumlah rata-rata karyawan dalam daftar gaji yang ditelaah
4
 

Atau dengan penjabaran sebagai berikut 

         
             

                           
      

 

                                                           
4
 Ilham Akhsanu Ridho, “Turnover Karyawan “Kajian Literatur””,(Surabaya, PH 

Movement Publications, 2012), 9 
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Menurut Johannes, Edward, dan Rofi’i mengatakan bahwa terkait turnover 

disarankan tidak melebihi 10%. Tingkat turnover intention yang tinggi tersebut 

akan berdampak negatif terhadap suatu perusahaan
5
. Faktor yang dapat 

mempengaruhi turnover adalah kepuasan kerja, kondisi lingkungan beban kerja 

gaji, pelatihan serta bagaimana gaya kepemimpinan mempengaruhinya
6
. 

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Kartono maka dapat diambil 

kesimpulan jika gaya kepemimpina semakin baik maka turnover intention akan 

menurun dan begitu pula sebaliknya. Dan berdasarkan teori itu juga dapat 

disimpulkan bahwa jika kepuasan kerja tinggi maka turnover intention akan 

menurun. 

Menurut Sri Lestari gaya kepemimpinan di konveksi Ullin Collection yang 

ditunjukan oleh atasan kami sangat tegas akan tetapi apabila pekerjaan selesai 

beliau sangat baik terhadap pekerjanya
7
.Menurut Nurlaila saya bekerja disini 

diperbolehkan sambil kuliah di UNU dan atasan saya selalu baik terhadap 

pekerjanyapekerjaan yang saya pegang juga nyaman dan rakan kerja yang selalu 

mendukung
8
. Berdasarkan hsil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa 

pernyataan yang dikemukakan bertentangan dengan teori yang dikemukakan oleh 

kartono. 

                                                           
5
 Agung Tri Utomo, “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional dan Kompensasi 

Terhadap Turnover Intention”, (Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2017),  4.  
6
 Kartono, “Personality, Employee Engagement, Emotional Intellegence, Job Burnout 

Pendekatan dalam Melihat Turover Intention”, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017) 47.   
7
 Sri Lestari, Wawancara, 6 Desember 2018. 

8
 Nurlaila, Wawancar, 6 Desember 2018. 
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Permasalahan turnover intention juga terjadi dalam “Ulin Collection”  

perusahaan bergerak di bidang jasa yang beralamatkan di Baluwati, Pasar Kliwon, 

Surakarta. Berdasarkan observasi yang sudah dilaksanakan pada  bulan September 

sampai dengan November dan data enam bulan terakhir  dapat diketahui tingkat 

perputaran karyawan atau melakukan turnover yaitu 17 orang  karyawan dari 

seluruh jumlah 48 karyawan. Dari data tersebut maka tingkat turnover di “Ullin 

Collection” sebesar 26,15%. Yang diperoleh melalui rumus      
 

 
         

Tabel 1.1 

Data Turnover Perbulan 

 

Data turnover intention  di konveksi Ullin Collection bulan September 

2018- Februari 2019 

Bulan  Total 

Karyawan 

Masuk  Keluar  Turnover 
 

 
     

 

September  28 3 3  

      
     

= 8.82% 

Oktober  31 5 2  

      
     

= 5.26% 

November 34 6 3  

      
     

= 3.67% 

Desember  34 3 3  

      
     

= 7.5% 

Januari 33 3 4  

      
     

= 10% 

Februari  31 - 2  

      
     

= 6.45% 
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Tabel 1 menunjukan angka turnover pada konveksi Ullin Collection  

selama bulan September 2018 sampai bulan Februari 2019. Berdasarkan tabel 

diatas dapat diketahui tingkat turnover  dalam setiap bulannya. Pada bulan 

September tingkat turnover  sebesar 8.82%, Oktober 5.26%, November 3.67%, 

Desember 7.5%, Januari 10%, dan pada bulan Februari tingkat turnover 6.45%. 

Dari data tersebut dapat diketahui tingkat turnover paling tinggi yaitu pada bulan 

Januari, dan tingkat turnover paling rendah yaitu pada bulan November.  

Tabel 1.2 

Data Turnover Total 

 

Data turnover intention  di konveksi Ullin Collection bulan September 

2018- Februari 2019 

Bulan  Total 

karyawan 

akhir 

Masuk  Keluar  Turnover 
 

 
     

September 

– februari 

28 20 17   

        
     

= 26.15% 

Total karyawan bulan akhir 31 

 

Tabel 2 menunjukan keseluruhan total turnover di konveksi Ullin 

Collection selama 6 bulan yaitu bulan September, Oktober, November, 

Desember, Januari  dan bulan Februari berdasarkan hasil  data yang telah 

dinalisis dan telah dihitung menurut rumus yang dikemukakan oleh Ilham 

akhsanu Ridho mendapatkan hasil data  total turnover Intention nya adalah 

26,15%.  
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Tabel 1.3 

Data PenyebabTurnover 

 

No  Penyebab  Perilaku yang cenderung 

terjadinya turnover intentions 

F Persenta

se 

1 Kondisi 

lingkungan 

Perusahaan yang sangat dekat 

dengan jalan umum. 

1  

  
     

= 10% 

 

2 Kepuasan 

kerja 

Pekerjaan yang terasa sangat 

menjenuhkan. 

Gaji yang diberikan tidak sesuai 

UMR 

Izin cuti yang diberikan sangat 

terbatas 

4  

  
     

= 40% 

3 Gaya 

kepemimpinan 

Pemimpin yang dirasa kurang adil 

terhadap semua karyawan. 

Raut muka yang ditunjukan selalu 

keras  

job discription yang diberikan 

selalu berubah-ubah 

3  

  
     

= 30% 

4 Beban kerja Sistem lembur malem yang terlalu 

berlebihan dengan insentif yang 

minimum. 

1  

  
     

= 20% 

 

Berdasarkan hasil pra survei terhadap 10 karyawan diatas dapat 

dirumuskan bahwa faktor penyebab turnover intention pada konveksi Ullin 

Collection terdapat dua faktor tertinggi yakni factorkepuasan kerja dengan 

jumlah 40% dan gaya kepemimpinan yang memperoleh 30%. 

Kepemimpinan  adalah suatu kegiatan dan kemampuan dari seseorang 

atau beberapa orang atas dasar kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk 

menggerakan dan mempengaruhi pihak lain. Sedangkan gaya atau  style 

kepemimpinan yang banyak mempengaruhi perilaku pengikut-pengikunya 

istilah gaya secara kasar adalah sama dengan cara yang digunakan pemimpin di 

dalam mempengaruhi para pengikutnya.  
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Kepemimpinan yang efektif yang efektif muncul jika dilakukan oleh 

pemimpin yang ideal atau efektif. Menurut hasil survey terhadap 161 manajer 

yang merupakan peserta program pendidikan sekolah Bisnis Harvard 

University ditemukan karakteristik yang diperlukan pemimpin yang efektif, 

sebagai mana berikut: pemimpin mampu mengembangkan, melatih dan 

mengayomi bawahan, pemimpin harus mampu berkomunikasi secara efektif 

dengan bawahan, pemimpin mampu memberikan informasi kepada bawahan 

mengenai apa yang diharapkan perusahaan, mampu menetapkan standart hasil 

kerja yang tinggi, mampu mengenali bawahan serta kemampuannya , mampu 

memberikan informasi kepada bawahan mengenai kondisi perusahaan. 

Waspada terhadap kondisi moral perusahaan dan selalu berusaha untuk 

meningkatkannya, bersedia melakukan perubahan dalam melakukan sesuatu 

dan menghargai prestasi bawahan
9
. 

Gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh 

seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain 

seperti yang ia lihat. Dalam hal ini usaha menyelaraskan persepsi diantara 

orang yang akan mempengaruhi perilaku dengan orang orang yang perilakunya 

akan dipengaruhi menjadi amat penting kedudukannya.
10

 Kualitas  dari 

kepemimpinan seringkali dianggap sebagai faktor terpenting dalam 

keberhasilan atau kegagalan organisasi baik yang berorientasi bisnis maupun 

publik, biasanya dipersiapkan sebagai keberhasilan atau kegagalan pimpinan. 

                                                           
9
 Eka Nuraini Rachmawati,  Paradikma Baru Manajemen Sumberdaya Manusia Sebagai 

Basis Meraih Keunggulan Kompetitif, (Yogyakarta:  Ekonosia, 2004), 73. 
10

 Miftah Thoha, Kepemimpinan Dalam Manajemen, (Jakarta:  PT. Raja Grafindo 

Persada, 2015), 49. 
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Pemimpin berkaitan dengan proses yang disengaja dari seseorang untuk 

menekankan pengaruhnya yang kuat terhadap orang lain untuk membimbing, 

membuat struktur, memfasilitasi aktivitas dan hubungan didalam kelompok 

atau organisasi. Berdasarkan definisi kepemimpinan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa untuk menjadi pemimpin itu tidaklah mudah, banyak hal-hal atau 

syarat-syarat tertentu yang harus dimiliki. Jadi hakekat kepemimpinan adalah 

kemampuan memengaruhi pihak lain, maka keberhasilan seorang pemimpin 

tergantung pada kemampuannya untuk mempengaruhi itu. 

Keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya tidak hanya 

bergantung pada sarana dan prasarana yang ada tetapi juga tergantung pada 

kinerja karyawannya. Setiap perusahaan akan berusaha meningkatkan kinerja 

karyawannya  dengan memenuhi kebutuhannya dalam mencapai kepuasan 

kerja karyawan. 

Kepuasan kerja (job satisfaction) adalah kegiatan emosional yang 

menyenangkan atau tidak menyenangkan dengan mana para karyawan 

memandang pekerjaan mereka.  Kepuasan kerja mencerminkan perasaan 

seseorang terhadap pekerjaannya. 

Kepuasan kerja dalam pekerjaan adalah kepuasan kerja yang dinikmati 

dalam pekerjaan dengan memperoleh pujian hasil kerja, penempatan, 

perlakuan, peralatan, dan suasana lingkungan kerja yang baik. Karyawan yang 

lebih suka menikmati kepuasan kerja dalam pekerjaan akan lebih 

mengutamakan pekerjaannya dari pada balas jasa walaupun balas jasa itu 

penting. 
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Kepuasan kerja di luar pekerjaan adalah kepuasan kerja karyawan yang 

dinikmati diluar pekerjaan dengan besarnya balas jasa yang akan diterima dari 

hasil kerjanya, karyawan yang lebih suka menikmati kepuasannya di luar 

pekerjaan lebih mempersoalkan balas jasa daripada pelaksanaan tugas-

tugasnya. 

Kepuasan kerja kombinasi dalam dan luar pekerjaan adalah kepuasan 

kerja yang dicerminkan oleh sikap emosional yang seimbang antara balas jasa 

dengan pelaksanaan pekerjaannya. Karyawan yang lebih menikmati kepuasan 

kerja kombinasi dalam dan luar pekerjaan akan merasa puas jika hasil kerja dan 

balas jasanya dirasa adil dan layak
11

. Ketidakpuasan kerja telah sering 

diidentifikasi sebagai suatu alasan yang penting yang dapat menyebabkan 

individu meninggalkan pekerjaannya. Ketidakpuasan kerja memiliki suatu 

pengaruh langsung pada sikap ingin keluar. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melalukan penelitian ilmiah 

yang berjudul: “Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Kepuasan Kerja Terhadap 

Tingkat Turnover Intention di Konveksi Ullin Collection, Baluwarti, Pasar 

Kliwon, Surakarta”. 

B. Rumusan Masalah 

Agar pembahasan ini lebih sistematis dan tidak melebar dari ruang 

lingkup pembahasan, maka peulis perlu memfokuskan beberapa masalah yang 

akan menjadi kerangka dalam penyusunan skripsi. Adapun yang menjadi 

rumusan masalah dalam judul ini adalah: 

                                                           
11

 Malayu S.P Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, 202. 
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1. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap  tingkat turnover 

intention di konveksi Ullin Collection Baluwarti, Pasar Kliwon, Surakarta?  

2. Apakah kepuasan kerja berpengaruh  terhadap tingkat turnover intention di 

konveksi Ullin Collection Baluwarti, Pasar Kliwon, Surakarta? 

3. Apakah  gaya kepemimpinan dan kepuasan kerja berpengaruh terhadap 

tingkat turnover intention di konveksi Ullin Collection Baluwarti, Pasar 

Kliwon, Surakarta? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas yaitu memiliki tujuan: 

1. Untuk mengetahui  pengaruh gaya kepemimpinan terhadap tingkat turnover 

intention di konveksi Ullin Collection Baluwarti, Pasar Kliwon, Surakarta. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap tingkat turnover 

intention di konveksi Ullin Collection Baluwarti, Pasar Kliwon, Surakarta. 

3. Untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan dan kepuasan kerja 

terhadap tingkat turnover intention di konveksi Ullin Collection Baluwarti, 

Pasar Kliwon, Surakarta 

D. Kegunaan Penelitian 

Dari penelitian tentang “Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Kepuasan 

Kerja Terhadap Tingkat Turnover Intention di Konveksi Ullin Collection, 

Baluwarti, Pasar Kliwon, Surakarta”.Berdasarkan penulisan di atas semuga 

memberikan manfaat secara Teoritis dan Praktis: 
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1. Kegunaan secara teoritis 

a. Bagi para akademisi: Sebagai sumbangan pemikiran informasi bagi 

pihak-pihak yang memerlukan khususnya bagi penulis sendiri dan pihak 

lain yang memerlukan, serta dapat mengetahui bagaimana pengaruh gaya 

kepemimpinan dan kepuasan kerja terhadap tingkat turnover intention. 

b. Bagi para peneliti: Memberikan kontribusi pemikiran terhadap faktor-

faktor yang mempengaruhi turnover intention. 

2. Kegunaan secara praktis 

a. Penelitian ini diharapkan memberikan bahan pertimbangan pengetahuan  

mengenai ilmu ekonomi syariah dan wawasan dalam memahami faktor-

faktor yang dapa mempengaruhi terjadinya turnover intention. Selain itu 

dapat di jadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya untuk 

disempurnakan. 

E. Sistematika Penulisan 

Laporan hasil penelitian ini akan disusun menjadi tiga bagian utama 

yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Pembahasan dalam penelitian 

terdiri dari lima bab dan sitiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun 

sistematika pembahasan pada penelitian kuantitatif ini adalah sebagai berikut: 

BAB 1. PENDAHULUAN 

Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan 

sistematika penulisan. 
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BAB II. LANDASAN TEORI 

Bab kedua adalah teori, yang berisi penelitian terdahulu, kerangka 

berfikir dan hipotesis, yang berisi tentang landasan teori, penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. Bab ini 

dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam menjawab hipotesis. 

BAB III. METODE PENELITIAN 

Bab ketiga adalah metode penelitian, yang meliputi rancangan 

penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional, populasi dan 

sampel, jenis dan sumber data, metodepengumpulan data, metode 

pengolahan dan analisis data. 

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab keempat adalah hasil dan pembahasan yang berisi hasil pengujian 

instrumen yang berisi validitas dan reliabilitas, hasil pengujian 

deskripsi, hasil pengujian hipotesis, dan pembahasan. 

BAB V. PENUTUP 

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Bab ini 

dimaksudkan agar pembaca dan penulis mudah dalam melihat inti dari 

hasil penelitian. 
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BAB II 

TEORI, PENELITAN TERDAHULU, KERANGKA BERFIKIR 

DAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Gaya Kepemimpinan 

a. Pengertian kepemimpinan 

Untuk mengetahui bagaimana gaya kepemimpinan seseorang 

pemimpin maka harus dilihat berdasarkan pengertian-pengertian dari 

berbagai tokoh sebagaimana berikut: 

pemimpin berasal dari kata  leader dan kepemimpinan dari kata 

leadership. Pemimpin adalah orang yang paling berorientasi pada hasil, 

ketika hasil tersebut akan diperoleh jika pemimpin mengetahui  sesuatu 

yang diinginkannya. 

 pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki superioritas 

tertentu sehingga memiliki kewibawaan dan kekuasaan untukk 

menggerakkan orang lain melakukan usaha bersama guna mencapai 

sasaran tertentu
1
. 

Sedangkan kepemimpinan melibatkan hubungan pengaruh yang 

mendalam antar orang yang menginginkan perubahan yang signifikan, 

yang mencerminkan tujuan  yang dimiliki bersama oleh pemimpin dan 

pengikutnya (bawahan). Kepemimpinan dapat diartikan sebagai proses 

mempengaruhi dan mengarahkan para pegawai dalam melakukan 

                                                           
1
 Kartini Kartono, Pemimpin dan Kepemimpinan,(Jakarta: Rajawali Pers, 2011) 34 
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pekerjaan yang telah ditugaskan kepada mereka. Kepemimpinan menurut 

berbagai tokoh yaitu: 

1) Stoner mendefinisikan bahwa kepemimpinan adalah sebagai suatu 

proses pengarahan dan memberikan pengaruh pada kegiatan-kegiatan 

dari sekelompok anggota yang saling berhubungan
2
. 

2) Freeman dan Gilbert , medefinisikan kepemimpinan adalah the 

process of directingand influencing the task-related activities of group 

members. Kepemimpinan adalah proses dalam mengarahkan dan 

mempengaruhi para anggota dalam hal berbagai aktivitas yang harus 

dilakukan. 

3) Griffin membagi pengertian kepemimpinan menjadi 2 konsep yaitu 

proses dan sebagai atribut. Sebagai proses, kepemimpinan difokuskan 

kepada apa yang dilakukan oleh para pemimpin, yaitu proses dimana 

para pemimpin menggunakan pengaruhnya untuk memperjelas tujuan 

organisasi bagi para pegawai, bawahan,atau yang dipimpinnya, 

memotivasi mereka untuk mencapai tujuan tersebut, serta membantu 

menciptakan suatu budaya produktif dalam organisasi. Adapun dari 

sisi atribut, kepemimpinan adalah kumpulan karakteristik yang harus 

dimiliki oleh seorang pemimpin
3
. 

4) Handoko mendefinisikan kepemimpinan suatu kegiatan dan 

kemampuan dari seseorang atau beberapa orang atas dasar 

                                                           
2
  Hani Handoko, Manajemen edisi 2, (Yogyakarta: BPFE, 2015) 292. 

3
  Erni Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah, Pengantar Manajemen edisi 

pertama,(Jakarta: Kencana, 2005) 255.  
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kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk menggerakkan dan 

mempengaruhi pihak lain. 

5) Yukl, kepemimpinan berkaitan dengan proses yang disengaja dari 

seseorang untuk menekankan pengaruhnya yang kuat terhadap orang 

lain untuk membimbing, membuat struktur untuk menfasilitasi 

aktivitas dan hubungan didalam kelompok atau organisasi. 

6) Fred E. Fiedler mendefinisikan kepemimpinan adalah individu 

didalam kelompok yang memberikan tugas pengarahan dan 

pengorganisasian yang relevan dengan kegiatan-kegiatan kelompok
4
. 

b. Devinisi Gaya Kepemimpinan 

Sedangkan gaya kepemimpinan adalah tindakan untuk 

mempengaruhi orang lain. Demi terwujudnya tujuan yang diharapkan 

maka diperlukan penerapan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan 

organisasi tersebut. menurut pandangan berbagai tokoh yang merupakan 

sependapat dengan tokoh yang lain yaitu pandangan berbagai tokoh 

terhadap gaya kepemimpinan sebagai berikut: 

1) Pandangan Hersey dan Blanchard dalam bukunya Miftah Thoha, gaya 

kepemimpinan merupakan norma yang digunakan sewaktu mencoba 

mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang dilihat orang lain 

tersebut
5
. 

                                                           
4
 Dadang Suhardan, dkk, Manajemen Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2017) 125. 

5
 Miftah Thoha, Kepemimpinan Dalam Manajemen, 66. 
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2) Menurut Kartini Kartono gaya atau style hidupnya pemimpin harus 

mempunyai sifat, kebiasaan, tempramen, watak, kepribadian sehingga 

dapat memunculkan beberapa tipe kepemimpinan
6
. 

Pada hakikatnya perilaku dasar pemimpin yang mendapatkan 

tanggapan para pengikutnya, maka ketika pemimpin tersebut melakukan 

proses pemecahan masalah dan pembuatan keputusan, empat gaya dasar 

yang diuraikan dimuka dapat diaplikasikan dan diidentifikasi dengan 

suatu proses pengambilan keputusan tersebut
7
. Untuk menentukan gaya 

kepemimpinan yang sesuai pada situasi yang dihadapi pemimpin, 

pertama-tama harus menetapkan taraf kematangan individu atau 

kelompok dalam hubungan dengan tugas khususnya yang diharapkan 

pemimpin untuk mereka selesaikan. 

Hersey dan Blanchard mengemukakan empat  gaya 

kepemimpinan sebagaimana berikut: 

1) Telling/Konsultatif, yaitu perilaku pemimpin dengan tugas tinggi dan 

hubungan rendah. Gaya ini mempunyai ciri komunikasi satu arah. 

Pemimpin yang berperan dan mengatakan apa, bagaimana, kapan, dan 

dimana tugas harus dilaksanakan.  

2) Selling/Instruktif, yaitu perilaku pemimpin dengan tugas tinggi dan 

hubungan tinggi. Kebanyakan pengarahan masih dilakukan pemimpin, 

                                                           
6
 Kartini Kartono, Pemimpin dan Kepemimpinan,(Jakarta: Rajawali Pers, 2011) 34 

7
 Miftah Thoha, Kepemimpinan Dalam Manajemen,70. 
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tetapi sudah mencoba komunikasi dua arah dengan dukungan sosio 

emosional  untuk menawarkan keputusan. 

3) Participating, yaitu perilaku pemimpin dengan hubungan tinggi dan 

tugas rendah. Pemimpin dan pengikut sama-sama memberikan andil 

dalam mengambil keputusan melalui komunikasi dua arah dan yang 

dipimpin cukup mampu dan cukup berpengalaman untuk 

melaksanakan tugas. 

4) Delegating, yaitu perilaku pemimpin dengan hubungan rendah dan 

tugas rendah. Gaya ini memberikan kesempatan pada yang dipimpin 

untuk melaksanakan tugas mereka sendiri melalui pendelegasian dan 

supervisi yang bersifat umum. Yang dipimpin adalah orang yang 

sudah matang dalam melakukan tugas dan matang pula secara 

psikologis.
8
 

c. Indikator-indikator Gaya Kepemimpinan 

Sedangkan menurut Kartini Kartono menyatakan indikator- 

indikator gaya kepemimpinan sebagai berikut
9
. 

1) Sifat 

Sifat seorang pemimpin sangar lah memiliki peran yang sangat 

besar terhadap gaya kepemimpinan untuk menentukan tingkat 

keberhasilan serta ditentukan oleh kemampuan pribadi pemimpin. 

 

 

                                                           
8
 Dadang Suhardan, dkk, Manajemen Pendidikan,140. 

9
 Kartini Kartono, Pemimpin dan Kepemimpinan,(Jakarta: Rajawali Pers, 2011) 34 
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2) Kebiasaan 

Kebiasaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara 

terus menerus dan dilakukan secara sadar untuk menggerakkan 

kepribadiannya sehingga kegiatan tersebut menjadi kebiasaan dalam 

memimpin.
10

 

3) Tempramen  

Istilah tempramen menunjukan cara bereaksi atau bertingkah 

laku yang bersifat tetap. Tempramen ini akan diimbangi oleh watak, 

yaitu suatu pola tingkah laku yang khas yang terdapat pada 

seseorang.
11

 

4) Watak 

Leland E. Hinsie, Jacob Satzky berpendapat watak yaitu 

Character is defined as the pattern of behavior characteristic for a 

given individual. Yang artinya karakter didefinisikan sebagai pola 

karakteristik perilaku untu individu tertentu.
12

 

5) Kepribadian  

Erich Fromm mendefinisikan by personality I understand the 

totality of inheried aquired psycihic qualities whitch are 

Characteristic of one individual and which make the individual unique 

yang artinya kepribadian adalah merupakan keseluruhan kualitas 

                                                           
10

 Kartini Kartono, Pemimpin dan Kepemimpinan,34 
11

 Ibid . 
12

 Ibid. 
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psikis yang diwarisi dan bagian mana yang diperoleh yang khas pada 

seseorang yang membuatnya unik.
13

 

d. Tipe-tipe Pemimpin 

Adapun tipe-tipe pemimpin yang sudah banyak ditulis oleh 

berbagai tokoh besar sebagaimana berikut: 

1) Kepemimpinan Kharismatik: kemampuan untuk mempengaruhi 

pengikut berdasarkan bakat supra natural dan kekuatan yang menarik. 

Jadi pemimpin kharismatik adalah mereka yang memiliki pengaruh 

kharismatik terhadap para pendukung mereka dalam tingkat yang 

tinggi secara luar biasa. Karakteristik dari pemimpin kharismatik yaitu 

percaya diri, visi yang jelas, kemampuan untuk mengungkapkan visi 

dengan gamblang, keyakinan yang kuat mengenai visi itu, kepekaan 

lingkungan, dipahami sebagai agen perubahan
14

. 

2) Kepemimpinan Transaksional: pemimpin mengenalkan apa yang 

diinginkan atau disenangi para pengikutnya dan membantu mereka 

mencapai pelaksanaan yang menghasilkan penghargaan yang 

memuaskan . pemimpin ini memiliki karakteristik imbalan tergantung, 

manajemen dan pengecualian, laizes-faire. 

3) Kepemimpinan Transformasional: yaitu kemampuan untuk 

memberikan inspirasi dan memotivasi para pengikutnya untuk 

mencapai hasil-hasil yang lebih besar daripada yang direncanakan 

secara orisinil dan untuk imbalan internal. Pemimpin ini memiliki 

                                                           
13

 Kartini Kartono, Pemimpin dan Kepemimpinan,34 
14

 Eka Nuraini Rahmawati, Paradikma Baru Manajemen Sumber Daya Manusia Sebagai 

Basis Meraih Keunggulan Kompetitif, 70. 
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karakteristik kharisma,  inspirasi, rangsangan intelektual, 

pertimbangan yang individual. 

2. Kepuasan Kerja 

a. Devinisi Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja merupakan salah satu faktor yang sangat penting 

untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal. Ketika seseorang 

merasakan kepuasan dalam bekerja, ia akan berupaya semaksimal 

mungkin dengan segenap kemampuan yang dimilikinya untuk 

menyelesaikan pekerjaannya. Adapun devinisi kepuasan kerja dari 

berbagai tokoh sebagai berikut: 

1) Robbins, mendefinisikan kepuasan kerja sebagai sikap umum terhadap 

pekerjaan seseorang, selisih antara banyaknya ganjaran yang diterima 

seorang pekerja, dan banyaknya imbalan yang mereka yakini harus 

diterima.
15

 

2) Locke, mengatakan bahwa kepuasan kerja sebagai reaksi individual 

terhadap pengalaman kerja dan diartikan sebagai komponen kognitif 

dari pengalaman kerjanya.
16

 

3) Handoko, mengatakan bahwa kepuasan kerja merupakan keadaan 

emosional yang menyenangkan para karyawannya memandang 

                                                           
15

 Mila Badriyah, Manajemen Sumber Daya Manusia,(Bandung: Pustaka Setia, 2015) 

227-228. 
16

  Malayu S.P Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi, (Jakarta: PT 

Bumi Aksara, 2017), 283. 
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pekerjaan mereka. Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang 

terhadap pekerjaannya.
17

 

4) Kepuasan kerja adalah sikap emosional yang menyenangkan dan 

mencintai pekerjaanya. Sikap ini dicerminkan oleh moral kerja, 

kedisiplinan, dan prestasi kerja.
18

 

b. Teori-teori Kepuasan Kerja 

Teori kepuasan kerja mencoba mengungkapkan apa yang 

membuat sebagian orang lebih puas terhadap pekerjaannya daripada 

beberapa lainnya.
19

 Diantara teori kepuasaan kerja yaitu sebagai berikut: 

1) Two-Faktor Theory 

Teori duafaktor merupakan teori kepuasan kerja yang 

menganjurkan bahwa kepuasan (satisfaction) dan (dissatisfaction) 

ketidakpuasan, merupakan bagian dari kelompok variabel yang 

berbeda yaitu motivator dan hygiene faktor. 

Pada umumnya orang mengharapkan bahwa faktor tertentu 

memberikan kepuasan apabila tersedia dan menimbulkan 

ketidakpuasan apabila tidak ada. Ketidakpuasan dihubungkan dengan 

kondisi disekitar pekerjaan (seperti kondisi kerja, pengupahan, 

keamanan, kualitas pengawasan, dan hubungan dengan orang lain) 

dan bukannya dengan pekerjaan itu sendiri. Karena faktor ini 

                                                           
17

 Hani Handoko, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia,(Yogyakarta: 

BPFE-Yogyakarta, 2001), 193. 
18

  Malayu S.P Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi, 285. 
19

 Kaswan, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Keunggulan Bersain 

Organisasi,(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012) 285. 
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mencegah reaksi negatif, dinamakan sebagai hygiene atau 

maintennance factors. 

Sebaliknya, kepuasan ditarik dari faktor yang terkait dengan 

pekerjaan itu sendiri atau hasil dari padanya, seperti sifat pekerjaan, 

prestasi dalam pekerjaan, peluang promosi dan kesempatan untuk 

pengembangan dari dan pengakuan. 

Teori dua faktor dikembangkan oleh Frederick Herzberg 

menyatakan bahwa karakteristik kerja dapat dikelompokkan menjadi 

dua kategori, yang pertama penyebab ketidakpuasan (dissatisfaction) 

yang disebut extrinsic factor/factor hygiene  atau faktor pemeliharaan. 

Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka dapat menyebabkan 

ketidakpuasan kerja, tetapi jika terpenuhi belum tentu menjamin 

kepuasan kerja. Adapun yang termasuk faktor-faktor hygiene adalah 

gaji, kebijakan pengawasan, hubungan antara atasan denganbawahan, 

kondisi kerja, keamanan kerja, dan status pekerjaan. Kategori kedua  

adalah penyebab kepuasan (satisfaction) yang disebut intrinsic 

factor/motivator factor. Adapun yang termasuk faktor-faktor ini 

adalah prestasi, pengakuan, tanggung jawab, pekerjaan itu sendiri. 

2) Value Theory 

Menurut teori ini kepuasan kerja terjadi pada tingkatan dimana 

hasil pekerjaan diterima individu seperti diharapkan. Semakin banyak 

orang menerima hasil, akan semakin puas. Semakin sedikit mereka 

menerima hasil, akan kurang puas. Value theory  memfokuskan pada 
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hasil manapun yang menilai orang tanpa memperhatikan siapa 

mereka. Kunci menuju kepuasan dalam pendekatan ini adalah 

perbedaan antara aspek pekerjaan yang dimiliki dan diinginkan 

seseorang. Semakin besar perbedaan, semakin rendah kepuasan orang. 

Teori ini menganjurkan bahwa kepuasan kerja dapat diperoleh 

dari banyak faktor. Oleh karena itu, cara yang efektif untuk 

memuaskan pekerjaan adalah dengan menemukan apa yang mereka 

inginkan dan apabila mungkin memberikannya.
20

 

3) Teori keadilan (Equity Theory) 

Teori ini pertama ini dikemukakan oleh Zaleznik, kemudian 

dikembangkan oleh Adam. Teori ini menunjukan kepada seseorang 

merasa puas atau tidak puas atas situasi tergantung pada perasaan adil 

(equity) atau tidak adil (inequity) perasaan adil dan tidak adil atas 

situasi didapat oleh setiap orang dengan cara membandingkan dirinya 

dengan orang lainpada tingkat dan jenis pekerjaan yang sama, pada 

tempat maupun ditempat yang berbeda.
21

 

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja dipengaruhi oleh bermacam-macam faktor yang 

satu sama lain saling berkaitan. Meskipun masing-masing faktor tidak 

mungkin dapat dipisahkan secara sempurna, tetapi dengan analisis 

statistik faktor-faktor tersebut dapat dipisahkan sehingga dapat 

                                                           
20

  Kaswan, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Keunggulan Bersain Organisasi, 

286 
21

  Ristia Pawesti, Rinandita Wikansari, Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Intensi 

Turnover Karyawan di Indonesia, jurnal Ecopsy, Volume 3, Nomor 2, Agustus 2016. 
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memberikan petunjuk adanya pengaruh antara faktor-faktor tersebut 

dengan kepuasan kerja. 

Menurut Kreitner dan Kinicki terdapat lima faktor yang dapat 

mempengaruhi timbulnya kepuasan kerja, yaitu sebagai berikut:
22

 

1) Need Fulfillment (pemenuhan kebutuhan) 

Model ini dimaksudkan bahwa kepuasan ditentukan oleh 

tingkatan karakteristik pekerjaan memberikan kesempatan pada 

individu untuk memenuhi kebutuhannya. 

2) Discrepancies (perbedaan) 

Model ini menyatakan bahwa kepuasan merupakan suatu hasil 

memenuhi harapan. Pemenuhan harapan mencerminkan perbedaan 

antara apa yang diharapkan dan apa yang diperoleh individu dari 

pekerjaan. Apabila harapan lebih besar daripada apa yang diterima, 

orang akan tidak puas. Sebaliknya, diperkirakan individu akan puas 

apabila mereka menerima manfaat di atas harapan. 

3) Value attainment (pencapaian nilai) 

Gagasan value attainment adalah bahwa kepuasan merupakan 

hasil dari persepsipekerjaan yang memberikan pemenuhan nilai kerja 

individual yang penting. 

4) Equity (keadilan) 

Dalam model ini dimaksudkan bahwa kepuasan merupakan 

fungsi dari seberapa adil individu diperlukan di tempat kerja. 

                                                           
22

 Kaswan, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Keunggulan Bersain Organisasi, 

286. 
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Kepuasan merupakan hasil dari persepsi orang bahwa perbandingan 

antara hasil kerja dan inputnya relatif lebih menguntungkan 

dibandingkan dengan perbandingan antara keluaran dan masukan 

pekerjaan lainnya. 

5) Dispositional/genetic components (komponen genetik) 

Model ini didasarkan pada keyakinan bahwa kepuasan kerja 

sebagian merupakan fungsi sifat pribadi dan faktor genetik. Model 

menyiratkan perbedaan individu hanya mempunyai arti penting untuk 

menjelaskan kepuasan kerja seperti halnya karakteristik lingkungan 

pekerjaan.
23

 

d. Indikator-indikator Kepuasan Kerja 

Indikator kepuasan kerja menurut bukunya Kaswan 

mengemukakan ada lima indikator kepuasan kerja, sebagaimana berikut: 

1) Pekerjaan itu Sendiri 

Dalam indikator ini yaitu pekerjaan itu sendiri  dapat membuat 

individu puas, ia menikmati pekerjaannya sendiri tampak terpengaruh 

oleh faktor lain, hal ini karena faktor lain sudah tercukupi. 

Dalam penelitian Judge dan Locke disebutkan bahwa bila 

seseorang karyawan dalam sebuah organisasi memiliki otonomi yang 

tinggi, kebebasan menentukan tugas-tugas dan jadwal kerja sendiri, 

perubahan dalam variabel ini memberi pengaruh yang secara besar 

pula terhadap kepuasan kerja. 

                                                           
23

 Kaswan, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Keunggulan Bersain Organisasi, 

287 
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2) Gaji/upah 

Gaji merupakan sistem ganjaran moneter yang diterima 

individu sebagai imbal jasa atas keterlibatannya dalam rangka 

mencapai tujuan dan kinerja organisasi. Gaji yang diterima dari ia 

bekerja memberikan jawaban atas kebutuhan individu dan keluarga, 

inilah yang menjadi alasan mengapa karyawan memiliki kinerja yang 

tinggi terhadap pekerjaannya apabila masalah gaji yang sesuai ini 

dapat dipenuhi oleh suatu perusahaan. 

Individu akan merasakan kepuasan dalam bekerja karena 

sistem penggajian yang seimbang antara produktivitas yang 

dikeluarkan dengan imbalan yang diterima. 
24

 

3) Kesempatan Promosi 

Kesempatan promosi, individu mendapat kesempatan promosi 

karena prestasi kinerjanya. Promosi berarti penaikan jabatan. 

Menerima kekuasaan dan tanggung jawab lebih besar dari kekuasaan 

dan tanggung jawab sebelumnya. 

Tindakan promosi oleh pimpinan terhadap bawahan. Pada 

umumnya tidak dapat dinyatakan dengan jelas. Sebab hal itu banyak 

tergantung kepada beberapa hal yang sulit untuk diketahui 

sebelumnya.
25

 

 

 

                                                           
24

 Kaswan, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Keunggulan Bersain Organisasi, 

287. 
25
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4) Supervisi  

Menurut Gibson menyatakan pemimpin yang dapat 

menerapkan gaya kepemimpinan yang tepat akan dapat memuaskan 

bawahannya. Hal itu akan tercermin pada sikap bawahannya yang 

cenderung patuh kepada atasannya, dan akan mempunyai semangat 

kerja yang tinggi. 

5) Rekan Kerja 

Hal ini merupakan faktor yang penting dalam menciptakan 

kepuasan kerja karena bagaimana juga manusia merupakan makhluk 

sosial yang pasti membutuhkan interaksi dengan individu lain. Tidak 

mungkin seorang individu akan selalu mengandalkan dirinya sendiri, 

karena setiap individu mempunyai batas kemampuannya masing-

masing. Dengan terciptanya hubungan yang baik di antara rekan 

sekerja maka rasa nyaman dan aman dalam bekerja akan tercipta di 

dalamnya sehingga kepuasan kerja dapat terwujud.
26

 

3. Turnover Intention 

a. Devinisi Turnover Intention 

Pergantian karyawan merupakan persoalan yang penting bagi 

perusahaan dan karyawan. Dari sudut pandang perusahaan, pergantian 

karyawan dapat memberikan gambaran mengenai biaya yang tidak 

sedikit menyangkut nilai perekrutan, pelatihan dan biaya yang telah 

dikeluarkan untuk mengatasi pergantian karyawan dan berbagai biaya 

                                                           

26
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tidak langsung seperti kehilangan karyawan yang telah mengerti tentang 

berbagai pekerjaan dalam perusahaan tersebut. Dari sudut pandang 

karyawan, pergantian karyawan dapat menimbulkan konsekuensi positif 

dan atau negatif.
27

 Adapun devinisi dari turnover intention dari berbagai 

tokoh sebagai berikut:  

1) Zeffan mendevinisikan turnover intention adalah kecenderungan atau 

niat karyawan untuk berhenti bekerja dari pekerjaannya
28

. 

2) Bluedorn mendevinisikan turnover intenton merupakan 

kecenderungan sikap atau tingkat dimana seorang karyawan memiliki 

kemungkinan untuk meninggalkan organisasi atau mengundurkan diri 

secara sukarela dari pekerjaannya
29

. 

3) Pasewark dan strawser mendevinisikan turnover intention (intensi 

keluar/niat keluar) mengacu pada keinginan karyawan untuk mencari 

alternatif pekerjaan lain yang belum diwujudkan dalam bentuk 

tindakan nyata.
30

 

4) Kartono mendevinisikan turnover intention  sebagai perilaku sejauh 

mana pegawai berniat untuk meninggalkan atau tetap menjadi bagian 

diorganisasi atau perusahaan.
31
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  Ana Sri Wahyuni, analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Turnover Intention 

(Niat Keluar) Karyawan Pada Peusahaan Kontruksi, Jurnal Rekayasa Sipil, Volume 8 nomor 2, 

2014. 
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 Gama Dwi Syafrizal, “Analisis Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Turnover 
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 Nita Ratna Sari,dkk, Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Turnover Intention, Jurnal  

Administrasi Bisnis, Volume 27 nomor 1 Oktober 2015. 
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Turnover Intention (keinginan berpindah) karyawan yang tinggi 

akan membawa pengaruh yang kurang baik terhadap organisasi, baik dari 

segi hilangnya waktu dan kesempatan untuk memanfaatkan peluang. 

Keinginan berpindah yang tinggi juga mengakibatkan organisasi tidak 

efektif karena perusahaan kehilangan karyawan yang berpengalaman dan 

perlu melatih kembali karyawan baru. Menurut devinisi diatas dapat 

disimpulkan bahwa turnover intention adalah keinginan berpindah yang 

menggambarkan pikiran individu untuk keluar, mencari pekerjaan 

ditempat lain, serta keinginan meninggalkan organisasi
32

. 

b. Indikator-indikator Turnover Intention 

Variabel niat keluar diukur dengan tiga indikator yang menggali 

informasi mengenai perilaku karyawan Lum et al mengatakan  Indikator 

pengukuran tersebut terdiri atas
33

: 

1) Thoughts of quitting (memikirkan untuk keluar): mencerminkan 

individu untuk berpikir keluar dari pekerjaan atau tetap berada di 

lingkungan pekerjaan.diawali dengan ketidakpuasan kerja yang 

dirasakan oleh karyawan, kemudian karyawan mulai berfikir untuk 

keluar dari tempat bekerjanya saat ini sehingga mengakibatkan tinggi 

rendahnya intensitas untuk tidak hadir ke tempatnya bekerja. 

2) Job search (pencarian pekerjaan): mencerminkan individu 

berkeinginan untuk mencari pekerjaan pada organisasi lain. Jika 

                                                           
32

 Kartono, Personality, Employee Engagement, Emotional Inteligence, Job Burnout 

Pendekatan Dalam Melihat Turnover Intention, 44.   
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karyawan sudah mulai sering berfikir untuk keluar dari pekerjaannya 

yang dirasa lebih baik. Ketika karyawan mulai berfikir demikian 

indikasi terhadap terjadinya turnover intention. 

3) Intention to quit (niat untuk keluar): mencerminkan individu berniat 

untuk keluar. Karyawan akan mulai berfikir keluar atau memiliki niat 

untuk keluar apabila sudah memiliki pekerjaan cadangan yang 

mungkin lebih baik. Cepat atau lambat karyawan akan melakukan 

turnover intention
34

. 

4. Hubungan Antar Variabel 

a. Hubungan Gaya Kepemimpinan dengan Turnover Intention 

Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap 

pekerjannya, ini nampak dalam sikap positif karyawan terhadap 

pekerjaan dan segala sesuatu yang dihadapi di lingkungan kerjannya. 

Departemen personalia atau manajemen harus senantiasa memonitor 

kepuasan kerja, karena hal itu mempengaruhi tingkat absensi, perputaran 

tenaga kerja, keluhan-keluhan dan masalah personalia vital lainnya.
35

 

b. Hubungan kepuasan Kerja dengan Turnover Intention 

Gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang pemimpin dapat 

mempengaruhi niat karyawan untuk meninggalkan atau tinggal di suatu 

organisasi serta terlibat dalam perilaku kerja kontra produktif. Menurut 

Ikemefuna , hubungan gaya kepemimpinan yang buruk seperti gaya 

kepemimpinan otokratis atau gaya kepemimpinan yang terpusat menjadi 
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salah satu alasan utama mengapa karyawan terlibat turnover intention 

dan perilaku kerja kontra produktif.
36

 

c. Hubungan Gaya Kepemimpinan dan Kepuasan Kerja dengan 

Turnover Intention 

Kepemimpinan merupakan suatu proses mempengaruhi orang lain 

untuk berperilaku sesuai dengan dengan keinginan. Kepemimpinan yang 

berhasil adalah pemimpin yang berhasil mencapai tujuan organisasi tanpa 

mempertimbangkan apakah orang lain merasa terpaksa atau tidak untuk 

melakukannya. Apabila kepemimpinan tidak dijalankan sesuai dengan 

koridornya maka akan mengakibatkan terjadinya peningkatan perputaran 

karyawan atau turnover, serta menurunnya kepuasan kerja dan 

menurunnya produktivitas. Kepuasan kerja yang menurun memengaruhi 

efektivitas pekerjaannya danjuga mempengaruhi pergerakan turnover 

yang semakin tinggi. Turnover merupakan suatu kecenderungan 

karyawan untuk meninggalkan suatu organisasi atau perusahaan 

Turnover yang tinggi menyebabkan dampak negatif bagi perusahaan 

yang mengalaminya
37

. Perusahaan yang mengalami turnover intention 

tentu akan mengalami kendala dalam proses pencapaian tujuan 

perusahaan atau organisasi yang dikelola. 
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B. Kajian Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Pemetaan Kajian Terdahulu 

Nama 

Peneliti 

Judul Penelitian Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

Independen  Dependen  

Agung 
Tri 
Uotomo 

Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan 

Transformasiona

l dan 

Kompensasi 

Terhadap 

Turnover 

Intention 

Karyawan PT 

Veronique 

Indonesia 

1. Gaya 
Kepemimpin
an 
Transformasi
onal 

2. Kompensasi  

1. Turnover 
Intention 

Hasil dari penelian 
tersebut adalah gaya 
kepemimpinan 
transformasional dan 
kompensasi cecara 
bersama-sama 
berpengaruh negatif 
terhadap turnover 
intention 

Gama 
Dwi 
Syafrizal 

Analisis 

Pengaruh 

Kepuasan Kerja 

Terhadap 

Turnover 

Intention serta 

Dampaknya 

Terhadap 

Kinerja 

Karyawan ” 

Study kasus di 

Hotel Horison 

Semarang. 

1. Kepuasan 
Kerja  

1. Turnover 
Intention 

2. Dampak 
Kinerja 
Karyawan 

Hasil dari 

penelitiannya yaitu 

variabel kepuasan 

kerja berpengaruh 

signifikan terhadap 

turnover intention 

serta memiliki 

dampak negatif 

terhadap Hotel 

Horison Semarang 
 

Nita 
Ratna 
Sari 

Pengaruh 

Kepuasan Kerja 

Terhadap 

Turnover 

Intention (studi 

kasus di AJB 

Bumi Putera 

1912 Kantor 

Wilayah Jatim 

II/ Malang). 
 

1. Kepuasan 
Kerja 

1. Turnover 
Intention 

Dengan hasil 

penelitian variabel 

bebas (kepuasan 

pada pembayaran, 

kepuasan pada 

pekerjaaan, 

kepuasan pada 

rekan kerja, 

kepuasan pada 

promosi, dan 

kepuasan pada 

penyelia) 

mempunyai 

pengaruh 
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signifikan secara 

simultan terhadap 

turnover intention. 
 

Susilow
ati  

Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan 

Terhadap 

Turnover 

Intention dan 

Perilaku Kerja 

Kontraproduksi 

Karyawan pada 

Perusahaan Ono 

Swalayan 

Sidareja 

1. Gaya 
Kepemimpin
an 

1. Turnover 
Intention 

Hasil penelitiannya 

yaitu: 

1. gaya 

kepemimpinan 

otokratis dan 

demokrasi 

bersama-sama 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

turnover  

2. sedangkan yang 

berpengaruh 

terhadap 

perilaku kerja 

kontra produksi 

hanya gaya 

kepemimpina 

otokratis 

3.  sedangkan gaya 

kepemimpinan 

demokrasi tidak 

berpengaruh 

secara 

signifikan 

terhadap 

turnover 

intention 
 

Ristia 
Pawesti 

Pengaruh 
Kepuasan Kerja 
Terhadap Intensi 
Turnover  
Karyawan di 
Indonesia 

1. Kepuasan 
Kerja  

1. Turnover  Hasil dari penelitian 
tersebut yaitu 
Kepuasan kerja 
berpengaruh secara 
signifikan terhadap 
intensi turnover 
karyawan di 
indonesia 

Adi 
Irawan 
Setiyant
o 

Pengaruh 
Kepuasan Kerja 
dan Komitmen 
Organisasi 
Terhadap 

1. Kepuasan 
Kerja 

2. Komitmen 
Organisasi 

1. Turnover 
Intention 

Hasil penelitiannya 
adalah: 
1. Kepuasan kerja 

tidak 
berpengaruh 
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Turnover 
Intention 

secara signifikan 
terhadap 
turnover 
intention 

2. Komitmen 
organisasi 
berpengaruh 
secara signifikan 
terhadap 
turnover 
intention 

 

Penelitian ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian-

penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Agung Tri Utomo yaitu 

mengambil dua variabel bebas yaitu gaya kepemimpinan transaksional dan 

kompensasi sedangkan variabel terikatnya yaitu turnover intention. Turnover 

yang terjadi di konveksi Ullin Collection akan dilihat dari seberapa besar 

pengaruh gaya kepemimpinan dan kepuasan kerja di perusahaan tersebut. 

Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Gama Dwi Syafrizal mengambil 

variabel satu variabel bebas yaitu kepuasan kerja sedangkan variabel terikatnya 

ada dua yaitu turnover intention serta dampak terhadap kinerja karyawan. 

Kemudian ada penelitian dari Ristia Pawesti dengan variabel bebas kepuasan 

kerja dan variabel terikatnya yaitu turnover.dan juga penelitian dari Adi Irawan 

Setiyanto dengan variabel bebas kepuasan kerja dan komitmen organisasi 

terhadap variabel terikat turnover. 

Sikap penelitian ini yaitu mencoba menggabungkan penelitian yang 

sudah terlebih dahulu dilakukan oleh Susilowati dengan menggunakan variabel 

gaya kepemimpinan terhadap turnover. Penelitian ini menggunakan teori yang 
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dikemukakan oleh Hani Handoko dengan indikaor kecerdasan, ketegasan, 

kepercayaan diri, dan insentif yaitu gaya kepemimpinan otokratis dan 

demokrasi. Sedangkan kepuasan kerja yang dilakukan oleh Nita Ratna Sari 

yaitu kepuasan kerja dilakukan uji per item indikator. Dengan berpegangan 

terhadap teori yang di sampaikan oleh Mila Badriah dengan indikator, 

ganjaran, kondisi kerja, rekan kerja, kesesuaian pekerjaan. 

Sikap penelitian ini yaitu menggabungkan penelitian yang sudah 

dilakukan oleh Susilowati dengan Nita Ratna Sari. Dengan variabel gaya 

kepemimpinan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Kartini Kartono 

kemudian kepuasan kerja menggunakan teori yang disampaikan oleh Kaswan 

dan variabel turnover menggunakan teorinya Kartono. Penelitian ini dilakukan 

disebuah konveksi Ullin collection dengan menggunakan 31 sampel. 

C. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir merupakan sintesis tentang hubungan antar variabel 

yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-

teori yang telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan 

sistematis sehingga menghasilkan sintesis tentang hubungan antar variabel 

yang diteliti. Sintesis tentang variabel tersebut, selanjutnya digunakan untuk 

merumuskan hipotesis.
38

 Pada penelitian ini kerangka berfikirnya adalah 

sebagai berikut : 
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 Deni Darmawan, Metode Penelitian Kuantitatif (Bandung:PT Remaja Rosda Karya, 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

  

   

   

 

 

1. Gaya Kepemimpinan 

Gaya kepemimpinan menurut pandangan Hersey dan Blanchard 

adalah norma yang digunakan sewaktu mencoba mempengaruhi perilaku 

orang lain seperti yang dilihat orang lain tersebut
39

. Pengertian yang lain 

gaya kepemimpinan adalah tindakan untuk mempengaruhi orang lain. Demi 

terwujudnya tujuan yang diharapkan maka diperlukan penerapan gaya 

kepemimpinan yang sesuai dengan organisasi tersebut. Adapun indikator-

indikator gaya kepemimpinan yaitu: 

a. Sifat 

b. kebiasaan  

c. tempramen 

d. watak 

e. kepribadian 

                                                           
39

Miftah Thoha, Kepemimpinan Dalam Manajemen, 66. 

Gaya 

Kepemimpinan 

(X1) 

Turnover 

Intention 

(Y) 

Kepuasan Kerja 

(X2) 
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2. Kepuasan Kerja  

Handoko mendefinisikan kepuasan kerja  merupakan keadaan 

emosional yang menyenangkan para karyawannya memandang pekerjaan 

mereka. Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap 

pekerjaannya
40

. Kepuasan kerja merupakan salah satu faktor yang sangat 

penting untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal. Ketika seseorang 

merasakan kepuasan dalam bekerja, ia akan berupaya semaksimal mungkin 

dengan segenap kemampuan yang dimilikinya. Adapun indikator-indikator 

kepuasan kerja yaitu: 

a. Pekerjaan itu sendiri 

b. Gaji/upah 

c. Kesempatan promosi 

d. Supervisi 

e. Rekan kerja 

3. Turnover intention 

Turnover intention didefinisikan sebagai perilaku sejauh mana 

pegawai berniat untuk meninggalkan atau tetap menjadi bagian diorganisasi 

atau perusahaan. Indikator-indikator turnover intention yaitu
41

: 

a. Thoughts of quitting (memikirkan untuk keluar) 

b. Job search (pencarian pekerjaan) 

c. Intention to quit (niat untuk keluar) 

 

                                                           
40

 Hani Handoko, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, 193.  
41

 Kartono, Personality, Employee Engagement, Emotional Inteligence, Job Burnout 

Pendekatan Dalam Melihat Turnover Intention, 44. 
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D. Hipotesis 

Hipotesis adalah  jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji lagi 

kebenarannya.
42

Hipotesis merupakan pernyataan sementara yang masih perlu 

diuji kebenarannya. Pengujian hipotesis akan membawa pada kesimpulan 

untuk menolak atau menerima hipotesis.
43

Berdasarkan dengan kerangka 

pemikiran diatas, dapat ditarik hipotesis sementara yaitu : 

 

Ho  : Gaya kepemimpinan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat 

turnover intention 

H1 : Gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap tingkat Turnover 

Intention. 

Ho : Kepuasan kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat 

turnover intention 

H2 : Kepuasan Kerja berpengaruh signifikan terhadap tingkat Turnover 

Intention 

Ho : Gaya kepemimpinan dan kepuasan kerja secara bersama-sama  tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat turnover intention 

H3 : Gaya Kepemimpinan dan Kepuasan Kerja secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat Turnover Intention. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif, karena mengacu pada perhitungan data yang berupa angka-angka 

kemudian dianalisis menggunakan statistik yaitu metode tradisional, karena 

sudah cukup lama digunakan sehingga mentradisi se metode untuk penelitian 

pembuktian/konfirmasi. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data 

penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik
1
. 

Rancangan penelitian ini terdiri dari tiga varivariabel, dimana variabel 

adalah atribut seseorang atau obyek yang mempunyai variasi antara satu orang 

dengan orang lain atau satu obyek dengan obyek yang lain. 

B. Variabel Penelitian dan Devinisi Operasional 

1. Variabel Penelitian 

Secara teoritis variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang 

atau obyek, yang mempunyai “variasi” antara satu orang dengan orang lain 

atau satu obyek dengan obyek yang lain. Sedangkan variabel penelitian 

adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang 

mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulan. Menurut hubungan antara satu variabel 
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 Sugiyono , Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,(Bandung: Alfabeta, 
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dengan variabel lain maka macam-macam variabel dalam penelitian 

dibedakan menjadi dua yaitu variabel bebas dan variabel terikat. 

2. Devinisi Oprasional 

Pada bagian ini menjelaskan tentang variabel-variabel penelitian 

yang digunakan baik variabel independen (bebas) yaitu gaya kepemimpinan 

dan kepuasan kerja maupun variabel dependen (terikat) yaitu turnover 

intention .
2
 

a. Gaya kepemimpinan 

Menurut Kartini Kartono gaya atau style hidupnya pemimpin harus 

mempunyai sifat, kebiasaan, tempramen, watak, kepribadian sehingga 

dapat memunculkan beberapa tipe kepemimpinan. Demi terwujudnya 

tujuan yang diharapkan maka diperlukan penerapan gaya kepemimpinan 

yang sesuai dengan organisasi tersebut. Adapun indikator-indikator gaya 

kepemimpinan yaitu: sifat, kebiasaan, tempramen, watak, dan 

kepribadian 

b. Kepuasan kerja  

Handoko mendefinisikan kepuasan kerja  merupakan keadaan 

emosional yang menyenangkan para karyawannya memandang pekerjaan 

mereka. Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap 

pekerjaannya
3
. Adapun indikator-indikator kepuasan kerja yaitu: 

pekerjaan itu sendiri, gaji/upah, kesempatan promosi, supervisi, rekan 

kerja. 
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c. Turnover intention 

Turnover intention didefinisikan sebagai perilaku sejauh mana 

pegawai berniat untuk meninggalkan atau tetap menjadi bagian 

diorganisasi atau perusahaan. Indikator-indikator turnover intention 

yaitu: Thoughts of quitting (memikirkan untuk keluar), Job search 

(pencarian pekerjaan), Intention to quit (niat untuk keluar). 

Pertanyaan instrumenuntuk variabel independen dan dependen 

dalam penelitian ini menurut Sugiyono adalah sebagai berikut
4
: 

Tabel 3.1 

Variabel Penelitian 

VARIABEL INDIKATOR BUTIR 

SOAL 

SUMBER 

Gaya 

Kepemimpinan 

(X1) 

1. Sifat 

2. Kebiasaan 

3. Tempramen 

4. Watak 

5. Kepribadian 

1-2 

3-4 

5-6 

7-8 

9-10 

Kartini 

Kartono 

(2011) 

Kepuasan 

Kerja (X2) 

1. Pekerjaan itu sendiri 

2. Gaji 

3. Kesempatan 

promosi 

4. Supervisi 

5. Rekan kerja 

11-12 

 

13-14 

15-16 

 

17-18 

19-20 

Kaswan 

(2012) 

Turnover 

Intention (Y) 

1. Thoughts of quitting 

2. Job search 

3. Intention to quit 

21-22 

 

23-24 

25-26 

Kartono 

(2017) 
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C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi berupa subjek atau objek 

yang diteliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulan, atau dengan kata 

lain populasi adalah totalitas dari seluruh objek penelitian. Banyaknya 

objek penelitian yang diteliti disebut dengan ukuran populasi, dimana 

ukuran tersebut bervariasi tergantung pada jenis populasi yang diteliti.
5
 

Populasi tidak hanya orang tetapi juga objek dan benda-benda alam 

lainya. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek 

yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki 

oleh subjek/objek itu sendiri
6
. 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan dalam penelitian 

ini mengambil seluruh karyawan/i yang ada dalam ullin collection yaitu 

sebesar 31 karyawan. 

2. Sampel  

Sampel adalah sebagian dari populai yang dijadikan objek/subjek 

penelitian
7
. Jadi sampel adalah objek pengamatan yang dipilih dari 

populasi, sehingga sampel merupakan bagian dari populasi dan 

mencerminkan karakteristik populasinya. Oleh karena itu, meskipun 

penelitian menggunakan data sampel dan bukannya sata populasi, 

namun hasilnya dapat digeneralisasikan pada populasi. Banyaknya 

objek penelitian dalam sampel disebut ukuran sampel. Penarikan 

                                                           
5
 Setyo Tri Wahyudi, Statistika Ekonomi, (Malang: UB Press, 2017), 14. 

6
 Hamid Darmadi, Metode Penelitian Pendidikan Sosial,(Bandung: Alfabeta, 2014), 48.  

7
  Ibid., 50. 
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sampel diperlukan jika populasi yang diambil sangat besar, dan peneliti 

memiliki keterbatasan untuk menjangkau seluruh populasi
8
.  

Penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh yaitu teknik 

penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai 

sampel. Teknik ini termasuk dalam teknik sampling Nonprobability 

Sampling atau Nonrandom Sampling,atau sampel tidak acak yang 

berarti jenis sampel ini tidak dipilih secara acak. Tidak semua unsur 

atau elemen populasi mempunyai kesempatan sama untuk bisa dipilih 

menjadi sampel. Unsur populasi yang terpilih menjadi sampel bisa 

disebabkan oleh faktor kebetulan atau faktor lain yang sebelumnya 

sudah direncanakan peneliti. Sehingga sampel yang digunakan untuk 

meneliti ada 31 orang atau semua karyawan yang berada di konveksi 

Ullin Collection. 

D. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Data yang digunakan ini berjenis kuantitatif, yaitu jenis data 

yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa 

informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau 

berbentuk angka. Dalam penelitian ini data yang di gali yaitu, gaya 

kepemimpinan, kepuasan kerja dan turnover intention  dengan 

menggunakan angket kuesioner
9
. 

 

                                                           
8
  Setyo Tri Wahyudi, Statistika Ekonomi, 15. 

9
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian,Suatu Pendekatan Praktik,(Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2014) 129. 
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2. Sumber data 

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah 

subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini 

menggunakan dua sumber data yaitu: 

a. Sumber data primer 

data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh 

peneliti dari sumber pertamanya.
10

 Adapun yang menjadi sumber 

data primer dalam penelitian ini yaitu seluruh karyawan-karyawati 

konveksi ullin collection. 

b. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung 

dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sember pertama. 

Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-

dokumen.
11

 Dalam penelitian ini, dokumntasi, angket, serta 

reverensi yang digunakan yaitu tergolong data sekunser. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Pengertian instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan 

dalam metode pengambilan data oleh peneliti untuk menganalisa hasil 

penelitian yang dilakukan pada langkah penelitian selanjutnya. Pada 

prinsipnya instrumen penelitian memiliki ketergantungan dengan data-data 

yang dibutuhkan oleh karena itulah setiap penelitian memilih instrumen 

                                                           
10

 Ibid, 130. 
11

 Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian,(Jakarta: Rajawali, 1987), 93.  

http://dosensosiologi.com/6-langkah-penelitian-sosial-dan-contohnya-lengkap/
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penelitian yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dalam penelitian 

ini instrumen yang digunakan yaitu wawancara,  kuesioner dan obeservasi. 

a. Wawancara  

Interview atau wawancara sebagai teknik pengumpulan data 

apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah 

respondenya sedikit/kecil. 

Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan 

tentang diri sendiri atau self-report, atau setidak-tidaknya pada 

pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Dalam bukunya Sutrisno 

menyatakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam 

menggunakan metode interview dan juga kuesioner (angket) adalah 

sebagai berikut: 

1) Bahwa subjek (responden)adalah orang yang paling tahu tentang 

dirinya sendiri. 

2) Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah 

benar dan dapat dipercaya. 

3) Bahwa interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang yang 

dimaksud oleh peneliti.  

b. Kuesioner 
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Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan 

untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui. Kelebihan menggunakan 

kuesioner adalah dalam waktu yang relatif singkat dapat memperoleh 

data yang banyak, tenaga yang diperlukan sedikit dan responden dapat 

menjawab dengan bebas tanpa pengaruh orang lain. Sedangkan 

kelemahan kuesioner adalah angket bersifat kaku karena pertanyaan 

yang telah ditentukan dan responden tidak memberi jawaban yang 

sesuai dengan keadaan dirinya hanya sekedar membaca kemudian 

menulis jawabannya. Jawaban semua item yang menggunakan skala 

likert mempunyai gradasi dan sangat positif sampai negatif
12

. Skala 

likert sebagaimana berikut: 

1) Sangat Setuju (SS)  : 5 

2) Setuju (S)   : 4 

3) Netral (N)   : 3 

4) Tidak Setuju (TS)  : 2 

5) Sangat Tidak Setuju (STS) : 1 

 

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode data kuantitatif dimana data 

yang digunakan dalam melakukan penelitian ini dapat menganalisis 

apakah gaya kepemimpinan dan kepuasan kerja ada pengaruhnya terhadap 

                                                           
12

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian,Suatu Pendekatan Praktik,.....,129. 
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turnover intention. Dalam penelitian ini peneliti melakukan teknik analisis 

data sebagaimana berkut: 

1. Uji Asumsi Dasar 

Sebelum melakukan proses analisis data dilakukan uji validitas 

dan reliabilitas instrumen penelitian. 

a. Validitas 

Validitas adalah tingkat keandalah dan kesahihan alat ukur 

yang digunakan. Intrumen dikatakan valid berarti menunjukkan alat 

ukur yang dipergunakan untuk mendapatkan data itu valid atau dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya di ukur. Dengan 

demikian, instrumen yang valid merupakan instrumen yang benar-

benar tepat untuk mengukur apa yang hendak di ukur. 

Sebuah instrument dikatakan valid apabila mampu mengukur 

apa yang diinginkan. Sebuah instrument dikatakan valid apabila 

dapat mengungkap data daari variabl yang diteliti secara tepat. 

Tinggi rendah nya validitas instrument menunjukan sejauh mana 

data yang terkumpul tiidak menyimpang dari gambaran tentang 

variable yang dimaksud.
13
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Keterangan: 

xyr : koefisien korelasi antara variabel X dan Y 

                                                           
13

 Tukiran Taniredja, Hidayati Mustafidah, Penelitian Kuantitatif, (Bandung, Alfabeta, 

2014) 42. 
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N    : jumlah responden 

∑X  : jumlah nilai X 

∑Y  : jumlah nilia Y 

∑XY: jumlah hasil perkalian antara X dan Y.
14

 

Uji validitas digunakan untuk mengukur kevalidan suatu 

instrumen. Suatu instrumen yang valid mempunyai validitas tinggi. 

Sebaliknya, instrumen yang kurang valid memiliki validitas rendah. 

Suatu data dinyatakan valid apabila data tersebut mencakup pokok 

bahasan yang diukur dalam kuesioner.
15

 Uji validitas dihitung 

dengan membandingkan nilai Rhitung dengan nilai Rtabel, jika Rhitung> 

dari Rtabel (pada taraf signifikansi 5%) maka data tersebut dikatakan 

valid. 

b. Realibilitas 

Reliabilitas berarti kedapat percayaan suatu instrument 

pengukuran dikatakan reliabel apabila instrument tersebut 

dipergunakan secara berulang memberikan hasil ukur yang sama.
16

 

Reliabilitas adalah suatu bentuk pengujian terhadap kualitas 

data primer, dengan tujuan untuk mengukur konsistensi seluruh 

pertanyaan dalam penelitian. Hasil perhitungan reliabilitas 

berdasarkan rumus-rumus yang digunakan selanjutnya dipadukan 

                                                           
14

Retno Widyaningrum, Statistika ......, 107. 
15

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian..... 213. 
16

Uhar Suharsaputra, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan tindakan,(Bandung:PT 

Refika Aditama, 2014), 104. 
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dengan ketentuan yang telah ditetapkan secara statistik.
17

oleh karena 

itu reliabilitas menunjuk kepada: 

1) Sebagai hasil yang diperoleh dengan instrument evaluasi, bukan 

terhadap instrument itu sendiri. 

2) Perkiraan reliabilitas itu menunjuk kepada konsisten dari skor 

instrument tersebut. 

3) Reliabilitas itu penting, tetapi tidak cukup untuk menjamin 

validitas suatu instrument. Reliabilitas itu hanya menyediakan 

konsistensi bukan mengukur isi instrument.  

4) Reliabilitas dinyatakan dalam “coefficient reliability” dan/atau 

dengan “standart error of measurement”. 

Jadi suatu instrument dikatakan reliabel apabila instrument itu 

dicobakan kepada subjek yang sama secara berulang-ulang namun 

hasilnya tetap sama atau relatif sama. Adapun untuk menganalisis 

reliabilitas instrumen variabel gaya kepemimpinan dan kepuasan 

kerja menggunakan koefisien Alpha Cronbach dimana jumlah item 

yang valid adalah ganjil, sebagai berikut:
18

 

  = [
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∑    
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Keterangan: 

  : Koefisien reliabilitas  

   :Jumlah butir pertanyaan (soal) 

                                                           
17

  Ibid., 105. 

18
 Burhan Nurgiyantoro, Gunawan, & Marzuki, Statistik Terapan untuk Penelitian Ilmu 

Sosial  Edisi Revisi (Yogyakarta: Gadjah Mada university Press, 2015), 426.  



51 
 

 

∑     :Jumlah varians butir soal 

   : Varians skor tes 

Sedangkan rumus untuk varians (    yakni: 

   = 
∑   

 ∑   

 

 
 

Keterangan: 

∑   = Jumlah skor 

 ∑    = Jumlah skor kuadrat 

   =  Jumlah responden.
19

 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas berfungsi untuk menentukan data yang telah 

dikumpulkan berdistribusi normal atau tidak. Sebelum dilakukan 

analisis data tentang pengaruh gaya kepemimpinan dan kepuasan 

kerja terhadap tingkat turnover intention. Ada beberapa uji 

statistikyang digunakan untuk menguji normalitas data. Yang 

populer digunakan adalah uji Kolmogrov Smirnov. Hipotesis yang 

digunkan: 

1) Residual berdistribusi normal 

2) Residual tidak berdistribusi normal 

Jika signifikan (P-value) > 0,05 maka H0 diterima yang artinya 

normalitas terpenuhi. 

                                                           
19

Burhan Nurgiyantoro, Gunawan, & Marzuki, Statistik Terapan untuk Penelitian Ilmu 

Sosial..........., 427.  
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b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas dapat diterapkan untuk analisis regresi 

linier berganda yang terdiri dari dua variabel atau lebih variabel 

bebas/ independen, untuk mengukur tingkat asosiasi hubungan 

antara variabel bebas melalui besaran koefisien korelasi yang 

disimbolkan (r). 

 Dikatakan multikolinieritas, jika koefisien korelasi antar 

variabel bebas lebih besar dari 0,06. Dikatakn tidak terjadi 

multikolinieritas jika koefisien korelasi antar variabel bebas lebih 

kecil atau sama dengan 0,06 (r ≤ 0,06). Cara untuk menentukan 

terjadinya multikolinieritas yaitu: 

1) Nilai tolerance  adalah besarnya tingkat kesalahan yang 

dibenarkan secara statistik (α). 

2) Nilai variance inflation factor (VIF) adalah faktor inflasi 

penyimpangan baku kuadrat. 

Nilai tolerance (α) dan  variance inflation factor (VIF) dapat 

dicari dengan menggunakan kuadrat nilai tersebut sebagai berikut: 

1) Besar nilai tolerance (α): α = 1/VIF 

2) Besar nilai variance inflation faktor (VIF): VIF =1/ α 

3) Apabila untuk semua variabel independen nilai VIF < 10, maka 

terima Ho yang artinya persamaaan regresi linier berganda tidak 

terjadi kasus multikolinieritas.
20

 

                                                           
20

 Danang Sunyoto, Praktik SPSS Untuk Kasus (Yogyakarta:Nuha Medika, 2011), 125. 
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c. Uji Heterokedastisitas 

Dalam persamaan regresi linier berganda perlu adanya uji 

mengenaisama atau tidak varians dari residual dari suatu observai 

yang satu ke lainnya. Jika residual mempunyai varian yang sama 

terjadi heterokedastisitas  dan jika terjadi variannya tidak sama atau 

berbeda disebut tidak terjadi heterokedastisitas.  

Jika nilai signifikan (P-value) semua variabel independen > 

0,05 maka Ho diterima yang artinya varian residual homogen (tidak 

terjadi kasus heterokedastisitas.)
21

 

3. Uji Hipotesis 

a. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Regresi linier sederhana merupakan salah satu metode 

statistik inferensial yang digunakan untuk mengukur besarnya 

pengaruh satu variabel independen/prediktor (X) terhadap satu 

variabel dependen/kriteria (Y) dan memprediksi variabel dependen 

tersebut dengan menggunakan variabel independen. 

b. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi berganda adalah alat untuk meramalkan 

pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap satu variabel 

terikat.
22

 Rumus regresi linier berganda: 

 

 

                                                           
21

 Retno Widianingrum, Statistika (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2015), 204 
22

 Ating Somantri Dan Sambas Ali Muhidin, Aplikasi Statistika Dalam Penelitian 

(Bandung: Pustaka Setia, 2011), 250. 

Y = a + b1X1 + b2X2 
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Keterangan : 

Y  : Turnover Intention 

a  : konstanta  

X1  : Gaya Kepemimpinan 

X2  : Kepuasan Kerja 

b1  : koefisien regresi X1 

b2 : koefisien regresi X2 

c. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) 

Uji t untuk melihat signifikansi pengaruh variabel independen 

secara individu terhadap variabel dependen dengan menganggap 

variabel lain bersifat konstan. Untuk pengambilan kesimpulannya 

dinyatakan dengan melihat nilai signifikansi dan membandingkan 

dengan taraf kesalahan (signifikansi) yang dipakai, yakni jika nilai 

probabilitas < nilai alpha (α), maka variabel independen berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. 

Rumus yang di gunakan dalam menghitung uji t yaitu: 

r

n

s

x µ
 

Keterangan : 

t   : Nilai t yang dihiting 

x  : Nilai rata-rata  

µ  : Nilai yang dihipotesiskan 

s  : Nimpangan baku sampel 
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n : Jumlah sampel penelitian 

Adapun dasar pengambilan keputusan adalah: 

1) Jika thitung> ttabel artinya variabel bebas (X) mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat (Y). 

2) Jika thitung< ttabel artinya variabel bebas (X) tidak mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y). 

Dan mengambil kesimpulan: 

Nilai signifikan > 0,05 maka Ho diterima Haditolak              

Nilai signifikan < 0,05 maka Ho ditolak Haditerima 

d. Uji Signifikansi Manual (Uji f) 

Uji F dipakai untuk melihat pengaruh variabel-variabel 

independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Untuk 

melihat pengaruh yang terjadi dilakukan dengan membandingkan 

nilai sig dengan nilai tingkat kepercayaan 0,05. Apabila nilai sig 

lebih kecil dari nilai derajat kepercayaan (sig < 0,05), berarti terdapat 

hubungan yang signifikan antara semua variabel independen 

terhadap variabel dependen. Pengajuan hipotesisnya adalah: 

H0 : b1, b2 = 0, berarti variabel bebas (X1) secara serentak 

tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y). 

Ha : b1, b2 ≠ 0, berarti variabel bebas (X1) memiliki pengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat (Y). 

Dasar pengambilan keputusan ialah: 
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Jika Fhitung> Ftabel, maka Ho ditolak Ha diterima artinya 

variabel gaya kepemimpinan dan kepuasan kerja tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap turnover intention 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya Konveksi Ullin Collection 

Konveksi “Ulin Collection” beralamat di Dusun Carangan, RT 03 

RW 07 Desa Baluwarti, Kecamatan Pasar Kliwon, Kabupaten Surakarta, 

Profinsi Jawa Tengah, Indonesia. UlinCollection.Didirikan pada tahun 2003 

oleh bapak Dr.H.Supriyanto, S.Ag, M.Pd. dan istri nya yaitu ibu Hj. Sutarmi 

yang beralamat beralamat di Dusun Carangan, RT 03 RW 07 Desa 

Baluwarti, Kecamatan Pasar Kliwon, Kabupaten Surakarta. Beliau berasal 

dari keluarga sedehana akan tetapi beliau sudah memiliki jiwa entrepreneur, 

beliau bukan asli warga surakarta melainkan berasal dari Kabupaten 

Boyolali beliau merantau dan meniti karir di kota surakarta pada tahun 1995 

beliau menempuh pendidikan di STAIMUS Surakarta, untuk membiayai 

kuliah tersebut beliau tidak menghandalkan kedua orang tuanya melainkan 

beliau berusaha sendiri untuk membiayai kuliahnya dengan menjadi guru 

privat di berbagai tempat, beliau lulus pada tahun 1997. 
1
 

Bapak Supriyanto berhenti tiga tahun kemudian melanjutkan S2 di 

UNS guna membiayai pendidikannya timbul motivasi untuk memulai usaha 

yaitu konveksi. Usaha tersebut dikelola dengan istrinya, yang mana istrinya 

memiliki skil menjahit . usaha tersebut diberi nama “Ullin Collection”, 

nama tersebut diambil dari anak pertamanya yang bernama Maulina Awalul 

                                                           
1
 Supriyanto, Wawancara, 10 November 2018.  
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Chasanah. Awal mula usaha konveksi tersebut hanya memiliki dua mesin 

yaitu  satu mesin untuk mengobras dan satu untuk menjahit beliau belum 

memiliki karyawan seperti sekarang beliau hanya dibantu oleh adiknya yang 

berposisi sebagai penyablon. 

Usaha ini dimulai dengan cara menerima pesanan dari pihak lain 

yaitu konveksi yang merasa tidak bisa mengerjakan sendiri atau kelebihan 

pesanan kemudian pesanan tersebut di berikan kepada ulin collection untuk 

dikerjakan dan sama-sama memperoleh keuntungan. 

Seiring dengan berkembangnya dunia pendidikan konvesi ini sering 

mendapatkan orderan sendiri baik dalam bentuk jaket maupun seragam 

sekolah. Yang awal mulanya hanya memiliki 2 mesin hingga sampai 

sekarang memiliki 16 mesin baik mesin jahit, obras, overdex dan mesin 

karet. Demikian pula dengan karyawan yang dulunya dikerjakan sendiri dan 

dibantu oleh adiknya sekarang mampu merekrut karyawan hingga 30 

karyawan.
2
 

2. Visi dan Misi Konveksi Ullin Collection 

a. Visi  

Menjadikan konveksi “Ullin Collection” terbesar di Indonesia. 

Serta menumbuh kembangkan potensi tekstil di Indonesia. 

b. Misi  

1) Menciptakan dan menggali peluang pasar yang potensial. 

                                                           
2
  Supriyanto, Wawancara, 13 November 2018. 
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2) Membantu melayani pembuatan produk konveksi ke instansi, sekolah, 

perusahaan. 

3) Memproduksi produk konveksi yang berkualitas. 

4) Mendorong berkembangnya ekonomi kreatif dan sektor usaha kecil 

dan menengah 

3. Struktur Organisasi 

Gambar  4.1 
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B. Hasil Pengujian Instrumen 

1. Uji Validitas 

Dalam pengujian ini, untuk menentukan        . Dalam 

penghitungannya peneliti menggunakan aplikasi SPSS (Statistical Product 

and Service Solution). sebagai alat bantu penghitungan validitas data 

instrumen. Rumus korelasi yang digunakan adalah korelasi product 

moment. Dengan jumlah sampel 31 responden dengan alpha (α= 5 %), dan 

didapatkan         0,335. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka 

hasil pengujian validitas untuk variabel gaya kepemimpinan (X1) sebagai 

berikut: 

Tabel 4.1 

Hasil uji vliditas variabel gaya kepemimpinan  

 

Variabel No. Item r hitung r tabel Keterangan  

X1 

Gaya 

Kepemimpinan 

1 0,476 0.335 Valid 

2 0,586 0,335 Valid 

3 0,843 0,335 Valid 

4 0,700 0,335 Valid 

5 0,629 0,335 Valid  

6 0, 482 0,335 Valid   

7 0,649 0,335 Valid  

8 0,417 0,335 Valid 

9 0,553 0,335 Valid 

10 0,603 0,335 Valid 

Sumber : Hasil olahan SPSS.v.21 
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Berdasarkan uji validitas gaya kepemimpinan dengan memberikan 

10 butir pernyataan dengan hasil sebagaimana berikut. Item pertama 

memiliki hasil dengan rhitung 0,476, kedua sebesar 0,586, ketiga sebesar 

0,843, keempat 0,700, kelima 0,629, keenam 0,482, ketujuh 0,649, 

kedelapan 0,417, kesembilan 0,553, dan yang kesepuluh sebesar 0,603. 

Dengan nilai rtabel 0,335. Jadi berdasarkan data tabel 4.1 diperoleh rhitung> 

rtabel sehingga dapat diambil kesimpulan semua item dinyatakan valid dan 

semua item pernyataan dalam variabel gaya kepemimpinan (X1) bisa 

dijadikan untuk kuesioner di konveksi Ullin Collection.  

Selanjutnya untuk mengetahui hasil validitas variabel kepuasan kerja 

(X2) dapat dilihat sebagaimana berikut:  

Tabel 4.2 

Hasil uji validitas variabel kepuasan kerja 

 

Variabel No. Item r hitung r table Keterangan  

X2 

Kepuasan Kerja 

1 0,681 0.335 Valid 

2 0,793 0,335 Valid 

3 0,816 0,335 Valid 

4 0,666 0,335 Valid 

5 0,730 0,335 Valid  

6 0, 602 0,335 Valid  

7 0,641 0,335 Valid  

8 0,451 0,335 Valid 

9 0,528 0,335 Valid 

10 0,405 0,335 Valid  

Sumber : Hasil olahan SPSS.v.21 
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Berdasarkan uji validitas kepuasan kerja dengan memberikan 10 

butir pernyataan dengan hasil sebagai berikut. Item pertama memiliki hasil 

dengan rhitung 0,681, kedua sebesar 0,793, ketiga sebesar 0,816, keempat 

0,666, kelima 0,730, keenam 0,602, ketujuh 0,641, kedelapan 0,451, 

kesembilan 0,528, dan yang kesepuluh sebesar 0,405. Dengan nilai rtabel 

0,335. Jadi berdasarkan data tabel 4.2. Diperoleh rhitung> rtabel sehingga dapat 

diambil kesimpulan semua item  dinyatakan valid dan semua item 

pernyataan dalam variabel kepuasan kerja (X2) bisa dijadikan untuk 

kuesioner di konveksi Ullin Collection. Adapun untuk mengetahui skor 

jawaban angket uji validitas kepuasan kerja dapat dilihat pada lampiran. 

Adapun untuk mengetahui hasil validitas variabel turnover intention 

(Y) dapat dilihat sebagaimana berikut: 

Tabel 4.3 

Hasil uji validitas variabel turnover intention 

 

Variabel No. Item r hitung r tabel Keterangan  

Y 

Turnover Intention 

1 0,710 0.335 Valid 

2 0,664 0,335 Valid 

3 0,565 0,335 Valid 

4 0,641 0,335 Valid 

5 0,446 0,335 Valid  

6 0, 443 0,335 Valid  

Sumber : Hasil olahan SPSS.v.21 

Berdasarkan uji validitas turnover intentiondengan memberikan 6 

butir pernyataan dengan hasil sebagai berikutItem pertama memiliki hasil 

dengan rhitung 0,710, kedua sebesar 0,664, ketiga sebesar 0,565, keempat 
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0,641, kelima 0,446, keenam 0,443. Dengan nilai rtabel 0,335. Jadi 

berdasarkan data tabel 4.3 diperoleh rhitung> rtabel sehingga dapat diambil 

kesimpulan semua item dinyatakan valid dan semua item pernyataan dalam 

variabel turnover intentions (Y) bisa dijadikan untuk kuesioner di konveksi 

Ullin Collection.  Adapun untuk mengetahui skor jawaban angket uji 

validitas turnover intention dapat dilihat pada lampiran 

2. Uji Reliabilitas 

Langkah selanjutnya  setelah dilakukan uji validitas yaitu 

menghitung reliabilitas nilai koefisien Alpha Cronbach.Reliabilitas juga 

sering juga diartikan dengan konsistensi atau keajegan, ketepatan, 

kestabilan, dan keandalan. Sebuah instrumen penelitian memiliki tingkat 

atau nilai reliabilitas tinggi jika hasil tes dari instrumen tersebut memiliki 

hasil yang konsisten atau memiliki keajegan terhadap suatu yang hendak 

diukur. Untuk menguji reliabilitas instrumen dapat dilakukan dengan 

bantuan SPSS (Statistical Product and Service Solution).  

Cara untuk menentukan keputusan dari suatu penelitian maka harus 

melihat tabel berikut
3
: 

 

 

 

 

 

                                                           
3
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian,Suatu Pendekatan Praktik,(Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2014) 109 
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Tabel 4.4 

Tabel interval koefisien 

 

Interval koefisien Tingkat hubungan 

0,00-0,199 Sangat rendah 

0,20-0,399 Rendah 

0,40-0,599 Sedang 

0,40-0,799 Kuat 

0,80-1,00 Sangat kuat 

 

a. Uji reliabilitas gaya kepemimpinan (X1) 

Dari hasil perhitungan reliabilitas gaya kepemimpinan dapat 

diketahui nilai reliabilitas instrumen sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Tabel Reliabilitas Gaya Kepemimpinan 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,797 10 

Sumber : Hasil olahan SPSS.v.21 

Berdasarkan Tabel 4.5 hasil uji reliabilitas variabel gaya 

kepemimpinan (X1)nilai cronbach’s alpha sebesar 0,797. Kemudian 

diperbandingkan dengan        pada taraf signifikan 5% dan pada n = 

31sebesar 0,335 karena                yaitu 0,797> 0,355 maka 

instrumen tersebut dikatakan reliabel. Sedangkan untuk mengetahui nilai 

uji reliabilitas kepuasan kerja dapat dilihat pada lampiran. 
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b. Uji reliabilitas kepuasan kerja (X2) 

Setelah dilakukan pengujian variabel pertama selanjutnya 

dilakukan pengujian variabel kepuasan kerja (X2) dengan hasil sebagai 

berikut: 

Tabel 4.6 

Tabel reliabilitas kepuasan kerja (X2) 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,834 10 

Sumber : Hasil olahan SPSS.v.21 

 

Berdasarkan Tabel 4.6 hasil perhitungan reliabilitas kepuasan kerja 

dapat diketahui nilai cronbach’s alpha sebesar 0,834. Kemudian 

diperbandingkan dengan        pada taraf signifikan 5% dan pada n = 

31sebesar 0,335. Karena                yaitu 0,834> 0,355 maka 

instrumen tersebut dikatakan reliabel. Adapun untuk mengetahui skor 

jawaban angket untuk uji reliabilitas variabel kepuasan kerja dapat dilihat 

di lampiran. 

c. Uji reliabilitas turnover intention 

Selanjutnya dilakukan uji reiabilitas untuk variabel turnover 

intention (Y) dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Tabel Reliabilitas Turnover Intention (Y) 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,592 6 

Sumber : Hasil olahan SPSS.v.21 
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Berdasarkan data Tabel 4.7 hasil perhitungan reliabilitas turnover 

intention dapat diketahui nilai reliabilitas instrumen sebesar 0,592. 

Kemudian diperbandingkan dengan        pada taraf signifikan 5% dan 

pada n = 31sebesar 0,335. Karena                yaitu 0,529> 0,355 

maka instrumen tersebut dikatakan reliabel. Adapun untuk mengetahui 

skor jawaban angket untuk uji reliabilitas variabel turnover intention 

dapat dilihat di lampiran. 

Cara untuk menentukan keputusan reliabilitas dari suatu penelitian 

maka harus melihat tabel berikut: 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Reliabilitas 

 

Variabel Alpha Cronbach Keputusan 

Gaya kepemimpinan (X1) 0,797 RELIABEL 

Kepuasan kerja(X2) 0,834 RELIABEL 

Turnover intention (Y) 0,529 RELIABEL 

Sumber : Hasil olahan SPSS.v.21 

Teknik pengujian reliabilitas menggunakan metode Alpha cronbach. 

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas diatas dapat diketahui nilai 

koefisien alpha untuk variabel gaya kepemimpinan (X1) sebesar 0,797, 

variabel kepuasan kerja (X2) sebesar 0,834, dan variabel turnover intention 

(Y) sebesar 0,529. Dari hasil uji tersebut, dapat dikatakan bahwa ketiga 

variabel penelitian dapat disimpulkan reliabel yang artinya ketiga variabel 

tersebut memiliki konsistensi atau ketepatan terhadap item pertanyaan 

dalam penelitian.  
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C. Hasil Pengujian Deskripsi 

Setiap responden memiliki karakteristik yang berbeda beda. Adapun 

karakteristik yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kelamin 

responden, usia responden dan tingkat pendidikan responden. Data mengenai 

jenis kelamin responden konveksi ullin collection pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Gambar  4.2 

Pengujian Deskripsi Jenis Kelamin 

 

Sumber : Hasil olahan Microsoft Office Word 2007 

 

Berdasarkan gambar diatas, dapat diketahui bahwajenis kelamin dari 

semua responden konveksi ullin collection baluwarti, pasar kliwon, surakarta 

berjumlah 31 karyawan dan karyawati dengan kriteria jumlah karyawan laki-

laki sebanyak 4 karyawan atau dalam jumlah persen  13% dari total seluruh 

responden dan karyawati sebanyak27 atauv87 % dari total responden. Dari 

tabel tersebut menunjukan bahwa karyawati lebih mendominasi dengan angka 

87% dari seluruh total responden . 
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Data mengenai usia responden konveksi ullin collection pada penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

Gambar  4.3 

Pengujian Deskripsi Usia 

 

 

Sumber : Hasil olahan Microsoft Office Word 2007 

 

Berdaskan gambar diatas dapat diketahui bahwa usia karyawan-

karyawati konveksi Ullin collection yang memiliki usia dikisaran 10 sampai 20 

tahun memperoleh 11, yang memiliki usia dikisaran usia 21 sampai 40 

memperoleh 18, dan yang memiliki usia dikisaran 41 sampai 60 memperoleh 2. 

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa usia karyawan/i yang 

mendominasi adalah usia 21 sampai 40. Sehingga karyawan-karyawati masih 

dalam usia produktif. 

Data mengenai tingkat pendidikan  responden konveksi ullin 

collection pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Gambar  4.4 

Pengujian Deskripsi Pendidikan 

 

Sumber : Hasil olahan Microsoft Office Word 2007 

 

Berdasarkan gambar pendidikan diatas dapat diketahui bahwa tingkat 

pendidikan karyawan/i di konveksi Ullin collection dengan lulusan SD 2 

karyawan , lulusan SMP ada 6 karyawan, lulusan SMA ada 14 karyawan, yang 

sedang melaksanakan kuliah ada 5 karyawan dan sarjana ada 2 karyawan. 

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan 

karyawan/i yang mendominasi adalah lulusan SMA. 

D. Hasil Pengujian Hipotesis 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui nilai 

residu/perbedaan yang ada dalam penelitian memiliki distribusi normal 

atau tidak normal. Dengan  menggunakan nilai signifikansi pada kolom 

kolmogrov-smirnov teknik analisisnya sebagai berikut: 

 

pendidikan 

SD SMP SMA KULIAH SARJANA
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1) Jika nilai probability sig 2 tailed > 0,05, maka distribusi data normal 

2) Jika nilai probability sig 2 tailed < 0,05, maka distribusi data tidak 

normal 

Adapun hasil pengujian uji normalitas dengan menggunakan 

metode kolmogrov-smirnov sebagaimana berikut: 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 gaya_kepemimpin

an 

kepuasan_kerja turnover_intent

ion 

N 31 31 31 

Normal Parameters
a,b

 

Mean 35,13 33,55 19,77 

Std. Deviation 
4,710 4,682 2,513 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,094 ,170 ,185 

Positive ,078 ,134 ,184 

Negative 
-,094 -,170 -,185 

Kolmogorov-Smirnov Z ,521 ,947 1,033 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,949 ,331 ,237 

a. Test distribution is Normal. 

Sumber : Hasil olahan SPSS.v.21 

Berdasarkan hasil uji normalitas diatas maka dapat diketahui bahwa 

nilai kolmoogrof-smirnov untuk variabel gaya kepemimpinan (X1) 

sebesar 0,521, variabel kepuasan kerja (X2) sebesar 0,947 dan nilai 

variabel turnover intention (Y) sebesar 1,033 dengan nilai asymp. Sig. 

(2tailed) variabel gaya kepemimpinan (X1) sebesar 0,949 variabel 

kepuasan kerja (X2) sebesar 0,331, dan variabel turnover intention (Y) 

sebesar 0,237. Berdasarkan hasil uji tersebut niali asymp. Sig. (2tailed) > 

0,05. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa nilai residual diatas 
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berdistribusi normal atau memenuhi asumsi normalitas. Yaitu nilai 

kolmoogrof-smirnov ketiga variabel lebih dari taraf signifikansi yaitu 

0,05. Sehingga data bisa digunakan untuk pengolahan data selanjutanya 

yaitu dilanjutkan dalam pengukuran pengaruh atau hubungan dan 

pengujian hipotesis. 

b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya 

hubungan (korelasi) yang signifikan antar variabel bebas. Jika terdapat 

hubungan yang cukup tinggi (signifikan), berarti ada aspek yang sama 

diukur pada variabel bebas. Hal ini tidak layak digunakan untuk 

menentukan kontribusi secara bersama-sama variabel bebas terhadap 

variabel terikat. 

Uji multikolinieritas dengan SPSS  dilakukan dengan uji regresi, 

dengan patokan nilai VIF  (variance inflation factor) dan koefisien 

korelasi antar variabel bebas. Kriteria yang digunakan adalah: 

1) Jika nilai VIF < 10 atau memiliki tolerance > 0,1, maka dikatakan 

tidak terdapat masalah multikolinieritas dalam model regresi. 

2) Jika koefisien korelasi antar variabel bebas kurang dari 0,5, maka 

tidak terdapat masalah multikolinieritas. 
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Tabel 4.10 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Toleranc

e 

VIF 

1 

(Constant) 27,283 3,524  7,741 ,000   

gaya_kepemimpina

n 

-,054 ,127 -,102 -,430 ,670 ,540 1,853 

kepuasan_kerja -,167 ,127 -,311 -1,311 ,200 ,540 1,853 

a. Dependent Variable: turnover_intention 

Sumber : Hasil olahan SPSS v.21. 

 

Dari Tabel 4.10 nilai coefficients di atas menginformasikan bahwa 

model diatas yaitu variabel independen gaya kepemimpinan (X1), 

variabel kepuasan kerja (X2) dan variabel dependen yaitu turnover 

intention (Y). Tidak terjadi multikolinieritas. Hal ini dapat diambil 

kesimpulan dari nilai Variance Inflation Factor (VIF) sebesar 1,853 < 10 

dan nilai tolerance 1,853 > 0,10.  

c. Uji Heterokedastisitas 

Suatu model dikatakan memiliki problem heterokedastisitas itu 

berarti ada atau terdapat varian variabel dalam model yang tidak sama. 

Gejala ini dapat pula diartikan bahwa dalam model terjadi ketidaksamaan 

varian dari residual pada pengamatan model regresi tersebut. Uji 

heterokedastisitas diperlukan untuk menguji ada tidaknya gejala ini. 

dalam penelitian ini menggunakan metode uji park gleyzer yaitu dengan 

melihat tabel signifikansi.Dalam uji heterokedastisitas dengan 

menggunakan metode gleyzer yaitu dengan cara mengorelasikan nilai 
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obsolute residualnya dengan tiap-tiap variabel independen. Apabila hasil 

nilai probabilitasnya memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka 

tidak mengalami heterokedastisitas. 

Berikut hasil uji heterokedastisitas dengan menggunakan uji park 

gleyser: 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Heterokedastisitas 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 27,283 3,524  7,741 ,000 

gaya_kepemimpinan -,054 ,127 -,102 -,430 ,670 

kepuasan_kerja -,167 ,127 -,311 -1,311 ,200 

a. Dependent Variable: turnover_intention 

Sumber : Hasil olahan SPSS v.21. 

 

Suatu model dapat dikatakan tidak mengalami gejala 

heterokedastisitas jika nilai probabilitasnya atau signifikan lebih dari 

0,05. 

Berdasarkan Tabel diatas taraf signifikansi atau probabilitas untuk 

tiap-tiap variabel  yaitu gaya kepemimpinan (X1) sebesar 0,670 > 0,05 

dan kepuasan kerja (X2) sebesar 0,200 > 0,05, berdasarkan hasil uji 

tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut memiliki nilai 

probalility atau signifikan lebih besar dari 0,05. Dengan demikian model 

ini dapat dikatan tidak terjadi heterokedastisitas. 
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2. Uji Hipotesis 

a. Analisis regresi sederhana 

Regresi linier sederhana merupakan salah satu metode statistik 

inferensial yang digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh satu 

variabel independen/prediktor  (X) terhadap satu variabel 

dependen/kriteri (Y) dan memprediksi variabel dependen tersebut dengan 

menggunakan variabel independen. 

1) Analisis Regresi Linier Sederhana Pengaruh X1 terhadap Y 

Tabel 4. 12 

Tabel Model Summary 

Model Summary
b
 

 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 ,313
a
 ,098 ,067 2,427 

a. Predictors: (Constant), gaya_kepemimpinan 

b. Dependent Variable: turnover_intention 

Sumber : Hasil olahan SPSS v.21. 

 

Berdasarkan Tabel 4.12 dapat diketahui bahwa nilai R 

merupakan nilai koefisien korelasi dan diperoleh nilai sebesar 0,313 

yang menunjukan bahwa korelasi antara gaya kepemimpinan dengan 

turnover intention berada pada tingkatan yang rendah. Nilai R Square 

menjelaskan kemampuan variabel X didalam mempengaruhi nilai 

variabel Y sebesar 9,8%.  
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Tabel 4.13 

Tabel Coefficients 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 25,639 3,334  7,690 ,000 

gaya_kepemimpinan -,167 ,094 -,313 -1,774 ,087 

a. Dependent Variable: turnover_intention 

Sumber : Hasil olahan SPSS v.21. 

 

Berdasarkan Tabel 4.13 nilai coefficients menggambarkan 

persamaan model regresi untuk mengetahui angka konstan dan uji 

hipotesis signifikansi koefisien regresi. Dari tabel diatas diperoleh 

persamaan regresi sebagai berikut: 

Y =  +X 

Y = 25,639  -0,167X 

Nilai  merupakan nilai konstan yang bermakna bahwa 

besarnya tingkat gaya kepemimpinan ketika nilai X=0. Dan dari tabel 

diperoleh tingkat gaya kepemimpinan 25,639 ketika nilai X = 0. Atau 

tingkat gaya kepemimpinan  sebesar 25,6%. 

Nilai  merupakan angka koefisien regresi yang mempunyai 

makna bahwa setiap kenaikan pengaruh 1% maka pengaruh yang 

dihasilkan juga akan naik 1 %. Yang artinya jika angka koefisien naik 

sebesar 0,167 maka pengaruh yang dihasilkan akan turun juga sebesar 
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-0,167. Adapun keputusan pengambilan pengaruh pada uji ini adalah 

sebagai berikut: 

a) Jika probability < dari 0,05, maka model persamaan regresi adalah 

signifikan. 

b) Jika probability > dari 0,05, maka model persamaan regresi adalah 

tidak signifikan  

Berdasarkan hasil uji tabel diatas maka dapat di ambil keputusan 

bahwa nilai probability sebesar 0,087 > 0,05 maka model diatas dapat 

dikatakan bahwa gaya kepemimpinan tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap turnover intention. 

2) Analisis Regresi Linier Sederhana Pengaruh X2 terhadap Y 

Tabel 4.14 

Tabel Model Summary 

Model Summary
b
 

 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,380
a
 ,144 ,115 2,364 

a. Predictors: (Constant), kepuasan_kerja 

b. Dependent Variable: turnover_intention 

Sumber : Hasil olahan SPSS v.21. 

 

Berdasarkan Tabel 4.14 dapat diketahui bahwa nilai R 

merupakan nilai koefisien korelasi dan diperoleh nilai sebesar 0,380 

yang menunjukan bahwa korelasi antara kepuasan kerja  dengan 

turnover intention berada pada tingkatan yang rendah. Nilai R Square 
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menjelaskan kemampuan variabel X didalam mempengaruhi nilai 

variabel Y yaitu sebesar 14,4%. 

Tabel 4. 15 

Tabel Coefficients 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 26,618 3,121  8,528 ,000 

kepuasan_kerja -,204 ,092 -,380 -2,213 ,035 

a. Dependent Variable: turnover_intention 

Sumber : Hasil olahan SPSS v.21. 

 

Berdasarkan Tabel 4.15 nilai coefficients menggambarkan 

persamaan model regresi untuk mengetahui angka konstan dan uji 

hipotesis signifikansi koefisien regresi. Dari tabel diatas diperoleh 

persamaan regresi sebagai berikut: 

Y =  +X 

Y = 26,618  -0,204X 

Nilai  merupakan nilai konstan yang bermakna bahwa 

besarnya tingkat kepuasan kerja  ketika nilai X= 0. Dan dari tabel 

diperleh tingkat kepuasan kerja 26,618 ketika nilai X = 0. Atau tingkat 

kepuasan kerja  sebesar 26,6% 

Nilai  merupakan angka koefisien regresi yang mempunyai 

makna bahwa setiap kenaikan pengaruh 1% maka pengaruh yang 

dihasilkan juga akan naik 1 %. Yang artinya jika angka koefisien naik 
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sebesar 0,204, maka pengaruh yang dihasilkan juga akan turun sebesar 

-0,204. Adapun keputusan pengambilan pengaruh pada uji ini adalah 

sebagai berikut: 

a) Jika probability < dari 0,05, maka model persamaan regresi adalah 

signifikan. 

b) Jika probability > dari 0,05, maka model persamaan regresi adalah 

tidak signifikan  

Berdasarkan hasil uji tabel diatas maka dapat di ambil keputusan 

bahwa nilai probability sebesar 0,035 < 0,05 maka model diatas dapat 

dikatakan bahwa kepuasan kerja berpengaruh secara signifikan 

terhadap turnover intention. 

b. Uji Regresi Berganda  

Analisis regresi linier berganda berfungsi untuk menganalisis 

hubungan dan pengaruh antara satu variabel terikat terhadap dua atau 

lebih variabel bebas. Pada penelitian ini dilakukan analisis regresi linier 

berganda dengan menggunakan variabel-variabel berikut ini, gaya 

kepemimpinan (X1) kepuasan kerja (X2) dan turnover intention (Y). Dan 

hasil ujinya sebagai berikut: 
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Tabel 4.16 

Model Summary 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 ,387
a
 ,150 ,089 2,398 

a. Predictors: (Constant), kepuasan_kerja, gaya_kepemimpinan 

b. Dependent Variable: turnover_intention 

Sumber : Hasil olahan SPSS v.21. 

 

Berdasarkan Tabel 4.16 dapat diketahui bahwa nilai R merupakan 

nilai koefisien korelasi dan diperoleh nilai sebesar 0,387 yang 

menunjukan bahwa korelasi antara gaya kepemimpinan dan kepuasan 

kerja  dengan turnover intention berada pada tingkatan yang rendah. 

Nilai R Square menjelaskan kemampuan variabel X didalam 

mempengaruhi nilai variabel Y yaitu sebesar 15,0% . 

Tabel 4.17 

Tabel Coefficients 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 27,283 3,524  7,741 ,000 

gaya_kepemimpinan -,054 ,127 -,102 -,430 ,670 

kepuasan_kerja -,167 ,127 -,311 -1,311 ,200 

a. Dependent Variable: turnover_intention 

Sumber : Hasil olahan SPSS v.21. 

 

Berdasarkan Tabel 4.17 nilai coefficients menggambarkan 

persamaan model regresi untuk mengetahui angka konstan dan uji 
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hipotesis signifikansi koefisien regresi. Dari tabel diatas diperoleh 

persamaan regresi sebagai berikut: 

Y =  + X1 + X2 

Y = 27,283 -0,054 -0,167X2 

Turnover Intention = 27,283 + Gaya Kepemimpinan = -0,054 + 

Kepuasan Kerja = -0,167. 

Nilai  merupakan nilai konstan yang bermakna bahwa besarnya 

tinkat turnover intention  ketika nilai X1, X2=0. Dan dari tabel diperoleh 

tingkat turnover intention sebesar 27,283 ketika nilai X = 0. Atau tingkat 

turnover intention  sebesar 27,2% 

Nilai  merupakan angka kofisien regresi yang mempunyai makna 

bahwa setiap kenaikan pengaruh 1% maka pengaruh yang dihasilkan juga 

akan naik 1 %. Adapun keputusan pengambilan pengaruh pada uji ini 

adalah sebagai berikut: 

a) Jika probability < dari 0,05, maka model persamaan regresi adalah 

signifikan. 

b) Jika probability > dari 0,05, maka model persamaan regresi adalah 

tidak signifikan  

Berdasarkan hasil uji Tabel diatas maka dapat di ambil keputusan 

bahwa nilai probability pada variabel gaya kepemimpinan (X1) sebesar 

0,670 > 0,05 dan nilai probability variabel kepuasan kerja (X2) sebesar 

0,200 > 0,05 maka model diatas dapat dikatakan dan diambil 
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kesimpulanbahwa gaya kepemimpinan dan kepuasan kerja tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap turnover intention. 

c. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t) 

Uji t merupakan pengujian regresi parsial individual yang 

digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel Y secara parsial.   Hasil 

pengujian parsial atau uji t dapat dilihat di tabel sebagai berikut: 

Tabel 4. 18 

Hasil Uji Signifikan t 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 27,283 3,524  7,741 ,000 

gaya_kepemimpinan -,054 ,127 -,102 -,430 ,670 

kepuasan_kerja -,167 ,127 -,311 -1,311 ,200 

a. Dependent Variable: turnover_intention 

Sumber : Hasil olahan SPSS v.21. 

 

1). Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Turnover Intention 

H0 = gaya kepemimpinan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

tingkat turnover intention. 

H1  = gaya kepemimpinan berpengaruh secara signifikan terhadap 

tingkat turnover intention. 

Dari perhitungan Tabel 4.18 diatas bahwa pengaruh gaya 

kepemimpinan (X1) terhadap turnover intention  didapatkan nilai 

thitung sebesar -0,430 < ttabel sebesar 2,048. Maka dapat disimpulkan H0 
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diterima dan H1 ditolak. Yang artinya gaya kepemimpinan (X1) 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap turnover intentin 

(Y). 

2).Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Turnover Intention 

H0  = kepuasan kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

tingkat turnover intentio. 

H2 = kepuasan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat 

turnover intention. 

Sedangkan pengaruh kepuasan kerja (X2) terhadap turnover 

intention  (Y) didapatkan nilai thitung sebesar -1,311 < ttabel sebesar 

2,048. Maka dapat disimpulkan H0 diterima dan H2 ditolak. Yang 

artinya kepuasan kerja (X2) tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap turnover intentin (Y). 

d. Uji Signifikan Simultan (Uji F ) 

Uji f merupakan pengujian signifikan persamaan yang digunakan 

untuk mengetahui pengaruh variabel independen (X1 dan X2) secara 

bersama-sama terhadap variabel Dependen (Y). Dengan hipotesis: 

H0 = gaya kepemimpinan dan kepuasan kerja tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap tingkat turnover intention. 

H3 = gaya kepemimpinan dan kepuasan kerja berpengaruh secara 

signifikan terhadap tingkat turnover intention. 

Dan berdasarkan hasil uji f adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4. 19 

Hasil Uji Signifikan f 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 28,431 2 14,216 2,472 ,103
b
 

Residual 160,988 28 5,750   

Total 189,419 30    

a. Dependent Variable: turnover_intention 

b. Predictors: (Constant), kepuasan_kerja, gaya_kepemimpinan 

Sumber : Hasil olahan SPSS v.21. 

 

Berdasarkan Tabel 4.19 diatas diketahui nilai fhitung sebesar 2,472. 

Nilai ini selanjutnya dibandingkan dengan nilai ftabel yang didapatkan dari 

db = n-m-1 = 31-2-1 =28, nilai kritis 28 dengan taraf signifikan 5% 

adalah 3,34. fhitung sebesar 2,687 < ftabel sebesar 3,34. Sehingga dapat 

diambil kesimpulan bahwa H0 diterima dan H3 ditolak. yang berarti gaya 

kepemimpinan dan kepuasan kerja secara bersama-sama tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat turnoover intention. 
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E. Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan di atas, maka dapat 

diperoleh jawaban untuk masing-masing rumusan masalah. Adapun hasil 

pengujiannya sebagai berikut 

1. Pengaruh gaya kepemimpinan (X1) terhadap tingkat turnover intention 

(Y) 

Berdasarkan tabel summary dapat diketahui bahwa nilai R merupakan 

nilai koefisien korelasi dan diperoleh nilai sebesar 0,313 yang menunjukan 

bahwa korelasi antara gaya kepemimpinan dengan turnover intention berada 

pada tingkatan yang rendah. Nilai R Square menjelaskan kemampuan 

variabel X dalam mempengaruhi nilai variabel Y yaitu sebesar 9,8%. 

Dan berdasarkan hasil uji t menunjukan variabel gaya  kepemimpinan 

memiliki koefisien negatif dengan thitung< ttabel atau -0,430 < 2,048.atau dapat 

diartikan H0 diterima dan H1 ditolak. Hal ini menunjukan bahwa variabel 

gaya kepemimpinan tidak memiliki pengaruh terhadap turnover intention di 

konveksi Ullin collection Baluwarti, Pasar Kliwon, Surakarta. 

Adapun indikator-indikator gaya kepemimpinan yang digunakan yaitu 

sifat, kebiasaan, tempramen, watak, kepribadian. adapun hasil dari seluruh 

skor jawaban dapat dilihat dilampiran. 

Hal ini menunjukan bahwa tingkat turnover intention di konveksi 

Ullin collection Baluwarti, Pasar Kliwon, Surakarta tidak dipengaruhi 

secara signifikan oleh gaya kepemimpinan. Adapun turnover intention yang 

terjadi dapat disebabkan oleh variabel-variabel di luar penelitian. Bisa jadi 
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gaya kepemimpinan yang diterapkan di konveksi Ullin collection cenderung 

disukai Karyawan. 

Berdasarkan hasil uji t tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis pertama yaitu gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap tingkat 

turnover intention tidak terbukti secara signifikan. Sehingga hasil keputusan 

variabel gaya kepemimpinan (X1) tidak berpengaruh terhadap turnover 

intention berdasarkan hasil hitung SPSS.v.21. diatas. 

Hasil penelilian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Agung Tri Utomo dengan hasil gaya kepemimpinan transformasional dan 

kompensasi cecara bersama-sama berpengaruh negatif terhadap turnover 

intention. 

2. Pengaruh kepuasan kerja (X2) terhadap tingkat turnover intention (Y) 

Berdasarkan tabel summary dapat diketahui bahwa nilai R merupakan 

nilai koefisien korelasi dan diperoleh nilai sebesar 0,380 yang menunjukan 

bahwa korelasi antara kepuasan kerja dengan turnover intention berada pada 

tingkatan yang rendah. Nilai R Square menjelaskan kemampuan variabel X 

didalam mempengaruhi nilai variabel Y yaitu sebesar 14,4%. 

Dan berdasarkan hasil uji t yang sudah dilakukan pengaruh variabel 

kepuasan kerja (X2) terhadap turnover intention  (Y) didapatkan nilai thitung 

sebesar -1,311sedangkan ttabel sebesar 2,048. Maka dapat disimpulkan H0 

diterima dan H2 ditolak. Yang artinya kepuasan kerja (X2) tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap turnover intention (Y). 
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Adapun indikator-indikator kepuasan kerja pada penelitian ini  yaitu 

pekerjaan itu sendiri, gaji, dukungan promosi, supervisi, dan rekan kerja. 

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah dilkukan maka skor jawaban angket 

dapat dilihat di lampiran. 

Tingkat turnover intention  yang terjadi di konveksi Ullin collection 

Baluwarti, Pasar Kliwon, Surakarta, tidak dipengaruhi secara signifikan oleh 

variabel kepuasan kerja , dan bisa dipengaruhi oleh variabel-variabel diluar 

penelitian. 

Adapun hipotesis kedua yang menyatakan kepuasan kerja 

berpengaruh terhadap tingkat turnover intention juga tidak tidak bisa 

dibuktikan. Berdasarkan uji t tersebut didapatkan nilai thitung sebesar      -

1,311sedangkan ttabel sebesar 2,048. Sehingga hipotesis tersebut terbukti 

tidak berpengaruh.  

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Gama Dwi Syafrizal dengan hasil penelitian variabel kepuasan kerja 

berpengaruh signifikan terhadap turnover intention serta memiliki dampak 

negatif terhadap Hotel Horison Semarang. 

3. Pengaruh gaya kepemimpinan (X1) dan kepuasan kerja (X2) terhadap 

tingkat turnover intention (Y) 

Berdasarkan tabel summary dapat diketahui bahwa nilai R merupakan 

nilai koefisien korelasi dan diperoleh nilai sebesar 0,387 yang menunjukan 

bahwa korelasi antara gaya kepemimpinan dan kepuasan kerja dengan 

turnover intention berada pada tingkatan yang rendah. Nilai R Square 
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menjelaskan kemampuan variabel X dalam mempengaruhi nilai variabel Y 

yaitu sebesar 15,0% 

Dan berdasarkan hasil uji f dari tabel diatas diketahui nilai fhitung 

sebesar 2,472. Nilai ini selanjutnya dibandingkan dengan nilai ftabel yang 

didapatkan dari db = n-m-1 = 31-2-1 =28, nilai kritis 28 dengan taraf 

signifikan 5% adalah 3,34. fhitung sebesar 2,472 < ftabel sebesar 3,34. Sehingga 

dapat diambil kesimpulan bahwa H0 diterima dan H3 ditolak. Yang berarti 

gaya kepemimpinan dan kepuasan kerja secara bersama-sama tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat turnoover intention. 

Dalampenelitian ini turover intention tida disebabkan oleh gaya 

kepemimpinan dan kepuasan kerja bisa jadi penyebab turnover intention 

yaitu faktor individu, faktor organisasi maupun yang lainnya diluar 

penelitian. 

Adpun indikator-indikator turnover intention  yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu Thoughts of quitting (memikirkan untuk keluar), Job 

search (pencarian pekerjaan), Intention to quit (niat untuk keluar). 

Hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa gaya kepemimpinan dan 

kepuasan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat turnover 

intention. juga tidak dapat terbukti karena berdasarkan hasil olahan 

SPSS.v.21.2019 dari hasil hitung uji f diketahui nilai fhitung sebesar 2,472. 

Nilai ini selanjutnya dibandingkan dengan nilai ftabel yang didapatkan dari db 

= n-m-1 = 31-2-1 =28, nilai kritis 28 dengan taraf signifikan 5% adalah 
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3,34. fhitung sebesar 2,472 < ftabel sebesar 3,34. Sehingga hipotesis ketiga tidak 

terbukti atau ditolak. 

Hasil penelitian tidak sesuai dengan teori yang kemukakan oleh 

Kartono yang menyatakan turnover intention disebabkan oleh 

ketidakpuasan kerja. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Penelitian ini yang berjudul “Pengarauh Gaya Kepemimpinan dan 

Kepuasan Kerja Terhadap Tingkat Turnoveer Intention di Konveksi Ullin 

Collection, Baluwarti, Pasar Kliwon, Surakarta”. Setelah dilakukan 

pengumpulan data dan dianalisis secara lebih teliti, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Variabel gaya kepemimpinan (X1) tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap turnover intention di konveksi Ullin collection Baluwarti, Pasar 

Kliwon, Surakarta. Hal ini menunjukan variabel gaya  kepemimpinan 

memiliki koefisien negatif dengan thitung< ttabel atau -0,430 < 2,048. Atau 

dapat diartikan H0 diterima dan Ha ditolak. Hal ini menunjukan bahwa 

variabel gaya kepemimpinan tidak memiliki pengaruh terhadap turnover 

intention di konveksi Ullin collection Baluwarti, Pasar Kliwon, Surakarta. 

nilai koefisien korelasi dan diperoleh nilai sebesar 0,313 yang menunjukan 

bahwa korelasi antara gaya kepemimpinan dengan turnover intention 

berada pada tingkatan yang rendah. Dan nilai R Square menjelaskan 

kemampuan variabel X dalam mempengaruhi nilai variabel Y yaitu  

sebesar 9,8%.Hal ini menunjukan bahwa tingkat turnover intention di 

konveksi Ullin collection Baluwarti, Pasar Kliwon, Surakarta tidak 

dipengaruhi secara signifikan oleh gaya kepemimpinan. Adapun turnover 
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intention yang terjadi dapat disebabkan oleh variabel-variabel di luar 

penelitian. 

2. Variabel kepuasan kerja (X2) juga tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadapturnover intention di konveksi Ullin collection Baluwarti, Pasar 

Kliwon, Surakarta. Hal ini dibuktikan dengan didapatkan nilai thitung sebesar 

-1,311sedangkan ttabel sebesar 2,048. Maka dapat disimpulkan H0 diterima 

dan Ha ditolak. Yang artinya kepuasan kerja (X2) tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap turnover intention (Y). Dengan nilai koefisien korelasi 

dan diperoleh nilai sebesar 0,380 yang menunjukan bahwa korelasi antara 

kepuasan kerja dengan turnover intention berada pada tingkatan yang 

rendah. Dan nilai R Square menjelaskan kemampuan variabel X dalam 

mempengaruhi nilai variabel Y yaitu sebesar 14,4%. Tingkat turnover 

intention  yang terjadi di konveksi Ullin collection Baluwarti, Pasar 

Kliwon, Surakarta, tidak dipengaruhi secara signifikan oleh variabel 

kepuasan kerja , dan bisa dipengaruhi oleh variabel-variabel diluar 

penelitian. 

3. Pengaruh gaya kepemimpinan (X1) dan kepuasan kerja (X2) terhadap 

turnover intention (Y) Berdasarkan hasil uji f diketahui nilai fhitung sebesar 

2,472. Nilai ini selanjutnya dibandingkan dengan nilai ftabel yang didapatkan 

dari db = n-m-1 = 31-2-1 =28, nilai kritis 28 dengan taraf signifikan 5% 

adalah 3,34. fhitung sebesar 2,472 < ftabel sebesar 3,34. Sehingga dapat 

diambil kesimpulan bahwa H0 diterima dan Ha ditolak. Yang berarti gaya 

kepemimpinan dan kepuasan kerja secara bersama-sama tidak berpengaruh 



91 
 

 

secara signifikan terhadap tingkat turnover intention.nilai koefisien korelasi 

dan diperoleh nilai sebesar 0,387 yang menunjukan bahwa korelasi antara 

gaya kepemimpinan dan kepuasan kerja  terhadapturnover intention berada 

pada tingkatan yang rendah. Dan nilai R Square menjelaskan kemampuan 

variabel X dalam mempengaruhi nilai variabel Y yaitu sebesar 15,0 %. 

Berdasarkan hasil ini turnover intention tidak dipengaruhi oleh gaya 

kepemimpinan dan kepuasan kerja sehingga variabel tersebut bisa saja 

dipengaruhi variabel lain diluar penelitian. 

B. Saran  

1. Bagi perusahaan 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut turnover yang terjadi di 

konveksi Ullin Collection  tidak dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan dan 

kepuasan kerja. Disarankan bagi perusahan untuk lebih memperhatikan 

variabel lain yang dapat menyebabkan terjadinya turnover yaitu seperti 

aspek lingkungan kerja dan beban kerja, gaji, dan pelatihan hal ini harus 

diperhatikan secara lebih, supaya turnover yang terjadi bisa dikendalikan 

dan tujuan perusahaan dapat tercapai.  

2. Bagi penelitian selanjutnya 

Berdasarkan hasil penelitian ini gaya kepemimpinan dan kepuasan 

kerja secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap tingkat turnover 

intention. Sehingga penyebab turnover yang terjadi di konveksi Ullin 

colection belum diketahui disarankan bagi peneliti lain supaya lebih konsen 

terhadap variabel lingkungan kerja,gaji, pelatihan dan beban kerja. Hasil-
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hasil yang telah didapatkan dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sumber atau ide dan masukan bagi pengembangan dan perbaikan pada 

penelitian-penelitian di masa yang akan datang. 
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