
BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

Dalam bab ini akan disajikan gambaran umum penelitian, hasil uji 

validasi dan realibilitas, statistik deskriptif tiap varibel, uji asumsi klasik, 

pengujian hipotesis dan pembahasan data. 

 

4.1 Karakteristik Responden 

Dalam penelitian ini, reponden yang digunakan sebanyak 124, yang 

terdiri dari karyawan akademik dan non akademik. Responden penelitian ini 

dipilih berdasarkan pertimbangan karena penulis bekerja di lembaga ini, 

sehingga penulis menggunakan kesempatan ini untuk mengadakan penelitian 

mengenai lembaga ini sehingga nantinya penelitian ini berguna bagi lembaga 

di mana penulis bekerja. Selain itu kemudahan untuk bertemu dengan 

karyawan akademik dan non akademik.  

Kuisioner ini dibagikan kepada setiap staf dan setelah itu diberi 

waktu 1 atau 2 hari untuk pengambilan kembali. Dalam penelitian ini 

digunakan kuisioner sebanyak 124 dan semua kuisioner kembali dan bisa 

digunakan sebagai data dalam penelitian ini. Deskripsi dari karakteristik 

responden dapat dijabarkan sebagai berikut : 

 

Tabel 4.1 

Karakteristik Responden 

Kriteria Jumlah Prosentase 

Jenis Kelamin   

- Laki-laki 88 69,84 

- Perempuan 38 30,16 

Pendidikan   



- Finalis 14 11,11 

- S1 80 63,49 

- S2 32 25,4 

Masa Kerja   

≤ 5 Tahun 95 75,39 

< 10 Tahun 31 24,61 

Usia   

- 21-25 49 38,89 

- 26-30 25 19,84 

- 31-35 32 25,29 

- 36-40 14 11,11 

- ≥41 6 4,76 

 Sumber : Data primer diolah, 2012 

 

 Dari tabel di atas di dapat keterangan bahwa sebagiab besar tenaga 

kerja di DIT berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebesar 69,84% dan sisanya 

adalah wanita, yaitu sebesar 30,16%. Jika ditinjau dari pendidikan mereka, 

maka di dapat keterangan bahwa sebagian besar karyawan DIT tingkat 

pendidikannya adalah sarjana strata satu, yaitu sebesar 63,49%. Sedangkan 

sebesar 11,11%  karyawan di DIT memiliki tingkat pendidikan sebagai 

finalis (hampir lulus sarjana strata satu) dan yang tingkat pendidikannya 

sarjana strata dua sebanyak 25,4%. 

 Jika ditinjau dari masa kerjanya, maka masa kerja pegawai di DIT 

kebanyakan memiliki masa kerja yang kurang dari 5 tahun, yaitu sebesar 

75,39%, sedangkan yang di atas 5 tahun namun kurang dari 10 tahun 

sebanyak 24,61%. Selanjutnya, jika ditinjau dari usia pegawainya, banyak 

pegawai DIT yang berusia di antara 21 – 25, yaitu sebesar 38,89%. 

Kemudian terbanyak kedua berusia antara 31 – 35, yaitu sebanyak 25,29%. 



Sedangkan pegawai yang berusia di antara 26 – 30 sebanyak 19,84% dan 

yang berusia 36 – 40 sebanyak 11,11%. Sedangkan sisanya, yaitu pegawai 

yang berusia di atas 41 tahun sebanyak 4,76%.  

 

4.2 Jawaban Responden 

Hasil jawaban responden ditabulasikan sebagai beriut : 

 

Tabel 4.2 

Statistic Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Komitmen 

Organisional 

124 13.00 30.00 23.0635 3.40058 

Turnover Intention 124 5.00 25.00 14.8254 3.98814 

Budaya Organisasi 124 15.00 35.00 27.7698 4.23162 

Peluang Karir 124 8.00 20.00 15.8413 2.43446 

Sistem Kompensasi 124 9.00 25.00 17.9127 3.08291 

Valid N (listwise) 124     

Sumber: data primer yang diolah 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui jumlah nilai minimum 

variabel komitmen organisional sebesar 13, nilai maximum 30 dengan rata-

rata 23.0635 untuk 6 pernyataan atau rata-ratanya 3,4 pada skala 1-5, artinya 

rata-rata jawaban responden tentang variabel-variabel komitmen organisional 

berada pada kategori baik. 

Turnover Intention memiliki nilai minimum variabel Turnover 

Intention sebesar 5, nilai maximum 25 dengan rata-rata 14,8254 untuk 5 

pernyataan atau rata-ratanya 3,98 pada skala 1-5, artinya rata-rata jawaban 



responden tentang variabel-variabel Turnover Intention berada pada kategori 

baik. 

Budaya Organisasi memiliki nilai minimum variabel Budaya 

Organisasi sebesar 15, nilai maximum 35 dengan rata-rata 27,7698 untuk 3.9 

pernyataan atau rata-ratanya 4,23 pada skala 1-5, artinya rata-rata jawaban 

responden tentang variabel-variabel Budaya Organisasi berada pada kategori 

baik. 

Peluang Karir memiliki nilai minimum variabel Peluang Karir 

sebesar 8, nilai maximum 20 dengan rata-rata 17,9127 untuk 4 pernyataan 

atau rata-ratanya 2,434 pada skala 1-5, artinya rata-rata jawaban responden 

tentang variabel-variabel Peluang Karir berada pada kategori cukup. 

Sistem kompensasi memiliki nilai minimum variabel sistem 

kompensasi sebesar 9nilai maximum 25 dengan rata-rata 17,1927 untuk 5 

pernyataan atau rata-ratanya 3,083 pada skala 1-5, artinya rata-rata jawaban 

responden tentang variabel-variabel sistem kompensasi berada pada kategori 

baik. 

 

4.3 Proses Pengujian dan Analisis Data 

Proses pengujian dalam penelitian ini adalah menggunakan pengujian 

reliabilitas dan validitas untuk setiap itemnya. Sedangkan analisis data 

digunakan untuk menguji hubungan sebab akibat antara variabel-variabel 

penelitian. Data penelitian diambil dengan menggunakan skala penelitian 

(angket), namun penulis tidak melakukan pengambilan data sebelum 

melakukan pengujian statistik (pretest) karena penulis menggunakan angket 

yang dibuat oleh peneliti lain, sehingga penulis merasa tidak perlu 

mangadakan uji coba terhadap skala pengukuran yang penulis gunakan. 

Namun penulis tetap melakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap angket 

penelitian ini. Setelah angket melewati uji-uji tersebut, analisis data 



penelitian dilaksanakan. Pada analisis data akan disajikan pengujian 

goodness of fit untuk uji confirmatory factor analysis dan structure equation 

model serta pengujian hipotesis. 

 

4.4 Uji Validitas dan Reliabilitas Angket 

Uji validitas angket dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

kesahihan angket. Suatu angket dikatakan valid bila angket tersebut mampu 

mengukur apa yang seharusnya diukur. Dari hasil uji validitas yang 

dilakukan diperoleh corrected item total correlation untuk variabel 

komitmen organisional, variabel turnover intention, variabel budaya 

organisasi, variabel peluang karir dan variabel sistem kompensasi seperti 

pada Tabel 4.3. Hasil perhitungan yang dilakukan menunjukkan hasil semua 

item dalam angket-angket tersebut valid. Hal ini dapat diketahui melalui 

syarat minimum yang harus dipenuhi agar angket dikatakan valid adalah 

lebih besar dari 0,1750 (Ghozali, 2006) terpenuhi. Ringkasan hasil 

perhitungan dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.3 

Ringkasan Hasil Perhitungan Reliabilitas dan Validitas 

Variabel Variabel Item Corrected Item Total 

Correlation 

Komitmen organisional 1 0.581 

2 0.294 



3 0.553 

4 0.559 

5 0.340 

6 0.377 

Turnover Intention 7 0.628 

8 0.683 

9 0.765 

10 0.388 

11 0.671 

Budaya Organisasi 12 0.556 

13 0.582 

14 0.546 

15 0.580 

16 0.659 

17 0.491 

18 0.656 

Peluang Karir 19 0.529 

20 0.601 

21 0.606 

22 0.511 

Sistem kompensasi 23 0.366 

24 0.497 

25 0.481 

26 0.409 

27 0.421 

Sumber : Data primer yang diolah 

 

Angket dikatakan reliabel jika Cronbach Alpha di atas 0,60 (Ghozali, 

2006). Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang dilakukan diperoleh Cronbach 

Alpha untuk variabel-variabel dalam penelitian ini, datanya akan disajikan 

pada tabel di bawah ini: 



 

Tabel 4.4 

Reliabilitas Item 

Variabel Nilai Cronbach 

Alpha 

Keterangan 

Komitmen 

organisional 

0,703 Reliabel 

Turnover intention 0,825 Reliabel 

Budaya organisasi 0,831 Reliabel 

Peluang karir 0,756 Reliabel 

Sistem kompensasi 0,679 Reliabel 

 Sumber: data primer yang diolah 

 Jika dilihat nilai Cronbach Alpha di atas 0,60 maka dapat 

disimpulkan bahwa angket penelitian ini adalah handal untuk digunakan 

sebagai alat untuk mengumpulkan data penelitian. 

 

4.5 Uji Asumsi 

Dalam perhitungan menggunakan analisis regresi berganda di 

perlukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengethui 

apakah model regresi yang dihasilkan merupakan model regresi yang baik, 

sehingga dapat digunakan untuk melihat pengaruh dari variabel independen 

terhadap variabel dependennya (Ghozali, 2006). Jadi uji asumsi klasik 

dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan uji regresi linear. Menurut 

Ghozali (2006), dalam uji asumsi klasik, yang harus dilakukan adalah: 

1. Uji Multikolinearitas 

2. Uji Autokorelasi 

3. Uji Heteroskedastisitas 

4. Uji Normalitas 



Berikut ini adalah hasil dari perhitungan uji asumsi klasik:  

 

4.5.1. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. 

Menurut Ghozali (2006), multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolenrance 

dan variance inflantion factor (VIF). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk 

menunjukkan adanya multikolenearitas adalah nilai Tolenrance ≤ 0.10 dan 

VIF ≥ 10. Dalam penelitian ini, dihasilkan beberapa tabel tolerance dan VIF 

sesuai dengan jumlah hipotesis yang ada. Berikut ini adalah hasil 

perhitungannya: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.5 

Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 16.427 2.373  6.923 .000   



Budaya 

Organisasi 

-.058 .084 -.061 -.683 .496 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: Turnover Intention 

 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 9.768 2.312  4.224 .000   

Peluang 

Karir 

.319 .144 .195 2.212 .029 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: Turnover Intention 

 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 9.276 2.050  4.525 .000   

Sistem 

Kompensasi 

.310 .113 .239 2.747 .007 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: Turnover Intention 

 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 14.691 2.455  5.984 .000   



Komitmen 

Organisional 

.006 .105 .005 .055 .956 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: Turnover Intention 

Sumber: data primer yang diolah 2012 

Dari tabel-tabel di atas, terlihat bahwa syarat-syarat uji 

multikolinearitas terpenuhi. Jadi dalam model-model regresi tidak ditemukan 

adanya multikolinearitas antar variabel indenpenden. 

 

4.5.2. Uji Autokorelasi 

Tujuan diadakannya uji autokorelasi adalah untuk menguji apakah 

dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan penganggu pada 

periode t dengan kesalahan periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang 

baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Dalam penelitian ini ada 5 

hipotesis, sehingga ada beberapa nilai Durbin – Watson (DW test) yang 

dihasilkan. Berikut ini adalah hasil uji autokorelasi menggunakan uji Durbin 

– Watson (DW test): 

 

Tabel 4.6 

Uji Autokorelasi 

No. Variabel bebas Nilai DW test dl 

 

Du Keputusan 

1 Budaya organisasi 1.290 1.654 

 

1.694 Ada autokorelasi 

positif 

2 Peluang Karir 1335 1.654 

 

1.694 Ada autokorelasi 

positif 

3 Sistem kompensasi 1.273 1.654 

 

1.694 Ada autokorelasi 

positif 

4 Komitmen 

organisional 

1.312 

 

1.654 

 

1.694 Ada autokorelasi 

positif 

 



Dari tabel di atas, diketahui nilai DW masing-masing hipotesis. 

Kemudian nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan 

menggunakan nilai signifikan 5%, jumlah sampel 126 (n) dan disesuaikan 

dengan jumlah variabel bebasnya, maka didapat nilai tabel dari Durbin 

Watson (dl dan du). Dari perbandingan tersebut di dapat kesimpulan bahwa 

terdapat autokorelasi yang positif pada setiap model regresi. Biasanya hal ini 

disebabkan karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu 

sama lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (time series) 

karena “gangguang” pada seseorang individu atau kelompok cenderung 

mempengaruhi “gangguan” pada individu atau kelompok yang sama pada 

periode berikutnya. Adanya autokorelasi ini dapat di atasi dengan 

menggunakan menambahan variabel Y menjadi Lag_Y. berikut ini adalah 

tabel autokorelasi dengan penambahan variabel Lag_Y: 

Tabel 4.7 

Uji Autokorelasi dengan Lag_Y1 

 

Dengan penambahan variabel Lag_Y, maka problem autokorelasi teratasi. 

Hal ini dapat dilihat dari nilai DW tes yang semuanya lebih besar dari nilai dl 

tabel. 

No. Variabel bebas Nilai DW test dl Du Keputusan 

1 Budaya organisasi 2.078 1.654 1.694 Tidak ada 

autokorelasi 

2 Peluang Karir 2.078 1.654 1.694 Tidak ada 

autokorelasi  

3 Sistem kompensasi 2.011 1.654 1.694 Tidak ada 

autokorelasi  

4 Komitmen organisional 2.074 1.654 1.694 Tidak ada 

autokorelasi  



 

4.5.3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah model regresi yang 

tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dapat dilihat melalui 

grafik scatterplot. Berikut ini adalah diagram-diagram scatterplot dari semua 

model regresi: 

 

 

 

 

 

Diagram 4.1 

Scatterplot 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dari semua diagram scatterplot di atas, terlihat titik-titiknya 

menyebar secara acak baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada setiap 

model regresi atau setiap model regresi ini dapat dipakai. 

 

4.5.4. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel-variabel berdistribusi normal. Uji normalitas dilakukan dengan 

melihat hasil perhitungan uji kolmogorov smirnov. Berikut adalah hasil 

perhitungannya: 

 

Tabel 4.8 

Uji Normalitas 

NPar Tests 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

Unstandardized 

Residual 

Unstandardized 

Residual 

Unstandardized 

Residual 

N 125 125 125 125 



Normal 

Parametersa 

Mean .0000000 .0000000 .0000000 .0000000 

Std. Deviation 3.74285939 3.70319807 3.67288555 3.75899852 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .061 .089 .085 .053 

Positive .037 .054 .061 .044 

Negative -.061 -.089 -.085 -.053 

Kolmogorov-Smirnov Z .686 1.000 .955 .590 

Asymp. Sig. (2-tailed) .734 .270 .322 .877 

a. Test distribution is Normal. 

Sumber: data primer yang diolah 

 

 

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa semua model regresi 

berdistribusi normal. Hal ini dapat di lihat dari seluruh nilai p > 0,05. Syarat 

data normal adalah memiliki p > 0,05. Sedangkan nilai kolmogorov smirnov 

dapat dilihat pada tabel di atas. 

 

4.6 Uji Regresi 

Setelah melakukan uji asumsi klasik, kemudian akan dilakukan uji 

regresi. Uji regresi bertujuan untuk melihat ketergantungan variabel 

dependen (terikat) satu dengan satu atau lebih variabel independen (bebas) 

dengan tujuan untuk mengestimasi dan/atau memprediksi rata-rata populasi 

atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen 

yang diketahui (Gujarati dalam Ghozali, 2006). Dalam penelitian ini, penulis 

melakukan uji regresi sebanyak 2 kali sesuai dengan hipotesis yang telah 

dikemukakan pada bab 2. Hasil perhitungan regresinya adalah sebagai 

berikut: 

 

Tabel 4.9 



Model Regresi 1 

 

Model Unstandardized Coefficients 
Standardized Coefficients 

T Sig. 

Std. Error Beta 

1 (Constant) 6.452573379 2.012407 

 

3.206395 0.001719639 

Budaya 

Organisasi 
0.277727339 0.065363 0.345700539 4.248984 4.24408E-05 

Peluang Karir 0.310030574 0.118093 0.222013817 2.625306 0.009774301 

Sistem 

Kompensasi 
0.222033109 0.094272 0.201040304 2.355234 0.020120039 

a. Dependent Variable: Komitmen Organisional 

Sumber: data primer yang diolah 

Dari hasil perhitungan regresi di atas, di dapat hasil persamaan 

regresi sebagai berikut: 

Y = 6,452573379 + 0,277727339 budaya organisasi + 0,310030574 peluang 

karir + 0,222033109 sistem kompensasi 

 Berikut ini adalah kesimpulan untuk uji hipotesis yang bisa diambil 

dari hasil perhitungan regresi yang telah dilakukan: 

 

H1: “Budaya organisasi berpengaruh negatif terhadap turnover intention” 

Dalam uji regresi linear berganda ini, uji parsial dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. 

Dari hasil perhitungan di dapat nilai koefisien signifikan sebesar 4.24408E-

05, yang berarti bahwa p < 0,05. Artinya hipotesis H1 yang menyatakan 

bahwa budaya organisasi berpengaruh negatif terhadap turnover intention 

tidak terbukti.  

Hal ini, mungkin dikarenakan adanya kerja sama tim yang kurang 

baik di antara semua pekerja. Pekerja di organisasi ini rata-rata 

menginginkan lingkungan kerja yang bisa bekerja sama saat bekerja. Jadi 



pada saat pekerja tidak merasakan adanya kerja sama di antara mereka, 

pekerja akan memilih untuk pindah dari tempat kerja mereka yang sekarang. 

Budaya organisasi ini sangat mempengaruhi pekerja di organisasi ini. 

 

H2: “Peluang karir berpengaruh negatif terhadap turnover intention” 

 Dalam uji regresi linear berganda ini, uji parsial dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. 

Dari hasil perhitungan didapat nilai signifikannya sebesar 0,046 yang berarti 

p < 0,05. Artinya hipotesis H2 yang menyatakan bahwa peluang karir 

memiliki pengaruh yang negative dan signifikan terhadap turnover pegawai 

diterima. Namun dari nilai Unstandardized Coefficients B, tidak terdapat 

hubungan yang negative melainkan hubungan yang positif. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa peluang karir berpengaruh secara positif terhadap 

turnover intention. Berikut ini adalah persamaan regresinya: Y = 5,558 + 

0,330 Lag_Y1 + 0,277 Peluang Karir 

Selanjutnya, berdasarkan uji koefisien determinasi, didapat besarnya 

nilai adjusted R
2
 sebesar 0,131 yang berarti variabilitas variabel dependen 

yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel independen sebesar 13,1%. 

Jadi dapat disimpulkan model baik. Sedangkan sisanya 86,9% dijelaskan 

oleh variabel lainnya. 

Adanya pengaruh yang positif mungkin dikarenakan peluang karir 

yang diberikan organisasi ini tinggi. Hal ini terlihat dari jawaban karyawan 

dalam kuisioner yang diberikan. Namun keinginan para karyawannya untuk 

tidak lagi bekerja pada organisasi ini setelah masa kontraknya habis sangat 

tinggi. Jadi meskipun mereka diberikan keleluasaan untuk melanjutkan 

study, namun keinginan mereka untuk tidak lagi bekerja sebagai karyawan 

disana tinggi pula. Hal ini mungkin berkaitan juga dengan system 

kompensasi yang diterapkan oleh organisasi ini.  



Hal lain yang juga ikut mempengaruhi keadaan ini adalah tidak 

adanya komitmen antara karyawan terhadap organisasi tempat mereka 

bekerja. Selain itu faktor demografi juga ikut mempengaruhinya. faktor 

demografi yang dimaksud adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi sangat 

mempengaruhi pemikiran orang-orang yang bekerja pada organisasi ini. hal 

ini terbukti dengan jawaban terbuka mereka yang menyatakan bahwa 

kebutuhan hidup tinggi, sehingga mereka memiliki keinginan untuk mencari 

organisasi lain yang mampu mencukupi kebutuhan mereka. 

Selain itu, dengan adanya peluang karir yang tinggi dari organisasi, 

akan memicu karyawan untuk terus menerus melanjutkan study mereka. 

Namun disisi lain ini memberikan peluang mereka untuk bekerja di tempat 

lain setelah masa kontrak mereka habis dan tentunya dengan gaji yang lebih 

tinggi karena mereka telah mencapai pendidikan yang lebih tinggi dari 

sebelumnya. 

 

H3: Sistem kompensasi berpengaruh positif terhadap turnover intention” 

Dalam uji regresi, uji parsial dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

dari variabel independen terhadap variabel dependen. Dari hasil perhitungan 

di dapat nilai signifikannya sebesar: 0,015, yang berarti p < 0,05. Artinya 

hipotesis H3 yang menyatakan bahwa sistem kompensasi berpengaruh secra 

positif dan signifikan terhadap turnover intention terbukti. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan antara sistem 

kompensasi terhadap turnover intention. Berikut ini adalah persamaan dari 

model regresinya: Y = 5,261 + 0,322 Lag_Y + 0,268 sistem kompensasi 

Selanjutnya, berdasarkan uji koefisien determinasi, didapat besarnya 

nilai adjusted R
2
 sebesar 0,145 yang berarti variabilitas variabel dependen 

yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel independen sebesar 14,5%. 



Jadi dapat disimpulkan model baik. Sedangkan sisanya 83,5% dijelaskan 

oleh variabel lainnya. 

Adanya pengaruh yang positif ini sesuai dengan teori yang ada. Jadi, 

intensitas keluar masuk pegawai memang sangat dipengaruhi oleh besarnya 

gaji atau imbalan yang mereka terima. Apalagi jika pegawai tersebut adalah 

pegawai yang memiliki orientasi bekerja untuk mendapatkan uang. Faktor 

lain yang memengaruhi adalah taraf ekonomi di wilayah tempat penulis 

mengambil data. Namun ada pula pegawai yang tidak terlalu terpengaruh 

besarnya imbalan, pada penelitian ini, pegawai tersebut biasanya bekerja 

sebagai tenaga pengajar. Tenaga pengajar ini memiliki orientasi untuk 

pengabdian, bukan hanya bekerja untuk menghasilkan uang. 

    

H4: “ Komitmen karyawan berpengaruh positif terhadap turnover” 

Dalam melakukan uji regresi, uji parsial dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Dari hasil 

perhitungan uji regresi ini di dapat nilai signifikannya, yaitu sebesar 0,561, 

yang berarti p > 0,05. Artinya hipotesis H4 yang menyatakan bahwa 

komitmen karyawan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

turnover intention tidak terbukti. Jadi dapat didimpulkan tolak H4. 

Hal ini mungkin dikarenakan organisasi tempat diadakannya 

penelitian merupakan organisasi yang masih baru, sehingga banyak 

karyawan yang masih berstatus kontrak dan sistem kompensasi yang masih 

belum jelas. Karyawan yang berstatus kontrak ini, rata-rata berkeinginan 

untuk keluar setelah masa kontrak selesai. Tetapi pada jawaban kuisioner 

mereka, rata-rata berkata tidak ingin keluar, hal ini diperjelas pada saat 

menjawab pertanyaan terbuka. Rata-rata yang berstatus karyawan kontrak 

beranggapan sekarang mereka tidak akan keluar dari perusahaan namun 

nanti setelah selesai kontrak mereka berniat meninggalkan organisasi ini.  



Hal ini dikarenakan para pekerja tidak merasakan budaya organisasi 

yang baik di dalam organisasi tersebut dan sistem kompensasi yang 

memadai, meskipun hal tersebut berusaha diimbangi organisasi dengan 

memberikan kesempatan bagi para pegawainya untuk melaksanakan study 

lanjut. Hal lain yang memengaruhi adalah deskripsi kerja yang tidak jelas. 

Dari pertanyaan terbuka yang ada, rata-rata karyawan mengeluhkan hal yang 

sama, tidak adanya job description yang jelas. Rata-rata pegawai merasa 

bahwa apa yang dijanjikan pada awal mereka diterima masuk kerja tidak 

sesuai dengan harapan awal mereka. 

 

H5: “Budaya organisasi, peluang karir, dan sistem kompensasi 

berpengaruh terhadap turnover intention dengan Komitmen karyawan 

sebagai variabel mediasi 

Untuk melihat pengaruh dari budaya organisasi, peluang karir dan 

sistem kompensasi dengan komitmen organisional sebagai variabel yang 

dapat memediasi terhadap variabel turnover intention maka dilakukan 

perhitungan model regresi dengan komitmen organisional sebagai varibel 

mediasi. Berikut adalah hasil perhitungannya: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.9 



Model Regresi 1 

 

Model Unstandardized Coefficients 
Standardized Coefficients 

T Sig. 

Std. Error Beta 

1 (Constant) 6.452573379 2.012407 

 

3.206395 0.001719639 

Budaya 

Organisasi 
0.277727339 0.065363 0.345700539 4.248984 4.24408E-05 

Peluang Karir 0.310030574 0.118093 0.222013817 2.625306 0.009774301 

Sistem 

Kompensasi 
0.222033109 0.094272 0.201040304 2.355234 0.020120039 

a. Dependent Variable: Komitmen Organisional 

Sumber: data primer yang diolah 

 

Dari model di atas akan dicari nilai e1 dengan cara: 

Komitmen organisional = β1 budaya organisasi + β2 peluang karir + β3 

sistem kompensasi 

= 0,345700539 + 0,222013817 + 0,201040304 

= 0,768755 

 

R
2
 = (0,768755)

2 
= 0,590984 

e1 = 1 −  0,590984 

=  0,409016 

= 0,64 

 

 

 

 

 

Setelah itu dicari e2 dengan model regresi ke 2: 



 

Tabel 4.10 

Model Regresi Ke 2 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 7.999 2.851  2.805 .006 

Budaya Organisasi -.189 .091 -.201 -2.069 .041 

Peluang Karir .305 .158 .186 1.927 .056 

Sistem KOmpensasi .340 .126 .262 2.700 .008 

Komitmen Organisional -.173 .119 -.147 -1.448 .150 

Lag_Y1 .347 .082 .345 4.224 .000 

a. Dependent Variable: Turnover Intention     

Sumber: data primer yang diolah 

 

Dari model di atas akan dicari nilai e2 dengan cara: 

Turnover intention = β1 budaya organisasi + β2 peluang karir + β3 sistem 

kompensasi + β4 komitmen organisional + Lag_Y1 

= (-0,201) + 0,186 + 0,262 + (-0,147) + 0,345  

= 0,445 

R
2
 = (0,445)

2 
= 0,198025 

e2 = 1 − 0,198025 

=  0,801975 

= 0,896 

Dari hasil perhitungan 2 model di atas, di dapat nilai dari total efek 

variabel bebas terhadap variabel dependen. Berikut hasil perhitungannya: 



No  Nilai efek 

1 Budaya organisasi terhadap turnover -0,170410259 

2 Peluang karir terhadap turnover 0,21029457 

3 Sistem kompensasi terhadap turnover 0,25967256 

4 Komitmen organisional terhadap turnover -0,050 

Nilai dari total efek keempat variabel bebas terhadap variabel terikat 0,249556871 

 

Dari perhitungan di atas, dapat di ketahui nilai total effect dari 

variabel bebas dan variabel intervening terhadap variabel terikat. Jadi total 

effect pengaruh dari variabel budaya organisasi, peluang karir dan sistem 

kompensasi terhadap variabel turnover intention dengan menggunakan 

variabel intervening komitmen organisional adalah 24,95%. Sedangkan 

sisanya, yaitu sebesar 75,06% dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya. 

Kemudian, dari hasil perhitungan e1 dan e2 maka di dapat persamaan regresi 

sebagai berikut: 

1. Komitmen organisional = β1 budaya organisasi + β2 peluang karir + β3 

sistem kompensasi + e1 

=  0,278 budaya organisional + 0,310 peluang 

karir + 0,222 sistem kompensasi + 0,64  

2. Turnover intention = β1 budaya organisasi + β2 peluang karir + β3 sistem 

kompensasi + β4 komitmen organisional + β5 

Lag_Y1 + e2 

= (-0,189) budaya organisasi + 0,305 peluang karir + 

0,340 sistem kompetensi + (-0,173) komitmen 

organisional + 0,347 Lag_Y1 + 0,986 

Persamaan regresi pertama, menerangkan bahwa variabel budaya 

organisasi, peluang karir dan sistem kompensasi, maka di dapat persamaan 

regresi yang baik. Hasilnya sangat signifikan dan persamaan regresinya 

dapat digunakan. Namun bila variabel komitmen organisional dijadikan 



variabel intervening, maka didapat persamaan regresi yang kurang baik. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa pada persamaan regresi pertama, semua variabel 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap komitmen organisional. Namun 

jika diperhatikan dari model persamaan regresi kedua, variabel yang paling 

mempengaruhi terhadap variabel turnover intention melalui variabel 

komitmen organisional sebagai variabel intervening, variabel yang memiliki 

pengaruh adalah variabel budaya organisasi dan variabel sistem kompensasi.  

Hal ini dapat terjadi karena faktor demografis tempat diadakannya 

penelitian ini. pada faktor demografis secara ekonomi, taraf hidup di tempat 

penelitian ini sangat tinggi, sehingga karyawan merasakan tuntutan untuk 

memiliki gaji yang mencukupi kebutuhan hidup mereka. rata-rata dari 

mereka mengatakan akan keluar jika kontrak kerjanya sudah selesei. 

Meskipun perusahaan memberikan peluang karir yang baik dengan 

menyekolahkan mereka ke jenjang yang lebih tinggi, namun ini tidak 

membuat para pekerja ingin terus bekerja di organisasi tersebut. Tingkat 

turnover intention di organisasi ini sangat dipengaruhi oleh budaya 

organisasi dan sistem kompensasi jika dilakukan uji regresi secara bersama-

sama.  

Beberapa faktor yang mungkin memengaruhi hal ini adalah lama 

berdirinya organisasi ini yang termasuk masih muda, sehingga budaya 

organisasinya masih kurang baik dan sistem kompensasi yang berjalan 

kurang sesuai dengan lama kerja dan tidak adanya job description yang jelas. 

Para pekerja sangat mementingkan budaya organisasi dan sistem kompensasi 

yang jelas dan benar. Jadi budaya organisasi dan sistem kompensasi yang 

baik akan mengurangi turnover intention karyawan DIT. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


