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ABSTRAK
Siti Robiatul Adawiyah. 2019. Pengaruh Kepuasan Kerja dan Lingkungan Kerja
Terhadap Turnover Intention pada Karyawan UD. Hasby Mlarak
Ponorogo.Skripsi. Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing, Dr.
Anton Sudrajat, S.H.I., M.A.
Kata Kunci:Usia,suasana, kondusif,
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh kepuasan kerja
terhadap turnover intention karyawan; (2)Pengaruh lingkungan kerja terhadap
turnover intentionkaryawan; (3) Pengaruh kepuasan kerja dan lingkungan kerja
secara simultan terhadap turnover intention karyawan; dan (4) Variabel manakah
yang paling dominan berpengaruh terhadap Turnover Intention pada karyawan
UD. Hasby Mlarak Ponorogo.
Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada 40
karyawan UD. Hasby. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan uji
asumsi klasik, analisis regresi berganda, uji hipotesis dan koefisien determinasi
dengan menggunakan SPSS versi 21.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa(1) Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel
kepuasan kerja memiliki nilai -thitung>-ttabel -0,646 >-2,206 dengan signifikansi
0,522 > 0,05, maka Ho1 diterima dan Ha1 ditolak. Sehingga kepuasan kerja tidak
berpengaruh signifikan terhadap turnover intention.(2) Hasil uji t menunjukkan
bahwa variabel lingkungan kerja memiliki nilai thitung<ttabel atau 2,099 < 2,206
dengan signifikansi 0,043 < 0,05. Ha2 diterima dan Ho2 ditolak.Sehingga
lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap turnover intention.(3) Kepuasan
kerja dan lingkungan kerja bersama-sama tidak berpengaruh terhadap turnover
intention pada karyawan UD. Hasby yang dibuktikan dengan nilai Fhitung<Ftabel
atau 2,55 < 3,25 dengan nilai signifikansi 0,092 > 0,05 dan didukung dengan
persentase kontribusi pengaruh kepuasan kerja dan lingkungan kerja terhadap
turnover intention sebesar 12,1%.

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Sumber daya manusia mempunyai dampak yang lebih besar terhadap
efektivitas organisasi dibanding dengan sumber daya lainnya. Seberapa baik
sumber daya yang dikelola akan menentukan kesuksesan organisasi di masa
mendatang. Pengelolaan sumber daya manusia sendiri akan menjadi bagian
yang sangat penting dari tugas manajemen organisasi. Sebaliknya, jika
sumber daya manusia tidak dikelola dengan baik maka efektivitas tidak akan
tercapai.1 Karyawan merupakan aset perusahaan dan pelaku utama produksi
dan pemasaran hasil. Namun pihak manajemen sering menilai bahwa
karyawan yang digunakan sebagai aset produksi dapat dipindah bahkan
dihilangkan begitu saja demi tuntutan bisnis dalam bentuk perampingan
jumlah karyawan.
Salah satu yang berpengaruh dengan tenaga kerja di suatu perusahaan
adalah tingkat turnover yang tinggi. Turnover intention merupakan niat atau
keinginan karyawan untuk berhenti kerja dari perusahaan secara sukarela atau
pindah dari satu tempat ke tempat kerja yang lain menurut pilihannya sendiri,
namun belum sampai tahap realisasi.2Saat ini tingginya tingkat turnover
intention menjadi masalah serius bagi perusahaan. Keinginan berpindah yang
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tinggi pada perusahaan dapat mengganggu proses operasional produksi
perusahaan.UD. Hasby merupakan perusahaan yang bergerak di bidang
konveksi/garment. UD. Hasby memiliki 68 karyawan. Di UD. Hasby banyak
karyawan yang memiliki keinginan untuk keluar dari perusahaan.
Berdasarkan wawancara dengan karyawan UD. Hasby, karyawan memiliki
keinginan untuk keluar atau pindah dari tempat kerjanya karena merasa
pekerjaan saat ini tidak menarik dan ingin mencari pekerjaan lain yang lebih
menarik.3Alasan lain dari keinginan karyawan untuk pindah dari perusahan
karena faktor kepuasan kerja yang rendah dan lingkungan kerja yang tidak
kondusif.
Untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan penelitian,
peneliti melakukan survei terhadap 40 karyawan yang memberikan
pernyataan sederhana namun mewakili indikator dari masing-masing variabel
yang diteliti. Survei dilakukan dengan memberikan 3 pernyataan yang
menggambarkan pikiran untuk keluar, keinginan untuk mencari pekerjaan
baru dan membandingkan pekerjaan. Berikut hasil survei yang dilakukan.
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Tabel. 1.1
Hasil kuesioner mengenai variabel turnover intention
No
1

Indikator

SS

Pikiran untuk
13
keluar
Niat/ keinginan
2
untuk mencari
9
pekerjaan baru
Karyawan
3
membandingkan 9
pekerjaan
Rata-rata
10
Sumber: data diolah, 2019.

S

N

TS

STS

Jumlah

Rata-rata

27

0

0

0

173

4,32

29

2

0

0

167

4,17

29

2

0

0

167

4,17

28

1

0

0

169

4,22

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan hasil kuesioner mengenai
variabel turnover intention. Di tabel tersebut terdapat skor sebesar 4,32
karyawan yang menyatakan memiliki pikiran untuk keluar. Skor sebesar 4,17
karyawan memiliki niat/keinginan untuk mencari pekerjaan baru dan
karyawan yang membandingkan pekerjaan apabila ada pekerjaan lain yang
lebih baik dari pekerjaan sebelumnya.
Kepuasan kerja sebagai suatu reaksi emosional yang kompleks.
Reaksi emosional ini merupakan akibat dari dorongan, keinginan, tuntutan
dan harapan-harapan karyawan terhadap pekerjaannya yang dihubungkan
dengan realita-realita yang dirasakan karyawan, sehingga menimbulkan
perasaan senang, perasaan puas ataupun perasaan tidak puas. Kepuasan kerja
adalah suatu sikap karyawan terhadap pekerjaan yang berhubungan dengan
situasi kerja, kerjasama antar karyawan, imbalan yang diterima dalam kerja
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dan hal-hal yang menyangkut faktor fisik dan psikologis. 4 Kepuasan kerja
berpengaruh terhadap turnover intention. Apabila kepuasan kerja tinggi maka
turnover intention karyawan rendah.5
Gejala rendahnya kepuasan kerja pada UD. Hasby juga dapat dilihat
dari tingkat absensi atau kehadiran karyawan. Karyawan yang tidak memiliki
kepuasan kerja dalam bekerja akan malas masuk kerja atau sering terlambat
masuk kerja, dan masa bodoh dengan tugas pekerjaanya.Di UD. Hasby beban
kerja yang harus ditanggung oleh karyawan berat, karyawan harus mampu
menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target yang ditetapkan, bahkan
karyawan harus lembur untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.Dengan
demikian karyawan memiliki ketidakpuasan dalam berkerja pada akhirnya
akan memutuskan untuk berpikir dan berniat keluar untuk mencari pekerjaan
baru. Jika kepuasan kerja rendah maka turnover intention karyawan tinggi.6
Lingkungan kerja merupakan komponen yang sangat penting yang
dapat mempengaruhi karyawan dalam melakukan suatu pekerjaan.7Suasana
kerja yang baik akan membuat karyawan senang dengan pekerjaannya. Dan
sebaliknya yang membuat karyawan tidak betah adalah suasana kerja yang
tidak menyenangkan. Lingkungan kerja berpengaruh terhadap turnover
intention. Apabila lingkungan kerja tinggi maka turnover intentionkaryawan
rendah.8Berdasarkan observasi, lingkungan kerja di UD. Hasby kurang baik,
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karena berdekatan dengan mesin-mesin sehingga menimbulkan kebisingan.
Serta ruang kerja yang panas sehingga menyebabkan tidak fokus dalam
bekerja.9 Dari kondisi ketidaknyamanan dalam bekerja tersebut akan
menimbulkan keinginan karyawan untuk pindah ke pekerjaan lain dengan
harapan mendapat lingkungan yang lebih kondusif. Jika lingkungan kerja
rendah maka turnover intention karyawan tinggi.
Dengan adanya turnover intention yang berujung pada turnover akan
sangat merugikan, dari segi mental dan fisik yang terjadi pada diri karyawan.
Karyawan tidak hanya berpindah secara fisik, namun juga membawa
pengetahuan yang diperoleh dari perusahaan sebelumnya, selain karyawan itu
sendiri juga terjadi kerugian pada perusahaan. Perusahaan memberikan
pelatihan kepada karyawan barunya, namun kemudian menyaksikannya
berganti tempat kerja, sehingga perusahaan mengalami kerugian yang tidak
sedikit. Kerugian tersebut berupa biaya awal (rekrutmen), pelatihan dan
pengembangan karyawan baru dan pada akhirnya perusahaan mengalami
kekurangan tenaga kerja dan harus merekrut karyawan lagi. 10Berdasarkan
permasalahan yang diuraikan di atas, maka dilakukan penelitian dengan judul
“Pengaruh Kepuasan Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Turnover
Intention Pada Karyawan UD. Hasby Mlarak Ponorogo”.
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan
permasalahan sebagai berikut :
1.

Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap Turnover Intention pada
karyawan UD. Hasby Mlarak Ponorogo?

2.

Apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap Turnover Intention pada
karyawan UD. Hasby Mlarak Ponorogo?

3.

Apakah kepuasan kerja dan lingkungan kerja berpengaruh secara
simultan terhadap Turnover Intention karyawan UD. Hasby Mlarak
Ponorogo?

4.

Variabel manakah yang paling dominan berpengaruh terhadap Turnover
Intention pada karyawan UD. Hasby Mlarak Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah
1.

Untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap Turnover Intention
pada karyawan UD. Hasby Mlarak Ponorogo.

2.

Untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap Turnover
Intention pada karyawan UD. Hasby Mlarak Ponorogo.

3.

Untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja danlingkungan kerja secara
simultan terhadap Turnover Intention karyawan UD. Hasby Mlarak
Ponorogo.

4.

Untuk mengetahui variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap
Turnover Intention pada karyawan UD. Hasby Mlarak Ponorogo.
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D. Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis dan praktis:
1.

Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menyajikan informasi mengenai
pengaruh antara kepuasan kerja dan lingkungan kerja terhadap turnover
intention.

2.

Secara Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada
pengembangan teori manajemen sumber daya manusia. Khususnya
digunakan sebagai solusi alternatif dalam pengambilan keputusan untuk
memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan faktor-faktor yang
mempengaruhi keinginan pindah kerja karyawan.

E. Sistematika Pembahasan
Untuk lebih mempermudah dan dapat memberikan gambaran yang
lebih jelas tentang isi dari skripsi ini, maka pembahasan dilakukan secara
sistematik dan komprehensif yang meliputi:
BAB I

: PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan
masalah, tujuan, manfaat penelitian.

BAB II

: KAJIAN TEORI
Bab ini berisi tentang landasan teori yang digunakan
sebagai acuan teoribagi penelitian, studi penelitian
terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis. Pada bab ini
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diuraikan

mengenai

masing-masing

variabel

yang

berpengaruh terhadap turnover intention.
BAB III

: METODE PENELITIAN
Bab ini menguraikan mengenai rancangan penelitian,
variabel penelitian dan definisi operasional, populasi,
sampel dan teknik sampling, jenis dan sumber data, teknik
pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan.

BAB IV

: PEMBAHASAN
Bab ini membahas objek penelitian, hasil analisis dan
pembuktian hipotesis, pembahasan hasil dan jawaban dari
pertanyaan dalam jawaban penelitian ini.

BAB V

: KESIMPULAN
Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis

BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Kajian Teori
1. Turnover Intention
a. Pengertian Turnover Intention
Semua perusahaan pernah diwarnai oleh turnover para
karyawan. Intensi adalah niat atau keinginan yang timbul pada
individu untuk melakukan sesuatu. Sementara turnover adalah
berhentinya atau penarikan diri seseorang karyawan dari tempat
kerja. Dengan demikian, turnover intention (intensi keluar) adalah
kecenderungan

atau

niat

karyawan

untuk

berhenti

dari

pekerjaannya.
Abelson menyatakan bahwa sebagian besar karyawan yang
meninggalkan perusahaan karena alasan sukarela dapat di
kategorikan atas perpindahan kerja yang dapat dihindarkan
(avoidable voluntary turnover) dan pekerjaan sukarela yang tidak
dapat dihindarkan (unvoidable voluntary turnover). Perpindahan
kerja yang dapat dihindarkan dapat disebabkan karena alasan berupa
gaji, kondisi kerja, atasan atau ada perusahaan lain yang dirasakan
lebih baik, sedangkan perpindahan kerja sukarela yang tidak dapat

9
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dihindarkan dapat disebabkan karena perubahan jalur karir atau
faktor keluarga.1
Menurut Mobley seorang pakar dalam masalah pergantian
karyawan memberikan batasan turnover sebagai berhentinya
individu dari anggota suatu organisasi dengan disertai pemberian
imbalan keuangan oleh organisasi yang bersangkutan.
b. Faktor Yang Mempengaruhi Turnover Intention
Faktor yang mempengaruhi terjadinya turnover cukup
komplek dan saling berkait satu sama lain. Diantara faktor-faktor
tersebut yang akan dibahas antara lain adalah2
1) Usia
Maier mengemukakan pekerja muda mempunyai tingkat
turnover yang lebih tinggi daripada pekerja-pekerja yang lebih
tua. Artinya semakin tinggi usia seseorang, semakin rendah
intensi turnovernya. Karyawan yang lebih muda lebih tinggi
kemungkinan untuk keluar. Hal ini mungkin disebabkan pekerja
yang lebih tua enggan berpindah-pindah tempat kerja karena
berbagai alasan seperti tanggung jawab keluarga, mobilitas yang
menurun, tidak mau repot pindah kerja dan memulai pekerjaan
di tempat kerja baru, atau karena energi yang sudah berkurang,
dan lebih lagi karena senioritas yang belum tentu diperoleh di
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tempat kerja yang baru walaupun gaji dan fasilitasnya lebih
besar.
Gilmer berpendapat bahwa tingkat turnover yang cenderung
tinggi pada karyawan berusia muda disebabkan karena mereka
masih memiliki keinginan untuk mencoba-coba pekerjaan atau
organisasi kerja serta ingin mendapatkan keyakinan diri lebih
besar melalui cara coba-coba tersebut. Selain itu karyawan yang
lebih muda mungkin mempunyai kesempatan yang lebih banyak
untuk mendapat pekerjaan baru dan memiliki tanggung jawab
terhadap keluarga lebih kecil, sehingga dengan demikian lebih
mempermudah mobilitas pekerjaan. Mungkin juga mereka
mempunyai harapan-harapan yang kurang tepat mengenai
pekerjaan yang tidak terpenuhi pada pekerjaan-pekerjaan
mereka yang sebelumnya. 3
2) Lama Kerja
US. Civil Service Comission menyatakan bahwa pada
kelompok tertentu dari orang-orang yang dipekerjakan, dua
pertiga sampai tiga perempat bagian dari mereka yang keluar
terjadi pada akhir tiga tahun masa bakti, berdasarkan data ini
lebih dari setengahnya sudah terjadi pada akhir tahun pertama.
Semakin lama masa kerja semakin rendah kecenderungan
turnovernya. Turnover lebih banyak terjadi pada karyawan
3
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dengan masa kerja lebih singkat. Interaksi dengan usia,
kurangnya sosialisasi awal merupakan keadaan-keadaan yang
memungkinkan terjadinya turnover tersebut.4
3) Tingkat Pendidikan
Mowday

berpendapat

bahwa

tingkat

pendidikan

berpengaruh pada dorongan untuk melakukan turnover. Dalam
hal ini Maier membahas pengaruh intelegensi terhadap turnover.
Dengan pendidikan yang tinggi dan jabatan yang sesuai maka
berpengaruh terhadap retensi karyawan. Jika pendidikan tidak
sesuai dengan jabatan yang diinginkan maka berpengaruh
terhadap tingkat turnover yang tinggi.5
4) Keikatan terhadap Perusahaan
Semakin tinggi keikatan seseorang terhadap perusahaannya
akan semakin kecil karyawan mempunyai intensi untuk
berpindah pekerjaan dan perusahaan, dan semakin rendah
keikatan karyawan terhadap perusahaan maka semakin besar
karyawan mempunyai intensi untuk berpindah pekerjaan dan
perusahaan. Pekerja yang mempunyai rasa keikatan yang kuat
terhadap perusahaan tempat dia bekerja berarti mempunyai dan
membentuk perasaan memiliki, rasa aman, efikasi, tujuan dan
arti hidup serta gambaran diri yang positif. Akibat secara

4
5
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langsung adalah menurunnya dorongan diri berpindah pekerjaan
dari perusahaan.6
5) Kepuasan Kerja
Penelitian yang telah banyak dilakukan menunjukkan
bahwa semakin tidak puas seseorang terhadap pekerjaannya
akan semakin kuat dorongannya untuk melakukan turnover.
Wexley dan Yukl mengatakan bahwa semakin banyak aspekaspek atau nilai-nilai dalam perusahaan sesuai dengan dirinya
maka semakin tinggi tingkat kepuasan yang dirasakan.7
6) Budaya Perusahaan
Robbins menyatakan bahwa budaya perusahaan yang kuat
memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perilaku
karyawan dan secara langsung mengurangi turnover. Dalam
budaya yang kuat, nilai-nilai utama sebuah organisasi atau
perusahaan sangat dipegang teguh dan tertanam pada seluruh
karyawannya. Semakin banyak karyawan yang menerima nilainilai tersebut dan semakin besar komitmen terhadapnya maka
semakin kuat budaya perusahaan itu. Budaya yang kuat ini akan
membentuk kohesivitas, kesetiaan, dan komitmen terhadap
perusahaan pada para karyawannya, yang akan mengurangi
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keinginan karyawan untuk meninggalkan organisasi atau
perusahaan.8
Menurut Mobley et al (1978) memyebutkan beberapa
faktor yang menjadi penyebab keinginan pindah kerja adalah
sebagai berikut:9
1) Karakteristik Individu
Karakteristik individu yang mempengaruhi keinginan
pindah kerja adalah umur, pendidikan dan perkawinan.
2) Lingkungan kerja
Lingkungan kerja dapat meliputi fisik maupun sosial.
Lingkungan fisik meliputi keadaan suhu, cuaca, kontruksi,
bangunan dan lokasi pekerjaan. Sedangkan lingkungan sosial
meliputi lingkungan sosial budaya di lingkungan kerjanya dan
kualitas kehidupan kerjanya.
3) Kepuasan kerja
Kepuasan akan gaji, promosi, kepuasan atas supervisor
yang diterima,kepuasan dengan rekan kerja dan kepuasan
dengan pekerjaan.
4) Komitmen organisasi
Komitmen mengacu pada respon emosional individu
kepada keseluruhan organisasi.

8
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c. Indikator yang digunakan untuk mengukur turnover intention
menurut Abelson meliputi:
1) Pikiran untuk keluar
Diawali dengan ketidakpuasan kerja yang dirasakan oleh
karyawan, kemudian karyawan mulai berfikir untuk keluar dari
tempat bekerjanya saat ini.
2) Niat keluar untuk mencari pekerjaan baru
Karyawan berniat untuk keluar dari perusahaan dan
mencari pekerjaan pekerjaan baru.
3) Karyawan membandingkan pekerjaan
Jika karyawan sudah mulai sering berfikir untuk keluar dari
pekerjaannya, karyawan tersebut akan mencoba mencari
pekerjaan diluar perusahaannya yang dirasa lebih baik. Apabila
telah mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, nantinya akan
diakhiri dengan keputusan karyawan tersebut untuk tetap tinggal
atau keluar dari pekerjaannya. 10
2. Kepuasan Kerja
a. Pengertian Kepuasan Kerja
Menurut Wexley dan Yukl kepuasan kerja merupakan
generalisasi sikap-sikap terhadap pekerjaannya. Bermacam-macam
sikap seseorang terhadap pekerjaannya mencerminkan pengalaman
yang menyenangkan dan tidak menyenangkan dalam pekerjaannya
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dan

harapan-harapannya

terhadap

pengalaman

masa

depan.

Pekerjaan yang menyenangkan untuk dikerjakan dapat dikatakan
pekerjaan itu memberi kepuasan bagi pemangkunya. Dan sebaliknya,
ketidakpuasan

akan

diperoleh

bila

suatu

pekerjaan

tidak

menyenangkan untuk dikerjakan.11
Handoko mengemukakan kepuasan kerja adalah keadaan
emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan bagi para
karyawan memandang pekerjaan mereka. Karyawan yang tidak
memperoleh kepuasan kerja tidak akan pernah mencapai kepuasan
psikologis dan akhirnya akan timbul sikap atau tingkah laku negatif
dan pada gilirannya akan dapat menimbulkan frustasi, sebaliknya
karyawan yang terpuaskan akan dapat bekerja dengan baik, penuh
semangat, aktif dan dapat berprestasi lebih baik dari karyawan yang
tidak memperoleh kepuasan kerja. Pendapat tersebut didukung oleh
Strauss dan Sayles, kepuasan kerja juga penting untuk aktualisasi
diri. Karyawan yang tidak memperoleh kepuasan kerja tidak akan
pernah mencapai kematangan psikologis dan pada gilirannya akan
menjadi frustasi.12
Kepuasan kerja menurut Gibson adalah sikap seseorang
terhadap pekerjaannya. Sikap tersebut berasal dari persepsi mereka
mengenai pekerjaannya dan hal itu tergantung pada tingkat outcomes
instrinsik maupun ekstrinsik dan bagaimana pekerja memandang
11

Wilson Bangu, Manajemen Sumber Daya Manausia, (Jakarta: Penerbit Erlangga,
2012), 327.
12
Edi Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Kencana, 2009),80.
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outcome tersebut. Kepuasan kerja akan mencerminkan perasaan
mereka terhadap pekerjaannya. 13
b. Indikator Kepuasan Kerja
1) Kepuasan terhadap pekerjaan
Isi pekerjaan yang dilakukan seseorang apakah memiliki elemen
yang memuaskan.
2) Kepuasan terhadap gaji/upah
Jumlah bayaran yang diterima seseorang sebagai akibat dari
pelaksanaan kerja apakah sesuai dengan kebutuhan yang
dirasakan adil.
3) Kepuasan terhadap promosi
Kemungkinan seseorang dapat berkembang melalui kenaikan
jabatan.
4) Kepuasan terhahap pengawas
Seseorang yang senantiasa memberikan perintah atau petunjuk
dalam pelaksanaan kerja.
5) Kepuasan terhadap rekan kerja.
Temen-teman kepada siapa seseorang senantiasa berinteraksi
dalam pelaksanaan pekerjaan. Seseorang dapat merasakan rekan
kerjanya sangat menyenangkan atau tidak menyenangkan.14

13

Priyono, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2010),

171.
14

Pandi Afandi, Sumber Daya Manusia; Teori, Konsep dan Indikator (Yogyakarta:
Zanafa Publishing, 2018), 82.
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3. Lingkungan Kerja
a. Pengertian Lingkungan Kerja
Lingkungan kerja merupakan tempat dimana karyawan
melakukan aktivitas bekerja. Lingkungan kerja dapat membawa
dampak positif dan negatif bagi karyawan dalam rangka mencapai
hasil kerjanya. Lingkungan kerja yang kondusif memberikan rasa
aman dan memungkinkan pegawai untuk dapat bekerja optimal.
Lingkungan kerja dapat mempengaruhi emosi pegawai, jika
pegawai menyenangi lingkungan kerja dimana mereka bekerja,
maka pegawai tersebut akan betah di tempat kerjanya untuk
melakukan aktifitasnya sehingga waktu kerja dipergunakan secara
efektif.15
Menurut Nitisemito lingkungan kerja adalah sesuatu yang ada
di sekitar para pekerja dan yang mempengaruhi dirinya dalam
menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. Menurut Sedarmayati
lingkungan kerja merupakan keseluruhan alat perkakas dan bahan
yang dihadapi, lingkungan sekitarnya dimana seseorang bekerja,
metode

kerjanya

serta

pengaturan

kerjanya

baik

sebagai

perseorangan maupun kelompok.16
Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada disekitar para
pekerja/karyawan yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja
karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga akan
15
16

Mariati Rahman, Ilmu Administrasi (Makasar: CV Sah Media, 2017), 45.
Ibid., 46.
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diperoleh hasil kerja yang maksimal, dimana dalam lingkungan
kerja tersebut terdapat fasilitas kerja yang mendukung karyawan
guna meningkatkan kerja karyawan dalam suatu perusahaan.17
b. Jenis-Jenis Lingkungan Kerja
Menurut Sedarmayati lingkungan kerja terbagi menjadi dua, yaitu:18
1) Lingkungan fisik
Lingkungan fisik adalah semua keadaan berbentuk fisik
yang terdapat disekitar tempat yang dapat mempengaruhi
pegawai baik secara langsung maupun tidak langsung.
Lingkungan kerja fisik dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:
a) Lingkungan kerja yang langsung berhubungan dengan
pegawai seperti pusat kerja, kursi, meja, dan sebagainya.
b) Lingkungan pelantara atau lingkungan umum dapat juga
disebut lingkungan kerja yang mempengaruhi kondisi
manusia misalnya temperatur, kelembaban, sirkulasi udara,
pencahayaan, kebisingan, getaran mekanik, bau tidak
sedap, warna dan lain-lain.
2) Lingkungan non fisik
Lingkungan non fisik adalah semua keadaan yang terjadi
yang berkaitan dengan hubungan kerja, baik hubungan dengan
atasan, maupun hubungan dengan sesama rekan kerja ataupun
hubungan dengan bawahan. Perusahaan hendaknya dapat
17

Pandi Afandi, Sumber Daya Manusia; Teori, Konsep dan Indikator (Yogyakarta:
Zanafa Publishing, 2018), 66.
18
Mariati Rahman, Ilmu Administrasi (Makasar: CV Sah Media, 2017), 47.

20

mencerminkan kondisi yang mendukung kerja sama antar
tingkat atasan, bawahan maupun yang memiliki status yang
sama. Kondisi yang hendaknya diciptakan adalah suasana
kekeluargaan, komunikasi yang baik, dan pengendalian diri. Jadi
lingkungan kerja non fisik ini juga merupakan kelompok
lingkungan kerja yang tidak bisa diabaikan.19
c. Indikator Lingkungan Kerja
Indikator lingungan kerja sebagai berikut:
1) Suasana kerja
Suasana kerja adalah kondisi yang ada di sekitar karyawan
yang sedang melakukan pekerjaan yang dapat mempengaruhi
pelaksanaan pekerjaan itu sendiri. Suasana kerja ini akan
meliputi tempat kerja, fasilitas dan alat bantu pekerjaan,
kebersihan, pencahayaan, ketenangan termasuk juga hubungan
kerja antara orang-orang yang ada ditempat tersebut.
2) Hubungan dengan rekan kerja
Hubungan dengan rekan kerja yaitu hubungan dengan
rekan kerja harmonis dan tanpa ada saling intrik diantara sesama
rekan sekerja. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi
karyawan tetap tinggal dalam satu organisasi adalah adanya
hubungan yang harmonis diantara rekan kerja.

19

Ibid., 48.
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3) Hubungan antara bawahan dengan pemimpin
Hubungan antara karyawan dengan pemimpin yaitu
hubungan dengan karyawan yang baik dan harmonis dengan
pimpinan tempat kerja. Hubungan yang baik dan harmonis
dengan pimpinan tempat kerja merupakan faktor penting yang
dapat mempengaruhi kinerja karyawan.
4) Tersedianya fasilitas kerja.
Hal ini dimaksudkan bahwa peralatan yang digunakan
untuk mendukung kelancaran kerja lengkap. Tersedianya
fasilitas kerja yang lengkap, walaupun tidak baru merupakan
salah satu penunjang proses dalam bekerja.20
B. Studi Penelitian Terdahulu
Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
No. Judul
Penelitian
1.

Pengaruh stres
kerja
dan
kepuasan kerja
terhadap
Turnover
Intention
karyawan (Studi
pada
STIKES
Widya Husada

20

Ibid.

Hasil
penelitian

Persamaan

Perbedaan

Hasil
dari
penelitian ini
menunjukkan
bahwa
kepuasan kerja
berpengaruh
negatif
terhadap
turnover
intention

Terdapat
persamaan
yaitu
samasama
menggunakan
variabel
kepuasan kerja
terhadap
turnover

Perbedaan
penelitian ini
adalah
dilakukan pada
perusahaan
yang
menerapkan
prinsip syariah

22

Semarang).

karyawan.

intention.

Hasil
dari
penelitian ini
menunjukkan
bahwa
kepuasan
karyawan
berpengaruh
negatif
dan
signifikan
terhadap
turnover
intention.

Terdapat
persamaan
yaitu
samasama
menggunakan
variabel
kepuasan kerja
terhadap
turnover
intention.

Perbedaan
penelitian ini
adalah
dilakukan pada
perusahaan
yang
menerapkan
prinsip syariah

Hasil
dari
penelitian ini
menunjukkan
bahwa
kepuasan kerja
berpengaruh
negatif
terhadap
turnover
intention
karyawan.
Lama
kerja
tidak
dapat
memperkuat
pengaruh

Terdapat
persamaan
yaitu
samasama
menggunakan
variabel
kepuasan kerja
dan lingkungan
kerja terhadap
turnover
intention.

Perbedaan
penelitian ini
adalah
dilakukan pada
perusahaan
yang
menerapkan
prinsip syariah

Manurung
(2012)21
2.

Analisis
Pengaruh
keterlibatan
kerja
dan
kepuasan kerja
terhadap
Turnover
Intention
karyawan (Studi
Pada
PT.
Njonja Meneer
Semarang).
Simanjuntak
(2013)22

3.

Pengaruh
Kepuasan
Kerja,
Lingkungan
Kerja,
dan
Kompensasi
terhadap
Turnover
Intention
Karyawan
dengan Lama
Kerja sebagai
Variabel
Pemoderasi
(Studi pada CV.
21

Mona Tiorina Manurung, “Pengaruh stres kerja dan kepuasan kerja terhadap Turnover
Intention karyawan (Studi pada STIKES Widya Husada Semarang)”, (Semarang: Universitas
Diponegoro, 2012), 100.
22
Naomei Simanjuntak, “Analisis Pengaruh keterlibatan kerja dan kepuasan kerja
terhadap Turnover Intention karyawan (Studi Pada PT. Njonja Meneer Semarang)”, (Semarang:
Universitas Diponegoro, 2013), 76.
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Sukses
Sejati negatif
Computama).
kepuasan kerja
terhadap
Pranowo
turnover
(2016)23
intention
karyawan.
Lingkungan
kerja
berpengaruh
negatif
terhadap
turnover
intention
karyawan.
Lama
kerja
tidak
dapat
memperkuat
pengaruh
negatif
lingkungan
kerja terhadap
turnover
intention
karyawan.
4.

Pengaruh
Kepuasan
Kerja,
Stres
Kerja,
dan
Lingkungan
Kerja terhadap
Turnover
Intention pada
karyawan CV.
Aneka
Ilmu
Semarang.

23

Hasil
dari
penelitian ini
menunjukkan
bahwa
ada
pengaruh
negatif
dan
signifikan
kepuasan kerja
parsial,
lingkungan
kerja terhadap
turnover

Terdapat
persamaan
yaitu
samasama
menggunakan
variabel
kepuasan kerja
dan lingkungan
kerja terhadap
turnover
intention.

Perbedaan
penelitian ini
adalah
dilakukan pada
perusahaan
yang
menerapkan
prinsip syariah

Ridwan Suryo Pranowo, “Pengaruh Kepuasan Kerja, Lingkungan Kerja, dan
Kompensasi terhadap Turnover Intention Karyawan dengan Lama Kerja sebagai Variabel
Pemoderasi (Studi pada CV. Sukses Sejati Computama)”, (Yogyakarta: Universitas Negeri
Yogyakarta, 2016), 112.
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5.

Dwiningtyas
(2015)24

intention pada
karyawan pada
PT CV. Aneka
Ilmu
Semarang.

Pengaruh
Kepuasan Kerja
Dan
Iklim
Organisasi
Terhadap
Turnover
Intention
Dengan
Komitmen
Organisasi
Sebagai
Variabel
Intervening
(Studi
Kasus
Bank
BNI
Syariah Kantor
Wilayah
Semarang).

Hasil
dari
penelitian ini
menunjukkan
bahwa
kepuasan kerja
berpengaruh
positif
dan
signifikan
terhadap
komitmen
organisasi,
kepuasan kerja
berpengaruh
negatif
dan
signifikan
terhadap
turnover
intention.

Terdapat
persamaan
yaitu
samasama
menggunakan
variabel
kepuasan kerja
terhadap
turnover
intention.

Perbedaan
penelitian ini
adalah
dilakukan pada
perusahaan
yang
menerapkan
prinsip syariah

Prasetyowati
(2018)25

Posisi atau sikap penelitian ini terhadap penelitian Manurung yaitu
meneruskan pada penelitian sebelumnya yang didalamnya sama-sama
menggunakan variabel kepuasan kerja terhadap turnover intention. Selain
itu, penelitian terdahulu menggunakan jumlah sampel 60 responden. Dan
24

Dwiningtyas, “Pengaruh Kepuasan Kerja, Stres Kerja, dan Lingkungan Kerja terhadap
Turnover Intention pada karyawan CV. Aneka Ilmu Semarang”, (Semarang: Universitas Negeri
Semarang, 2015), 85.
25
Eka Anggarini Prasetyowati, “Pengaruh Kepuasan Kerja Dan Iklim Organisasi
Terhadap Turnover Intention Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Intervening (Studi
Kasus Bank BNI Syariah Kantor Wilayah Semarang)”, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2018), 82.
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pada penelitian ini menggunakan jumlah sampel 40 responden dengan
menggunakan rumus Solvin.
G. Kerangka Berfikir
Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana
teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai
masalah yang penting. 26 Berikut adalah kerangka berfikir penelitian ini
Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

Kepuasan Kerja
(X1)

H1

H2

Turnover
Intention (Y)

Lingkungan
Kerja (X2)

H3
Keterangan :
Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa turnover
intention di UD. Hasby di pengaruhi oleh X1 dan X2. Jika kepuasan kerja
karyawan meningkat maka akan berpengaruh terhadap rendahnya turnover
intention. Jika lingkungan kerja kondusif maka akan berpengaruh terhadap
rendahnya turnover intention.

26

2014), 60.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta,
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H. Hipotesis Penelitian
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah
penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam
bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang
diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada
fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.27
1. Pengaruh kepuasan kerja terhadap turnover intention.
Kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan
atau tidak menyenangkan bagi para karyawan memandang pekerjaan
mereka. Turnover intention adalah kecenderungan atau niat karyawan
untuk berhenti dari pekerjaannya. Berdasarkan hasil penelitian
Manurung (2012) menyatakan bahwa terdapat pengaruh kepuasan
kerja terhadap turnover intention. Oleh karena itu, jika terdapat
peningkatan kepuasan kerja karyawan, maka akan berpengaruh
terhadap turnover intention. Maka, peneliti mengajukan hipotesis
sebagai berikut:
Ha1: Kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap turnover
intention pada karyawan UD. Hasby Mlarak Ponorogo.
Ho1: Kepuasan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap turnover
intention pada karyawan UD. Hasby Mlarak Ponorogo.

27

Ibid., 63.
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2. Pengaruh lingkungan kerja terhadap turnover intention.
Lingkungan kerja adalah sesuatu yang ada di sekitar para pekerja
dan yang mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang
dibebankan. Turnover intention adalah kecenderungan atau niat
karyawan untuk berhenti dari pekerjaannya. Berdasarkan hasil
penelitian Pranowo (2016) menyatakan bahwa terdapat pengaruh
lingkungan kerja terhadap turnover intention. Oleh karena itu, jika
lingkungan kerja karyawan kondusif, maka akan berpengaruh terhadap
turnover intention. Maka, peneliti mengajukan hipotesis sebagai
berikut:
Ha2: Lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap turnover
intention pada karyawan UD. Hasby Mlarak Ponorogo.
Ho2: Lingkungan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap turnover
intention pada karyawan UD. Hasby Mlarak Ponorogo.
3. Pengaruh kepuasan kerja dan lingkungan kerja terhadap turnover
intention.
Kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan
atau tidak menyenangkan bagi para karyawan memandang pekerjaan
mereka. Lingkungan kerja adalah sesuatu yang ada di sekitar para
pekerja dan yang mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugastugas yang dibebankan. Turnover intention adalah kecenderungan atau
niat karyawan untuk berhenti dari pekerjaannya. Berdasarkan hasil
penelitian Dwiningtyas (2015) menyatakan bahwa terdapat pengaruh
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kepuasan kerja terhadap turnover intention. Oleh karena itu, jika
terdapat

peningkatan

kepuasan

kerja

karyawan,

maka

akan

berpengaruh terhadap rendahnya turnover intention. Dan terdapat
pengaruh lingkungan kerja terhadap turnover intention. Oleh karena
itu, jika lingkungan kerja karyawan kondusif, maka akan berpengaruh
terhadap turnover intention. Maka, peneliti mengajukan hipotesis
sebagai berikut:
Ha3: Kepuasan kerja dan lingkungan kerja berpengaruh signifikan
terhadap turnover intention pada karyawan UD. Hasby Mlarak
Ponorogo.
Ho3: Kepuasan kerja dan lingkungan kerja tidak berpengaruh
signifikan terhadap turnover intention pada karyawan UD. Hasby
Mlarak Ponorogo.

BAB III
METODE PENELITIAN
A. Rancangan Penelitian
Penelitian ini menggunakan desain penelitian non eksperimen dengan
jenis penelitian deskriptif korelasi yaitu metode penelitian yang bertujuan
untuk menggambarkan pengaruh satu atau lebih variabel bebas yang sudah
ada, tanpa perlakuan sengaja untuk membangkitkan gejala atau keadaan.
Penelitian

ini

menggunakan

analisis

regresi

berganda

dengan

menggunakan SPSS. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah pendekatan kuantitatif yang datanya berupa angka-angka.1
1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional
Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari
orang, objek, ataukegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang
ditetapkan oleh peneliti untukdipelajari dan ditarik kesimpulannya.
Dalam penelitian ini ada duajenis variabel yaitu variabel independen
dan variabel dependen sebagai berikut:
a. Variabel Bebas (independentvariable)
Variabel bebas atau independentvariable adalah variabel yang
menjadi

sebab

terikat/dependent.

perubahan
Variabel

atau
bebas

berubahnya
menjadi

variabel

variabel

yang

mempengaruhi variabel terikat, baik yang berpengaruh positif atau
negatif. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah:
1

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta,
2014), 30.
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1) Kepuasan kerja (X1)
Kepuasan

Kerja

adalah

keadaan

emosional

yang

menyenangkan atau tidak menyenangkan bagi para karyawan
memandang pekerjaan mereka.
Indikator kepuasan kerja:
1. Kepuasan terhadap pekerjaan
2. Kepuasan terhadap gaji
3. Kepuasan terhadap promosi
4. Kepuasan terhahap pengawas
5. Kepuasan terhadap rekan kerja.2
2) Lingkungan kerja (X2)
Lingkungan Kerjaadalah sesuatu yang ada di lingkungan
para pekerja dan dapat mempengaruhi dirinya dalam dalam
menjalankan tugasnya. Indikator lingkungan kerja:
1. Suasana kerja
2. Hubungan dengan rekan kerja
3. Hubungan antara bawahan dengan pemimpin
4. Tersedianya fasilitas kerja.3
b. Variabel Terikat (dependentvariable)
Variabel terikat atau dependentvariable adalah variabel yang
dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas

2

Pandi Afandi, Sumber Daya Manusia; Teori, Konsep dan Indikator (Yogyakarta:
Zanafa Publishing, 2018), 82.
3
Mariati Rahman, Ilmu Administrasi (Makasar: CV Sah Media, 2017), 48.
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(independent).4Variabel terikat dalam penelitian ini adalah
Turnover Intention (Y). Turnover intention (intensi keluar) adalah
kecenderungan

atau

niat

karyawan

untuk

berhenti

dari

pekerjaannya. Indikator turnover intention:
1. Pikiran untuk keluar
2. Niat keluar untuk mencari pekerjaan baru
3. Karyawan membandingkan pekerjaan.5
B. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling
Populasi adalah wilayah generalisasi yang berupa subjek atau objek
yang diteliti untuk dipelajari dan ambil kesimpulannya, atau dengan kata
lain, populasi adalah totalitas dari seluruh objek penelitian.6 Dalam
penelitian ini yang menjadi populasi adalah keseluruhan karyawan yang
bekerja di UD. Hasby Mlarak Ponorogo yang berjumlah 68 orang yang
terdiri dari laki-laki dan perempuan.
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh
populasi tersebut. Sedangkan teknik sampling dalam penelitian ini
menggunakan simpel random sampling yaitu pengambilan anggota sampel
dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada

4

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta,
2014), 38.
5
Ilham Akhsanu Ridlo, Turnover Karyawan “Kajian Literatur” (Surabaya: Public Health
Movement, 2012), 11.
6
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta,
2014), 80.
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dalam populasi itu.7Besarnya sampel diperoleh dengan rumus Solvin
sebagai berikut:

( )
Keterangan:
n = Ukuran sampel
N = Ukuran populasi
e = Kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel
yang dapat ditolerir sebesar 10%.

(

)

Sampel dalam penelitian ini adalah 40 karyawan yang bekerja di UD.
Hasby Mlarak Ponorogo.
C. Teknik Pengolahan Data
Teknik pengolahan data adalah suatu proses untuk mendapatkan
data dari setiap variabel penelitian yang siap dianalisis. Adapun teknik
pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah8

7

Ibid.
Surya Dharma, Pengolahan dan Analisis Data Penelitian (Jakarta: Ditjen PMPTK,
2018), 23.
8
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1. Pengeditan data (editing)
Pengeditan adalah pemeriksaan atau koreksi data yang telah
dikumpulkan. Pengeditan dilakukan karena kemungkinan data yang
masuk tidak memenuhi syarat atau tidak sesuai dengan kebutuhan.
Kegiatan dalam pengeditan ini adalah pemeriksaan kuesioner yang
telah diisi oleh responden.
2. Coding dan Transformasi data
Coding (pengkodean) data adalah pemberian kode-kode tertentu
pada tiap-tiap data termasuk memberikan kategori untuk jenis data
yang sama. Kode yang diberikan dapat memiliki makna sebagai data
kuantitatif (berbentuk skor). Transformasi data menjadi data
kuantitatif dapat dilakukan dengan memberi skor setiap jenis data
dengan mengikuti kaidah dalam skala pengukuran.
Di dalam penelitian ini proses scoring menggunakan skala Likert.
Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap dan pendapat karyawan
tentang variabel yang diteliti. Jawaban setiap item yang menggunakan
Skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif hingga sangat
negatif. Subjek mendapat nilai dari setiap pernyataan sesuai dengan
nilai skala kategori jawaban yang diberikan. Skala Likert yang
digunakan di dalam penelitian ini menggunakan skala Likert 1-5,
yaitu:
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Tabel 3.1
Skala Likert
No

Kategori

Skor

a.

Sangat Setuju (SS)

5

b.

Setuju(S)

4

c.

Netral (N)

3

d.

Tidak Setuju(TS)

2

e.

Sangat Tidak Setuju (STS)

1

3. Tabulasi data
Tabulasi proses menempatkan data dalam bentuk tabel dengan
membuat tabel yang berisikan data sesuai dengan kebutuhan analisis.
Pengukuran terhadap empat variabel dalam penelitian ini diantaranya
adalah jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir dan lama kerja.9
D. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk
mengukur fenomena yang diamati.10 Instrumen penelitian ini adalah
Tabel 3.2
Instrumen Penelitian
No

1.

9

Variabel

Kepuasan
Kerja (X1)

Ibid., 24.
Ibid., 102.

10

Definisi

Kepuasan kerja
adalah keadaan
emosional yang
menyenangkan

Indikator

a. Kepuasan
pekerjaan
b. Kepuasan
gaji
c. Kepuasan

No. Item
Kuesioner

terhadap

1

terhadap

2

terhadap
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2.

3.

Lingkungan
Kerja (X2)

Turnover
Intention
(Y)

atau
tidak
menyenangkan
bagi
para
karyawan
memandang
pekerjaan
mereka.

promosi
d. Kepuasan terhadap
pengawas
e. Kepuasan terhadap
rekan kerja

3

Lingkungan
kerja
adalah
sesuatu
yang
ada di sekitar
para pekerja dan
yang
mempengaruhi
dirinya
dalam
menjalankan
tugas-tugas yang
dibebankan.

a. Situasi kerja
b. Hubungan dengan
rekan kerja
c. Hubungan
antara
bawahan
dengan
pimpinan
d. Tersedianya
fasilitas.

6

Turnover
Intention adalah
kecenderungan
atau
niat
karyawan untuk
berhenti
dari
pekerjaannya.

a. Pikiran untuk keluar
b. Niat keluar untuk
mencari pekerjaan
baru
c. Karyawan
membandingkan
pekerjaan

10

4
5

7
8
9

11

12

Sumber: Data diolah, 2019.
E. Uji Coba Instrumen
1. Uji Validitas
Validitas adalah suatu ukuran untuk menunjukkan tingkat-tingkat
keshahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid mempunyai
validitas tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid memiliki
validitas rendah. Pengujian validitas instrumen dimaksudkan untuk
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mendapatkan alat ukur yang terpercaya.11 Untuk menguji validitas
instrumen menggunakan metodekorelasi product moment pearson.Jika
r hitung > r tabel maka item pernyataan valid.12
Dalam penelitian ini, uji coba instrumen penelitian dilakukan di
UD. Hasby. Uji coba instrumen penelitian dilakukan kepada 30 orang
responden. Tujuan uji coba instrumen ini adalah untuk menguji apakah
kuesioner yang digunakan lolos persyaratan validitas sehingga dapat
digunakan sebagai alat dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan
untuk uji coba instrumen adalah teknik uji coba terpakai, artinya data
hasil dari uji coba akan dipakai untuk penelitian jika kalau instrumen
penelitian terbukti valid seluruhnya. Namun, jika terdapat instrumen
penelitian tidak valid maka instrumen tersebut akan dihilangkan.
Untuk menguji validitas instrumen menggunakan metode korelasi
product moment pearson. Jika r

hitung

> r

tabel

maka item pernyataan

valid. Karena data yang digunakan dalam uji coba adalah 30 orang
responden dengan tingkat kesalahan 5%, maka Rtabel yang digunakan
adalah 0,361. Hasil uji validitas variabel-variabel dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:

11

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka
Cipta, 2010), 213.
12
Riduwan dan H. Sunarto, Pengantar Statistika untuk Penelitian: Pendidikan, Sosial,
Komunikasi, Ekonomi dan Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2017), 279.
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Tabel 3.3
Hasil Uji Validitas
Variabel

Kepuasan
Kerja (X1)

Lingkungan
Kerja (X2)

Turnover
Intention
(Y)

Item

r hitung

r tabel

Keterangan

X1.1

0,746

0,361

Valid

X1.2

0,782

0,361

Valid

X1.3

0,722

0,361

Valid

X1.4

0,784

0,361

Valid

X1.5

0,784

0,361

Valid

X2.1

0,689

0,361

Valid

X2.2

0,853

0,361

Valid

X2.3

0,903

0,361

Valid

X2.4

0,856

0,361

Valid

Y1

0,841

0,361

Valid

Y2

0,943

0,361

Valid

Y3

0,970

0,361

Valid

Sumber: Data diolah, 2019.
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa seluruh item pernyataan
dalam variabel penelitian ini memiliki nilai r hitung > 0,631. Sehingga
dapat disimpulkan seruluh item pernyataan dalam kuesioner variabel
kepuasan kerja (X1), lingkungan kerja (X2) dan turnover intention (Y)
dinyatakan valid.
2. Uji Realibilitas
Reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah kuesioner
dapat memberikan yang konsisten atau tidak. Instrumen (kuesioner)
yang handal berarti mampu mengungkapkan data yang dapat
dipercaya. Uji realibilitas dilakukan dengan uji Alpha Cronbach. Suatu
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variabel dikatakan reliabel jika nilai Alpha Cronbach yang dihasilkan
pada saat pengujian lebih dari 0,6.13
Dalam penelitian ini, uji coba instrumen penelitian dilakukan di
UD. Hasby. Uji coba instrumen penelitian dilakukan kepada 30 orang
responden. Tujuan uji coba instrumen ini adalah untuk menguji apakah
kuesioner yang digunakan lolos persyaratan realibilitas sehingga dapat
digunakan sebagai alat dalam penelitian ini. Berikut data hasil uji
reliabilitas kuesioner yang terdiri dari 12 pernyataan, yang dilakukan
dengan menggunakan program SPSS:
Tabel 3.4
Hasil Uji Realibilitas
Variabel

Cronbach’s Alpha

Standart

Keputusan

Kepuasan Kerja (X1)

0,815

0,6

Reliabel

Lingkungan kerja
(X2)

0,841

0,6

Reliabel

Turnover Intention
(Y)

0,905

0,6

Reliabel

Sumber: Data diolah, 2019.
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan nilai Cornbach’s Alpha
masing-masing variabel lebih dari 0,6 sehingga kuesioner variabel
kepuasan kerja (X1), lingkungan kerja (X2) dan turnover intention (Y)
dinyatakan

reliabel

dan

dapat

pengumpulan data penelitian.

13

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, 239.

digunakan

sebagai

instrumen
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F. Analisis Data
Analisis data adalah upaya mengolah data menjadi informasi, sehingga
karakteristik dari data tersebut dapat dipahami dan bermanfaat untuk
menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.14
Adapun rinciannya sebagai berikut:
1. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model
regresi variabel terkait dan variabel bebas keduanya mempunyai
distribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas dilakukan
dengan uji Kolmogorov Smirnov. Hipotesis yang digunakan:
Ho: residual berdistribusi normal
H1: residual tidak berdistribusi normal
Jika nilai signifikan (p-value)> 0,05 maka Ho diterima yang
artinya normalitas terpenuhi.15
b. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu
model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu
pada periode t dengan periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi
muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu
berkaitan satu sama lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data
runtut waktu (time series) karena “gangguan” pada individu atau
14

Husein Umar, Research Metthods in Finance and Baking (Jakarta: PT. Gramedia
Pustaka Utama, 2000), 135.
15
Maulida Nurhidayati, Statistika II Analisis Data dengan SPSS (t.tp., t.th), 8.
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kelompok cenderung mempengaruhi “gangguan” pada individu
atau kelompok yang sama pada periode berikutnya.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan
Durbin Waston (DW test), dikarenakan sampel yang digunakan
dibawah

100.

Sedangkan

jika

sampel

diatas

100

harus

menggunakan pendekatan Ligrange Multiplier (LM test). Uji
Durbin Waston hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu
dan mensyaratkan adanya konstanta dalam model regresi dan tidak
ada variabel lagi di antara variabel
Tabel 3.5
Deteksi adanya autokorelasi dengan kriteria Durbin Watson 16
Hipotesis Nol

Keputusan

Jika

Tidak ada autokorelasi
positif
Tidak ada autokorelasi
positif
Tidak ada korelasi negatif

Tolak

0 < d < dL

No decision

dL ≤ d ≤ dU

Tolak

4 – dL < d < 4

Tidak ada korelasi negatif

No decision

4 – dU < d < 4 – dL

Tidak ada autokorelasi
positif atau negatif

Terima

dU < d < 4 – dU

c. Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam
model

regresi

ditemukan adanya

korelasi antara

bebas(variabel independen). Model uji

16

Ibid., 10.

regresi

variabel

yang baik
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seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Hipotesis
yang digunakan:
Ho: tidak terdapat korelasi antar variabel independen (tidak terjadi
kasus multikolinieritas)
H1 : terdapat korelasi antar variabel independen ( terjadi kasus
multikolinieritas)
Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritasdigunakan
Variance Inflation Factor (VIF). Apabila untuk semua variabel
independen nilai VIF <10, maka terima Ho yang artinya persamaan
regresi linier berganda tidak terjadi kasus multikolinieritas. 17
d. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah
dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variansi dari residual
satu pengamatan ke pengamatan lain. Pengujian heteroskedastisitas
dilakukan dengan menggunakan uji Glejser. Pada uji Glejser, nilai
residual absolut regresi dengan variabel independen. Jika variabel
independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel
dependen, maka terdapat indiaksi terjadi heteroskedastisitas.
Hipotesis yang digunakan:
Ho:

varian

residual

homogen

(tidak

kasusheteroskedastisitas)

17

Maulida Nurhidayati, Statistika II Analisis Data dengan SPSS (t.tp., t.th), 11.

terjadi
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H1:

varian

residual

tidak

homogen

(terjadi

kasus

heteroskedastisitas)
Jika nilai signifikan (p-value) semua variabel independen >
0,05 maka Ho diterima yang artinya varian residual homogen
(tidak terjadi kasus heteroskedastisitas).18
2. Analisis Regresi Linier Sederhana
Analisis regresi linier sederhana merupakan uji yang digunakan
untuk mencari pola hubungan antara satu variabel dependen
dengan satu variabel independen.19
Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:
Y= a + bX
Keterangan:
Y

: variabel dependen

X

: variabel independen

a dan b : konstanta
3. Analisis Regresi Berganda
Analisis

regresi berganda adalah pengembangan dari analisis

regresi sederhana. Kegunaannya yaitu untuk meramalkan nilai variabel
terikat (Y) apabila variabel bebas minimal dua atau lebih. Analisis
regresi berganda ialah suatu alat analisis peramalan nilai pengaruh dua
variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat untuk membuktikan
ada atau tidaknya hubungan fungsi atau hubungan kausal antara dua
18

Ibid., 9.
Anditha Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametik dalam Penelitian ( Yogakarta:
Pustaka Felicha, 2016). 122.
19
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variabel bebas atau lebih terhadap variabel (X 1) dan (X2) dengan satu
variabel terikat.
Persamaan regresi berganda dirumuskan:
Y = a + b1 X1 + b2 X2+ e
Y

= Turnover intention

a

= Nilai konstanta

b1,b2

= Koefisien regresi

X1

= Kepuasan kerja

X2

= Lingkungan kerja

e

= Standar error.20

4. Uji Hipotesis
Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas
terhadap variabel terikat maka dilakukan dilakukan pengujian hipotesis
yang diajukan dalam penelitian ini. Metode pengujian terhadap
hipotesis yang diajukan, dilakukan pengujian secara simultan dan
pengujian

secara

parameter

individual.

Pengujian

simultan

menggunakan uji statistik F, sedangkan pengujian secara parameter
individual menggunakan uji statistik t.

20

Riduwan dan H. Sunarto, Pengantar Statistika untuk Penelitian: Pendidikan, Sosial,
Komunikasi, Ekonomi dan Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2017), 108.
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a. Uji statistik t
Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel
independenX1 dan X2 terhadap Y. Hipotesis yang digunakan untuk
X1
Ho:X1tidak berpengaruh signifikan terhadap Y
H1: X1berpengaruh signifikan terhadap Y
Jika nilai thitung > ttabelatau nilai sig <

(0,05) maka tolak Ho

yang artinya variabel X1berpengaruh secara signifikan terhadap Y.
b. Uji statistik F
Uji ini dilakukan untuk menguji sesuai tidaknya model regresi
yang melihat pengaruh X1dan X2 terhadap Y. Hipotesis yang
digunakan:
Ho: model regresi yang diperoleh tidak sesuai/ tidak signifikan
H1:model regresi yang diperoleh sesuai/ signifikan
Jika nilaiFhitung >Ftabelatau nilai sig <

(0,05) maka tolak Ho

sehingga model regresi yang diperoleh layak dan signifikan.21
5. Koefisien Determinasi (R²)
Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besar pengaruh
dari X1dan X2 terhadap Y dapat diketahui dengan menghitung nilai R
square (koefisien determinasi). Jika nilai R² mendekati 1 maka model
regresi semakin baik, tetapi jika mendekati 0 maka model regresi
semakin kecil.

21

Maulida Nurhidayati, Statistika II Analisis Data dengan SPSS, 14-15.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. Deskripsi Objek Penelitian
a. Sejarah Berdirinya Perusahaan
UD. Hasby adalah perusahaan swasta yang bergerak di bidang
konveksi/garment. Berdiri sejak tahun 1993. Pendiri perusahaan ini
adalah Bapak Tohir Fauzi. Usaha ini didirikan dari kecil, awalnya usaha
ini hanya mengeluarkan modal awal senilai kurang lebih Rp.
5.000.000,- karena hanya menjual kaos saja belum memulai bisnis
pembuatan kaos sablon. Pada awalnya usaha tersebut hanya berjalan
pada usaha pemasaran kaos saja sedangkan untuk produksi “dilempar”
kepada orang lain. Dengan adanya peluang usaha yang bagus karena
masyarakat dulu masih kesulitan membuat kaos, maka Bapak Tohir
membuka usaha pembuatan kaos sendiri yang bernama “UD. Hasby”.
Pada tahun 1995 beliau memulai usaha dengan membeli mesin secara
kredit dan pada tahun 1996 bapak Tohir mulai merekrut karyawan.
Modal usahanya dengan meminjam dari bank. Pada tahun 2000-2007
kaos Hasby sudah menguasai pasar di Ponorogo. Awalnya usaha ini
terletak di desa Siwalan dan pada tahun 2003 pindah ke desa Mlarak.
Selain usaha kaos, ”UD. Hasby” juga membuka usaha-usaha lain
seperti rental mobil, toko perhiasan perak, plafon, dan lain-lain. Selama
10 tahun beliau meninggalkan usaha kaos dan mengelola usaha-usaha
45
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lain. Pada tahun 2016 usaha kaos ini diteruskan dan dikelola kembali
oleh anaknya yakni Bapak Hasby. Dikelola dengan sistem manajemen
yang baru dengan memberikan peraturan-peraturan baru kepada
karyawan. Setelah itu pada tahun 2017 Bapak Hasby menutup semua
usaha-usaha yang memakai riba kecuali usaha kaos “UD. Hasby”. Saat
itu beredar kabar bahwa “UD. Hasby” bangkrut, karena 90% karyawan
mangkir kerja dan demo karena sistem yang ketat. Pada bulan
September 2017 beliau membangun pabrik over productions dengan
modal sendiri, tanpa meminjam dari bank.1
Selama ini UD. Kaos Hasby telah banyak bekerjasama dengan
berbagai lembaga pendidikan, instansi pemerintahan, berbagai macam
perusahaan

swasta

maupun

nasional,

berbagai

macam

event

pemerintahan maupun swasta dan masih banyak lagi. Produk usaha
yang dihasilkan oleh “UD. Hasby” adalah kaos almamater, spanduk,
jaket, umbul-umbul, kemeja, rompi, sweeter, seragam sekolah, trening,
topi, jasa sablon, jasa bordir, dan lain-lainl. Untuk pemasarannya “UD.
Hasby” menggunakan media sosial seperti instagram, facebook, website
maupun melalui pemasaran langsung atau face to face. Pemasarannya
sudah menyeluruh Indonesia yakni Jawa, Medan, Aceh dan Kalimantan
bahkan sudah sampai luar negeri seperti Taiwan, Hongkong, Thailand,
Malaysia, Mesir dan Turki. Perusahaan ini sekarang mempunyai 70
karyawan, masing-masing karyawan mempunyai tugas dan pekerjaan

1

Hasby, Wawancara, 10 Januari 2019”

47

sesuai dengan keahliannya. Gaji karyawan lama sebesar Rp.1.000.0001.500.000 perbulan sedangkan gaji untuk karyawan baru sebesar Rp.
750.000.000 perbulan. Perusahaan Hasby ini memiliki jam kerja yang
sudah ditentukan yaitu pada pukul 07.30 sampai 17.00 WIB. 2
b. Visi & Misi Perusahaan
Visi
Masyarakat sejahtera dalam Ridho Ilahi melalui perusahaan
fashion berstandar Internasional.
Misi
1) Memberikan pelayanan yang prima kepada para pelanggan dengan
menghasilkan produk yang berkualitas.
2) Menciptakan lapangan kerja dengan penghasilan yang layak bagi
para anggota tim.
3) Membangun sarana peribadatan dan menghidupkan kegiatan
pembinaan masyarakat islami.
4) Mewujudkan keluarga yang terdidik, sejahtera dan harmonis dalam
suasana islami.

2

Hasby, Wawancara, 10 Januari 2019”
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c. Struktur Organisasi
Gambar 4.1
Struktur Organisasi

Owner

Direktur

PPIC
Desain

Bagian
Gudang

Keuangan

Bagian
Potong

Bagian
Sablon

CS

Bagian
Jahit

Bagian
Packing

Marketing

Teknisi

Distribusi

2. Data Responden
Responden dalam penelitian ini merupakan karyawan UD. Hasby
Mlarak Ponorogo. Deskripsi dari responden dalam penelitian akan
diuraikan secara deskriptif dan dibantu dengan penyajian dalam bentuk
tabel dari jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir dan lama kerja. Berikut
adalah uraian data responden pada penelitian ini.
a. Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin
Berdasarkan jenis kelamin, responden dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
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Tabel 4.1
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
No

Jenis Kelamin

Jumlah

Presentase

1.

Laki-laki

16

40%

2.

Perempuan

24

60%

Total

40

100%

Sumber: Data diolah, 2019.
Berdasarkan data tersebut diketahui sebagian besar responden
merupakan perempuan yaitu sebanyak 24 responden (60%), dan
hampir setengahnya laki-laki yaitu sebanyak 16 responden (44%).
b. Distribusi responden berdasarkan usia
Berdasarkan usia, responden dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut.
Tabel 4.2
Responden Berdasarkan Usia
No

Usia

Jumlah

Presentase

1.

>40 tahun

2

5%

2.

25-40 tahun

16

40%

3.

<25 tahun

22

55%

Total

40

100%

Sumber: Data diolah, 2019.
Berdasarkan data tersebut diketahui usia responden pada penelitian
ini sebagian besar berusia kurang dari 25 tahun yaitu sebanyak 22
responden (55%) dan sebagian kecil 2 responden (5%) berusia lebih
dari 40 tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa karyawan UD. Hasby
mayoritas masih dalam usia produktif dan tergolong masih muda.
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c. Distribusi responden berdasarkan pendidikan terakhir
Berdasarkan pendidikan terakhir, responden dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:
Tabel 4.3
Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir
No

Pendidikan Terakhir

Jumlah

Presentase

1.

S2

0

0

2.

S1

2

5%

3.

D3

0

0

4.

SMS/Sederajat

30

75%

5.

SMP

6

15%

6.

SD

2

5%

Total

40

100%

Sumber: Data diolah, 2019.
Berdasarkan data tersebut diketahui pendidikan terakhir responden
sebagian besar SMA/Sederajat sebanyak 30 responden (75%). Dan
sebagian kecil SD dan S1 sebanyak 2 responden (5%). Kebanyakan
dari responden yang memiliki pendidikan terakhir SMA/Sederajat
merupakan karyawan dengan masa kerja kurang dari 1 tahun atau
merupakan karyawan baru.
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d. Distribusi responden berdasarkan lama kerja
Berdasarkan lama kerja, responden dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
Tabel 4.4
Responden Berdasarkan Lama Kerja
No

Lama Kerja

Jumlah

Presentase

1.

>4 tahun

0

0

2.

2-4 tahun

0

0

3.

1-2 tahun

10

25%

4.

5bulan-1tahun

20

50%

5.

<5 bulan

10

25%

Total

40

100%

Sumber: Data diolah, 2019.
Berdasarkan data tersebut diketahui sebagian besar lama kerja
responden adalah 5 bulan- 1 tahun sebanyak 20 responden (50%).
Karena banyak karyawan keluar masuk dari perusahaan. Dan sebagian
kecil lama kerja kurang dari 5 bulan dan 1-2 tahun sebanyak 10
responden (25%).
3. Hasil Pengumpulan data
Hasil data yang dikumpulkan oleh peneliti terkait dengan variabel
penelitian adalah sebagai berikut:
a. Kepuasan kerja (X1)
Kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan
atau tidak menyenangkan bagi para karyawan memandang pekerjaan
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mereka. Deskripsi jawaban responden terhadap kuesioner variabel
kepuasan kerja adalah sebagai berikut:
Tabel 4.5
Deskripsi jawaban responden variabel kepuasan kerja (X1)
No

1.

2.

3.

Kategori

Frekuensi

Persentase

Sangat setuju
Setuju
Netral
Tidak setuju
Sangat tidak setuju
Total
Sangat setuju
Setuju
Netral
Tidak setuju
Sangat tidak setuju
Total
Sangat setuju

15
23
0
2
0
40
3
24
0
12
1
40
3

37,5%
57,5%
0,0%
5%
0,0%
100%
7,5%
60,0%
0,0%
30,0%
2,5%
100%
7,5%

Setuju
Netral
Tidak setuju
Sangat tidak setuju

12
2
23
0

30,0%
5%
57,5%
0,0%

Mayoritas karyawan
UD. Hasby tidak
setuju bahwa puas
dengan kesempatan
untuk

40

100%

memperoleh promosi
kenaikan jabatan

Sangat setuju
Setuju
Netral
Tidak setuju

1
18
1
20

2,5%
45,0%
2,5%
50,0%

Sangat tidak setuju

0

0,0%

Total

40
4
34
0
2
0
40

100%
5%
42,5%
0,0%
5%
0,0%
100%

Total

4.

Sangat setuju
Setuju
Netral
5.
Tidak setuju
Sangat tidak setuju
Total
Sumber: data diolah, 2019

Kesimpulan
Mayoritas karyawan
UD. Hasby merasa
setuju bahwa puas
dengan pekerjaannya
sekarang
Mayoritas karyawan
UD. Hasby setuju
bahwa dibayar secara
adil sesuai pekerjaan
yang dilakukan

Mayoritas karyawan
UD. Hasby tidak
setuju jika merasa
nyaman bekerja
karena atasan
memperhatikan
kondisi bawahannya
Mayoritas karyawan
UD. Hasby setuju
bahwa rekan kerjanya
bisa diajak
bekerjasama dengan
baik
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Tabel 4.6
Rekapitulasi jawaban responden variabel kepuasan kerja (X1)
5

4

Skor
3

15

23

0

2

3

24

0

3

12

Saya merasa
nyaman bekerja
karena atasan
memperhatikan
kondisi
bawahannya

1

Rekan kerja saya
bisa diajak
bekerjasama
dengan baik
Rata-Rata

Pernyataan
Saya merasa puas
dengan
pekerjaannya
sekarang
Saya dibayar secara
adil sesuai
pekerjaan yang
dilakukan

Jumlah

Rata-rata

0

171

4,27

12

1

136

3,40

2

23

0

115

2,87

18

1

20

0

120

3,00

4

34

0

2

0

160

4,00

5

22

1

12

1

140,4

3,50

2

1

Saya merasa puas
dengan kesempatan
untuk
memperoleh
promosi kenaikan
jabatan

Sumber: data diolah, 2019
Berdasarkan data deskripsi jawaban responden dan rekapitulasi
jawaban responden variabel Kepuasan Kerja (X1) di atas disimpulkan
bahwa kepuasan kerja di UD Hasby tergolong baik.
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b. Lingkungan Kerja (X2)
Lingkungan kerja adalah sesuatu yang ada di lingkungan para
pekerja dan dapat mempengaruhi dirinya dalam dalam menjalankan
tugasnya. Deskripsi jawaban responden terhadap kuesioner variabel
lingkungan kerja adalah sebagai berikut:
Tabel 4.7
Deskripsi jawaban responden variabel lingkungan kerja (X2)
No

1.

Kategori

Frekuensi

Persentase

Sangat setuju
Setuju
Netral
Tidak setuju
Sangat tidak setuju

4
15
1
19

10,0%
37,5%
2,5%
47,5%

1

2,5%

Total

40

100%

5
14
2
17
2
40
4
14
2
20
0
40
4
23
0
13
0
40

12,5%
35,0%
5%
42,5%
5%
100%
10,0%
35,0%
5%
50,0%
0,0%
100%
10,0%
57,5%
0,0%
32,5%
0,0%
100%

Sangat setuju
Setuju
Netral
2.
Tidak setuju
Sangat tidak setuju
Total
Sangat setuju
Setuju
Netral
3.
Tidak setuju
Sangat tidak setuju
Total
Sangat setuju
Setuju
Netral
4.
Tidak setuju
Sangat tidak setuju
Total
Sumber: data diolah, 2019

Kesimpulan
Mayoritas karyawan
tidak setuju jika
suasana kerja di
perusahaan sangat
nyaman sehingga
dapat bekerja dengan
baik
Karyawan memilih
dengan jawaban
seimbang jika
memiliki rekan kerja
yang menyenangkan
Mayoritas karyawan
tidak setuju jika
pimpinan bersikap
ramah dan santun

Mayoritas karyawan
setuju jika bekerja
dengan fasilitas kerja
yang lengkap
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Tabel 4.8
Rekapitulasi jawaban responden variabel lingkungan kerja (X2)
Pernyataan

Skor
3
2

Jumlah

Rata-rata

1

122

3,05

17

2

123

3,07

2

20

0

122

3,05

23

0

13

0

138

3,45

17

1

17

1

126,25

3,15

5

4

Suasana kerja di
perusahaan sangat
nyaman sehingga saya
dapat bekerja dengan
baik

4

15

1

19

Saya memiliki rekan
kerja yang
menyenangkan

5

14

2

Pimpinan saya
bersikap ramah dan
santun

4

14

Saya bekerja dengan
fasilitas kerja yang
lengkap

4

Rata-Rata

4

1

Sumber: data diolah, 2019
Berdasarkan data deskripsi jawaban responden dan rekapitulasi
jawaban responden variabel Lingkungan Kerja (X2) di atas
disimpulkan bahwa lingkungan kerja di UD Hasby tergolong baik.
c. Turnover Intention (Y)
Turnover intention merupakan kecenderungan atau niat karyawan
untuk berhenti dari pekerjaannya. Deskripsi jawaban responden
terhadap kuesioner variabel turnover intention adalah sebagai berikut:
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Tabel 4.9
Deskripsi jawaban responden variabel turnover intention (Y)
No

1.

2.

3.

Frekuensi

Persentase

Kesimpulan

32,5%
67,5%
0,0%
0,%
0,0%
100%
22,5%
72,5%
5%
0,0%
0,0%
100%
22,5%

Mayoritas karyawan
UD Hasby setuju
jika pernah berfikir
untuk keluar dari
tempat kerja yang
sekarang

Sangat setuju
Setuju
Netral
Tidak setuju
Sangat tidak setuju
Total
Sangat setuju

13
27
0
0
0
40
9
29
2
0
0
40
9

Setuju
Netral
Tidak setuju
Sangat tidak setuju
Total

29
2
0
0
40

72,5%
5%
0,0%
0,0%
100%

Kategori
Sangat setuju
Setuju
Netral
Tidak setuju
Sangat tidak setuju
Total

Mayoritas karyawan
UD Hasby setuju
memiliki niat
mencari pekerjaan
baru
Mayoritas karyawan
UD Hasby setuju ada
pekerjaan lain yang
lebih baik dari
pekerjaan yang
sekarang

Sumber: data diolah, 2019
Tabel 4.10
Rekapitulasi jawaban responden variabel turnover intention (Y)
Skor
Pernyataan

Jumlah Rata-rata
5

4

3

2

1

Saya pernah berfikir
untuk keluar dari
tempat kerja yang
sekarang

13

27

0

0

0

173

4,32

Saya memiliki niat
mencari pekerjaan
baru

9

29

2

0

0

167

4,17

Saya merasa ada
pekerjaan lain yang
lebih baik dari

9

29

2

0

0

167

4,17

57

pekerjaan yang
sekarang
Rata-Rata

10

28

1

0

0

169

4,22

Sumber: data diolah, 2019
Berdasarkan data deskripsi jawaban responden dan rekapitulasi
jawaban responden variabel Turnover Intention (Y) di atas
disimpulkan bahwa turnover intention di UD Hasby tergolong baik.

B. Hasil Pembahasan
1. Hasil Uji Statistik Deskriptif
Tabel 4.11
Hasil Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

Kepuasan Kerja

40

12,00

24,00

17,5500

3,03780

Lingkungan Kerja

40

7,00

20,00

12,6250

4,01080

Turnover Intention

40

10,00

15,00

12,6750

1,38467

Valid N (listwise)

40

Sumber: data diolah, 2019
Dari tabel di atas dapat dideskripsikan bahwa jumlah responden
ada 40 orang. Dan dari 40 orang responden tersebut, variabel kepuasan
kerja memiliki nilai minimum sebesar 12 dan nilai maksimum 24
dengan rata-rata skor jawaban sebesar 17,55 dan standar deviasi 3,037
yang berarti bahwa data kepuasan kerja memiliki variasi yang tinggi.
Pada variabel lingkungan kerja memiliki nilai minimum sebesar 7 dan
nilai maksimum 20 dengan rata-rata skor jawaban 12,62 sebesar dan
standar deviasi 4,010 yang berarti bahwa data lingkungan kerja
memiliki variasi yang tinggi. Pada variabel turnover intention memiliki
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nilai minimum sebesar 10 dan nilai maksimum 15 dengan rata-rata skor
jawaban sebesar 12,67 dan standar deviasi 1,384 yang berarti bahwa
data turnover intention memiliki variasi yang tinggi.
2. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model
regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai
distribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas dilakukan dengan
uji Kolmogorov Smirnov. Jika nilai signifikan (p-value)> 0,05 maka
Ho diterima yang artinya normalitas terpenuhi.3 Hasil pengujian
normalitas data dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 4.12
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Standardized Residual
N
Normal
Parameters
a,b

S

Most

uExtreme
mDifferences
bKolmogorov-Smirnov Z
SAsymp. Sig. (2-tailed)
Sumber: data diolah, 2019

Mean
Std. Deviation
Absolute
Positive
Negative

40
,0000000
,97402153
,179
,179
-,100
1,135
,152

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan nilai Asymp Sig
sebesar0,152> 0,05 sehingga residual yang terstandarisasi dari data
penelitian ini dinyatakan berdistribusi normal.

3

Maulida Nurhidayati, Statistika II Analisis Data dengan SPSS (t.tp., t.th), 8.
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b. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model
regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode
t dengan periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena
observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama
lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (time
series) karena “gangguan” pada individu atau kelompok cenderung
mempengaruhi “gangguan” pada individu atau kelompok yang sama
pada periode berikutnya.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan Durbin
Waston (DW test), dikarenakan sampel yang digunakan dibawah
100. Uji Durbin Waston hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat
satu dan mensyaratkan adanya konstanta dalam model regresi dan
tidak ada variabel lagi di antara variabel.
Tabel 4.13
Deteksi adanya autokorelasi dengan kriteria Durbin Watson 4
Hipotesis Nol

Keputusan

Jika

Tidak ada autokorelasi positif

Tolak

0 < d < dL

Tidak ada autokorelasi positif

No decision

dL ≤ d ≤ dU

Tidak ada korelasi negatif

Tolak

4 – dL < d < 4

Tidak ada korelasi negatif

No decision

4 – dU < d < 4 –
dL

Terima

dU < d < 4 – Du

Tidak ada autokorelasi positif
atau negatif

4

Ibid., 10.
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Hasil perhitungan nilai Durbin Watson yang dihasilkan dari
model regresi ditunjukkan pada tabel di bawah ini:
Tabel 4.14
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary
Model

R

R Square

a

1

,348

b

Adjusted R

Std. Error of the

Durbin-

Square

Estimate

Watson

,121

,073

1,33297

2,297

Sumber: data diolah, 2019
Berdasarkan hasil tabel di atas hasil uji durbin Watson sebesar
2,297. Nilai dL dan dU dicari pada N=40, maka di dapatkan dL
=1,390 dan dU=1,599 Sedangkan 4-dU = 4 – 1,599 = 2,401 Karena
nilai

dW

2,297

berada

diantara

dU

1,599

dan

4-Du

2,401,sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji Durbin
Watson di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala
autokorelasi pada penelitian ini.
c. Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam
model

regresi

ditemukan

adanya

korelasi

antara

variabel

bebas(variabel independen). Model uji regresi yang baik seharusnya
tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Untuk mendeteksi ada
tidaknya multikolinieritas digunakan Variance Inflation Factor
(VIF). Apabila untuk semua variabel independen nilai VIF < 10,
maka terima Ho yang artinya persamaan regresi linier berganda tidak
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terjadi kasus multikolinieritas.5 Hasil uji multikolinieritas dapat
dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 4.15
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients

a

Model

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

B
(Constant)
1Kepuasan Kerja
Lingkungan Kerja

Std. Error

12,060

1,473

-,046

,071

,112

,053

T

Sig.

Collinearity
Statistics

Beta

Tolerance
8,187

,000

-,100

-,646

,522

,993

1,007

,325

2,099

,043

,993

1,007

a. Dependent Variable: Turnover Intention

S
Sumber: data diolah, 2019
Berdasarkan tabel di atas nilai VIF untuk variabel kepuasan
kerja sebesar 1,007 dan lingkungan kerja sebesar 1,007<10 maka
berdasarkan pengambilan keputusan uji multikolinearitas dapat
disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam
penelitian ini.
d. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam
model regresi terjadi ketidaksamaan variansi dari residual satu
pengamatan ke pengamatan lain. Pengujian heteroskedastisitas
dilakukan dengan menggunakan uji Glejser. Pada uji Glejser, nilai
residual absolut regresi dengan variabel independen. Jika variabel

5

VIF

Maulida Nurhidayati, Statistika II Analisis Data dengan SPSS (t.tp., t.th), 11.

62

independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel
dependen, maka terdapat indiaksi terjadi heteroskedastisitas.
Jika nilai signifikan (p-value) semua variabel independen > 0,05
maka Ho diterima yang artinya varian residual homogen (tidak
terjadi kasus heteroskedastisitas).6
Tabel 4.16
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficients
Model

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

B
(Constant)

Std. Error

-,386

,838

,038

,040

Lingkungan Kerja
,059
a. Dependent Variable: RES2

,030

1Kepuasan Kerja

a

t

Sig.

Beta
-,461

,648

,146

,937

,355

,305

1,953

,058

Sumber: data diolah, 2019.
Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas diatas, dapat dilihat
bahwa tingkat signifikansi pada variabel kepuasan kerja terhadap
absolute residual sebesar 0,355 > 0,05 dan variabel lingkungan kerja
terhadap absolute residual sebesar 0,058>0,05. Hal ini menunjukkan
bahwa tidak terjadi gejala heterokedastisitas pada penelitian ini.
3. Analisis Regresi Linier Sederhana
Analisis regresi sederhana dilakukan untuk mengetahui pengaruh
variabel dari variabel kepuasan kerja terhadap turnover intention dan
variabel lingkungan kerja terhadap turnover intention. Hasil uji regresi
sederhana dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
6

Maulida Nurhidayati, Statistika II Analisis Data dengan SPSS (t.tp., t.th), 11.
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Model Summary
Model

R

R Square

Adjusted R Square

Std. Error of the
Estimate

1

,127

a

,016

-,010

1,39139

a. Predictors: (Constant), Kepuasan kerja (X1)

Hasil output diatas menunjukan bahwa nilai koefisien korelasi
sebesar 0,127 yang berarti variabel kepuasan kerja memiliki pengaruh
positif terhadap turnover intention.

Model Summary
Model

R

R Square

Adjusted R Square

Std. Error of the
Estimate

a

1

,333

,111

,087

1,32271

a. Predictors: (Constant), Lingkungan kerja (X2)

Hasil output diatas menunjukan bahwa nilai koefisien korelasi
sebesar 0,333 yang berarti variabel kepuasan kerja memiliki pengaruh
positif terhadap turnover intention.
4. Analisis Regresi Berganda
Analisis

regresi berganda adalah pengembangan dari analisis

regresi sederhana. Kegunaannya yaitu untuk meramalkan nilai variabel
terikat (Y) apabila variabel bebas minimal dua atau lebih. Analisis
regresi berganda ialah suatu alat analisis peramalan nilai pengaruh dua
variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat untuk membuktikan
ada atau tidaknya hubungan fungsi atau hubungan kausal antara dua
variabel bebas atau lebih terhadap variabel (X1) dan (X2) dengan satu
variabel terikat.
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Persamaan regresi berganda dirumuskan:
Y = a + b1 X1 + b2 X2 + e
Y

= Turnover intention

a

= Nilai konstanta

b1,b2

= Koefisien regresi

X1

= Kepuasan kerja

X2

= Lingkungan kerja

e

= Standar error.7

Hasil analisis regresi berganda pada penelitian ini adalah sebagai
berikut:
Tabel 4.17
Hasil Uji Regresi Berganda
Coefficients
Model

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

B
(Constant)

Std. Error

12,060

1,473

-,046

,071

Lingkungan Kerja
,112
,053
a. Dependent Variable: Turnover Intention

1Kepuasan Kerja

a

t

Sig.

Beta
8,187

,000

-,100

-,646

,522

,325

2,099

,043

Sumber: data diolah, 2019
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai koefisien dari
persamaan regresi didapatkan model persamaan regresi sebagai
berikut:
Y= α + b1X1 + b2X2i + e
7

Riduwan dan H. Sunarto, Pengantar Statistika untuk Penelitian: Pendidikan, Sosial,
Komunikasi, Ekonomi dan Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2017), 108.
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Y= 12,060 - 0,046X1 + 0,112X2 + 0,879
a)

Konstanta sebesar 12,060 artinya jika variabel kepuasan kerja dan
lingkungan kerja nilainya adalah 0, maka turnover intention pada
karyawan UD. Hasby nilainya sebesar 12,060 satuan dengan
asumsi faktor-faktor lain tetap.

b) Koefisien regresi variabel kepuasan kerja (X1) sebesar -0,046
artinya jika variabel independen lainnya tetap sedangkan variabel
kepuasan kerja mengalami kenaikan 1 satuan, maka turnover
intention pada karyawan UD. Hasby akan mengalami penurunan
sebesar 0,046 satuan dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap
tetap. Koefisien variabel kepuasan kerja bernilai negatif, artinya
terdapat hubungan yang tidak searah antara variabel kepuasan
kerja dengan turnover intention. Semakin rendah kepuasan kerja
maka akan semakin meningkat turnover intention pada karyawan
UD. Hasby.
c)

Koefisien regresi variabel lingkungan kerja (X2) sebesar 0,112
artinya jika variabel independen lainnya tetap sedangkan variabel
lingkungan kerja mengalami kenaikan 1 satuan, maka turnover
intention pada karyawan UD. Hasby akan mengalami peningkatan
sebesar 0,112 satuan dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap
tetap. Koefisien variabel lingkungan kerja bernilai positif, artinya
terdapat hubungan yang searah antara variabel lingkungan kerja
dengan turnover intention. Semakin baik lingkungan kerja maka
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akan semakin meningkat turnover intention pada karyawan UD.
Hasby.
5. Hasil Uji Hipotesis
a. Uji t
Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi
variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap
variabel dependen. Adapaun dasar pengambilan keputusan adalah:
a. Jika thitung > ttabel artinya Ho ditolak dan Ha diterima.
b. Jika thitung < ttabel artinya Ho diterima dan Ha ditolak.
c. Jika -thitung <-ttabel artinya Ho ditolak dan Ha diterima.
d. Jika -thitung >-ttabel artinya Ho diterima dan Ha ditolak.
Tabel 4.18
Hasil Uji t
Coefficients
Model

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

B
(Constant)

Std. Error

12,060

1,473

-,046

,071

Lingkungan Kerja
,112
,053
a. Dependent Variable: Turnover Intention

1 Kepuasan Kerja

a

t

Sig.

Beta
8,187

,000

-,100

-,646

,522

,325

2,099

,043

Sumber: data diolah, 2019
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui tingkat signifikansi
untuk masing-masing variabel bebas. Pengujian hipotesis dalam
penelitian ini menggunakan taraf signifikansi 5%. Karena pengujian
hipotesis ini menggunakan dua arah, maka 0,05 : 2 = 0,025. Nilai
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ttabel dicari pada N-k (merupakan jumlah seluruh variabel dalam
penelitian ini) = 40-3 = 37, maka ttabel sebesar +2,206.
1) Pengaruh kepuasan kerja terhadap turnover intention
Berdasarkan pengujian regresi berganda pengaruh kepuasan
kerja terhadap turnover intention, didapatkan nilai -thitung>-ttabel
atau -0,646>-2,206 dengan signifikansi 0,522 > 0,05, maka Ho1
diterima dan Ha1 ditolak. Artinya kepuasan kerja tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap turnover intention. Grafik
pengujian dua arah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Gambar 4.2
Uji t pengaruh kepuasan kerja terhadap turnover intention
Ho ditolak

Ho ditolak

Ha diterima
-2,206

-0,646

+2,206

Gambar 4.2 Grafik pengujian hipotesis Ha 1

2) Pengaruh lingkungan kerja terhadap turnover intention
Berdasarkan pengujian regresi berganda pengaruh lingkungan
kerja terhadap turnover intention, didapatkan nilai thitung >ttabel atau
2,099> 2,206 dengan signifikansi 0,043< 0,05, maka Ha 2 ditolak
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dan Ho2 diterima. Artinya lingkungan kerja berpengaruh secara
signifikan terhadap turnover intention Grafik pengujian dua arah
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Gambar 4.3
Uji t pengaruh lingkungan kerja terhadap turnover intention
karyawan
Ho ditolak

Ho ditolak

Ha diterima
-2,206

2,099

+2,206

Gambar 4.2 Grafik pengujian hipotesis Ha 2
b. Uji F
Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen
secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap
variabel dependen. Atau untuk mengetahui apakah model regresi
dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau tidak.
Signifikan berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk
populasi (dapat digeneralisasikan). Dasar pengambilan keputusan
adalah:
a. Jika fhitung> ftabel, maka H0 ditolak Ha diterima artinya variabel
bebas secara serentak berpengaruh signifikan terhadap variabel
terikat.
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b. Jika fhitung< ftabel, maka H0 diterima Ha ditolak artinya variabel
bebas secara serentak tidak berpengaruh signifikan terhadap
variabel terikat.8
Hasil analisis regresi berganda pada penelitian ini adalah
sebagai berikut:
Tabel 4.19
Hasil Uji F
a

ANOVA
Model

Sum of Squares
Regression

1

Df

Mean Square

9,033

2

4,517

Residual

65,742

37

1,777

Total

74,775

39

F
2,542

Sig.
,092

b

Sumber: data diolah, 2019
Berasarkan tabel di atas nilai Ftabel dalam penelitian ini dicari
pada taraf signifikan 5% atau 0,05 dengan df1 = N-k = 40-3= 37 dan
df2 = k-1=3-1= 2, maka didapatkan Ftabel sebesar 3,25. Berdasarkan
tabel di atas nilai Fhitung < Ftabel atau 2,55< 3,25 dengan nilai
signifikansi 0,092 >0,05, maka Ho3 diterima dan Ha3 ditolak.
Artinya kepuasan kerja dan lingkungan kerja secara bersama-sama
tidak berpengaruh secara signifikan terhadap turnover intention.
Grafik pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
Gambar 4.4
Grafik uji F
8

Algifari, Statistika Induktif untuk Ekonomi dan Bisnis, (Yogyakarta:AMP
YKN, 2003), 231.

70

Ho ditolak
Ha diterima
2,55

3,25

Gambar 4.4 Grafik pengujian F
5. Koefisien Determinasi (R²)
Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besar pengaruh
dari X1dan X2 terhadap Y dapat diketahui dengan menghitung nilai R
square (koefisien determinasi). Hasil dari koefisien determinasi sebagai
berikut:
Tabel 4.20
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary
Model

R

R Square
a

1

,348

b

Adjusted R Square

,121

Std. Error of the Estimate

,073

1,33297

Sumber: data diolah, 2019.
Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai R 2 (R Square) sebesar
0,121 (12,1%). Hal ini menunjukkan bahwa persentase pengaruh
kepuasan kerja dan lingkungan kerja terhadap trunover intention
sebesar 12,1%, sedangkan sisanya sebesar 87,9% dijelaskan atau
dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
C. Pembahasan
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Dari hasil penelitian pengaruh kepuasan kerja dan lingkungan kerja
terhadap turover intention pada karyawan UD. Hasby dapat disajikan
sebagai berikut:
Tabel 4.21
Rekapitulasi Hasil penelitian
Hipotesis
Pengaruh
kepuasan
kerja
terhadap
turnover
intention

Pengaruh
lingkungan
kerja
terhadap
turnover
intention

Analisis
Regresi
Variabel
kepuasan kerja
memiliki nilai
regresi negatif
sebesar -0,058.
Artinya
semakin rendah
kepuasan kerja
yang
ditawarkan
maka semakin
meningkat
trunover
intention pada
karyawan UD.
Hasby
Variabel
lingkungan
kerja memiliki
nilai regresi
positif sebesar
0,115. Artinya
semakin
kondusifnya
lingkungan
kerja maka
semakin
menurun
trunover
intention pada

Uji t

Kesimpulan

Variabel kepuasan
kerja memiliki
nilai -thitung>-ttabel
atau -0,646> 2,206 dengan
signifikansi 0,522
> 0,05, maka Ho1
diterima dan
Ha1ditolak.

Kepuasan kerja
tidak
berpengaruh
terhadap
turnover
intention

Variabel
lingkungan kerja
memiliki nilai
thitung <ttabel atau
2,099< 2,206
dengan
signifikansi 0,043
< 0,05, maka Ho2
ditolak dan Ha2
diterima.

Lingkungan
kerja
berpengaruh
terhadap
turnover
intention
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Pengaruh
kepuasan
kerja dan
lingkungan
kerja
terhadap
turnover
intention
Koefisien
determinasi
(R2)

karyawan UD.
Hasby
Nilai Fhitung < Ftabel atau 2,55< 3,25 dengan nilai
signifikansi 0,092>0,05, maka Ho3 diterima dan Ha3
ditolak. Artinya kepuasan kerja dan lingkungan kerja
secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan
terhadap turnover intention.

Nilai R square sebesar 0,121. Hal ini menunjukkan
bahwa presentase kontribusi pengaruh variabel
independen (kepuasan kerja dan lingkungan kerja)
terhadap variabel dependen (turnover intention) sebesar
12,1%, sedangkan sisanya sebesar 87,9% dijelaskan
atau dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam
penelitian ini.

Sumber: Data diolah, 2019
1. Pengaruh kepuasan kerja terhadap turnover intention
Hasil analisis regresi menunjukkan nilai koefisien regresi variabel
kepuasan kerja bernilai negatif sebesar -0,058. Artinya

semakin

kepuasan kerja itu rendah makasemakin meningkatnya turnover
intention pada karyawan UD. Hasby. Sedangkan hasil uji t
menunjukkan variabel kepuasan kerja memiliki nilai

-thitung>-

ttabel -0,646 >-2,206 dengan signifikansi 0,522 >0,05, maka Ho1
diterima dan Ha1 ditolak. Sehingga kepuasan kerjatidak berpengaruh
signifikan terhadap turnover intention.
Kepuasan kerja tidak berpengaruh terhadap turnover intention
karena berdasarkan rekapitulasi jawaban responden variabel kepuasan
kerja pada tabel 4.6 menunjukkan pernyataan: “Saya merasa puas
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dengan kesempatan untuk memperoleh promosi kenaikan jabatan”
mendapatkan rata-rata skor terendahsebesar 2,87. Kondisi tersebut
diimbangi dengan rekapitulasi jawaban responden variabel turnover
intention pada tabel 4.9 menunjukkan pernyataan: “saya memiliki niat
mencari pekerjaan baru” mendapatkan skor terendah sebesar 4,17.
Artinya, jika karyawan tidak mempeloreh kesempatan promosi
kenaikan jabatan maka tidak mempengaruhi keinginan karyawan
untuk mencari pekerjaan baru.
Ditolaknya hipotesis pertama dalam penelitian ini menunjukkan
bahwa tinggi batau rendahnya kepuasan kerja tidak selalu berpengaruh
pada tinggi atau kecilnya turnover intention, karena menurut Ridlo
(2012) turnover intention bukan hanya dipengaruhi oleh kepuasan
kerja tapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain seperti usia,
lama kerja, tingkat pendidikan, keikatan terhadap perusahaan dan
budaya perusahaan.9 Sedangkan dalam kasus karyawan UD. Hasby,
berdasarkan observasi di lapangan menunjukkan budaya perusahaan
seperti peraturan perusahaan dan manajemen yang diterapkan
memiliki pengaruh domoinan terhadap turnover intention.
Hasil

penelitian

ini

sejalan

dengan

penelitian

Adhitya

(2016)Analisis Job Insecurity dan Kompensasi terhadap Turnover
Intention melalui Kepuasan Kerja Karyawan PT Wijaya Pasca Sentosa

9

Ilham Akhsanu Ridlo, Turnover Karyawan “Kajian Literatur”, (Surabaya: Public
Health Movement, 2012), 7.
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Food Sidoarjo, menunjukkan bahwa kepuasan kerja tidak berpengaruh
terhadap turnover intention karyawan.
2. Pengaruh lingkungan kerja terhadap turnover intention
Hasil analisis regresi menunjukkan nilai koefisien regresi variabel
lingkungan kerja bernilai positif sebesar 0,115, artinya semakin baik
lingkungan kerja di UD. Hasby maka akan semakin tinggi turnover
intention. Sedangkan hasil uji t menunjukkan variabel lingkungan
kerja memiliki nilai thitung<ttabel atau 2,099 < 2,206 dengan signifikansi
0,043 < 0,05. Maka Ho2 ditolak dan Ha2 diterima. Artinya lingkungan
kerja berpengaruh secara signifikan terhadap turnover intention pada
karyawan UD. Hasby.
Lingkungan kerja berpengaruh terhadap turnover intentionkarena
berdasarkan rekapitulasi jawaban responden variabel lingkungan kerja
pada tabel 4.8 menunjukkan pernyataan: “Pimpinan saya bersikap
ramah dan santun” mendapatkan rata-rata skor terendah sebesar 3,05.
Kondisi tersebut diimbangi dengan rekapitulasi jawaban responden
variabel lingkungan kerja pada tabel 4.10 menunjukkan pernyataan:
“Saya pernah berfikir untuk keluar dari tempat kerja yang sekarang”
mendapatkan skor sebesar 4,32. Artinya ketika pimpinan tidak
bersikap ramah dan santun terhadap karyawan maka karyawan akan
berfikir untuk keluar dari pekerjaan sekarang.
Diterimanya

hipotesis

yang

kedua

dalam

penelitian

ini

menunjukkan bahwa baik dan buruknya lingkungan kerja berpengaruh
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terhadap tinggi rendahnya turnover intention karyawan, karena
menurut Mobley turnover intention bukan hanya dipengaruhi oleh
lingkungan kerja saja tapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang
lain seperti karakteristik individu dan komitmen organisasi. Dalam
kasus karyawan UD. Hasby, berdasarkan observasi di lapangan
menunjukkan pemimpin bersikap tidak ramah kepada karyawan
sehingga karyawan merasa ada tekanan saat bekerja sehingga
berpengaruh terhadap turnover intention.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rena (2018)
Pengaruh Stres Kerja, Beban Kerja dan Lingkungan Kerja terhadap
Turnover Intention Karyawan (Studi pada CV. LARAS INTI
AGRISA TWA JEMBER).
3. Pengaruh kepuasan kerja dan lingkungan kerja terhadap
turnover intention
Hasil uji F Nilai Fhitung < Ftabel atau 2,55 <3,25 dengan nilai
signifikansi 0,092> 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak. Artinya
kepuasan kerja dan lingkungan kerja secara bersama-sama tidak
berpengaruh signifikan terhadap turnover intention.Hal ini didukung
dengan rendanya nilai R square yang didapatkan dalam penelitian ini

yaitu sebesar 0,121 yang menunjukkan bahwa presentase kontribusi
pengaruh variabel independen (kepuasan kerja dan lingkungan kerja)
terhadap variabel dependen (turnover intention) sebesar 12,1%,
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sedangkan sisanya sebesar 87,9% dijelaskan atau dipengaruhi variabel
lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
Kepuasan kerja dan lingkungan kerja secara bersama-sama tidak
berpengaruh signifikan terhadap turnover intention. Karena yang
mempengaruhi turnover intention bukan hanya kepuasan kerja tapi
juga faktor-faktor yang lainseperti usia, lama kerja, tingkat
pendidikan, keikatan terhadap perusahaan dan budaya perusahaan.
Lingkungan kerja bukan hanya dimaknai sebagai tempat dimana
karyawan bekerja tetapi keseluruhan alat perkakas dan bahan yang
dihadapi, lingkungan sekitar, metode kerja serta pengaturan kerja yang
baik. Namun, jika ada sinergi kepuasan kerja yang tinggi dengan
didukung lingkungan kerja yang baik diharapkan dapat menekan
turnover intention karyawan.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dengan melihat hasil penelitian yang telah disampaikan di atas,
maka dapat ditarik kesimpulan:
1.

Kepuasan kerja tidak berpengaruh terhadap turnover intention pada
karyawan UD. Hasby dengan nilai -thitung >-ttabel atau -0,646 > 2,206 dengan signifikansi 0,522 > 0,05.

2.

Lingkungan kerja berpengaruh terhadap turnover intention pada
karyawan UD. Hasby yang dibuktikan dengan nilai thitung<ttabel atau
2,099< 2,206 dengan signifikansi 0,043 < 0,05.

3.

Kepuasan kerja dan lingkungan kerja secara bersama-sama tidak
berpengaruh terhadapturnover intention pada karyawan UD. Hasby
yang dibuktikan dengan nilai Fhitung<Ftabel atau 2,55 < 3,25 dengan
nilai signifikansi 0,092 >0,05 dan didukung dengan persentase
kontribusi pengaruh kepuasan kerja dan lingkungan kerja terhadap
turnover intention sebesar 12,1%.

B. Saran
Dari hasil kesimpulan di atas maka dapat diberikan saran sebagai
berikut:
1.

Pemimpin perusahaan sebaiknya bisa bersikap ramah kepada
karyawan sehingga karyawan tidak mengalami tekanan dalam
bekerja.
77
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2.

Peneliti selanjutnya hendaknya menggunakan variabel lain yang
berpengaruh signifikan terhadap turnover intention sepertiusia,
lama kerja, tingkat pendidikan karyawan dan budaya perusahaan.
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