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ABSTRAKSI 
 

HUBUNGAN  PERSEPSI TERHADAP BUDAYA ORGANISASI 
DENGAN INTENSI TURN OVER PADA KARYAWAN 

 
Ario Muhammad Nur  

Yudhi Satria Restu   
 

Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara persepsi 
terhadap budaya organisasi dengan intensi turn over karyawan. Hal ini 
dilandasi makin banyaknya karyawan potensial suatu organisasi yang 
berpindah kerja ke organisasi lain yang memberikan budaya organisasi yang 
lebih baik, tentu saja menurut persepsi individu tersebut. Beranjak dari 
permasalahan tersebut, ingin diketahui apakah persepsi terhadap budaya 
organisasi memiliki pengaruh terhadap keinginan atau niat atau intensi 
seseorang untuk keluar dari organisasi. Adapun prasarat subyek penelitian ini 
adalah karyawan atau karyawati yang bekerja di suatu organisasi berbentuk 
perusahaan pembiayaan swasta dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun. 
Melalui analisis korelasi spearman rank diperoleh adanya hubungan negatif 
yang sangat signifikan antara Persepsi terhadap Budaya Organisasi dengan 
Intensi Turn over pada karyawan. Dengan koefisien korelasi (rxy) sebesar -
0.459 (p < 0,01). Sementara koefisien determinasinya (rxy)2 = 0,211 yang 
berarti sumbangan efektif variabel persepsi terhadap budaya organisasi 
terhadap intensi turn over adalah sebesar 21,1%, sedangkan 68,9 % sisanya 
dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. 

 
Penelitian ini menghasilkan suatu kesimpulan bahwa makin positif 

persepsi karyawan terhadap budaya organisasinya, maka makin kecil intensi 
turn over-nya. Sebaliknya, makin negatif persepsi karyawan terhadap budaya 
organisasi, maka makin besar intensi  karyawan untuk turn over atau pindah 
kerja. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis maupun teori yang diajukan. 
Hal ini memberikan bukti bahwa pada karyawan, persepsi mereka terhadap 
budaya organisasinya menentukan niat atau intensi mereka untuk pindah kerja 
ke organisasi lain. 

 
Kata Kunci : Budaya, organisasi, turn over, karyawan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap perusahaan akan selalu berusaha untuk mencapai tujuan perusahaan 

yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan 

tidak hanya bergantung kepada keunggulan teknologi, dana operasi, sarana dan 

prasana yang tersedia tetapi juga tergantung kepada aspek sumber daya yang 

dimiliki oleh perusahaan. Aspek sumber daya manusia atau karyawan merupakan 

salah satu faktor pendukung yang harus diperhatikan dalam perusahaan, sebab 

bagaimanapun  modernnya  perusahaan tanpa  tenaga  manusia tidak  dapat 

berjalan dengan sendirinya. Hal  itu  relevan dengan pernyataan dari Silalahi 

(1989) bahwa tenaga  manusia  atau  sumber daya manusia itu  perlu,  dengan  

asumsi bahwa  :  (a) manusia mempunyai potensi sumber  daya  yang tidak  dapat  

ditentukan batas-batasnya;  (b)  perencanaan tenaga kerja sebagai suatu kegiatan 

tersendiri sudah tidak dapat dipertahankan tanpa melibatkan pembinaan sumber 

daya manusia.  

Demikian  pentingnya masalah pengelolaan sumber  daya manusia  

sehingga hal tersebut saat ini  menjadi  indikasi sukses  atau  tidaknya perusahaan  

memenangkan  persaingan dengan  perusahaan lain yang memiliki bidang usaha  

yang sama dan sejenis dalam kondisi persaingan global.  Semakin globalnya  

persaingan mengisyaratkan bahwa  hanya  perusahaan-perusahaan  yang mampu 

mengelola segala  sumber  daya yang dimiliki sajalah yang akan mampu bertahan 
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dan  menang dalam persaingan. Banyak diantara perusahaan yang mengalami 

penurunan usaha karena terpaku oleh kegiatan operasional  saja  tanpa  

memperhatikan sumber  daya  manusia  yang dimiliki  (Susanto,  1997). Oleh 

karena itu  tenaga  kerja yang  penting bagi perusahaan membutuhkan penanganan  

yang serius  sebab  apabila penanganan  tenaga  kerja  tersebut tidak  diperhatikan  

maka  akan  berakibat  pindahnya atau keluarnya  tenaga kerja atau karyawan ke 

perusahaan  lain. Ironisnya  karyawan tersebut pindah ke perusahaan  pesaing 

karena merasa nilai-nilai yang ditetapkan perusahaan  yang tercermin dalam 

aturan, kebijakan yang berlaku atau informasi  mengenai  kesempatan berkarir  

tidak  sesuai  dengan harapan dari tenaga kerja atau karyawan tersebut. 

Masalah perpindahan karyawan saat ini menjadi topik yang sering  

diberitakan. Bahkan terkadang hal tersebut menjadi senjata bagi perusahaan-

perusahaan yang saling bersaing untuk mengalahkan perusahaan  saingannya  

dengan memberikan iming-iming jaminan yang lebih menggiurkan kepada  

manajer atau karyawan  yang  potensial  di   perusahaan saingannya  tersebut, 

yang saat ini lebih  dikenal  dengan istilah  "pembajakan  karyawan".  

Permasalahan  mengenai turn over karyawan akan selalu menjadi 

perbincangan yang hangat terutama bagi para pakar serta praktisi Manajemen 

Sumber Daya Manusia di kancah dunia bisnis. Turn over telah dianggap menjadi 

permasalahan penting yang mengganggu operasional sebuah perusahaan. Seorang 

pimpinan  dalam sebuah perusahaan harus memastikan bahwa organisasi yang 

mereka pimpin telah berusaha menahan karyawan yang tebaik.  

 



3 
 

 
 

Data dari Hay Group menunjukkan beberapa fakta menarik seperti:  

a) Terdapat bukti nyata bahwa rasio turn over karyawan meningkat. Hal ini 

terjadi secara konsisten pada semua sektor industri termasuk sektor-sektor 

yang dianggap aman dan setia seperti oil & gas dan sektor pertambangan. 

Rata-rata turn over karyawan pada industri migas dan pertambangan yang 

mencapai 12%, pada perbankan nasional mencapai 10-11%, sector 

manufaktur yang berkisar 8% per tahun. 

b) Beberapa industri dengan pertumbuhan tinggi seperti asuransi dan 

perbankan adalah industri yang paling tinggi turn over-nya. Beberapa analis 

memprediksikan akan sulit bagi sektor-sektor ini untuk mengembangkan 

kapabilitas internal karena pertumbuhan revenue yang lebih cepat daripada 

pertumbuhan organisasi, karena itu adalah hal yang logis untuk membajak 

talent eksternal. 

c) Consumer goods dalam waktu lima tahun ke depan adalah sektor industri 

yang memproduksi talent paling banyak dibanding sector lain. Hal ini 

karena kesamaan model operasi dibandingkan dengan sektor-sektor lain. 

Lambert dkk (2001), menyatakan dalam studinya bahwa turn over karyawan 

dapat dipengaruhi oleh tingkat kepuasan kerja; Hal ini juga dinyatakan bahwa, 

terjadinya turn over karyawan bisa menyebabkan rendahnya tingkat kepuasan 

kerja karyawan. Apabila terjadi penurunan turn over karyawan, hal ini 

menunjukkan adanya peningkatan kinerja organisasi sehingga bisa mengurangi 

biaya rekrutmen karyawan, dan pelatihan kembali karyawan baru, Egan dkk. 

(2004). Dalam penelitian sebelumnya, Ozturk (2014) menyatakan bahwa merekrut 
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karyawan baru yang sesuai dengan budaya organisasi dapat menjadikan organisasi 

secara efektif mengurangi intensi turn over karyawan. 

Susanto (1997), menyebutkan bahwa budaya  perusahaan  sebagai unsur  

penting  dalam  menekan tingkat  turn over karyawan. Menurut  Tani (1990)  

budaya organisasi merupakan suatu kekuatan yang tak terlihat yang 

mempengaruhi   pemikiran,  perasaan,  pembicaraan   maupun tindakan  manusia  

yang bekerja dalam  perusahaan.  Budaya organisasi  mempengaruhi persepsi 

mereka,  menentukan  dan mengharapkan bagaimana cara individu dalam bekerja 

sehari-hari  dan  dapat membuat individu tersebut  merasa  senang menjalankan  

tugasnya. Surodjo (1991)  menyebutkan  budaya organisasi merupakan  

sekelompok  pemikiran dasar  atau program mental yang dapat  dimanfaatkan  

untuk meningkatkan efisiensi kerja. Budaya organisasi  merupakan kumpulan 

nilai yang dengan sengaja diambil dan  dikembangkan  oleh  pemilik (founders),  

untuk  dijadikan  pegangan dalam  bersikap  oleh seluruh  karyawan.  Biasanya  

budaya organisasi  diawali  dengan keluarnya  aturan  perusahaan. Oleh  karena 

itu pengaruh manajemen sangat  penting  dalam proses   awal  pembentukan  

perusahaan  (Burrack, 1988). Berdasarkan   definisi   budaya  perusahaan   yang   

telah dikemukakan  maka dapat ditarik kesimpulan   bahwa  budaya organisasi 

adalah suatu sistem nilai dan keyakinan bersama yang  diambil dan dikembangkan 

oleh perusahaan  dari  pola kebiasaan  dan  falsafah  dasar  pendirinya  yang   

saling berinteraksi  terbentuknya menjadi aturan atau norma  yang dipakai sebagai 

pedoman dalam berpikir dan bertindak dalam usaha  mencapai  tujuan perusahaan. 

Jadi  dapat  dikatakan bahwa  segala sesuatu yang ada dalam perusahaan,  
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termasuk didalamnya  cara  berpikir, bersikap dan  bertingkah  laku dipengaruhi 

oleh budaya yang ada dalam perusahaan.  Asumsi yang   dikembangkan apabila 

nilai-nilai yang ditumbuhkembangkan perusahaan yang terwujud dalam 

aturan/norma sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku, 

menurut persepsi mereka tidak sesuai dengan harapan dan kondisi persaingan 

pada saat ini, maka dalam diri para karyawan cenderung muncul keinginan untuk 

pindah ke perusahaan lain yang mempunyai nilai-nilai mendasar yang sesuai 

dengan harapan dan nilai-nilai yang mereka miliki.  

Dengan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan 

intensi turn over sebagai akibat dari persepsi karyawan terhadap budaya 

organisasi.  

 

B. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  perumusan  masalah diatas maka tujuan penelitian  ini untuk :  

1. Mengetahui hubungan antara  persepsi terhadap   budaya organisasi  dengan   

intensi   turn over karyawan.   

2. Mengetahui tingkat persepsi karyawan terhadap budaya organisasi. 

3. Mengetahui tingkat intensi turn over pada karyawan. 

4. Mengetahui sumbangan efektif variabel persepsi budaya organisasi terhadap 

intensi turn over pada karyawan. 
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C. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini : 

1. Secara praktis, untuk memberikan  masukan  atau  sumbangan  pemikiran  

kepada pimpinan perusahaan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan  

penanggulangan  munculnya intensi  turn over  di kalangan karyawannya 

khusus-nya karyawan potensial  yang dimiliki perusahaan. 

2. Secara teoritis, untuk menambah kepustakaan hasil penelitian mengenai 

Psikologi Industri dan Organisasi khususnya dalam hal  penciptaan persepsi 

terhadap budaya organisasi yang relevan untuk menanggulangi munculnya 

intensi turn over pada karyawan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Intensi Turn over 

1. Pengertian Intensi 

Intensi adalah suatu stimulus yang memiliki  kekuatan yang menyebabkan 

individu  menyadarinya dan  selanjutnya  memberikan kemungkinan  untuk  

direspon (Branca, 1965). Selanjutnya Harrison (1995) menyatakan bahwa intensi  

merupakan suatu  kekuatan  dari  suatu  bentuk kesadaran  yang  terencana 

kemudian mengambil bagian  dalam  suatu  kegiatan  (Harrison,  1995). Lebih 

lanjut, Ajzen (dalam Semin dan Fiedler, 1996)  berpendapat  bahwa  intensi 

adalah ubahan yang  paling  dekat dengan perilaku yang dilakukan oleh individu 

dan merupakan ubahan yang menjembatani antara sikap dan perilaku nyata. 

Fishbein dan Ajzen (1975)  mengatakan  bahwa intensi adalah probabilitas 

subyektif yang dimiliki individu tentang akan dilakukannya suatu perilaku. Atau 

dalam kalimat lain, Ancok (1989) berpendapat intensi adalah niat yang ada pada 

diri individu untuk melakukan suatu perilaku. Lebih detail lagi, Fishbein dan 

Ajzen (1975) berpendapat bahwa intensi perilaku merupakan fungsi dari adanya 

keyakinan-keyakinan  tertentu  yang berhubungan  dengan  perilakunya sendiri, 

dan teori yang dikenal dengan teori tindak  beralasan (theory  of reasoned action) 

memandang  intensi  merupakan fungsi dari dua aspek, yaitu : 

1. Aspek  personal,  yaitu  keyakinan  individu   mengenai konsekuensi 

perilaku dan evaluasi terhadap konsekuensi-konsekuensi tersebut. 
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Maksudnya  seseorang  memiliki niat melakukan suatu perbuatan  (intensi)   

apabila  ia  memiliki  keyakinan positif bahwa perbuatannya mempunyai 

efek menguntungkan bagi dirinya. 

2. Keyakinan  yang  bersikap  normatif  yaitu   keyakinan tentang boleh 

tidaknya seseorang melakukan suatu  perilaku  berdasarkan  konsekuensi  

tertentu misalnya hukum, adat, agama, dan pemegang otoritas. Keyakinan 

normatif dan  motivasi  mentaatinya  melahirkan  suatu   tekanan normatif  

bagi  individu, sehingga  mempengaruhi perilaku seseorang. 

Aspek  personal bersama dengan norma-norma  subyektif membentuk  suatu  

intensi  atau  niat  untuk   berperilaku tertentu.  Gambar  1.  berikut  ini  

memperjelas  mengenai hubungan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. The theory of reasoned action 
(Sumber : Fishbein & Ajzen, 1975 hal : 205) 

 

 

Ajzen (dalam Semin dan Fiedler, 1996) selanjutnya mengembangkan teori 
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didasarkan  pada pengamatannya  akan  kekurangan teori Fisbein dan Ajzen 
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(1975) yang  mendasarkan  fungsi intensi  hanya  pada  motif  kehendak  diri  

yaitu   aspek personal dan norma subyektif saja. Lebih lanjut Ajzen (dalam Semin 

dan Fiedler, 1996) berpendapat bahwa suatu perilaku  selalu berada  dalam kontrol 

individu, kuat atau  lemah.  Kontrol tersebut  berada  dalam suatu garis kontinum  

dari  paling lemah,  yang dilakukan hanya berdasarkan  kemauan,  sampai pada 

hal yang memerlukan kontrol perilaku yang kuat. Teori sebelumnya  (Fishbein 

dan Ajzen, 1975) tidak mampu  menjelaskan  bahwa  hal  tersebut  membawa  

dampak  yang  kuat, mungkin lebih kuat pada pencapaian perilaku yang  

diinginkan.  Oleh sebab itu. Ajzen (dalam Semin dan Fiedler, 1996) 

menambahkan satu  fungsi  lagi yang  ikut menentukan intensi, yaitu fungsi  

kontrol  atas perilaku  yang  dirasakan  (nyata). Teori  yang  baru  ini dinamai 

"The theory of planned behavior". Kontrol  perilaku melibatkan 2 faktor,  yaitu  

faktor internal  dan faktor eksternal. Faktor  internal  meliputi informasi, 

ketrampilan dan kemampuan individu untuk melaksanakan  perilakunya.  Jika  

individu  kurang  atau  tidak memiliki  ketiga hal tersebut, mungkin sangat sulit  

dalam pelaksanaan dari perilaku. Faktor  eksternal  yang  menghalangi  individu  

untuk melakukan  niatnya  adalah kesempatan yang  merupakan  hal utama bagi 

individu untuk melakukan kegiatan. Tanpa kesempatan,  baik  yang ada secara 

aktif  maupun  pasif,  tidak mungkin suatu perilaku akan terwujud. 

Ketergantungan  pada orang  lain juga merupakan faktor eksternal yang  

menghalangi  individu. Contoh yang tepat adalah  kerjasama  tim. Keterlibatan  

orang  lain  dalam  suatu  kerjasama  adalah syarat   mutlak  suatu  tujuan  berhasil  

diraih.   Faktor eksternal ini muncul secara temporal, sehingga bila  suatu 
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kesempatan belum muncul ia dapat menunggu sampai  kesempatan tersebut ada 

padanya. 

Berdasarkan   beberapa  pengertian intensi tersebut maka disimpulkan 

pengertian intensi adalah niat yang ada pada diri individu untuk melakukan 

perilaku, dan dibarengi dengan proses pembentukannya, maka intensi adalah 

bentuk lanjut  dari  sikap dan  sekaligus dapat menjadi predisposisi perilaku. Jadi 

bila seseorang telah terbentuk sikap positif  (favourable) terhadap suatu hal, maka 

timbul intensi atau keinginan untuk memanifestasikannya dalam perilaku. 

2.  Pengertian Intensi Turn over 

Masalah  turn over  sebagai wujud nyata  dari  intensi turn over, banyak 

dikupas oleh para ahli psikologi industri dan manajemen. 

Mobley (1986) memberikan batasan umum  tentang  turn over  adalah  

terhentinya individu  sebagai  anggota  suatu organisasi dengan disertai pemberian 

imbalan keuangan oleh organisasi yang bersangkutan. Lebih lanjut Mobley  

(1986) membedakan dua tipe turn over. Ada tipe  turn over  yang sukarela atau 

yang  diprakarsai  oleh karyawan, dan tipe turn over yang terpaksa atau yang 

diprakarsai  oleh  organisasi,  ditambah  dengan  kematian  dan pengunduran diri 

atas desakan. 

Scott (1977) mendefinisikan gejala turn over  ini sebagai  perpindahan 

tenaga kerja dari dan ke  sebuah  perusahaan,  sedangkan  Maier  (1971)  

menyebutkan  turn over sebagai  perpisahan antara perusahaan dan  pekerja.  

Beach (1980) memakai kata termination, sebagai istilah lain dari turn over 

dijelaskan sebagai berpisahnya atau berhentinya pekerja  dari perusahaan yang 
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mengupahnya dengan berbagai  alasan. 

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan maka dapat  disimpulkan 

bahwa turn over adalah berhentinya  atau berpindahnya seorang karyawan dari 

perusahaan baik  secara terpaksa maupun sukarela dan disertai pemberian 

imbalan. 

Tiap  individu yang memasuki suatu  organisasi  kerja membawa  sejumlah 

harapan dalam dirinya, misalnya  tentang pekerjaan,  upah,  status,  lingkungan  

sosial,  dan   pengembangan  diri. Disamping karakteristik individu,  harapan-

harapan  itu juga dipengaruhi oleh  informasi  tentang perusahaan itu dan pilihan 

kesempatan kerja yang ada  pada saat itu. 

Bersama-sama dengan karakteristik perusahaan (tercermin  dalam budaya 

organisasi), pengalaman bekerja  di  perusahaan serta prestasi kerja yang 

dicapainya, maka  harapan-harapan  individu itu akan mempengaruhi  reaksi  

afektifnya terhadap pekerjaan dan perusahaan tersebut.  Adanya suasana, prestasi 

dan pengalaman kerja yang positif, serta harapan  individu yang dapat terpenuhi di  

perusahaan  itu akan membentuk rasa keikatan yang kuat dan keinginan untuk 

tetap  menjadi  anggota  perusahaan  itu.  Tetapi  apabila sebaliknya yang terjadi, 

individu akan mengembangkan suatu reaksi untuk keluar dari perusahaan itu. Bila 

ada kesempatan  kerja di perusahaan lain yang lebih menarik, ia  akan keluar  dan  

berpindah ke perusahaan  itu  (Mowday,  dkk., 1982). 

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa intensi turn over adalah 

niat yang ada pada diri individu untuk berhenti  atau pindah dari perusahaannya, 

sesuai dengan keyakinan-keyakinan yang dimilikinya tentang perilaku turn over 
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tersebut.   

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Intensi Turn over 

Faktor-faktor  penentu  terjadinya  intensi  turn over cukup  komplek 

dan kait berkait satu sama  lain.  Diantara faktor-faktor  tersebut  yang akan 

dibahas antara lain  adalah  usia,  lama  kerja,  keikatan  terhadap organisasi, 

tingkat pendidikan, kepuaasan kerja, dan budaya organisasi dalam perusahaan. 

a) Usia 

Maier  (1971)  mengemukakan, pekerja  muda  mempunyai tingkat  

turn over  lebih tinggi  daripada  pekerja-pekerja yang  lebih  tua. Pendapat 

ini didukung  pula  oleh  hasil penelitian  berikutnya (Mobley, dkk., 1979; 

Muchinsky  dan Tuttle, 1979;   Porter dan Steers, 1973; Price, 1977).  Hasil 

penelitian  ini diperoleh adanya hubungan  negatif  antara usia dengan turn 

over. Karyawan yang lebih muda lebih besar kemungkinannya  untuk 

keluar. Hubungan itu  mungkin  didasarkan  atas beberapa pengaruh. 

Karyawan yang  lebih  muda mungkin  mempunyai  kesempatan  yang  lebih  

banyak  untuk mendapatkan  pekerjaan  yang baru  dan  memiliki  tanggung 

jawab terhadap keluarga yang 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  sebelumnya  (Porter  dan  

Steers,  1973; Wanous, dalam Mobley, 1986). 

Gallerman  (1987)  mengatakan  pekerja  muda  umumnya 

mempunyai  tingkat harapan dan ambisi yang  tinggi.  Namun demikian 
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banyak perusahaan menempatkan orang-orang  tersebut  pada  pekerjaan 

dan kedudukan  yang  kurang  berarti, dengan tugas-tugas yang rutin dan 

sedikit tantangan.  Pada umumnya perusahaan-perusahaan itu beralasan, 

bahwa  pekerja-pekerja muda itu masih kurang mampu bertanggung  jawab, 

perlu  belajar bagaimana bekerja yang baik dari awal,  dan ironisnya   

sebagai  suatu  langkah  mengurangi   turn over (perusahaan beranggapan 

bahwa pekerja muda akan cukup puas dengan posisi yang tidak terlalu 

memberatkan pekerja itu). Tetapi  yang muncul sama sekali berlawanan 

dengan  harapan perusahaan. Para pekerja muda itu merasa tidak 

mendapatkan tantangan  pekerjaan,  menjadi  bosan  dengan  tugas-tugas 

rutin,  dan merasa kecewa karena mereka  seolah-olah  mempunyai masa 

depan yang tidak begitu cemerlang.  Akibatnya jelas,  mereka akan berusaha 

meninggalkan  perusahaan  itu begitu ada kesempatan. 

b) Lama Kerja 

Strauss & Sayles  (1980)  mengatakan bahwa 50% dari lulusan 

perguruan tinggi yang  dipekerjakan pada  suatu perusahaan akan keluar dan 

mencari  perusahaan lain pada lima tahun pertama mereka bekerja di  

perusahaan itu. Hal ini dimungkinkan pekerja pada  tahun-tahun pertama sulit 

menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi kerjanya, serta kurangnya 

sosialisasi awal (Mobley dkk., 1979). U.S.  Civil Service Commission (dalam  

Mobley, 1986) mengatakan bahwa pada setiap kelompok tertentu  dari orang-

orang  yang  dipekerjakan, dua pertiga  sampai  tiga perempat bagian dari 

mereka yang keluar terjadi pada akhir tiga tahun pertama masa bakti, 
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berdasarkan data ini  lebih dari setengahnya sudah terjadi pada akhir tahun 

pertama. 

Karyawan sering pula menemukan harapan-harapan mereka terhadap  

pekerjaan  atau perusahaan  itu  berbeda  dengan kenyataan  yang didapat. Di 

samping itu, umumnya  pekerja-pekerja baru itu masih muda usia, masih 

mempunyai  keberanian untuk berusaha mencari perusahaan dan pekerjaan  

yang sesuai dengan yang diharapkan. Sebaliknya, pekerja-pekerja yang  lebih 

dapat bertahan lama bekerja di  suatu  perusahaan,  merupakan pekerja yang 

berhasil  menyesuaikan  diri dengan  perusahaan dan pekerjaannya. Dalam hal  

ini  dapat dikatakan  bahwa  mereka mempunyai persepsi  yang  positif 

terhadap sistem nilai, pola kebiasaan, dan falsafah  dasar perusahaan atau 

dengan kata lain mereka memiliki  persepsi yang  positif terhadap budaya 

organisasi (Susanto,  1997). Mereka  juga mempunyai kebanggaan atas 

senioritas  mereka, karena itu mereka mempunyai rasa tanggung jawab yang 

lebih besar  daripada  pekerja-pekerja  baru.  Akibatnya  secara langsung  

mereka  enggan untuk  berpindah  pekerjaan  atau perusahaan (Handoyo, 

1986). 

c) Keikatan terhadap organisasi 

Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Steel  dan  Ovalle (1984);  Michaels 

dan Spector (1982); Arnold dan Fieldman (1982); Hom, Katerberg, Hulin 

(1979) menemukan,  bahwa ada korelasi negatif dan signifikan antara keikatan 

terhadap  perusahaan  dengan intensi  turn over.  Berarti  makin tinggi  

keikatan  seseorang  terhadap  perusahaannya  maka makin kecil niatnya untuk 
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berpindah pekerjaan dan  perusahaan, dan sebaliknya. Pekerja yang 

mempunyai rasa keikatan yang  kuat terhadap perusahaan tempat ia bekerja,  

berarti mempunyai  dan membentuk suatu perasaan memiliki  (feeling of  

belonging),  rasa  aman, efficacy, tujuan  dan arti hidup, serta gambaran diri  

yang  positif (Mowday,  dkk., 1982). Akibat secara langsung  adalah  

menurunnya  dorongan  diri  untuk  pindah  pekerjaan  dan perusahaan. 

Berkaitan dengan masalah keikatan dengan organisasi, Tani (1990) 

berpendapat bahwa keikatan dengan organisasi dapat menyebabkan karyawan 

mempunyai keinginan atau niat untuk tetap maju dan berkembang bersama 

organisasi melalui proses penanaman budaya organisasi secara baik kepada 

karyawan. Kuatnya budaya organisasi mempengaruhi persepsi mereka yang 

menyebabkan individu merasa senang menjalankan tugasnya.  

d) Tingkat Pendidikan 

Mowday ,dkk (1982) berpendapat bahwa tingkat pendidikan 

mempengaruhi pada dorongan untuk melakukan turn over. Dalam hal ini Maier 

(1971) membahas pengaruh intelegensi terhadap turn over. Dengan pendidikan 

yang tinggi dan jabatan yang sesuai maka berpengaruh pada retensi karyawan. 

Jika pendidikan tidak sesuai dengan jabatan yang diinginkan maka berpengaruh 

pada turn over karyawan. 

e) Kepuasan Kerja 

Penelitian yang dilakukan Mowday (1981); Michael dan Spector 

(1982); Arnold dan Fieldman (1982) menunjukkan bahwa tingkat turn over 

dipengaruhi oleh kepuasan kerja seseorang. Mereka menemukan bahwa 
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semakin tidak pusa seseorang terhadap pekerjaannya akan semakin kuat 

dorongannya untuk melakukan turn over. 

Wexley dan Yukl (1977) mengatakan bahwa semakin banyak aspek-

aspek atau nilai dalam perusahaan yang sesuai dengan dirinya maka semakin 

tinggi tingkat kepuasaan yang akan ia rasakan. Hal ini sejalan dengan 

discrepancy theory yang menyatakan bahwa kepuasan dapat tercapai bila tidak 

ada perbedaan antara apa yang seharusnya ada (harapan, kebutuhan, nilai-nilai) 

dengan apa yang menurut perasaan atau persepsinya telah diperoleh atau 

dicapai melalui pekerjaan. 

f) Budaya organisasi 

Robbins (1998) menyatakan bahwa budaya organisasi yang kuat 

memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perilaku karyawan dan secara 

langsung mengurangi turn over. Dalam budaya yang kuat, nilai-nilai utama 

sebuah organisasi atau perusahaan sangat dipegang teguh dan tertanam pada 

seluruh karyawannya. Semakin banyak karyawan yang menerima nilai-nilai 

tersebut dan semakin besar komitmen terhadapnya maka semakin kuat budaya 

organisasi itu. Budaya yang kuat ini akan membentuk kohesivitas, kesetiaan 

dan komitmen terhadap perusahaan pada para karyawannya, yang akan 

mengurangi keinginan karayawan untuk meninggalkan organisasi atau 

perusahaan. 

4. Aspek-Aspek Intensi Turn over 

Sesuai  dengan  pendapat Fishbein  dan  Ajzen  (1975), bahwa  intensi 

merupakan suatu prediktor  tunggal  terbaik bagi perilaku yang akan dilakukan 
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seseorang, maka diharapkan penelitian tentang intensi turn over juga dapat 

merupakan prediktor terbaik terhadap gejala atau perilaku turn over itu sendiri. 

Pendapat  ini juga didukung oleh beberapa  ahli  psikologi  dan  

manajemen  yang  meneliti  tentang  turn over, seperti Hom, Katerberg & Hulin 

(1979); Michaels &  Spector (1982); dan Steel & Ovalle (1984). Mereka  

menyimpulkan  bahwa  intensi  turn over   merupakan prediktor terbaik terhadap 

perilaku turn over  di-bandingkan faktor-faktor  sikap individu terhadap  

pekerjaannya  atau perusahaan tempat ia bekerja. 

Hal  ini  berarti bahwa pengukuran  intensi  turn over akan  menghasilkan  

seberapa  kuat  niat  seseorang  untuk keluar  dari  pekerjaan  tempat ia  bekerja  

sekarang  dan berpindah ke perusahaan lain (Handoyo, 1986). 

Pengukuran   intensi   turn over berdasarkan  pada konsep intensi dari 

Ajzen (dalam Semin dan Fiedler, 1996) dalam the  theory of planned behavior, 

intensi  merupakan fungsi dari tiga aspek yaitu : 

1) Aspek  personal,  yaitu  keyakinan  individu   mengenai konsekuensi 

perilaku dan evaluasi terhadap konsekuensi-konsekuensi tersebut. Secara 

sederhana aspek ini  dapat dipahami  bahwa seseorang berniat  (intensi)  

melakukan suatu  perbuatan apabila ia memiliki keyakinan  positif bahwa  

perbuatannya mempunyai efek  menguntungkan  bagi dirinya.  Keyakinan 

positif terbentuk dari previous behavior atau habits (kebiasaan) bahwa 

melaksanakan perilaku tersebut biasanya akan menguntungkan dirinya.  

2) Aspek keyakinan yang bersikap normatif (yaitu keyakinan tentang boleh 

tidaknya seseorang melakukan suatu  perilaku  berdasarkan  konsekuensi  
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tertentu misalnya hukum, adat, agama, dan pemegang otoritas). Keyakinan 

normatif dan  motivasi  untuk mentaatinya  melahirkan  suatu   tekanan 

normatif  bagi  individu.  Sehingga  merupakan   faktor keyakinan normatif 

mengenai perilaku seseorang. 

3) Aspek  kontrol  perilaku  melibatkan  2  faktor,  yaitu faktor  internal dan 

faktor eksternal. Faktor  internal meliputi informasi, ketrampilan dan 

kemampuan  individu untuk  melaksanakan perilakunya. Jika  individu  

kurang atau tidak memiliki ketiga hal tersebut, mungkin sangat sulit dalam 

pelaksanaan perilaku. Faktor eksternal yang menghalangi  individu  untuk 

melakukan  niatnya  adalah kesempatan yang merupakan hal utama bagi 

individu untuk melakukan  kegiatan.  Tanpa kesempatan, baik  yang  ada 

secara aktif atau pasif, tidak mungkin suatu perilaku akan terwujud. 

 

B. Persepsi terhadap Budaya organisasi 

1. Pengertian Persepsi 

Menurut Kagan dan Havemann kesan yang  diperoleh  individu dari   

lingkungan merupakan hasil dari proses persepsi (dalam Walgito, 1985).  

Persepsi adalah proses yang membuat  kita  menjadi sadar  terhadap 

lingkungan individu dengan  mengorganisasi dan  mengintepretasikan fakta-

fakta melalui  panca  indera individu. 

Hellriegel dkk (1986) mendefinisikan persepsi sebagai seleksi  dan 

organisasi terhadap stimulus-stimulus lingkungan untuk memberikan 

pengalaman-pengalaman yang berarti kepada si penerima, jadi persepsi  
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menunjukkan  proses psikologik dengan jalan seseorang menggali informasi  

dari lingkungan  dan  kemudian  dapat  mengerti  atau  memahami dunianya. 

Pendapat lain menyatakan bahwa persepsi adalah proses pemberian  arti 

terhadap lingkungan oleh  individu.  Oleh karena  itu tiap-tiap individu akan 

memberi arti  terhadap stimulus dengan cara yang berbeda-beda meskipun 

objek yang dilihatnya  sama.  Cara seseorang  melihat  suatu  situasi seringkali  

lebih  penting daripada  situasi  itu  sendiri (Gibson dkk.,  1996). Lebih jauh 

lagi dikatakan bahwa  persepsi merupakan suatu kognisi/pengetahuan, yang 

meliputi  penafsiran  terhadap  objek, tanda-tanda  dari  seseorang  dari sudut  

pandang pengalaman yang bersangkutan.  Dengan  kata lain mereka 

mengatakan bahwa persepsi mencakup  penafsiran terhadap stimulus yang 

telah diorganisir dengan cara  yang dapat mempengaruhi perilaku dan 

membentuk suatu sikap. 

Menurut Robbins (2003) persepsi adalah proses yang digunakan 

individu untuk mengorganisasi dan menafsirkan kesan indrawi mereka untuk 

memberi makna kepada lingkungan mereka. Meski demikian apa yang 

dipersepsikan seseorang dapat berbeda, namun sering terdapat 

ketidaksepakatan. Misalnya, dimungkinkan bahwa semua karyawan dalam 

perusahaan tertentu memandang perusahaan tersebut sebagai tempat yang 

hebat untuk bekerja – kondisi kerja yang menyenangkan, tugas pekerjaan yang 

menarik, upah yang baik, manajemen yang bijaksana dan bertanggung jawab - 

namun, seperti sebagian besar diketahui, sangatlah tidak biasa untuk 

mendapatkan kesepakatan seperti itu.  



20 
 

 
 

Beberapa definisi yang diberikan di atas dapat disimpulkan bahwa 

persepsi adalah proses menerima,  menyeleksi, mengorganisasikan   dan   

menginterpretasikan    stimulus-stimulus lingkungannya melalui panca indera 

untuk memberikan  pengalaman-pengalaman yang berarti bagi  si  penerima 

stimulus.  Persepsi sangat mempengaruhi tingkah laku  yang kemudian  

muncul,  tergantung dari bagaimana  si  penerima stimulus mengartikan 

stimulus yang diterimanya. 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi 

Gibson dkk. (1996) menyatakan bahwa persepsi sangat  dipengaruhi  

oleh banyak faktor antara lain  faktor  peniruan, pemilihan,  gambaran tentang 

diri, situasi, kebutuhan  dan emosi.  Dalam hubungannya dengan sikap  mereka  

mengatakan bahwa  sikap  merupakan faktor yang  menentukan  perilaku, 

sangat  berhubungan dengan persepsi, kepribadian,  belajar dan motivasi. Sikap 

merupakan kesiapsiagaan mental/psikik, yang  diorganisasikan  melalui  

pengalaman  dan  mempunyai pengaruh  tertentu  kepada  tanggapan  seseorang  

terhadap sesuatu objek serta situasi yang berhubungan dengannya. 

Hellriegel  dkk  (1986)  berpendapat  bahwa  persepsi individu  

dipengaruhi oleh objek-objek yang individu  persepsi, prasangka atau pra-

konsepsi individu terhadap  objek tersebut, cara individu mengorganisir objek 

dan arti  yang individu  lekatkan terhadap objek persepsi  individu.  Pengaruh 

ini dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu  faktor eksternal  seperti  ukuran, 

intensitas,  kontras,  gerakan pengulangan,  novelty  serta kebiasaan;  

sedangkan  faktor internal  (perseptor) seperti efek belajar,  motivasi  dan 
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kepribadian. 

Menurut  Sheldon dan Timothy (dalam Kolb  dkk,  1991) faktor-faktor  

yang dapat mempengaruhi persepsi  seseorang antara  lain  need dan set. 

Bruner  (dalam  Kolb dkk, 1991) menyimpulkan bahwa faktor-faktor penting  

yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang adalah need, values, cultural  

background dan interest pada proses  perseptual. Pada risetnya ini lalu muncul 

konsep perceptual  readiness yang  olehnya didiskripsikan sebagai kerangka  

kerja  yang penting  atau  sistem kategori  dimana  perseptor  membawa dirinya 

pada proses persepsi. 

Didalam  proses persepsi, menurut Pareek (dalam Ancok dkk, 1988) 

terdapat  proses  menyeleksi rangsangan, dimana dalam proses  menyeleksi 

rangsangan  ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu  faktor internal  dan  faktor 

eksternal. Faktor  internal  terdiri dari faktor kebutuhan psikologis, latar 

belakang  pengalaman,  kepribadian   dan  penerimaan  diri.  Adapun  faktor 

eksternal  terdiri  dari intensitas  rangsangan,  gerakan, ulangan, keakraban dan 

sesuatu yang baru. Pendapatnya  ini sangat mirip dengan pendapat Hellriegel 

dkk (1986). 

Beberapa  pendapat yang menjelaskan  tentang  faktor-faktor   yang  

mempengaruhi  persepsi   dapatlah   ditarik kesimpulan   bahwa  proses  

persepsi,   dipengaruhi   oleh intensitas  rangsangan,  kontras,  gerakan,   

pengulangan, ukuran,  familiaritas dan sesuatu yang baru.  Faktor  lain yang  

mempengaruhi adalah kepribadian, kebutuhan,  emosi, motivasi, set,   

pengalaman/efek  belajar,   nilai   dan kebudayaan. 
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3. Persepsi dalam Hubungannya dengan Tingkah Laku 

Persepsi  terhadap  suatu  stimulus  mungkin  berbeda antara  satu  

individu dengan individu  lainnya.  Hal  ini disebabkan baik oleh apa yang akan 

dipersepsi ataupun oleh bagaimana  sesuatu yang akan dipersepsi tersebut  

diinterpretasikan  (Hellriegel dkk, 1986).  Perbedaan  perseptual ini  membantu 

untuk menerangkan mengapa  orang-orang  bertingkah  laku  secara berbeda 

meskipun  menghdapi  situasi yang  sama.  Seseorang sering menerima sesuatu  

yang  sama dengan  cara yang berbeda, dan respon-respon  yang  berupa 

tingkah laku sebagian tergantung dari persepsi mereka. 

Proses  persepsi hingga terjadinya tingkah  laku  ini dapat  dibagi  

menjadi lima tahap  yang  biasanya  terjadi hampir  seketika, sehingga jarang 

dapat memisahkan  tahap-tahap  antara  observasi (terhadap  stimulus  

lingkungan), seleksi  (yang  dipengaruhi  faktor-faktor  eksternal  dan faktor-

faktor  internal),  organisasi,  interprestasi  dan akhirnya respon yang dapat 

berupa covert behavior seperti sikap, motivasi, perasaan; ataupun overt  

behavior  yaitu tingkah laku (Hellrigel dkk, 1986). 

Walgito (1985) menjelaskan terjadinya proses persepsi sebagai berikut : 

objek menimbulkan stimulus, dan stimulus mengenai alat indera atau reseptor. 

Stimulus yang diterima reseptor  diteruskan  oleh  syaraf sensoris  ke  otak  dan 

kemudian terjadilah suatu proses di otak, sehingga individu  dapat menyadari 

apa yang ia terima melalui indera  itu sebagai  suatu  akibat  dari  stimulus  

yang  diterimanya. Dengan  menyadari  apa yang diterima  oleh  stimulus  akan 

direspon  oleh individu, yang mendapat tanggapan  biasanya adalah  stimulus  
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yang ada persesuaian atau  yang  menarik individu tersebut. 

Gibson dkk (1996) menerangkan persepsi seperti ditunjukkan  pada 

gambar di bawah ini, adalah proses  kognitif. Persepsi  membantu individu 

dalam memilih, mengatur,  menyimpan dan mengintepretasikan rangsangan 

menjadi  gambaran dunia yang utuh dan berarti. Oleh  karena persepsi berperan 

dalam cara  memperoleh pengetahuan  khusus tentang objek atau kejadian pada  

saat tertentu, maka persepsi terjadi ketika rangsangan  mengaktifkan indera. 

Karena persepsi melibatkan kognisi  (pengetahuan),  ini termasuk interpretasi  

objek,  simbol-simbol dan  orang-orang  dengan pengalaman yang  relevan.  

Dengan kata lain, persepsi berperan dalam penerimaan rangsangan, 

mengaturnya, dan menterjemahkan atau  menginterpretasikan rangsangan  yang  

sudah  teratur  itu  untuk  mempengaruhi perilaku dan membentuk sikap. Setiap  

orang memilih berbagai petunjuk  yang  mempengaruhi  persepsinya  terhadap 

orang, objek,  dan  simbol. Karena  faktor  ini dan  ketidakseimbangan  mereka,  

orang seringkali  salah persepsi terhadap orang, kelompok,  atau objek  lain. 

Pada pertimbangan tertentu, orang  menginterpretasikan  perilaku  orang  lain  

dalam  konteks  dirinya sendiri. Hubungan persepsi dengan tingkah laku dapat 

dilihat pada gambar 2 berikut ini. 
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Gambar 2. Persepsi dalam hubungannya dengan perilaku 

(Sumber : Gibson dkk., 1996 hal. 135) 

Gambar  diatas menjelaskan bahwa  kenyataan  organisasi/pekerjaan seperti 

sistim imbalan, gaya persuasi yang dipakai supervisor, arus pekerjaan/jenjang 

karir (yang dapat dikategorikan  sebagai budaya organisasi) merupakan  stimulus  

yang akan diolah, diorganisasikan dan ditafsirkan  (dipersepsi) oleh  individu.  

Proses persepsi individu  dievaluasi  dan ditafsirkan  melalui  penyesuaian  dengan  

gambaran   diri sendiri tentang stimulus tersebut, situasi, kebutuhan, dan emosi  

individu,  sehingga  menghasilkan   suatu  perilaku tanggapan terhadap hal-hal 

yang dipersepsi dan selanjutnya akan mempengaruhi sikap atau perilaku yang 

terbentuk. 

Jadi  dapat disimpulkan bahwa  dalam  hubungannya dengan  tingkah laku 

individu, persepsi  merupakan  faktor yang  menentukan terbentuknya sikap 

ataupun perilaku  tertentu terhadap sesuatu. 

4. Definisi dan fungsi budaya organisasi  

Budaya dalam kamus besar bahasa Indonesia  disebutkan sebagai  pola 

sikap, keyakinan dan perasaan tertentu  yang mendasari, megarahkan dan 

memberi arti pada tingkah  laku, mencakup  norma-norma yang berlaku di  

masyarakat.  Budaya dalam konteks yang umum seringkali diartikan sebagai 

semua hasil  olah  pikir manusia. Hal  ini  mencakup  keyakinan, nilai dan 

perilaku yang ditunjukkan dalam kehidupan. 

Menurut  pandangan disiplin ilmu  antropologi,  kebudayaan  adalah  
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program mental kolektif  dari  orang-orang dalam  suatu  masyarakat yang  

mengembangkan  nilai-nilai, kepercayaan  dan  pilihan perilaku yang  sama.  

Kebudayaan adalah  perangkat  pemahaman yang penting  yang  sama-sama 

dianut  oleh para anggota masyarakat.  Kebudayaan  terdiri dari  pola  berpikir, 

merasa,  menanggapi  yang  diperoleh melalui  bahasa  dan  lambang  yang  

menciptakan  keunikan diantara  berbagai  kelompok manusia.  Sistem  nilai  

yang dianut bersama itu merupakan dasar dari perusahaan. 

Menurut  Schein  (Davis dan  Newstrom,  1989)  budaya adalah  satu  

perangkat asumsi dasar dimana  para  anggota suatu  kelompok  menemukan 

cara untuk  memecahkan  masalah pokok  dalam  menghadapi kelangsungan  

hidup  fisik  dalam lingkungan  eksternal  (adaptasi) dan  kelangsungan  hidup 

sosial dalam lingkungan internal. 

Peters  dan  Waterman (dalam Gibson dkk., 1996)  menyebutkan  

kebudayaan  berarti   suatu sistem nilai dan keyakinan bersama yang 

menghasilkan norma perilaku. Nilai-nilai dan keyakinan tersebut  berinteraksi 

menghasilkan norma yang mengukur bagaimana seseorang harus berperilaku.  

Norma perilaku yang terbentuk itu akan  mempengaruhi perilaku individu dan 

kelompok.  

Kebudayaan memberikan pola cara berpikir, merasa  dan menanggapi  

yang  menuntun para anggota  organisasi  dalam mengambil keputusan dan 

dalam kegiatan-kegiatan organisasi lainnya. Budaya organisasi adalah 

perangkat nilai,  kepercayaan dan pemahaman yang penting yang sama-sama  

dimiliki oleh  anggotanya. Organisasi yang sukses  tampak  memiliki 
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kebudayaan  yang kuat yang dapat menarik,  memelihara  dan memberi  

imbalan  orang yang berhasil  melaksanakan  peranannya dan mencapai 

sasaran. Salah satu peranan terpenting dalam  top  management adalah 

kebudayaan  dengan kepribadiannya   sehingga  berpengaruh  penting   

terhadap filsafat  dan  gaya manajemen. Lebih  lanjut mereka menyatakan 

bahwa budaya organisasi adalah sistem nilai dan kepercayaan yang dianut 

bersama, yang berinteraksi  dengan orang-orang  dalam suatu perusahaan,  

struktur  organisasi dan  sistem  pengawasan  untuk  menghasilkan   norma-

norma perilaku. 

Ouchi  (1985)  menyatakan  bahwa  budaya   perusahaan tercakup  

dalam falsafah manajemennya, yang  terdiri  atas teori-teori, yang secara 

tersamar menjelaskan sasaran  dan prosedur yang digunakan untuk mencapai 

sasaran itu,  meliputi  nilai-nilai dari pemilik perusahaan,  karyawan,  

pelanggan dan pemerintah. Anggota yang sudah dapat  memahami inti  falsafah  

ini, dapat  menentukan  sendiri  bagaimana sasaran  dan pedoman yang tidak 

terbatas  jumlahnya  untuk setiap  keadaan.  Suatu  falsafah  perusahaan   

memberikan pengertian tentang norma untuk bekerja dan hidup,  menyarankan 

cara bertingkah laku dalam organisasi dan menunjukkan bagaimana  organisasi  

bertingkah laku  sebagai  tanggapan terhadap  karyawan, pelanggan dan 

masyarakat yang  dilayaninya. 

Miller  (1987)  menyatakan  bahwa  budaya   perusahan merupakan  

nilai-nilai dan semangat yang  mendasari  dalam mengelola dan 

mengorganisasi perusahaan. Nilai-nialai  itu merupakan keyakinan yang 
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dipegang teguh dan  kadang-kadang tidak terungkap. Miller (1987) 

menegaskan bahwa budaya organisasi yang  kuat  akan  memiliki sifat  yang  

kompetitif  dimana sangat  membantu  kesuksesan  organisasi  dengan  

menuntun perilaku dan memberi makna pada kegiatan-kegiatannya. Lebih 

lanjut ia mengatakan bahwa budaya  yang  kuat merupakan pedoman yang  

kuat  pula dalam menuntun perilaku, akan membantu para karyawan dalam 

menyelesaikan  pekerjaannya, terutama dalam dua hal  :  a. kebudayaan yang 

kuat akan berfungsi sebagai sistem aturan-aturan  informal yang 

mengungkapkan bagaimana  orang  ber-perilaku dalam sebagian besar waktu 

mereka, b. kebudayaan yang kuat memungkinkan orang merasa lebih baik 

tentang apa yang  mereka kerjakan sehingga mereka akan  bekerja  lebih keras. 

Robbins (2003) menyatakan terdapat kesepakatan yang luas bahwa 

budaya organisasi mengacu ke system makna bersama yang dianut oleh 

anggota-anggota yang membedakan organisasi itu dari organisasi-organisasi 

lain. Sistem makna bersama ini, bila diamati dengan lebih seksama, merupakan 

seperangkat karakteristik utama yang dihargai oleh organisasi itu. Riset paling 

baru mengemukakan ada tujuh karakteristik primer yang termasuk hakikat dari 

budaya organisasi. : a) Inovasi dan pengambilan resiko; b) Perhatian terhadap 

detail; c) Orientasi hasil; d) Orientasi orang; e) Orientasi tim; f) Keagresifan; 

dan g) Kemantapan. 

Fungsi budaya organisasi sebagai sarana untuk mempersatukan  

kegiatan  para anggota perusahaan,  yang  terdiri dari sekumpulan individu 

dengan latar belakang  kebudayaan yang  khas (Ouchi, 1985). Fungsi budaya  
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perusahaan  menurut  Robbins (2003) adalah Pertama, budaya mempunyai 

peran menetapkan tapal batas; artinya, budaya  mencipatkan pembedaan yang 

jelas antara satu organisasi dengan  lainnya. Kedua, budaya memberikan rasa 

identitas ke anggota-anggota organisasi. Ketiga, budaya mempermudah 

timbulnya komitmen pada sesuatuyang lebih luas daripada kepentingan diri 

pribadi seseorang. Keempat,  budaya meningkatkan kemantapan system sosial. 

Lebih lanjut Robbins menyatakan bahwa budaya merupakan perekat social 

yang membantu mempersatukan organisasi itu dengan memberikan standar-

standar yang tepat mengenai apa yang harus dikatakan dan dilakukan oleh para 

karyawan, yang pada akhirnya budaya berfungsi sebagai mekanisme pembuat 

makna dan mekanisme pengendali yang memandu dan membentuk sikap serta 

perilaku para karayawan.  Menurut  Mantera (1992)  terdapat dua manfaat 

budaya organisasi  yaitu:  a. keluar,  akan memberi citra kemampanan 

perusahaan, b. kedalam, budaya organisasi sebagai pengikat karyawan. Budaya 

inilah  yang digunakan untuk membedakan dengan  perusahaan lain. 

Berbagai  definisi tentang budaya  perusahaan  diatas dapat  ditarik  

suatu kesimpulan bahwa  budaya  perusahaan adalah  suatu  sistem  nilai dan  

keyakinan  bersama  yang diambil dan dikembangkan oleh perusahaan dari 

pola  kebiasaan dan falsafah dasar pendirinya yang kemudian berinteraksi  

terbentuk  menjadi norma  atau  aturan.  Norma  atau aturan tersebut dipakai 

sebagai pedoman dalam berpikir dan bertindak  dalam usaha mencapai tujuan 

perusahaan.  Budaya organisasi ini untuk membedakan perusahaan  yang 

bersangkutan dengan perusahaan lain.  
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5. Perubahan budaya organisasi 

Budaya  perusahaan berasal dari falsafah  pendirinya, selanjutnya 

kriteria pengaruh yang kuat tersebut digunakan untuk menyeleksi karyawan. 

Melalui kriteria tersebut  akan diketahui  perilaku yang dapat diterima dan 

perilaku  yang tidak dapat diterima. Sosialisasi yang dilakukan  karyawan 

untuk  meraih kesuksesan tergantung pada dua hal  tersebut diatas  dan  

manajemen puncak  akan  memilihkan  cara-cara sosialisasi. 

   Manajemen 
puncak 

 

 

Falsafah pemilik 
(founder’s 
organisasi) 

 
Kriteria  
Seleksi 

 

  Budaya 
Perusahaan 

 

   Sosialisasi 
 

 

Gambar 3. Munculnya budaya organisasi 
(Sumber: Robbins, 1991) 

 
 

Menurut  Robbins (1991) budaya  perusahaan  terbentuk karena  adanya: a. 

stories: cerita turun-temurun  tentang perusahaan,  bagaimana  peraturan  

perusahaan, bagaimana reaksi terhadap kesalahan yang pernah dilakukan 

perusahaan dan sebagainya, b. ritual: kebiasaan-kebiasaan yang  dilakukan  untuk  

mencapai tujuan utama, c.  material  symbol: barang-barang  yang dipergunakan 

untuk melakukan  kegiatan perusahaan, d. language: setiap kelompok biasanya 

memiliki bahasa  khusus yang hanya dimengerti oleh kelompok  tersebut. 

Miller (1987)  berpendapat bahwa yang dapat  mempengaruhi  budaya 

organisasi adalah pengaruh yang berasal  dari dalam  dan pengaruh yang berasal 
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dari luar. Pengaruh  dari dalam  mencakup siapa kita dan bagaimana  kita,  

sedangkan pengaruh dari luar mencakup faktor-faktor seperti  ekonomi pasar,  

perubahan teknologi dan perubahan peraturan  pemerintah.  Menurutnya 

mengelola perusahaan adalah  melakukan sesuatu  terhadap budaya tersebut. Hal 

ini  dapat  berarti memperkuat, memperlemah, mengembangkan, melakukan 

sosialisasi,  memelihara atau bahkan merubahnya. Perubahan  dapat dilakukan 

dengan menggunakan simbol organisasi yang  baru, membuka sosialisasi ke 

dalam (karyawan), membuka komunikasi  keluar  (publik)  dan training  yang  

ekstensif  serta resosialisasi. Selanjutnya disebutkan adanya lima pendekatan 

dalam melakukan perubahan yaitu : a. mengidentifikasi norma yang berlaku, b. 

merumuskan arah atau tujuan perusahaan, c. memperkenalkan norma baru, d. 

mengidentifikasikan perbedaan dan masalah yang muncul, e. mengatasi  

perbedaan norma tersebut. 

Kenyataaan  menjelaskan bahwa perubahan budaya organisasi  terjadi 

karena mengikuti kondisi yang ada pada  saat itu (Robbins, 1991), misalnya a.) 

terjadinya suatu krisis yang  menyebabkan kemunduran  finansial dalam 

perusahaan, adanya  persaingan teknologi, kehilangan sebagian besar pelanggan, 

b.) perubahan  dalam kepemimpinan, diharapkan  kepemimpinan  tingkat atas  

yang  baru dapat memberikan  alternatif  nilai-nilai pokok  yang mungkin dapat 

diterima untuk  merespon  krisis yang  terjadi. Hal ini akan melibatkan pimpinan  

eksekutif dan  manajemen  senior  dalam  perusahaan,  c. organisasi perusahaan 

yang baru dan kecil, perusahaan yang masih baru berkembang  lebih  mudah 

dibentuk  kebudayaannya  daripada perusahaan  yang sudah lama. Hal ini terjadi 
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karena  lebih mudah  bagi manajemen untuk mengkomunikasikan  nilai-nilai baru  

ketika  perusahaan masih baru  dan  kecil  (Robbins, 1991).  Lebih  lanjut  

Robbins (1991) mengatakan  bahwa  perubahan kebudayaan  dapat  dilakukan 

dengan  cara:  a.) menjadikan manajemen  tingkat atas menjadi teladan melalui  

perilakunya, b.) menciptakan kebiasaan, cerita-cerita, simbol  dan materi sesuai 

dengan budaya yang diinginkan, c.) menyeleksi  dan mempromosikan karyawan 

sesuai dengan  budaya  yang baru, d.) membuat kembali proses sosialisasi untuk  

menyesuaikan  dengan budaya baru, e.) mengubah sistem  penghargaan sesuai 

dengan budaya baru, f.) mengubah peraturan tak tertulis menjadi lebih jelas dan 

formal, g.) menggabungkan sub-budaya yang ada dengan cara rotasi jabatan, h. 

lebih meningkatkan kerja kelompok dengan konsensus dan  partisipasi sehingga 

menumbuhkan rasa saling percaya. 

Menurut Susanto (1997), cara yang dipergunakan untuk mempertahankan 

budaya organisasi yang sudah terbentuk adalah : a.) menyeleksi anggota baru 

dengan kliteria dan syarat-syarat  yang sesuai  dengan budaya yang ada, b.) 

menjadikan  manajemen puncak  sebagai  teladan, c.) melakukan  adaptasi  

dengan anggota perusahaan (sosialisasi). 

Berdasarkan  berbagai pendapat yang diungkapkan  para ahli tentang 

perubahan budaya organisasi dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi 

terbentuk karena adanya sosialisasi  yang  terjadi didalam perusahaan  baik  

karena  adanya interaksi  dalam  perusahaan  maupun  dengan  pihak  luar. 

Disamping  itu perubahan budaya perusahan dapat  dilakukan dengan  menjadikan  

manajemen atas  sebagai  teladan  atas perilakunya, menyeleksi dan 
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mempromosikan karyawan  sesuai dengan  budaya  baru, mengubah sistem  

penghargaan  sesuai dengan  budaya  baru, meningkatkan kerja  kelompok  

dengan konsensus dan partisipasi sehingga menumbuhkan rasa saling percaya. 

6. Konsep budaya organisasi 

Konsep budaya organisasi yang luas secara garis besar dapat  dijadikan 

dua buah inti pemikiran  yang  mendasari. Konsep pertama yang dikemukakan 

oleh Sathe (1985) adalah content of culture. Isi budaya organisasi berkaitan 

dengan  apa  yang  dipikirkan,  dikatakan,  dilakukan  dan dirasakan oleh 

karyawan secara keseluruhan. Isi kebudayaan ini akan mempengaruhi arah dari 

perilaku seseorang. Internalisasi atau tertanamnya berbagai standar dalam 

organisasi menunjukkan bahwa isi budaya organisasi telah  diterima dan  

disepakati  untuk menjadi bagian  dari  diri  masing-masing  karyawan. Isi atau 

tingkatan budaya tersebut  terdiri dari tiga hal yaitu : 

a. Visible  artifact and creations adalah  konstruk  lingkungan organisasi 

misalnya arsitektur, teknologi,  tata ruang,  cara  berpakaian, pola  perilaku  

yang  visible maupun audibel dan dokumen-dokumen. 

b. Values  adalah apa yang menjadi alasan  dari  perilaku, apa  yang secara 

ideal menjadi alasan perilaku dan  apa yang sering dirasionalisasikan dari 

perilaku. 

c. Basic assumptions adalah asumsi-asumsi yang secara tipikal  tidak  disadari, 

namun  secara  aktual  menentukan bagaimana  anggota organisasi 

mengamati,  berpikir  dam merasakan. 
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Sesuai dengan konsep diatas Morgan dan Hunt (1994) berpendapat bahwa 

keputusan karyawan untuk berkomitmen pada hubungan dengan perusahaan 

dipengaruhi oleh nilai dan kepercayaan bersama, sedangkan kepercayaan 

dipengaruhi dengan nilai bersama. Dalam beberapa studi lain, Enz dan Wiener 

(1988) menegaskan bahwa nilai bersama dipelajari sebagai dasar budaya 

organisasi. 

Tiga  lapis isi budaya organisasi menunjukkan betapa dari  suatu bentuk 

budaya organisasi,  tidak cukup  hanya dengan melihat bagaimana suatu 

kelompok  membuat konstruk lingkungannya atau mengenali adanya perilaku 

tertentu yang membedakan antara satu anggota dengan anggota lainnya, tetapi 

juga perlu ditelusuri adanya the underlying  logic yaitu mengapa satu kelompok 

bertindak  dengan cara tertentu.  

Isi budaya yang berlapis tiga diatas menjadi  sesuatu yang  khas  bagi suatu 

organisasi.  Kekhasan  ini  menurut Sathe (1985) tergantung pada lima hal berikut 

ini. 

a. Businnes  environment  dimana  setiap  perusahaan  berhadapan dengan 

realitas pemasaran yang tergantung  pula pada  produk,  pesaing,  pelanggan,  

teknologi,  aturan pemerintah dan sebagainya. 

b. Value : konsep dasar dan keyakinan organisasi.  Elemen inilah yang 

merupakan inti dari budaya organisasi. 

c. Heroes : para perintis maupun staf  pimpinan  termasuk kedalam  kelompok 

ini. Mereka adalah  sekelompok  orang yang mewujudkan niali-nilai budaya 

dan juga  memberikan model-model peran yang nyata bagi pekerja untuk 
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diikuti dan dipanuti. 

d. The  Rites and Rituals : rutinitas yang  sistematik  dan terprogram dalam 

kehidupan sehari-hari perusahaan. 

e. The Culture Network : jaringan komunikasi informal  yang utama dalam suatu 

organisasi. Elemen ini adalah carrier nilai-nilai  perusahaan  dan  mitologi  

heroik.   Telah banyak  dibuktikan  dalam penelitian  bahwa  komunikasi 

informal  lebih mendapatkan perhatian orang dan  dipercaya sebagai 

informasi yang benar. Melalui jalur inilah cerita-cerita  mitos  seperti  

kehebatan  tentang  para pendahulu  dapat  ditanamkan pada  generasi  atau  

para anggota perusahaan yang datang kemudian. 

Hal-hal  tersebut sesuai dengan pendapat  Robbins  (1991) yang 

menyebutkan beberapa faktor-faktor  yang mempengaruhi  budaya  perusahaan  

yaitu:   

a. individual initiative: tingkat tanggung jawab kebebasan dan ketergantungan 

yang dimiliki individu,  

b. risk tolerance: seberapa jauh resiko yang boleh atau mungkin dipikul oleh  

anggota,  

c. direction:  mengarahkan organisasi yang  objektif  dan seperti yang 

diharapkan,  

d. integration: unit yang  mendorong  keselarasan dalam berorganisasi,   

e. management  support:  menajemen  memberikan  komunikasi  yang  jelas  

dan mendorong bawahannya,  

f. control: peraturan yang digunakan untuk mengatur tingkah laku pegawai,  
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g. identity:  merupakan cara bagi anggota dalam mengidentifikasikan diri  

pada perusahaan,   

h. performance reward:  tingkat  penghargaan yang  diberikan perusahaan 

kepada anggotanya,  

i. conflict tolerance: tingkat toleransi terhadap konflik yang  muncul dalam 

organisasi,  

j. communication pattern: tingkat  komunikasi yang dibatasi oleh otoritas 

jabatan. 

 

Konsep  kedua menurut Robbins (1991) adalah  kekuatan budaya 

organisasi. Kekuatan budaya organisasi dapat ditandai dengan adanya 

homogenitas dan stabilitas dari  anggota perusahaan  ketika  mereka berada  dalam  

satu  pengalaman bersama  yang  lama dan berkesan. Suatu  kelompok  anggota 

organisasi  jika berhasil mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan 

mempertahankan kelangsungan  organisasi dalam  waktu  yang lama, pengalaman  

yang  bervariasi  dan berkadar tinggi; maka tercipta suatu organisasi yang 

memiliki budaya  kuat dan dapat dibedakan  dari  yang lain. 

Ciri  khusus yang menentukan kekuatan budaya  perusahaan menurut 

Robbins (1991) sebagai berikut : 

a. Banyak  asumsi  penting  yang  disepakati.   Ketebalan asumsi  ini  

bervariasi  untuk  berbagai   organisasi. Budaya  yang  "tebal" memiliki 

banyak  asumsi  penting yang  disepakati  bersama. Pada  umumnya  budaya  

yang sarat  dengan  nilai dan kepercayaan  yang  disepakati anggota  adalah 
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budaya yang kuat. Disebut kuat  karena memiliki pengaruh yang kuat 

terhadap perilaku anggota. 

b. Banyak  asumsi penting yang tersebar secara  luas  diantara  karyawan.  

Penyebaran asumsi  ini  dimaksudkan dengan  disertainya adanya 

internalisasi  atau  tertanamnya dengan kuat asumsi-asumsi tersebut. Budaya 

yang menyebar  lebih luas ditandai dengan nilai dan  kepercayaan  yang  

secara merata lebih  dihayati, karena semakin  banyak orang yang 

terbimbing oleh  nilai  dan kepercayaan itu. 

c. Nilai dan kepercayaan yang disepakati anggota  organisasi  tersebut dapat 

ditentukan secara jelas. Manfaat relatif serta hubungan antar nilai dan 

kepercayaan itu satu  sama lain benar-benar jelas dan tidak  ambigious. 

 

Miller (1987) menyebutkan adanya delapan nilai  utama yang  menjadi dasar 

budaya organisasi yaitu: a. asas  tujuan,  yaitu  seberapa jauh anggota memahami  

tujuan  yang hendak  dicapai oleh perusahaan, b. asas konsensus  yaitu seberapa 

jauh perusahan memberi kesempatan kepada  anggota untuk turut serta dalam 

proses pengambilan keputusan,  c. asas keunggulan, yaitu seberapa besar 

kemampuan perusahaan menumbuhkan  sikap untuk selalu menjadi yang  terbaik  

dan berprestasi  lebih baik dari yang sudah pernah  dilakukan, d. asas prestasi, 

yaitu sikap perusahaan terhadap prestasi anggotanya, e. asas empirik, yaitu sejauh 

mana perusahaan mau menggunakan bukti-bukti empirik dalam pengambilan 

keputusan, f. asas kesatuan, yaitu sejauhmana perusahaan dapat mengatasi adanya 

perbedaan hirarkis yang dapat mengganggu kesatuan anggota organisasi, g. asas 
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keakraban, yaitu  kondisi  pergaulan sosial  antar  anggota perusahaan dalam 

perusahaan,  h. asas  integritas, yaitu sejauhmana perusahaan mau  bekerja dengan  

sungguh-sungguh dalam mencapai tujuan  perusahaan. Delapan butir nilai utama 

tersebut diidentifikasikan  oleh Miller (1987) sebagai  dasar bagi suatu budaya  

perusahaan  baru  dan  kompetitif. Butir-butir tersebut sebagai nilai  utama karena  

dapat diterapkan dalam semua organisasi  manajemen dan pada kenyataannya 

banyak perusahaan yang telah  berhasil menggunakan nilai-nilai tersebut. 

Nilai-nilai  tersebut dirangkum atas dasar  kenyataan bahwa tuntutan dan 

tantangan manajemen telah berubah dalam beberapa hal menurut Miller (1987) 

sebagai berikut : 

a. Motivasi  berdasarkan  imbalan materi  menjadi  semakin tidak  memadai. 

Kebutuhan seseorang akan  berubah  dari kebutuhan  materi menjadi 

kebutuhan yang bersifat  spiritual (kepuasan diri) 

b. Sifat pekerjaan menjadi lebih kognitif daripada  fisik. Pekerja masa kini 

lebih dituntut untuk berpikir kreatif demi kemajuan perusahaan. 

c. Pekerja masa kini lebih memiliki peluang untuk  memilih pekerjaan yang 

lebih menyenangkan. 

d. Adanya  kecenderungan  penurunan jumlah  manajer,  yang digantikan oleh 

pekerja yang berpengetahuan. 

e. Dalam  era  globalisasi, kompetisi tidak  lagi  terbagi dalam   bidang  

teknologi tetapi juga  dalam  kemampuan manajemen. 
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Miller  (1987) berpendapat atas dasar kenyataan  yang ada bahwa dalam 

berbuat selalu ada nilai-nilai yang mendasar, demikian juga halnya pada 

perusahaan terdapat  nilai-nilai  dan  semangat yang mendasari   cara  mengelola  

dan mengorganisir  perusahaan.  Nilai-nilai  tersebut   adalah keyakinan yang 

dipegang teguh.  Oleh karenanya  penelitian ini  akan  menggunakan  pendapat  

Miller  mengenai  budaya organisasi. 

Berdasarkan  uraian tersebut dapat  disimpulkan   bahwa budaya  

perusahaan  selain bersifat  sebagai  faktor  yang dipengaruhi  dapat pula berfungsi 

sebagai  faktor  penentu yang mampu mempengaruhi suatu gejala.  

7. Persepsi terhadap Budaya Organisasi 

Persepsi sangat mempengaruhi tingkah laku yang  kemudian muncul, 

tergantung dari bagaimana si penerima  stimulus mengartikan stimulus yang 

diterimanya. 

Dari penjelasan  tentang budaya organisasi sebelumnya adapat 

disimpulkanaa  bahwa  budaya  perusahaan  adalah  suatu sistem  nilai dan 

keyakinan bersama yang diambil  dan  dikembangkan oleh perusahaan dari pola 

kebiasaan dan  falsafah dasar pendirinya yang kemudian berinteraksi  terbentuk 

menjadi  norma  atau aturan  yang dipakai sebagai pedoman dalam membuat 

kaebijakan dan bertindak dalam usaha mencapai tujuan perusahaan. 

Sehingga pengertian persepsi terhadap budaya organisasi adalah proses 

menerima, menyeleksi, mengorganisasikan dan menginterpretasikan sistem nilai 

dan keyakinan yang diambil dan dikembangkan perusahaan dari pola kebiasaan 

dan falsafah dasar pendirinya yang berinteraksi menjadi suatu norma atau aturan. 
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Sistem nilai dan keyakinan yang diambil  yang dikembangkan  perusahaan yang 

tercermin dalam suatu  norma atau  aturan  perusahaan yang diistilahkan  dengan  

budaya organisasi  akan diterima dan pada  akhirnya  dilaksanakan oleh  karyawan  

sesuai dengan harapan  perusahaan,  dengan catatan  bahwa  persepsi  dari  

karyawan  terhadap  budaya organisasi  itu relefan dengan konsep dari budaya  

perusahaan yang diambil dan dikembangkan oleh perusahaan.  

Sesuai  dengan pendapat Gibson dkk. (1996) bahwa  persepsi merupakan 

faktor yang menentukan terbentuknya  sikap ataupun perilaku tertentu terhadap 

sesuatu, dalam hal  ini sikap  dan  perilaku karyawan terhadap  budaya  

perusahaan ditentukan  oleh faktor persepsi karyawan terhadap  budaya 

organisasi. Kalau diaplikasikan dalam kehidupan  organisasi,  menurut Gibson 

dkk. (1996) kenyataan  organisasi/pekerjaan seperti sistim imbalan, gaya persuasi 

yang dipakai supervisor, arus pekerjaan/jenjang karir (yang dapat  dikategorikan  

sebagai budaya organisasi) merupakan stimulus  yang akan diolah, 

diorganisasikan dan ditafsirkan  (dipersepsi) oleh  individu.  Proses persepsi 

individu  dievaluasi  dan ditafsirkan  melalui  penyesuaian  dengan  gambaran   

diri sendiri tentang stimulus tersebut, situasi, kebutuhan, dan emosi  individu,  

sehingga  menghasilkan   suatu  perilaku tanggapan terhadap hal-hal yang 

dipersepsi dan selanjutnya akan mempengaruhi sikap atau perilaku yang 

terbentuk. 

Jadi  persepsi  terhadap  budaya  perusahaan   adalah proses menerima, 

menyeleksi, mengorganisasikan dan menginterpretasikan budaya dari suatu 

perusahaan tempat karyawan yang bersangkutan bekerja.  
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8. Aspek-aspek Persepsi terhadap Budaya Organisasi 

Uraian menyebutkan bahwa  persepsi  terhadap budaya  perusahaan  adalah  

penilaian  karyawan   terhadap sistem  nilai dan keyakinan yang diambil dan  

dikembangkan dari  pola  kebiasaan dan falsafah dasar  pendirinya  yang 

berinteraksi menjadi suatu norma atau  aturan, yang  dipakai  sebagai pedoman 

berpikir dan bertindak  dalam  rangka mencapai tujuan perusahaan.    

Oleh  karena itu pengukuran persepsi terhadap  budaya organisasi dalam 

penelitian ini didasarkan pada persepsi karyawan terhadap delapan asas  (nilai-

nilai) yang dikembangkan oleh Miller (1987) sebagai nilai-nilai dasar yang secara 

umum dipakai dalam pengelolaan suatu perusahaan, yaitu:  

a) Tujuan,  sejauhmana persepsi karyawan  tentang tujuan  perusahaan. 

b) Konsensus, sejauhmana persepsi karyawan tentang kesempatan yang 

diberikan perusahaan kepada anggota untuk turut  serta dalam  proses 

pengambilan keputusan.  

c) Keunggulan, sejauhmana persepsi karyawan tentang usaha-usaha 

perusahaan dalam menumbuhkan sikap selalu menjadi  yang terbaik  dan  

berprestasi lebih baik  dari  yang  sudah pernah dilakukan.  

d) Kesatuan, sejauhmana persepsi karyawan  tentang sikap perusahaan  

terhadap perbedaan  hirarkis untuk sistem kelas yang tajam, yang akan 

merusak  kesatuan  sehingga  membatasi  antar  individu untuk terlibat 

dalam meraih produktivitas.  

e) Prestasi, sejauhmana persepsi karyawan reward yang diberikan 

perusahaan terhadap prestasi kerja karyawan.  
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f) Empirik, sejauhmana persepsi karyawan tentang penggunaan bukti 

empirik oleh perusahaan dalam pengambilan keputusan.  

g) Keakraban, sejauhmana persepsi karyawan tentang usaha perusahaan 

dalam menciptakan kondisi  pergaulan sosial antar anggota perusahaan 

secara harmonis.  

h) Integritas,  sejauhmana persepsi karyawan tentang usaha perusahaan 

dalam mengembangkan sikap mau  bekerja  bersungguh-sungguh untuk 

mencapai tujuan perusahaan dengan  jujur, terpercaya, berwatak baik dan 

berkeyakinan.  

 

C. Persepsi terhadap Budaya organisasi dan Intensi Turn over 

Persepsi terhadap budaya organisasi merupakan  faktor yang  menentukan 

terbentuknya sikap ataupun perilaku  tertentu  terhadap budaya organisasi. 

Maksud dari sikap  atau perilaku  tertentu ini adalah sikap ataupun  perilaku  

menerima atau menolak budaya organisasi. Artinya apabila seorang  karyawan  itu 

menerima budaya organisasi,  maka  ia akan mengembangkan sikap atau perilaku 

yang sesuai  dengan budaya  perusahaan  sehingga karyawan akan  merasa  senang 

tinggal  dan  bekerja di  perusahaan.  Sebaliknya  apabila seorang  karyawan 

menolak budaya organisasi maka  ia  akan mengembangkan  sikap atau perilaku 

yang berlawanan  dengan budaya  perusahaan  sehingga karyawan yang  demikian  

akan tidak  betah tinggal dan bekerja di perusahaan. Dua  sikap itulah  yang  

tergantung dari  persepsi  seorang  karyawan terhadap budaya organisasi yang 

dikembangkan oleh  perusahaan. Persepsi   terhadap  budaya  perusahaan   
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diasumsikan sebagai  salah  satu  unsur  yang  dapat  menekan  tingkat turn over  

karyawan. Hal itu dapat dicapai karena  persepsi terhadap  budaya organisasi yang 

positif mendorong  sumber daya  manusia  memutuskan untuk tetap  berkembang  

bersama perusahaan  (Susanto, 1997). Sedangkan  persepsi  terhadap budaya  

perusahaan yang negatif dapat  mendorong  individu untuk   mempunyai  

keinginan  berpindah  dari   perusahaan (mendorong munculnya intensi turn over). 

Konsep yang berkaitan dengan uraian diatas  diberikan  oleh Porter dan 

Steers (1973); Reichers (1986) yang mengatakan  bahwa  suatu  kekuatan  relatif  

dari  identifikasi individu  dan  keterlibatannya  dengan  organisasi   kerja tertentu  

ditentukan oleh adanya, pertama, keyakinan  yang kuat dan penerimaan tujuan 

serta nilai-nilai yang dimiliki organisasi,  kedua, kemauan untuk berusaha  keras  

sebagai bagian  dari  organisasi,  ketiga,  terdapatnya  keinginan untuk 

mempertahankan diri agar tetap dapat menjadi anggota organisasi  (tidak  

memunculkan intensi  turn over).  Lebih lanjut  lagi dikatakan bahwa di dalamnya 

terkandung  suatu kebanggaan  terhadap diri individu dengan menerima  tujuan 

dan  nilai-nilai organisasi kerja yang dianggapnya  sesuai dengan miliknya sendiri. 

Oleh karenanya individu  tersebut ingin mempertahankan keanggotaannya dalam 

organisasi.  Hal ini  diwujudkan dengan berusaha turut serta,  aktif  dalam usaha 

pencapaian tujuan organisasi kerja tersebut. 

Kesimpulan  yang  dapat dikemukakan bahwa  inti  dari sikap  individu 

untuk mempertahankan  keanggotaanya  dalam organisasi  atau tidak 

memunculkan intensi untuk  turn over sangat ditentukan oleh kemampuan 

individu dalam  melakukan proses menerima, menyeleksi, mengorganisasikan dan 
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menginterpretasikan sistem nilai dan keyakinan yang diambil  dan dikembangkan  

perusahaan dari pola kebiasaan dan  falsafah dasar  pendirinya  yang berinteraksi 

menjadi  suatu  norma atau aturan atau sebagaimana uraian disebut  dengan istilah  

persepsi terhadap budaya organisasi.  Jadi  dapat dikatakan  terdapat  hubungan  

antara  persepsi   terhadap budaya organisasi dengan intensi turn over.  

 

D. Hipotesis 

Hipotesis  yang diajukan dalam penelitian ini  adalah ada korelasi yang 

negatif antara persepsi terhadap  budaya organisasi dengan intensi turn over
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Identifikasi Variabel Penelitian 

Dalam   penelitian  ini  variabel   penelitian   yang digunakan adalah : 

 Variabel bebas   : Persepsi  terhadap  budaya  perusahaan  

Variabel tergantung : Intensi turn over 

 

B. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Persepsi terhadap budaya organisasi 

Persepsi  terhadap  budaya  perusahaan  adalah  penilaian karyawan 

terhadap sistem nilai dan keyakinan yang  diambil dan  dikembangkan dari pola 

kebiasaan dan  falsafah  dasar pendirinya  yang  berinteraksi menjadi  suatu  

norma  atau  aturan,   yang  dipakai  sebagai  pedoman   berpikir   dan bertindak 

dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Positif negatifnya   persepsi  terhadap  

budaya   perusahaan   ini diungkap   melalui   angket   persepsi   terhadap   budaya 

yang disusun dengan menggunakan delapan aspek yaitu : 

1) Aspek tujuan.  

2) Aspek konsensus. 

3) Aspek keunggulan. 

4) Aspek kesatuan. 

5) Aspek prestasi.  

6) Aspek empirik.  
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7) Aspek keakraban. 

8) Aspek integritas.  

Pengukuran persepsi terhadap budaya organisasi ini menggunkan 

skala model Likert dengan empat kategori jawaban. Makin tinggi skor total 

angket persepsi terhadap budaya organisasi, maka makin baik persepsi 

karyawan terhadap budaya organisasi tersebut. Sebaliknya, makin rendah skor 

total angket persepsi terhadap budaya organisasi, maka makin buruk persepsi 

karyawan terhadap budaya organisasi tersebut. 

2. Intensi turn over 

Intensi  turn over  adalah  besarnya  kemungkian  seseorang untuk  

berhenti  atau pindah  dari  perusahaannya,  sesuai dengan   keyakinan-

keyakinan  yang   dimilikinya   tentang perilaku  turn over tersebut. Positif  

negatifnya  persepsi terhadap  budaya  perusahaan ini diungkap  melalui  

angket intensi  turn over  yang disusun  dengan  menggunakan  tiga aspek  

yaitu : 

1) Aspek personal  

2) Aspek keyakinan normatif   

3) Aspek   kontrol  perilaku.   

Pengukuran  tinggi   rendahnya intensi  turn over individu dilihat dari 

skor total  angket intensi  turn over. Semakin tinggi skor total maka  intensi 

karyawan  untuk  melakukan  turn over  semakin  tinggi  dan semakin  rendah  

skor total maka  intensi  karyawan  untuk melakukan turn over semakin rendah.  
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C. Populasi dan Metode Pengambilan Sampel 

Karakteristik  subyek penelitian yang  dipakai  dalam penelitian ini adalah 

karyawan   atau   karyawati  yang  bekerja  di suatu perusahaan pembiayaan. 

Berdasarkan karakteristik subyek penelitian di  atas, kemudian ditentukan sampel 

penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri  atau  sifat-sifat  populasi  yang  ada.  

Teknik pengambilan  sampel  yang digunakan dalam  penelitian  ini adalah   

random   sampling. Teknik  random ini, menurut Hadi (1982), memberikan 

kesempatan  kepada semua anggota populasi  untuk  terpilih menjadi  anggota 

sampel penelitian dan teknik ini dapat meminimalisasi pengaruh variabel ekstrane 

(dalam penelitian ini adalah usia, lama kerja dan keikatan kerja) terhadap 

dependent variable (dalam penelitian ini adalah intensi turn over). Subyek dalam 

penelitian ini diambil dengan cara merandom antar individu dalam 

kelompok/bagian dan pengambilan sampelnya dilakukan dengan  menggunakan 

cara pengundian. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Salah   satu  kegiatan  yang  sangat  penting   dalam penelitian adalah 

mengadakan pengukuran, karena kesimpulan dari  suatu  penelitian diperoleh dari 

data  yang  diambil dari  sampel penelitian. Oleh sebab itu  kesuksesan  suatu 

penelitian  sangat  tergantung  pada  metode   pengambilan datanya.  Kesalahan  

dalam proses pengambilan  data  dapat berakibat kesalahan dalam menarik 

kesimpulan. Hal ini akan mengakibatkan bias dalam menentukan hasil penelitian. 

Metode   pengumpulan   data  yang   digunakan   dalam penelitian ini 

adalah : 
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1. Metode Angket 

Metode ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri   atau  

setidak-tidaknya  pada  pengetahuan   atau keyakinan  pribadi  (Hadi, 1982). 

Anggapan  yang  dipegang oleh  peneliti dalam menggunakan metode ini 

adalah  subjek merupakan orang yang paling tahu tentang dirinya, apa yang 

dinyatakan  subjek  adalah  benar  dan  dapat   dipercaya, intepretasi  subjek  

terhadap pertanyaan  atau  pernyataan yang diajukan kepadanya sama dengan 

yang dimaksudkan  oleh peneliti. Dalam penelitian ini dipakai dua buah alat  

ukur yang  berupa  angket untuk  mendapatkan  data  penelitian. Kedua macam 

angket tersebut adalah angket intensi turn over dan angket persepsi terhadap 

budaya organisasi. 

a) Angket Persepsi terhadap Budaya organisasi.  

Angket ini  akan  menunjukkan  kuat  lemahnya  persepsi  karyawan 

terhadap  budaya  perusahaan  yang  dimaksud.  Angket  ini disusun  

berdasarkan  teori budaya organisasi dari Miller  (1987).  Jumlah  butir 

dalam angket ini adalah lima puluh lima butir.  Pernyataan dalam  angket 

persepsi terhadap budaya yang dipakai  dalam penelitian  ini merupakan 

penyesuaian dengan  situasi  dan kondisi  populasi penelitian sehingga 

pernyataan  tersebut mencerminkan  keadaan  organisasi  yang  dihadapi   

subjek penelitian. Aspek-aspek persepsi terhadap budaya organisasi yang 

digunakan yaitu : 

1) Aspek Tujuan, sejauhmana persepsi karyawan  tentang tujuan  

perusahaan.  
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2) Aspek Konsensus, sejauhmana persepsi karyawan tentang kesempatan 

yang diberikan perusahaan kepada anggota untuk turut  serta dalam  

proses pengambilan keputusan.  

3) Aspek Keunggulan, sejauhmana persepsi karyawan tentang usaha-usaha 

perusahaan dalam menumbuhkan sikap untuk selalu menjadi  yang 

terbaik  dan  berprestasi lebih baik  dari  yang  sudah pernah dilakukan.  

4) Aspek Kesatuan, sejauhmana persepsi karyawan  tentang sikap 

perusahaan  terhadap perbedaan  hirarkis untuk sistem kelas yang tajam, 

yang akan merusak  kesatuan  sehingga  membatasi  antar  individu 

untuk terlibat dalam meraih produktivitas.  

5) Aspek Prestasi, sejauhmana persepsi karyawan reward yang diberikan 

perusahaan terhadap prestasi kerja karyawan.  

6) Aspek Empirik, sejauhmana persepsi karyawan tentang penggunaan 

bukti empirik oleh perusahaan dalam pengambilan keputusan.  

7) Aspek Keakraban, sejauhmana persepsi karyawan tentang usaha 

perusahaan dalam menciptakan kondisi  pergaulan sosial antar anggota 

perusahaan secara harmonis.  

8) Aspek Integritas, sejauhmana persepsi karyawan tentang usaha 

perusahaan dalam mengembangkan sikap mau  bekerja  bersungguh-

sungguh untuk mencapai tujuan perusahaan dengan  jujur, terpercaya, 

berwatak baik dan berkeyakinan.  
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Aspek-aspek persepsi terhadap budaya diatas tersebar dalam butir soal 

pertanyaan dan pernyataan yang terdapat dalam table berikut ini : 

Tabel 1. Skala Persepsi Terhadap Budaya Organisasi 

Aspek 
Nomor item 

Jumlah 
Favourable Unfavourable 

1. Asas Tujuan 1,20,51 15,52,53,54 7 

2. Asas Konsensus 2,26,33 9,32 5 

3. Asas Keunggulan 44,47,55 6,29,40,49 7 

4. Asas Kesatuan 3,10 16,21,27,37 6 

5. Asas Prestasi 7,24,30,41 13,35, 50 7 

6. Asas Empirik 8,14,25,31,36 19,45 7 

7. Asas Keakraban 4,17,22,42,46 11,38,48 8 

8. Asas Integritas 12 ,18,23, 39 5,28,34,43 8 

Total 29 26 55 

 

Jawaban  atas  lima puluh lima butir  pertanyaan  dan pernyataan  tersebut  

bergerak dari sangat  setuju  sampai sangat  tidak setuju. Butir-butir tersebut 

disusun  dengan memperhatikan  sifat favourable (+) dan unfavourable  (-). Skor  

tiap  pernyataan bergerak dari 1  sampai  +4  dengan perincian  apabila pernyataan 

favourable (+) maka  jawaban sangat  setuju  mendapat skor (4), setuju  (3),  tidak 

setuju (2) dan sangat tidak setuju (1).  Untuk pernyataan yang unfavourable 

jawaban Sangat setuju  diskor (1), setuju (2), tidak setuju (3) dan sangat tidak 

setuju (4). Skor total akan menunjukkan kuat lemahnya budaya  perusahaan yang 

dipersepsi oleh  karyawannya.  Hal ini  dapat  diartikan  bahwa  skor  tertinggi  

menunjukkan kuatnya persepsi karyawan terhadap budaya organisasi. Skor 

terendah  sebaliknya diartikan sebagai  lemahnya  persepsi karyawan terhadap 
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budaya organisasi. 

b) Angket   Intensi  Turn over 

Angket   ini   akan menunjukkan kuat lemahnya intensi individu 

untuk melakukan turn over.  Angket ini disusun berdasarkan  teori  perilaku 

terencana dari Ajzen (dalam Semin dan Fiedler, 1996). Jumlah butir dalam 

angket ini adalah   35 butir. Pernyataan dalam  angket  intensi turn over  

yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  merupakan penyesuaian dengan situasi 

dan kondisi populasi penelitian sehingga   pernyataan   tersebut   

mencerminkan    keadaan organisasi  yang dihadapi subjek penelitian. Ajzen 

(dalam Semin dan Fiedler, 1996) menyebutkan  tiga aspek yang dasar bagi 

intensi  turn over, yaitu :   

1.  Aspek  personal,  yaitu  keyakinan  individu   mengenai konsekuensi 

perilaku dan evaluasi terhadap konsekuensi-konsekuensi tersebut. 

Secara sederhana aspek ini  dapat dipahami  bahwa seseorang berniat  

(intensi)  melakukan suatu  perbuatan apabila ia memiliki keyakinan  

positif bahwa  perbuatannya mempunyai efek  menguntungkan  bagi 

dirinya. 

2. Aspek keyakinan yang bersikap normatif (yaitu keyakinan tentang boleh 

tidaknya seseorang melakukan suatu  perilaku  berdasarkan  

konsekuensi  tertentu misalnya hukum adat, agama, dan pemegang 

otoritas). Keyakinan normatif dan  motivasi  mentaatinya  melahirkan  

suatu   tekanan normatif  bagi  individu.  Sehingga  merupakan   faktor 

keyakinan normatif mengenai perilaku seseorang. 
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3. Aspek  kontrol  perilaku  melibatkan  2  faktor,  yaitu faktor  internal 

dan faktor eksternal. Faktor  internal meliputi informasi, ketrampilan 

dan kemampuan  individu untuk  melaksanakan perilakunya. Jika  

individu  kurang atau tidak memiliki ketiga hal tersebut, mungkin 

sangat sulit dalam pelaksanaan dari perilaku. Faktor eksternal  adalah 

kesempatan yang merupakan hal utama bagi individu  untuk  

melakukan kegiatan. Tanpa  kesempatan,  baik yang ada secara aktif 

maupun pasif, tidak mungkin suatu perilaku akan terwujud 

 

Aspek-aspek intensi turn over diatas tersebar dalam butir soal pertanyaan 

dan pernyataan yang terdapat dalam tabel berikut ini 

Tabel 2. Skala Intensi Turn over 

Aspek 
Nomor item 

Jumlah 
Favourable Unfavourable 

1. Aspek Personal 

 

56, 60, 61, 62, 64, 

66 

57, 58, 59, 63, 65, 67, 

68, 69 

14 

 

2. Aspek Normatif 

 

70, 72, 74, 76, 77, 

78, 79 

71, 73, 75, 80, 81 

 

12 

 

3. Aspek Kontrol 

Perilaku 

82, 84, 85, 86, 88 83, 87, 89, 90 9 

Total 18 17 35 

 

Jawaban  atas  tiga puluh lima  pertanyaan  dan pernyataan  tersebut  

bergerak dari sangat  setuju  sampai sangat  tidak setuju. Butir-butir tersebut 

disusun  dengan memperhatikan  sifat favourable (+) dan unfavourable  (-). Skor  
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tiap  pernyataan bergerak dari 1  sampai  +4  dengan perincian  apabila pernyataan 

favourable (+) maka  jawaban sangat  setuju  mendapat skor (4), setuju  (3), tidak 

setuju (2) dan sangat tidak setuju (1).  Untuk pernyataan yang unfavourable 

jawaban Sangat setuju  diskor (1),  setuju  (2), tidak  setuju  (3)  dan sangat  tidak 

setuju (4). Skor total akan menunjukkan  kuat lemahnya   intensi  turn over  

karyawan.  Hal   ini   dapat diartikan bahwa skor tertinggi menunjukkan kuatnya 

intensi turn over  karyawan.  Skor  terendah  sebaliknya  diartikan sebagai 

lemahnya intensi turn over karyawan. 

E. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

Sebelum  suatu alat ukur digunakan  untuk  penelitian harus diuji terlebih 

dahulu validitas dan reliabilitasnya. Validitas mempunyai arti sejauhmana 

kecermatan suatu  alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu alat ukur 

dapat dikatakan mempunyai validitas tinggi apabila alat tersebut memberikan 

hasil ukur yang sesuai dengan maksud pengukuran tersebut.  Alat  ukur  yang  

dihasilkan  data  yang  tidak relevan  dengan tujuan pengukuran dikatakan  

sebagai  alat ukur  yang  mempunyai  validitas  rendah  (Azwar, 2012). Seperti  

yang dikatakan Hadi (1982) bahwa validitas  suatu alat ukur menyangkut dua hal, 

yaitu : 

1. Seberapa  jauh alat ukur dapat mengungkap dengan  tepat gejala atau bagian-

bagian gejala yang hendak diukur. 

2. Seberapa  jauh alat ukur dapat memberikan reading  yang teliti, dapat 

menunjukkan dengan sebenarnya status atau keadaan gejala atau bagian gejala 

yang diukur. 
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Pengujian validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menguji 

korelasi antara skor item dengan skor total (Part-Whole). Koefisien korelasi yang 

tinggi menunjukkan kesesuaian antara item dengan fungsi ukur tes secara 

keseluruhan.  

Azwar   (2012)  berpendapat  bahwa   keandalan  atau reliabilitas alat ukur 

menunjukkan sejauh mana  pengukuran itu  dapat  memberikan hasil relatif  tidak  

berbeda  bila dilakukan kembali terhadap subyek yang sama. 

Uji  reliabilitas  terhadap  kedua  alat  ukur  dalam penelitian  ini  

dilakukan dengan menggunakan pendekatan konsistensi internal yang 

menggunakan prosedur hanya memerlukan satu kali pengenaan sebuah tes kepada 

sekelompok individu sebagai subyek (single trial administration). Dengan 

pendekatan ini maka akan  didapat keuntungan yaitu mempunyai nilai praktis dan 

efisiensi yang tinggi. Teknik estimasi reliabilitas yang digunakan adalah teknik 

koefisien alpha dari Cronbach. 

F. Metode Analisis Data 

Sesuai  dengan hipotesis dan sebelum data  penelitian dianalisis data 

tersebut harus memiliki syarat linear  dan normal.  Kemudian untuk menguji 

hubungan  antara  persepsi terhadap  budaya organisasi dengan intensi  turn over  

maka teknik  analisis  yang digunakan  adalah  teknik  korelasi  spearman rank, 

karena data penelitian baik variabel persepsi terhadap budaya organisasi maupun 

variabel intensi turn over berdata interval. Perhitungan  statistiknnya 

menggunakan bantuan software Statistical Program for Social Science (SPSS)  for 

Windows version 16.0 
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BAB IV 

LAPORAN PENELITIAN 

 
A. Persiapan Penelitian 

1. Orientasi Kancah 

 PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk atau Adira Finance didirikan pada 

tahun 1990 dan mulai beroperasi pada tahun 1991. Perusahaan telah berkomitmen 

untuk menjadi perusahaan yang terbaik dan terkemuka di sektor pembiayaan yang 

melayani pembiayaan beragam merek, baik untuk sepeda motor maupun mobil, 

baru maupun bekas. Karena perkembangan usaha yang meningkat, pada tahun 

2003 Adira Finance menjual kepemilikan sahamnya sebesar 75% kepada Bank 

Danamon, yang menjadikan Bank Danamon sebagai menjadi pemegang saham 

mayoritas, dengan dilanjutkan melakukan akuisisi selanjutnya sebesar 20% saham 

pada tahun 2009, sehingga menjadikan Bank Danamon memiliki kepemilikan 

saham sebesar 95%.  

 PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Solo yang berlokasi di 

Jl. Ir. Sukarno, Blok JA, No.7-9 A Solo Baru, Sukoharjo merupakan cabang 

mayor dari PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Pusat yang memiliki : Visi 

yakni Menciptakan nilai bersama demi kesinambungan Perusahaan dan 

kesejahteraan masyarakat Indonesia. 

Misi 

1. Menyediakan produk dan layanan yang beragam sesuai dengan siklus 

kehidupan pelanggan 
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2. Memberikan pengalaman yang menguntungkan dan bersahabat kepada 

pemangku kepentingan. 

3. Memberdayakan komunitas untuk mencapai kesejahteraan 

 

Nilai-Nilai Perusahaan 

ADIRA TOP selalu menjadi bagian dari nilai-nilai pribadi setiap karyawan Adira 

Finance, dan merupakan suatu budaya yang menggerakkan aktivitas bisnis 

Perusahaan. 

1) Advance (Keunggulan) 

Satu langkah lebih baik dan lebih cepat dibandingkan orang lain pada 

umumnya atau pesaing; Mempunyai gambaran ke depan yang jelas dan 

terarah; dan Handal mengambil keputusan dengan cepat dan tepat dalam 

segala keadaaan. 

2) Discipline (Disiplin) 

Mengarah kepada sesuatu yang lebih baik melalui proses perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan dan perbaikan secara terus-menerus; Cara berpikir 

dan cara bersikap yang sesempurna mungkin; dan Bersikap disiplin sesuai 

dengan norma organisasi. 

3) Integrity (Integritas) 

Berkomitmen yang disertai dengan sikap yang konsisten; Dapat dipercaya 

(jujur dan tulus); Dapat menjaga etika usaha; Mempunyai rasa memiliki 

yang tinggi; dan Menjadi panutan bagi karyawan lainnya. 
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4) Reliable (Dapat Diandalkan) 

Mempunyai mental seorang juara, yang tercermin dari perilaku yang 

senantiasa berpikir positif dan cerdas; dan Rasa tanggung jawab yang penuh 

terhadap segala sesuatu yang dilakukan. (Accountable) Akuntabilitas 

Menyampaikan sesuatu berlandaskan pada data fakta; dan Keterbukaan 

yang obyektif dan bijaksana. 

5) Teamwork (Kerjasama) 

Sinergi; Bersedia berkorban satu sama lain; dan Tidak saling menyalahkan 

satu sama lain. 

6) Obsessed (Motivasi Tinggi) 

Bekerja dengan proses yang benar dan berorientasi pada hasil yang 

optimal; Motivasi yang tinggi dalam bentuk bersedia melakukan pekerjaan 

lebih dan bersikap proaktif; Meningkatkan keahlian; dan Saling menjaga 

atau memelihara satu sama lain. 

7) Professional 

Berorientasi pada pelanggan, memiliki jiwa kepemimpinan yang handal, 

memiliki jiwa entrepreneur, mampu menghitung setiap resiko yang ada, 

inovatif dan kreatif 

 

Dalam perkembangannya hingga saat ini, PT. Adira Dinamika Multi 

Finance Cabang Solo memiliki 102 karyawan (per Desember 2014) yang terdiri 

dari 63% laki-laki dan 37% perempuan dengan diskripsi sebagai berikut : 

 



57 
 

 
 

1. Jumlah Karyawan : 

a. Karyawan tetap = 84 orang 

b. Karyawan Kontrak =   8 orang 

2. Latar Belakang Pendidikan Karyawan : 

a. Tingkat SMA  =   2 orang 

b. Tingkat D-3  = 29 orang 

c. Tingkat S-1  = 71 orang 

3. Usia Karyawan : 

a. Antara 20-30 tahun = 31 orang 

b. Antara 31-35 tahun = 39 orang 

c. Antara 36-40 tahun = 22 orang 

d. Lebih dari 40 tahun = 12 orang 

4. Masa Kerja Karyawan : 

a. Antara 0-1 tahun =   8 orang 

b. Antara 2-5 tahun = 23 orang 

c. Antara 6-10 tahun = 39 orang 

d. Antara 11-15 tahun = 21 orang 

e. Lebih dari 16 tahun = 13 orang 
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Adapun dalam melakukan koordinasi antar karyawan PT. Adira 

Dinamika Multi Finance Cabang Solo menggunakan struktur organisasi sebagai 

berikut : 

 

 

 
Gambar 4. Bagan Organisasi Cabang Mayor 

(Sumber : Data Organisasi per 31 Desember 2012) 
 

2. Persiapan Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian perlu dilakukan beberapa persiapan. 

Persiapan yang pertama adalah mengurus surat ijin penelitian dari Dekan 

Fakultas Psikologi UMS. Surat ijin penelitian ini berguna sebagai pengantar 

untuk mendapatkan tempat pelaksanaan penelitian. Persiapan selanjutnya 

adalah membuat alat ukur : 

A) Angket Persepsi terhadap Budaya organisasi  

Pembuatan  alat  ukur ini dimulai dengan menentukan konsep, 

definisi operasional dan aspek-aspeknya. Setelah itu aspek-aspek tersebut 

dijabarkan dalam item-itemnya menjadi sebuah blue print. Item-item dalam 

blue print  ini kemudian disusun menjadi sebuah angket yaitu Angket 

Persepsi terhadap Budaya organisasi, di mana sebaran item-itemnya dapat 

dilihat pada tabel 3 
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Tabel 3 
Sebaran item pada Angket Persepsi terhadap Budaya organisasi 

Aspek 
Nomor item 

Jumlah 
Favourable Unfavourable 

1. Asas Tujuan 1,20,51 15,52,53,54 7 

2. Asas Konsensus 2,26,33 9,32 5 

3. Asas Keunggulan 44,47,55 6,29,40,49 7 

4. Asas Kesatuan 3,10 16,21,27,37 6 

5. Asas Prestasi 7,24,30,41 13,35, 50 7 

6. Asas Empirik 8,14,25,31,36 19,45 7 

7. Asas Keakraban 4,17,22,42,46 11,38,48 8 

8. Asas Integritas 12 ,18,23, 39 5,28,34,43 8 

Total 29 26 55 

B) Angket Intensi Turn over  

Angket ini disusun berdasarkan konsep tentang intensi turn over. 

Setelah itu dibuat definisi operasionalnya dan kemudian disusun aspek-

aspeknya. Aspek-aspek tersebut kemudian dijabarkan ke dalam item-item dan 

disusun ke dalam sebuah blue print. Item-item dalam blue print  ini kemudian 

disusun dalam sebuah angket, yaitu Angket Intensi Turn over, di mana sebaran 

item-itemnya dapat dilihat pada tabel 4 

Tabel 4 
Sebaran item pada Angket Intensi Turn over 

Aspek 
Nomor item 

Jumlah 
Favourable Unfavourable 

1. Aspek Personal 

 

56, 60, 61, 62, 64, 

66 

57, 58, 59, 63, 65, 

67, 68, 69 

14 

 

2. Aspek Normatif 

 

70, 72, 74, 76, 77, 

78, 79 

71, 73, 75, 80, 81 

 

12 

 

3. Aspek Kontrol 

Perilaku 

82, 84, 85, 86, 88 83, 87, 89, 90 9 

Total 18 17 35 
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3. Uji Coba Alat Ukur 

  Kedua alat ukur tersebut sebelum dikenakan pada subyek penelitian yang 

sesungguhnya perlu diujicobakan terlebih dahulu untuk mengetahui validitas dan 

reliabilitasnya.  

 Pelaksanaan  uji coba alat ukur yang dilakukan pada tanggal 23 sampai 24 

Juli 2013 dalam penelitian ini dilakukan di Adira Finance Cabang Solo. Cara ini 

ditempuh karena sulitnya mencari tempat untuk melaksanakan uji coba penelitian. 

Dari 100 karyawan yang secara random diambil 70 karyawan sebagai subyek 

penelitian dan sisanya 30 karyawan sebagai subyek uji coba alat ukur.  

 Uji validitas dan reabilitas terhadap kedua alat ukur tersebut dengan 

menggunakan program komputer SPSS for MS Windows reliase.16.0 

A) Angket Persepsi terhadap Budaya organisasi 

Menurut Azwar (2012), kriteria pemilihan aitem berdasarkan korelasi 

aitem-total, biasanya digunakan batasan koefisien > 0,300, semua aitem yang 

mencapai koefisien korelasi minimal 0,300 data pembedanya dinyatakan 

memenuhi syarat psikometrik sebagai bagian dari tes. Setelah angket Persepsi 

terhadap Budaya organisasi dianalisis maka dari 55 aitem tersebut layak 

digunakan untuk penelitian. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi 

aitem-total (r bt) > 0,300 (N = 30), sehingga keseluruhan aitem dinyatakan 

valid.  

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa aitem-aitem dalam angket 

tersebut memiliki koefisien korelasi aitem-total (rbt) = 0,328 sampai dengan 

0,822. Selanjutnya pada aitem yang valid dilakukan uji reliabilitas dengan 



61 
 

 
 

menggunakan teknik koefisien alpha dari Cronbach menunjukkan angket ini 

mempunyai koefisien alpha (α) = 0,976, sehingga dengan demikian Angket 

Persepsi terhadap Budaya organisasi ini layak untuk digunakan dalam 

penelitian. Selengkapnya tersaji pada tabel 5. 

Tabel 5 

Nomor Aitem  Angket Persepsi terhadap Budaya organisasi yang valid 

Aspek 
Nomor item 

Jumlah 
Favourable Unfavourable 

1. Asas Tujuan 1,20,51 15,52,53,54 7 

2. Asas Konsensus 2,26,33 9,32 5 

3. Asas Keunggulan 44,47,55 6,29,40,49 7 

4. Asas Kesatuan 3,10 16,21,27,37 6 

5. Asas Prestasi 7,24,30,41 13,35, 50 7 

6. Asas Empirik 8,14,25,31,36 19,45 7 

7. Asas Keakraban 4,17,22,42,46 11,38,48 8 

8. Asas Integritas 12 ,18,23, 39 5,28,34,43 8 

Total 29 26 55 

 

B) Angket Intensi Turn over 

Menurut Azwar (2012), kriteria pemilihan aitem berdasarkan korelasi 

aitem-total, biasanya digunakan batasan koefisien > 0,300, semua aitem yang 

mencapai koefisien korelasi minimal 0,300 data pembedanya dinyatakan 

memenuhi syarat psikometrik sebagai bagian dari tes. Setelah angket Intensi 

Turn over dianalisis maka dari 35 item tersebut layak digunakan untuk 

penelitian. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi aitem-total (r bt) 

> 0,300 (N = 30), sehingga keseluruhan item dinyatakan valid.  
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Hasil uji validitas menunjukkan bahwa aitem-aitem dalam angket 

tersebut memiliki koefisien korelasi aitem-total (rbt) = 0,3210 sampai dengan 

0,731. Selanjutnya pada aitem yang valid dilakukan uji reliabilitas dengan 

menggunakan teknik koefisien alpha dari Cronbach menunjukkan angket ini 

mempunyai koefisien alpha (α) = 0,946, sehingga dengan demikian Angket 

Intensi Turn over ini layak untuk digunakan dalam penelitian., seperti terlihat 

dalam tabel 6. 

Tabel 6 
Nomor Item Angket Intensi Turn over yang valid 

Aspek 
Nomor item 

Jumlah 
Favourable Unfavourable 

4. Aspek Personal 

 

56, 60, 61, 62, 64, 

66 

57, 58, 59, 63, 65, 

67, 68, 69 

14 

 

5. Aspek Normatif 

 

70, 72, 74, 76, 77, 

78, 79 

71, 73, 75, 80, 81 

 

12 

 

6. Aspek Kontrol 

Perilaku 

82, 84, 85, 86, 88 83, 87, 89, 90 9 

Total 18 17 35 

  

Aitem-aitem tersebut yang telah teruji validitas dan reliabilitas sebagai 

hasil dari uji coba alat ukur dan alat ukur ini yang dikenakan pada subyek 

penelitian yang sesungguhnya. 
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B. Pelaksanaan Penelitian 

 Pengambilan data penelitian dilakukan dari tanggal 23 sampai 25 Juli 2013 

di PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Solo. Pengambilan data 

dilakukan dengan cara membagikan angket yang disebarkan adalah berjumlah 70 

yang terdiri dari angket Persepsi terhadap Budaya organisasi dan angket Intensi 

Tunrover. Pembagian angket tersebut dilakukan oleh staf departemen umum, 

dengan cara membagikan secara langsung pada setiap subyek. 

 Berdasarkan kebijaksanaan perusahaan, supaya tidak mengganggu 

jalannya aktivitas di perusahaan tersebut, apalagi yang menjadi subyek adalah 

para karyawan yang sangat sibuk dengan aktivitasnya setiap hari, maka pengisian 

skala tersebut dulakukan secara tidak langsung. Karyawan memperoleh satu 

amplop yang berisi angket Persepsi terhadap Budaya organisasi dan angket Intensi 

Turn over, dan diberi waktu 3 hari untuk mengisinya. Penanggung jawab untuk 

pembagian dan pengumpulan angket dilakukan oleh staf departemen umum 

tersebut.  

 Jumlah angket yang berhasil terkumpul sebanyak 70 buah. Semua angket 

yang terkumpul memenuhi syarat untuk diikutsertakan dalam analisis. 

 

C. Analisis Data dan Hasil Penelitian 

Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian 

adalah analisis korelasi product moment. Sebelum dilakukan analisis maka 

terlebih dahulu dilakukan uji asumsi yang meliputi uji linearitas hubungan dan uji 

normalitas sebaran sebagai syarat untuk dilakukannya teknik korelasi (Hadi, 
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1982). Uji asumsi dilakukan dengan program Statistical Program for Social 

Sciences (SPSS) for MS Windows reliase 16.0 

1. Uji Asumsi 

a) Uji Normalitas Sebaran 

Uji normalitas sebaran yang dilakukan menggunakan teknik 

Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa sebaran data untuk variabel 

persepsi terhadap adalah normal, sedangkan sebaran data untuk variabel 

intensi turn over adalah tidak normal. Normalitas sebaran untuk variabel 

persepsi terhadap budaya organisasi ditunjukkan oleh nilai signifikansi p  = 

0,085 ;  (p > 0.05) dan variabel intensi turn over dengan nilai signifikansi p= 

0,001 ; (p < 0.05). (lihat lampiran) 

b) Uji Linearitas Hubungan  

Hasil uji linearitas pada variabel persepsi terhadap budaya organisasi 

dan variabel intensi turn over adalah linear dengan nilai signaifikansi p = 

0,578 (p > 0,05) (lihat lampiran ). 

2. Uji Hipotesis 

Setelah dilakukan uji normalitas dan uji linearitas maka tahap 

selanjutnya adalah menganalisis data untuk menguji hipotesis yang 

menyatakan ada hubungan negatif antara persepsi terhadap budaya organisasi 

dan intensi turn over. Analisis data tersebut menggunakan teknik korelasi 

Spearman Rank dari Charles Spearman karena data yang diuji termasuk 

kategori non-parametrik. Analisa korelasi menggunakan bantuan software 

SPSS for MS Windows reliase 16.0. 
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Berdasarkan hasil analisis data diperoleh koefisien korelasi one-tailed 

(rxy) = -0.459 (p < 0.01) (lihat lampiran halaman ). Hal ini menunjukkan ada 

korelasi negatif yang signifikan antara persepsi terhadap budaya organisasi 

dengan intensi turn over. Artinya makin baik persepsi karyawan terhadap 

budaya organisasi maka intensi untuk turn over makin rendah. Sebaliknya 

semakin buruk persepsi karyawan terhadap budaya organisasi maka makin 

tinggi intensi/niat seorang karyawan untuk turn over/pindah kerja. 

Hasil perhitungan di atas juga menunjukkan bahwa antara kedua 

variabel tersebut terdapat koefisien determinasi (rxy)2 = 0,211. Berarti 

sumbangan variabel persepsi terhadap budaya organisasi terhadap intensi turn 

over adalah sebesar 21,1%, sedangkan 68,9% sisanya dipengaruhi oleh 

variabel-variabel lain. 

3. Analisis Kategorisasi 

Tujuan dari kategorisasi adalah mengetahui kondisi subjek dengan 

membuat kelas-kelas interval pengkategorian. Maksud pengukuran adalah 

semata-mata mendudukkan subjek pada posisinya menurut kontinum atribut 

yang diukur (Azwar, 2010). Cara pembuatan kelas interval adalah dengan 

membuat terlebih dahulu rerata hipotetiknya dan standar deviasi. Nilai rerata 

hipotetik yang diperoleh dari uji normalitas sebaran kemudian dimasukkan ke 

dalam kelas interval untuk mengetahui kategori yang dimiliki subjek. 

Hasil penelitian variabel kesejahteraan psikologis memiliki mean empiric 

(ME) = 98, 08 dan mean hipotetic (MH) = 77, 5 dengan standar deviasi hipotetik 

= 15, 5 menunjukkan kesejahteraan psikologis pada subjek penelitian tergolong 
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tinggi. Sedangkan Persepsi terhadap Dukungan Organisasi diperoleh mean 

empiric (ME) = 58, 09 dan mean hipotetic (MH) = 50 dengan standar deviasi 

hipotetik = 13, 33 menunjukkan Persepsi terhadap Dukungan Organisasi pada 

subjek penelitian tergolong sedang. 

Tabel 7. Kategori, Frekuensi, dan Persentase Persepsi terhadap  
Budaya  Organisasi 

Skor Kriteria Frekuensi 
( ∑ N) 

Prosentase 
(%) 

Rerata 
Empirik 

192, 5 ≤ X < 220 Sangat tinggi    
165     ≤ X < 192, 5 Tinggi 15  21, 4 %  
110     ≤ X < 165 Sedang 48  68, 6 % 142, 41 
82, 5   ≤ X < 110 Rendah 7  10     %  
55       ≤ X < 82, 5 Sangat Rendah    
Jumlah 70  100   %  
 

Tabel 8. Kategori, Frekuensi, dan Persentase Intensi Turn Over 
Skor Kriteria Frekuensi 

( ∑ N) 
Persentase 

(%) 
Rerata 

Empirik 
122, 5 ≤ X < 140 Sangat tinggi 7 10      %  
105     ≤ X < 122, 5 Tinggi 10 14, 3 %  
70       ≤ X < 105 Sedang 42 60      % 85, 61 
52, 5   ≤ X < 70 Rendah 11 15, 7 %  
35       ≤ X < 52, 5 Sangat Rendah    
Jumlah 70 100 %  
 

Tabel 9. Rangkuman Hasil Analisis Data 
Uji Asumsi/ 

analisis 
Variabel Hasil Keterangan 

(status) 
Korelasi 
Product 
Moment 

Persepsi terhadap 
Budaya Organisasi 

dengan Intensi 
Turn Over 

Koefisien r = -0, 459  
P = 0,000 
(p < 0, 01) 

Ada korelasi 
negatif sangat 

signifikan 

Kategorisasi Persepsi terhadap 
Budaya Organisasi 
 
Intensi Turn Over 

Mean empiris = 142, 41 
Mean hipotetik = 137, 5 

 
Mean empiris = 85, 61 
Mean hipotetik = 87, 5 

Tergolong 
sedang 

 
Tergolong 

sedang 
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D. Pembahasan 

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa ada hubungan 

negatif yang signifikan antara persepsi terhadap budaya organisasi dengan intensi 

turn over karyawan. Dengan demikian hipotesis penelitian yang menyatakan ada 

hubungan negatif antara persepsi terhadap budaya organisasi dengan intensi turn 

over karyawan dapat diterima. Artinya  semakin positif persepsi terhadap budaya 

organisasi dalam suatu organisasi maka  intensi turn over karyawan akan semakin 

rendah.  

Deal dan Kenedy (1986) menyatakan bahwa baik iklim organisasi secara 

khusus maupun penjabarannya dalam budaya suatu perusahaan secara umum yang 

dirasa bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan serta keinginan individu akan 

dipersepsi sebagai budaya  yang baik atau positif. Sosialisasi budaya organisasi 

yang demikian kemudian menimbulkan perasaan terpenuhi pada individu, 

perasaan berarti dan dihargai. Akibat lebih lanjut adalah meningkatkan kemauan 

anggota untuk berpartisipasi dalam aktivitas-aktivitas organisasi, memiliki 

tanggung jawab terhadap tujuan-tujuan organisasi, adanya loyalitas terhadap 

organisasi tersebut dan akan mempengaruhi sikap dan perilaku individu untuk 

tidak meninggalkan perusahaan. 

 Hasil penelitian ini didukung oleh pendapat Sathe (1985) mengemukakan 

bahwa suatu budaya organisasi yang merupakan penterjemahan dari misi, visi, 

kode etik, falsafah atau nilai-nilai kerja sangat berpengaruh terhadap beah atau 

tidaknya seorang karyawan untuk tetap maju dan berkembang bersama organisasi 

tempatnya bekerja.. Hal ini juga didukung oleh Susanto (1997) yang mengatakan 
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bahwa salah satu manfaat yang dapat diperoleh perusahaan apabila budaya 

organisasi dapat disosialisasikan dengan baik adalah sebagai salah satu unsur yang 

menekan tingkat turn over, artinya dapat mendorong sumber daya manusia untuk 

tetap berkembang bersama perusahaan. Pendapat Tani (1990) juga mendukung 

hasil penelitian ini, dalam pandangannya budaya organisasi merupakan suatu 

kekuatan yang tidak terlihat yang mempengaruhi pemikiran, perasaan, 

pembicaraan maupun tindakan manusia yang bekerja dalam perusahaan sehingga 

mempengaruhi persepsi mereka untuk senang menjalankan tugas sehari-harinya. 

Pendapat itu didukung oleh Syamsi (1991) yang mengatakan bahwa suatu 

persepsi yang positif terhadap budaya organisasi dapat menciptakan suatu ethic 

positif (sikap-sikap positif yang mendukung kinerja perusahaan) dan apabila 

selalu dipelihara dan dikembangkan baik oleh manajemen puncak maupun 

karyawan maka tidak ada alasan bagi mereka untuk keluar dari perusahaan. 

Konsep pendukung lain diberikan oleh Porter dan Steer (1983) yang mengatakan 

bahwa suatu kekuatan relatif dari identifikasi individu dan keterlibatannya dengan 

organisasi kerja tertentu ditentukan oleh adanya, pertama, keyakinan yang kuat 

dan penerimaan tujuan serta nilai-nilai yang dimiliki organisasi, kedua, kemauan 

untuk berusaha keras sebagai bagian dari organisasi, ketiga, terdapatnya keinginan 

untuk mempertahankan diri agar tetap dapat menjadi anggota organisasi (tidak 

memunculkan intensi untuk turn over). Lebih lanjut  lagi dikatakan bahwa di 

dalamnya terkandung  suatu kebanggaan  terhadap diri individu dengan menerima  

tujuan dan  nilai-nilai organisasi kerja yang dianggapnya  sesuai dengan miliknya 

sendiri. Oleh karenanya individu  tersebut ingin mempertahankan keanggotaannya 
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dalam organisasi.  Hal ini  diwujudkan dengan berusaha turut serta,  aktif  dalam 

usaha pencapaian tujuan organisasi kerja tersebut.  

Dari hasil analisis data diperoleh koefisien determinasi (rxy)2 = 0,211. Hal 

imi berarti bahwa sumbangan efektif persepsi terhadap budaya organisasi terhadap 

intensi turn over yaitu sebesar 21,1 % dan sisanya sebesar 68,9 % adalah 

pengaruh dari variabel lain. Hal ini  dapat dijelaskan karena  banyak faktor-faktor 

lain yang turut mempengaruhi intensi turn over karyawan. Mowday dkk. (1982) 

mengatakan pekerja yang memiliki rasa keikatan yang kuat terhadap perusahaan 

tempat ia bekerja, berarti mempunyai dan membentuk suatu perasaan memiliki, 

rasa aman, rasa kepenuhan tujuan dan arti hidup serta gambaran diri yang positif 

yang berakibat secara langsung yaitu menurunnya dorongan diri untuk berpindah 

pekerjaan. Mobley (1986) memandang dari sudut lain mengenai faktor yang 

mempengaruhi intensi turn over. Ia memandang bahwa faktor lama kerja  bisa 

mempengaruhi intensi turn over seseorang.  Hal ini juga dikatakan oleh Strauss 

dan Sayles (1980) bahwa pada lima tahun pertama seorang pekerja akan keluar 

dan mencari perusahaan lain karena pekerja tersebut pada tahun-tahun pertama 

sulit menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi kerjanya serta kurangnya 

sosialisasi awal. 

Sementara Gallerman (1987) mengatakan bahwa pekerja  muda  umumnya 

mempunyai  tingkat harapan dan ambisi yang tinggi.  Namun demikian banyak 

perusahaan menempatkan orang-orang  tersebut  pada  pekerjaan dan kedudukan  

yang  kurang  berarti, dengan tugas-tugas yang rutin dan sedikit tantangan.  Pada 

umumnya perusahaan-perusahaan itu beralasan, bahwa  pekerja-pekerja muda itu 
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masih kurang mampu bertanggung  jawab, perlu  belajar bagaimana bekerja yang 

baik dari awal,  dan ironisnya   sebagai  suatu  langkah  mengurangi   turn over 

(perusahaan beranggapan bahwa pekerja muda akan cukup puas dengan posisi 

yang tidak terlalu memberatkan pekerja itu). Tetapi  yang muncul sama sekali 

berlawanan dengan  harapan perusahaan. Para pekerja muda itu merasa tidak 

mendapatkan tantangan  pekerjaan,  menjadi  bosan  dengan  tugas-tugas rutin,  

dan merasa kecewa karena mereka  seolah-olah  mempunyai masa depan yang 

tidak begitu cemerlang.  Akibatnya jelas, mereka akan berusaha meninggalkan  

perusahaan  itu begitu ada kesempatan. 

Berdasarkan data yang diperoleh diketahui skor total tertinggi dan 

terendah untuk masing-masing alat ukur penelitian adalah  

Angket Persepsi terhadap Budaya organisasi 

a) Skor total tertinggi = 191 

b) Skor total terendah = 95 

Angket Intensi Turn over 

a) Skor total tertinggi = 127 

b) Skor total terendah = 56 

 Kemudian hasil rerata empiris ( X e) variabel persepsi terhadap budaya 

organisasi = 142,41 dan rerata hipotetiknya  ( X h) = 137,5. Data ini menunjukkan 

bahwa tingkat persepsi karyawan PT. Adira Finance cabang Solo terhadap budaya 

organisasinya termasuk kategori sedang. Sehingga dapat dikatakan bahwa budaya 

organisasi di PT. Adira Finance cabang Solo cenderung dipersepsi positif oleh 

karyawan. Hasil rerata empirik variabel ( X e) variabel intensi turn over = 85,61 
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dan rerata hipotetiknya  ( X h) = 87,5. Data ini menunjukkan bahwa tingkat intensi 

turn over karyawan PT. Adira Finance cabang Solo masuk dalam kategori sedang. 

Hal ini mengindikasikan bahwa positifnya persepsi karyawan secara umum 

menyebabkan intensi turn over dari karyawan PT. Adira Dinamika Multi Finance  

cabang Solo cenderung rendah. Hal ini sesuai dengan pendapat Syamsi (1991) 

yang mengatakan bahwa suatu persepsi yang positif terhadap budaya organisasi 

dapat menciptakan suatu ethic positif (sikap-sikap positif yang mendukung kinerja 

perusahaan) dan apabila selalu dipelihara dan dikembangkan baik oleh 

manajemen puncak maupun karyawan maka tidak ada alasan bagi mereka untuk 

keluar dari perusahaan. Pendapat tersebut juga diperkuat dengan pernyataan 

Robbins (1998) bahwa dalam budaya yang kuat, nilai-nilai utama sebuah 

organisasi atau perusahaan sangat dipegang teguh dan tertanam pada seluruh 

karyawannya. Semakin banyak karyawan yang menerima nilai-nilai tersebut dan 

semakin besar komitmen terhadapnya maka semakin kuat budaya organisasi itu. 

Budaya yang kuat ini akan membentuk kohesivitas, kesetiaan dan komitmen 

terhadap perusahaan pada para karyawannya, yang akan mengurangi keinginan 

karayawan untuk meninggalkan organisasi atau perusahaan. 
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BAB V  

PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

1. Penelitian ini menghasilkan suatu kesimpulan bahwa ada korelasi negatif 

antara persepsi terhadap budaya organisasi dengan intensi turn over. Makin 

positif persepsi karyawan terhadap budaya organisasinya, maka makin kecil 

intensi turn over-nya. Sebaliknya, makin negatif persepsi karyawan terhadap 

budaya organisasinya, maka makin besar intensi  karyawan untuk turn over 

atau pindah kerja.  

2. Dalam penelitian ini juga didapatkan tingkat persepsi terhadap budaya 

organisasi yang berada dalam kategori sedang yang ditunjukkan dengan nilai 

X e = 142, 41 > X h = 137, 5, hal ini mengindikasikan bahwa secara umum 

karyawan memiliki persepsi yang positif terhadap budaya organisasi.  

3. Sedangkan, didapatkan juga bahwa tingkat intensi turn over karyawan berada 

dalam kategori sedang yang ditunjukkan dengan nilai X e = 85, 61 = < X h = 

87, 5 hal ini mengindikasikan bahwa tingkat intensi turn over karyawan 

cenderung lebih rendah dari hipotesis awal.  

4. Dalam penelitian ini juga didapatkan nilai sumbangan efektif persepsi 

terhadap budaya organisasi terhadap intensi turn over yaitu sebesar 21,1 % 

dan sisanya sebesar 68,9 % adalah pengaruh dari variabel lain yang 

mempengaaruhi rasa keinginan karyawan untuk keluar aatau pindah dari 

organisasinya. 
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B. SARAN 

 

1. Bagi pihak perusahaan 

 Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi karyawan PT 

Adira Dinamika Multi Finance, Tbk cabang Solo terhadap budaya organisasi 

cenderung positif sehingga menyebabkan intensi turn over-nya cenderung 

rendah. Oleh karena itu persepsi karyawan yang demikian harus tetap dijaga 

dan ditingkatkan lagi. Adapun alternatif yang dapat diberikan untuk 

melakukan usaha ke arah peningkatan persepi karyawan terhadap budaya 

organisasi antara lain : 

1) Menciptakan kebiasaan di kalangan karyawan untuk selalu bersaing dalam 

kinerjanya dengan cara memberikan penghargaan-penghargaan secara 

rutin bagi karyawan yang mampu memenuhi target perusahaan sehingga 

karyawan dapat mengetahui secara pasti bahwa perusahaan betul-betul 

memperhatikan prestasi kerja karyawan.  

2) Melakukan internalisasi nilai-nilai budaya organisasi kepada kayawan 

lama maupun karyawan baru, dengan terus meningkatkan sosialisasi yang 

intensif dengan cara eningkatkan komunikasi dan interaksi di antara 

anggota perusahaan di berbagai tingkat struktural, memasang jargon 

kalimat yang berkaitan dengan nilai-nilai budaya organisasi di tempat-

tempat strategis di dalam lingkungan kantor,  dengan harapan karyawan 

mengerti akan nilai-nilai budaya organisasi kemudian terbentuk sikap yang 

nyata sebagai wujud pelaksanaan nilai-nilai tersebut. 
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3) Melakukan rekrutmen karyawan baru yang sesuai dengan budaya 

organisasi aagar dapat menjadikan organisasi secara efektif, hal ini bisa 

dilakukan dengan mengembangkan alat tes yang berbasis paada nilai 

budaya organisasi. 

4) Menjadikan manajemen puncak sebagai pelopor untuk mengikutsertakan 

karyawan dalam pengambilan keputusan sehingga karyawan merasa 

dirinya dihargai dalam operasional perusahaan.  

 

Alternatif tersebut dapat diterapkan justru pada saat kondisi perekonomian 

semacam ini, dimana jumlah lapangan kerja semakin kecil sedangkan 

jumlah pencari kerja semakin banyak. Sehingga saat ini karyawan tidak 

memiliki kesempatan untuk berperilaku turn over, sehubungan dengan 

kecilnya peluang kerja di perusahaan lain. Oleh karena itu penerapan 

alternatif tersebut dapat mencegah keluarnya karyawan atau dapat 

mempertahankan karyawan yang potensial. 

 

2. Bagi peneliti berikutnya 

a. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk melakukan analisis hubungan 

keikatan kerja dan intensi turn over. 

b. Melakukan penelitian selanjutnya dengan menggunakan variabel bebas 

usia dan masa kerja kelompok subyek. 
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UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 

SKALA PERSEPSI TERHADAP BUDAYA ORGANISASI 

 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 42.9 

Excludeda 40 57.1 

Total 70 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.976 .976 55 
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Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Item001 139.2333 766.668 .822 . .975 

Item002 139.7000 776.217 .692 . .976 

Item003 139.4333 782.737 .538 . .976 

Item004 139.4333 765.771 .688 . .976 

Item005 139.2667 794.547 .328 . .976 

Item006 139.8000 781.338 .629 . .976 

Item007 139.6000 768.800 .735 . .976 

Item008 139.9667 780.654 .618 . .976 

Item009 139.4667 794.326 .365 . .976 

Item010 140.0667 774.271 .660 . .976 

Item011 139.2333 766.668 .822 . .975 

Item012 139.6333 772.240 .662 . .976 

Item013 139.5000 777.707 .654 . .976 

Item014 139.9000 782.369 .587 . .976 

Item015 139.2000 773.752 .767 . .976 

Item016 139.6333 772.240 .662 . .976 

Item017 139.1000 785.955 .507 . .976 

Item018 139.4333 765.771 .688 . .976 

Item019 139.3667 776.102 .574 . .976 

Item020 140.3333 782.437 .532 . .976 

Item021 139.6333 772.240 .662 . .976 

Item022 139.6333 772.240 .662 . .976 

Item023 139.6000 768.800 .735 . .976 

Item024 139.3333 784.851 .396 . .976 

Item025 139.2000 773.752 .767 . .976 

Item026 139.1000 785.955 .507 . .976 

Item027 139.1333 772.602 .740 . .976 
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Item028 139.4000 781.766 .474 . .976 

Item029 139.4000 784.593 .538 . .976 

Item030 139.2000 773.752 .767 . .976 

Item031 139.5333 779.499 .606 . .976 

Item032 139.2333 766.668 .822 . .975 

Item033 139.2333 766.668 .822 . .975 

Item034 139.4333 765.771 .688 . .976 

Item035 139.2333 766.668 .822 . .975 

Item036 139.2333 766.668 .822 . .975 

Item037 140.0667 774.271 .660 . .976 

Item038 139.4333 765.771 .688 . .976 

Item039 139.1000 785.955 .507 . .976 

Item040 140.0667 774.271 .660 . .976 

Item041 140.3333 782.437 .532 . .976 

Item042 140.0667 774.271 .660 . .976 

Item043 139.1333 772.602 .740 . .976 

Item044 139.2000 773.752 .767 . .976 

Item045 139.4333 782.737 .538 . .976 

Item046 139.5000 777.707 .654 . .976 

Item047 139.9000 782.369 .587 . .976 

Item048 139.2000 773.752 .767 . .976 

Item049 139.6000 768.800 .735 . .976 

Item050 139.1000 785.955 .507 . .976 

Item051 139.2000 773.752 .767 . .976 

Item052 139.3667 776.102 .574 . .976 

Item053 140.3333 782.437 .532 . .976 

Item054 139.9000 777.334 .594 . .976 

Item055 139.6333 772.240 .662 . .976 
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UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 

SKALA INTENSI TURN OVER 

 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 42.9 

Excludeda 40 57.1 

Total 70 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 
 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.946 .946 35 
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Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Item001 139.2333 766.668 .822 . .975 

Item002 139.7000 776.217 .692 . .976 

Item003 139.4333 782.737 .538 . .976 

Item004 139.4333 765.771 .688 . .976 

Item005 139.2667 794.547 .328 . .976 

Item006 139.8000 781.338 .629 . .976 

Item007 139.6000 768.800 .735 . .976 

Item008 139.9667 780.654 .618 . .976 

Item009 139.4667 794.326 .365 . .976 

Item010 140.0667 774.271 .660 . .976 

Item011 139.2333 766.668 .822 . .975 

Item012 139.6333 772.240 .662 . .976 

Item013 139.5000 777.707 .654 . .976 

Item014 139.9000 782.369 .587 . .976 

Item015 139.2000 773.752 .767 . .976 

Item016 139.6333 772.240 .662 . .976 

Item017 139.1000 785.955 .507 . .976 

Item018 139.4333 765.771 .688 . .976 

Item019 139.3667 776.102 .574 . .976 

Item020 140.3333 782.437 .532 . .976 

Item021 139.6333 772.240 .662 . .976 

Item022 139.6333 772.240 .662 . .976 

Item023 139.6000 768.800 .735 . .976 

Item024 139.3333 784.851 .396 . .976 

Item025 139.2000 773.752 .767 . .976 

Item026 139.1000 785.955 .507 . .976 

Item027 139.1333 772.602 .740 . .976 

Item028 139.4000 781.766 .474 . .976 

Item029 139.4000 784.593 .538 . .976 
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Item030 139.2000 773.752 .767 . .976 

Item031 139.5333 779.499 .606 . .976 

Item032 139.2333 766.668 .822 . .975 

Item033 139.2333 766.668 .822 . .975 

Item034 139.4333 765.771 .688 . .976 

Item035 139.2333 766.668 .822 . .975 

Item036 139.2333 766.668 .822 . .975 

Item037 140.0667 774.271 .660 . .976 

Item038 139.4333 765.771 .688 . .976 

Item039 139.1000 785.955 .507 . .976 

Item040 140.0667 774.271 .660 . .976 

Item041 140.3333 782.437 .532 . .976 

Item042 140.0667 774.271 .660 . .976 

Item043 139.1333 772.602 .740 . .976 

Item044 139.2000 773.752 .767 . .976 

Item045 139.4333 782.737 .538 . .976 

Item046 139.5000 777.707 .654 . .976 

Item047 139.9000 782.369 .587 . .976 

Item048 139.2000 773.752 .767 . .976 

Item049 139.6000 768.800 .735 . .976 

Item050 139.1000 785.955 .507 . .976 

Item051 139.2000 773.752 .767 . .976 

Item052 139.3667 776.102 .574 . .976 

Item053 140.3333 782.437 .532 . .976 

Item054 139.9000 777.334 .594 . .976 

Item055 139.6333 772.240 .662 . .976 
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Uji Normalitas & Uji Linearitas Sebaran 
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LAMPIRAN C 
Hasil Analisis Korelasi Spearman Rank 
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ANGKET PENELITIAN 
         

Mengharapkan kesediaan bapak/ibu untuk mengerjakan dan mengisi angket ini dengan keadaan 
sesuai dengan kondisi, pikiran, dan perasaan bpak/ibu yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh 
siapapun dan sesuai dengan kondisi perusahaan yang Bapak/Ibu rasakan. Lingkarilah (O) pada 
kolom respon pernyataan STS (Sangat Tidak Setuju), TS (Tidak Setuju), S (Setuju) dan SS (Sangat 
Setuju), Pilihlah sesuai dengan kondisi Anda saat ini. Terima kasih atas kesediaannya. 
         
DEPARTEMEN / UNIT :        
PENDIDIKAN                 :        
         
NO ITEM RESPON 

1 Karyawan mengerti misi atau tujuan perusahaan ini STS   TS   S   SS 
2 Menurut saya, manajer di unit kerja kami mempunyai kecakapan 

yang dapat memudahkan pengambilan keputusan STS   TS   S   SS 

3 Jika suatu unit berprestasi maka semua anggota akan mendapat 
penghargaan STS   TS   S   SS 

4 Tindakan manajer menunjukkan bahwa perusahaan 
memperhatikan kepentingan karyawannya STS   TS   S   SS 

5 Menurut saya, perusahaan cenderung menganggap bahwa saya 
kurang memberikan sumbangan yang berarti bagi perusahaan STS   TS   S   SS 

6 Menurut saya, di unit kerja saya diperlukan suatu training atau 
tambahan pendidikan STS   TS   S   SS 

7 Promosi dan kenaikan pangkat di perusahaan ini dilakukan 
berdasarkan atas kemampuan pribadi dan prestasi karyawan STS   TS   S   SS 

8 Pembuatan suatu keputusan perusahaan didasarkan pada aspirasi  
karyawan  bukan  semata-mata  penilaian  manajer tertentu STS   TS   S   SS 

9 Saya jarang diminati pendapat dalam hal proses pengambilan 
keputusan STS   TS   S   SS 

10 Di perusahaan saya, karyawan yang bekerja sebagai pendukung 
dan karyawan yang bekerja sebagai ujung tombak perusahaan 
tidak dibedakan dalam hak dan kewajiban. 

STS   TS   S   SS 

11 Manajer saya hamper tidak pernah menegur, mengkritik dan 
menghukum. STS   TS   S   SS 

12 Saya sering member informasi dan masukan kepada manajer. STS   TS   S   SS 
13 Perusahaan kurang memberikan penghargaan atas prestasi yang 

dilakukan oleh karyawan STS   TS   S   SS 

14 Manajer saya, sering berdiskusi dengan bawahan tentang 
masukan dan informasi dan bawahannya. STS   TS   S   SS 

15 Saya ridak mau tahu misi perusahaan, sebab yang penting bagi 
saya adalah hanya bekerja. STS   TS   S   SS 
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16 Perusahaan cenderung membeda-bedakan perhatian kepada unit-
unit kerja. STS   TS   S   SS 

17 Di perusahaan saya, hubungan antara atasan dengan bawahan 
seperti antara orang tua dengan anaknya. STS   TS   S   SS 

18 Manajer sering member informasi  dan  bantuan kepada saya.  STS   TS   S   SS 
19 Saya sering kesulitan dalam mendapatkan data dan informasi 

yang kami harapkan tentang pekerjaan. STS   TS   S   SS 

20 Saya sependapat dan mendukung misi perusahaan. STS   TS   S   SS 
21 Keputusan perusahaan sering dibelokkan untuk kepentingan 

kelompok tertentu. STS   TS   S   SS 

22 Menurut saya, manajer menghargai karyawan yang jujur dan 
ramah. STS   TS   S   SS 

23 Saya merasa cukup terbuka dalam menyampaikan informasi 
kepada atasan. STS   TS   S   SS 

24 Sepengetahuan saya, karyawan mendapat bonus tambahan jika 
prestasinya baik. STS   TS   S   SS 

25 Saya dan manajer bertemu untuk mengumpulkan data dan 
mendiskusikannya jika ada masalah. STS   TS   S   SS 

26 Keputusan untuk masalah pekerjaan saya yang membuat saya 
sendiri, tetapi dengan sepengetahuan manajer.  STS   TS   S   SS 

27 Diantara unit kerja saya, tidak saling membantu, semua bekerja 
untuk kepentingan unit kerja masing-masing. STS   TS   S   SS 

28 Manajer kadang-kadang tidak mau (tidak jujur) dalam 
memberikan informasi kepada karyawan. STS   TS   S   SS 

29 Menurut saya, perusahaan ini cenderung tidak peduli dengan 
kinerja karyawannya. STS   TS   S   SS 

30 Imbalan dan gaji di perusahaan ini, berdasarkan prestasi kerjanya. 
STS   TS   S   SS 

31 Karyawan dapat dengan mudah mendapatkan  informasi atau data 
tentang pekerjaannya. STS   TS   S   SS 

32 Manajer saya sering mempersulit proses pengambilan keputusan. STS   TS   S   SS 
33 Manajer saya berpendapat bahwa karyawan mampu dan berhak 

menyumbang dalam proses pengambilan keputusan. STS   TS   S   SS 

34 Manaje saya kurang perhatian terhadap karyawan. STS   TS   S   SS 
35 Kalau saya berprestasi perusahaan tidak memberikan 

penghargaan karena hal itu dianggap sesuatu yang wajar. STS   TS   S   SS 

36 Dalam memutuskan suatu penyelesaian masalah di perusahaan 
saya, manajer menghendaki keakuratan datadaripada berdasarkan 
instingnya saja. 

STS   TS   S   SS 

37 Perusahaan ini lebih mementingkan karyawan yang bekerja 
sebagai ujung tombak perusahaan sedangkan karyawan yang 
bekerja sebagai pendukung kurang diperhatikan. 

STS   TS   S   SS 
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38 Saya merasa perusahaan menganggap karyawan tak lebih sebagai 
seorang pekerja. STS   TS   S   SS 

39 Manajer saya selalu terbuka dalam memberikan informasi 
mengenai pekerjaan kepada karyawan. STS   TS   S   SS 

40 Inisiaitif dan inovasi tidak ada gunanya dilakukan oleh karyawan 
karena perusahaan tidak pernah menghargainya. STS   TS   S   SS 

41 Jika ada karyawan yang mendapat promosi, saya tahu dengan 
pasti bahwadia memang berhak mendapatkannya, sebab dia 
memang berprestasi. 

STS   TS   S   SS 

42 Manajer saya mau menerima keluhan karyawan, baik masalah 
pekerjaan maupun masalah pribadi. STS   TS   S   SS 

43 Saya takut untuk berterus terang dalam menyampaikan informasi 
kepada atasan. STS   TS   S   SS 

44 Di unit kerja saya, manajer akan memberikan kesempatan yang 
sama kepada setiap karyawan untuk berprestasi. STS   TS   S   SS 

45 Di unit perusahaan saya, masukan dari siapapun tidak dapat 
mengubah keputusan yang sudah dibuat. STS   TS   S   SS 

46 Saya merasa diakui sebagai bagian penting dari perusahaan ini. STS   TS   S   SS 
47 Manajer saya tidak meng-anakemas-kan satu atau beberapa orang 

karyawan dalam setiap pengambilan keputusan. STS   TS   S   SS 

48 Hubungan antara karyawan dengan perusahaan kurang baik. STS   TS   S   SS 
49 Jika karyawan mempunyai ide inovatof maka ide tersebut akan 

diserahkan tim atau orang lain yang dianggap perusahaan lebih 
mampu. 

STS   TS   S   SS 

50 Saya tidak akan mendapatkan penghargaan walaupun prestasi 
kerja saya baik. STS   TS   S   SS 

51 Keputusan perusahaan meliputi perhatian untuk kepentingan dan 
kesejahteraan jangka panjang karyawan. STS   TS   S   SS 

52 Saya kurang paham dengan tujuan perusahaan. STS   TS   S   SS 
53 Saya rasa, tujuan perusahaan kadang-kadang mengorbankan 

kepentingan karyawan. STS   TS   S   SS 

54 Sepengetahuan saya, perusahaan hanya memiliki tujuan jangka 
pendek. STS   TS   S   SS 

55 Atasan saya selalu memotivasi bawahannya untuk mencapai 
target kerja STS   TS   S   SS 

56 Bagi saya,  keluar dari perusahaan merupakan tindakan terbaik 
untuk meningkatkan kesejahteraan. STS   TS   S   SS 

57 Saya percaya, karyawan yang pindah kerja merugikan perusahaan 
tempat ia bekerja. STS   TS   S   SS 

58 Apapun kondisi perusahaan, saya akan tetap bertahan di 
perusahaan. STS   TS   S   SS 
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59 Menurut saya, keluarnya karyawan dari perusahaan akan 
menghambat kemajuan perusahaan. STS   TS   S   SS 

60 Menurut saya, karyawan perlu keluar dari perusahaan ini untuk 
mempercepat karier kerjanya. STS   TS   S   SS 

61 Dengan kondisi perusahaan sekarang ini terlintas dalam pikiran 
saya untuk berhenti bekerja di perusahaan ini. STS   TS   S   SS 

62 Bagi saya, hasil yang saya peroleh di perusahaan menyebabkan 
saya semakin ingin pindah kerja ke perusahaan lain. STS   TS   S   SS 

63 Dengan kehidupan perusahaan seperti ini, tidak pernah terlintas 
dalam pikiran saya untuk berhenti bekerja. STS   TS   S   SS 

64 Saya yakin akan memperoleh kehidupan perusahaan yang lebih 
baik apabila menerima tawaran pekerjaan dari perusahaan lain. STS   TS   S   SS 

65 Saya memiliki keyakinan bahwa tidak ada perusahaan lain yang 
baik selain perusahaan ini.  STS   TS   S   SS 

66 Saya percaya niat saya keluar dari perusahaan ini tidak 
merugikan perusahaan. STS   TS   S   SS 

67 Saya merasa sudah mapan bekerja di perusahaan ini. STS   TS   S   SS 
68 Menurut saya, karyawan yang pindah kerja belum tentu 

mendapatkan penghasilan yang lebih baik. STS   TS   S   SS 

69 Saya yakin, karir kerja saya akan meningkat apabila saya tetap 
bekerja di perusahaan ini. STS   TS   S   SS 

70 Saya tidak akan mendapatkan cercaan dari teman-teman apabila 
pindah pekerjaan. STS   TS   S   SS 

71 Tidak seharusnya saya menerima tawaran pekerjaan dari 
perusahaan lain. STS   TS   S   SS 

72 Menurut saya keputusan untuk keluar dari perusahaan ini, tidak 
bertentangan dengan peraturan pemerintah. STS   TS   S   SS 

73 Tidak seharusnya saya menerima tawaran pekerjaan dari 
perusahaan lain. STS   TS   S   SS 

74 Menurut saya, rasa ingin pindah ke perusahaan lain tidak dilarang 
oleh agama. STS   TS   S   SS 

75 Saya akan dicap sebagai pengkhianat apabila pindah ke 
perusahaan lain. STS   TS   S   SS 

76 Untuk meningkatkan karier, biasanya saya menerima tawaran 
dari perusahaan lain. STS   TS   S   SS 

77 Pindah kerja merupakan hal yang biasa dilakukan oleh seorang 
karyawan yang ingin maju. STS   TS   S   SS 

78 Saya percaya bahwa pindah kerja perusahaan lain akan 
membahagiakan keluarga saya STS   TS   S   SS 

79 Saya yakin secara hukum sah-sah saja orang yang pindah kerja ke 
perusahaan lain. STS   TS   S   SS 
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80 Menurut saya, pindah kerja ke perusahaan lain melanggar 
kebijaksanaan perusahaan. STS   TS   S   SS 

81 Saya percaya apabila saya pindah kerja saya akan dihantui 
perasaan berdosa telah merugikan perusahaan. STS   TS   S   SS 

82 Jika ada tawaran perkerjaan dari  perusahaan lain saya akan 
menerima. STS   TS   S   SS 

83 Saya tidak pernah mencari informasi tentang lowongan 
pekerjaan. STS   TS   S   SS 

84 Dengan kondisi seperti saat ini, saya berusaha pindah ke 
perusahaan lain. STS   TS   S   SS 

85 Saya merasa yakin kemampuan yang saya miliki tidak sesuai 
dengan pekerjaan saya di perusahaan ini sehingga saya berniat 
untuk pindah pekerjaan. 

STS   TS   S   SS 

86 Saya yakin bahwa banyak perusahaan lain yang membutuhkan 
orang yang meiliki keterampilan seperti saya. STS   TS   S   SS 

87 Saya merasa hanya perusahaan ini yang menghargai kemampuan 
saya sehingga saya enggan untuk meninggalkan perusahaan. STS   TS   S   SS 

88 Saya sering mencari informasi pekerjaan di tempat teman saya 
bekerja. STS   TS   S   SS 

89 Saya tidak peduli kalau teman saya memberitahukan tentang 
adanya lowongan pekerjaan di perusahaannya STS   TS   S   SS 

90 Saya percaya sudah tidak ada lagi peluang pekerjaan di 
perusahaan lain. STS   TS   S   SS 
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LAMPIRAN F 
Norma Kategorisasi 
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Norma Kategorisasi Persepsi terhadap Budaya Organisasi 

 

Aitem Valid  : 55     Skor skala : 1, 2, 3,4 

 

Mean Empirik (ME) :142, 41 

Mean Hipotetik(MH) : 55 x ( = 55 x 2,5 = 137, 5 

 

Skor tertinggi 4 x 55 = 220 

Skor terendah 1 x 55 = 55 

 

Rentang Skor  = 220 - 55 = 165 

SD =   = 27, 5 

MH + 3 SD = 137, 5 + (3 x 27, 5)  = 137, 5 + 82, 5 = 220 

MH + 2 SD = 137, 5 + (2 x 27, 5) = 137, 5 + 55  = 192, 5 

MH + 1 SD = 137, 5 + (1 x 27, 5) = 137, 5 + 27, 5 =165 

MH - 1 SD = 137, 5 - (1 x 27, 5) = 137, 5 – 27, 5 = 110 

MH – 2 SD = 137, 5 - (2 x 27, 5) =137, 5 – 55  =82, 5 

MH – 3 SD = 137, 5 - (3 x 27, 5) = 137, 5 – 82, 5 = 55 

 

Skor Kriteria Frekuensi 

( ∑ N) 

Prosentase 

(%) 

Rerata 

Empirik 

192, 5 ≤ X <220 Sangattinggi    

165     ≤ X < 192, 5 Tinggi 15 21, 4 %  

110     ≤ X <165 Sedang 48 68, 6% 142, 41 

82, 5   ≤ X <110 Rendah 7  10     %  

55       ≤ X <82, 5 SangatRendah    

Jumlah 70 100 %  

Tabel Kategori, Frekuensi, dan Persentase Persepsi terhadap Budaya 

Organisasi 
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Norma Kategorisasi Intensi Turn Over 

 

Aitem Valid  : 35     Skorskala : 1, 2, 3,4 

 

Mean Empirik (ME) : 85, 61 

Mean Hipotetik(MH) : 35 x ( = 35 x 2,5 = 87, 5 

 

Skor tertinggi 4 x 35 = 140 

Skor terendah 1 x 35 =   35 

 

Rentang Skor  = 140 - 35 = 105 

 

SD =   = 17, 5 

 

MH + 3 SD = 87, 5 + (3 x 17, 5)  = 87, 5 + 52, 5 = 140 

MH + 2 SD = 87, 5 + (2 x 17, 5) = 87, 5 + 35 = 122, 5 

MH + 1 SD = 87, 5 + (1 x 17, 5) =87, 5 + 17, 5 = 105 

MH - 1 SD = 87, 5 - (1 x 17, 5) =87, 5 – 17, 5 = 70 

MH – 2 SD = 87, 5 - (2 x 17, 5) = 87, 5 – 35 = 52, 5 

MH – 3 SD = 87, 5 - (3 x 17, 5) = 87, 5 – 52, 5 = 35 

 

Skor Kriteria Frekuensi 

( ∑ N) 

Persentase 

(%) 

Rerata 

Empirik 

122, 5 ≤ X <140 Sangattinggi 7 10      %  

105     ≤ X < 122, 5 Tinggi 10 14, 3 %  

70  ≤ X <105 Sedang 42 60      % 85, 61 

52, 5   ≤ X <70 Rendah 11 15, 7 %  

35       ≤ X <52, 5 SangatRendah    

Jumlah 70 100 %  

Tabel Kategori, Frekuensi, dan Persentase Intensi Turn Over 
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LAMPIRAN G 
Dokumentasi Surat Ijin & Surat Bukti Penelitian 
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