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PENGARUH KOMPENSASI DAN PENGEMBANGAN KARIR TERHADAP 

TURNOVER INTENTION DENGAN MEDIASI KEPUASAN KERJA 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompensasi dan pengembangan 

karir terhadap turnover intention dengan mediasi kepuasan kerja.Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif.Sampel dalam penelitian ini adalah dosen di 

Fakultas Bidang Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang 

berjumlah 70 responden.Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan 

dengan pertimbangan tertentu.Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner 

yang dibagikan kepada responden.Hasil penelitian menjelaskan bahwa pertama 

kompensasi dan pengembangan karir memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan kerja, kedua kompensasi tidak memiliki pengaruh terhadap 

turnover intention, tetapi pengembangan karir dan kepuasan kerja memiliki pengaruh 

negatif dan signifikan terhadap turnover intention.Ketiga kepuasan kerja dapat 

memediasi pengaruh kompesasi terhadap turnover intention dan kepuasan kerja juga 

dapat memediasi pengaruh pengembangan karir terhadap turnover intention. 

Kata Kunci: Kompensasi, Pengembangan Karir, Turnover intention, Kepuasan Kerja 

 

Abstract 

This study aims to determine the effect of compensation and career development on 

turnover intention by mediating job satisfaction. This study uses a quantitative 

approach. The sample in this study was a lecturer at the Faculty of Health Sciences, 

Muhammadiyah University of Surakarta, totaling 70 respondents. The sampling 

technique in this study used purposive sampling, namely the sampling technique 

carried out with certain considerations. The data collection method uses a 

questionnaire that is distributed to respondents. The results of the study explain that 

firstly compensation and career development have a positive and significant effect on 

job satisfaction, secondly compensation has no effect on turnover intention, but 

career development and job satisfaction have a negative and significant effect on 

turnover intention. The three job satisfaction can mediate the effect of compensation 

on turnover intention and job satisfaction can also mediate the effect of career 

development on turnover intention. 

Keywords: Compensation, Career Development, Turnover Intention, Job Satisfaction 
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1. PENDAHULUAN 

 Turnover Intention adalah pengunduran diri secara sukarela atau tidak 

sukarela karyawan pada suatu organisasi (Celik & Findikli, 2016).Turnover 

intention merupakan keinginan untuk meningggalkan organisasi yang dapat 

dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya yaitu  keinginan untuk memiliki 

pekerjaan yang lebih baik. Turnover intention dapat menjadi turnover yang nyata 

berupa realisasi karyawan untuk pindah pada organisasi lainnya (Zagladi et al., 

2015).Secara umum, turnover intention ialah niat karyawan untuk berhenti atau 

meninggalkan organisasi tempat dia bekerja (Liang, 2018).Pada saat ini turnover 

intention menjadi masalah kritis bagi setiap organisasi.Organisasi harus 

memastikan untuk dapat mempertahankan karyawannya terutama yang selalu 

memberikan kontribusi untuk kesejahteraan organisasi.Sebab, apabila turnover 

intention dibiarkan terjadi dapat menyebabkan penurunan produktivitas dan 

kualitas layanan yang dapat mempengaruhi omset organisasi (Alkahtani, 2015). 

 Kompensasi adalah segala bentuk imbalan yang berwujud dan tidak berwujud 

yang diberikan pemberi kerja pada karyawan sebagai bagian dari hubungan kerja 

(Muguongo et al., 2015).Bagi organisasi kompensasi sangat berharga karena dapat 

mencerminkan usaha organisasi dalam mempertahankan dan meningkatkan 

kesejahteraan karyawan.Kompensasi yang tidak layak dapat menyebabkan 

penurunan motivasi kerja, pretasi kerja, kepuasan kerja karyawan dan berpotensi 

keluar dari organisasi (Herlintati, 2020). Namun, apabila organisasi selalu 

memberi kompensasi yang layak pada karyawan sebagai bentuk balas jasa maka 

akan membentuk kepuasan kerja dan peningkatan kinerja karyawan (Larasati, 

2018). 

 Karir merupakan proses seseorang karyawan yang menggambarkan kegiatan 

atau usaha dalam mencapai tujuan, alur jabatan dan pekerjaan sesuai dengan 

tujuan karirnya sendiri (Busro, 2018). Organisasi memberikan peluang karir untuk 

karyawan, agar lebih profesional dalam bekerja dan dapat meningkatkan karir 

karyawan ke posisi yang lebih baik (Jauragui & Olivos, 2018).Pengembangan 

karir menjadi salah satu permasalahan yang sulit untuk dilakukan secara efektif 

bagi karyawan dan organisasi.Pengembangan karir merupakan tanggungjawab 
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bersama antara karyawan dan organisasi.Karyawan  harus dapat menilai dirinya 

sendiri dalam mencari peluang, kendala, pilihan, konsekuensi, program pelatihan 

atau pendidikan untuk membekali diri mereka dalam memenuhi kebutuhan 

keterampilan, sikap dan pengetahuan. Sementara  organisasi perlu melakukan 

proses berkelanjutan dalam mempersiapkan, melaksanakan dan memantau rencana 

karir yang dilakukan oleh karyawan. Organisasi yang mampu memperhatikan 

perencanaan dan pengembangan karir akan berpeluang tinggi mendapatkan 

keuntungan melalui produktivitas karyawan yang terlatih, terampil dan berbakat 

(Gyansah & Guantai, 2018). 

 Kepuasan kerja adalah evaluasi subjektif yang unik dari seseorang terhadap 

pekerjaannya yang dapat bersifat positif ataupun negatif (Celik & Findikli, 

2016).Kepuasan kerja menjadi komponen penting dalam memotivasi dan 

mendorong karyawan untuk mencapai kinerja yang lebih baik (Raziq & 

Maulabakhsh, 2015).Kepuasan kerja dinilai sebagai perasaan emosional karyawan 

terhadap berbagai faktor yang mempengaruhinya, seperti sifat dari pekerjaan, 

upah, promosi, pengawasan dan hubungan rekan kerja (Dhurup et al, 2016). 

Karyawan yang tidak puas di tempat kerja, cenderung kurang berkomitmen 

terhadap organisasi dan akan mencari peluang untuk berhenti. Namun apabila 

peluang tidak tersedia, maka mereka mungkin akan menarik diri secara emosional 

dari organisasi. Sehingga kepuasan kerja menjadi hal penting dalam menilai 

turnover intention karyawan (Hashim, 2015). 

 

2. METODE 

 Penelitian ini termasuk dalam penelitian asosiatif kausal dengan 

menggunakan metode kuantitatif.Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

turnover intention, variabel independen dalam penelitian ini ialah pengembangan 

karir dan kompensasi, serta variabel mediasi dalam penelitian ini yaitu kepuasan 

kerja.Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer.Metode 

pengumpulan data yang digunakan melalui studi lapangan berupa kuesioner yang 

disebarkan dan di isi oleh responden.Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh 

dosen yang aktif mengajar di Fakultas Bidang Ilmu Kesehatan Universitas 
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Muhammadiyah Surakarta yang terdiri dari dosen FK, FKG dan FIK.Sampel 

penelitian yang digunakan sebanyak 70 responden.Berdasarkan tinjauan pustaka 

maka kerangka pemikiran dalam penelitian sangat dibutuhkan sebagai landasan 

atau alur untuk berpikir dalam menyusun hipotesis penelitian.Secara lengkap 

kerangka penelitian dapat diliat pada gambar berikut : 

 

 H3  

  

 H1 H6 

 

 H5 

                                   H2      H7  

             H4 

 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran 

 Dalam penelitian ini terdapat beberapa pengujian untuk menentukan 

kelayakan hasil penelitian.Diantaranya yaitu uji instrumen yang terdiri dari uji 

validitas dan uji reliabilitas.Metode yang digunakan untuk menguji validitas 

adalah dengan Confirmatory Factor Analysis (CFA) dengan menggunakan SPSS. 

Dari analisis ini diketahui nilai rasio kecukupan sampel dengan menggunakan 

analisis faktor pada kolom correlation matrix dan untuk validasi setiap item akan 

dinyatakan valid apabila memiliki nilai loading factor/component matix lebih 

besar dibandingkan 0,50. Uji reliabilitas diukur dengan menggunakan uji statistics 

Cronbach Alpha. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan 

nilai Cronbach Alpha > 0,60. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan 

metode analisis jalur (path analysis). 
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Pengembangan 
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Kepuasan Kerja 

Turnover Intention 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Deskripsi Responden 

3.1.1 Deskripsi responden berdasarkan usia, dapat dilihat pada tabel 1 

sebagai berikut : 

Usia Frekuensi Persentase (%) 

21 – 35 tahun 29 41,4 

36 – 45 tahun 25 35,7 

46 – 65 tahun 16 22,9 

Jumlah 70 100,00 

Sumber: data primer yang diolah, 2020 

 Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa mayoritas responden berusia antara 

21 sampai 35 tahun sebanyak 29 orang (41,4%)  dan paling sedikit berusia antara 

46 sampai 65 tahun  yaitu sebesar 16 responden (22,9%). 

3.1.2 Deskripsi responden berdasarkan lama bekerja, dapat diliahat pada 

tabel 2 sebagai berikut : 

Sumber: data primer yang diolah, 2020 

 Berdasarkan tabel 2 menunjukkan mayoritas  lamakerja responden yaitu 

antara 1 sampai dengan 5 tahun sebanyak 22 responden (31,4%) dan  paling 

sedikit lama kerja responden antara 11 sampai dengan 15 tahun sebesar 7 

responden (10,0%). 

 

 

Lama Kerja Frekuensi Persentase (%) 

1 – 5  tahun 22 31,4 

6 – 10 tahun 17 24,3 

11 – 15 tahun 7 10,0 

16 – 20 tahun 13 18,6 

> 21 tahun 11 15,7 

Jumlah 70 100,00 
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3.1.3 Deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada 

tabel 3 sebagai berikut : 

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%) 

Laki-laki 18 25,7 

Perempuan 52 74,3 

Jumlah 70 100,00 

Sumber: data primer yang diolah, 2020 

 Berdasarkan tabel 3 menunjukkan mayoritas responden yang bekerja adalah 

perempuan 52 responden (74,3%) dan responden laki-laki 18 (25,7%). 

3.1.4 Deskripsi responden berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat 

pada tabel 4 sebagai berikut : 

Tingkat Pendidikan Frekuensi Persentase (%) 

S2 60 85,7 

S3 10 74,3 

Jumlah 70 100,00 

Sumber: data primer yang diolah, 2020 

 Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden di 

dominasi S2 sebanyak 60 (85,7%) dan pendidikan S3 sebesar 10 responden 

(74,3%). 

3.2 Deskripsi Data Variabel 

3.2.1 Deskripsi jawaban responden berdasarkan turnover intention, dapat 

dilihat pada tabel 5 sebagai berikut : 

Indikator Minimal Maksimal Rata-rata 

Berpikir keluar dari kampus 1 3 1,44 

Meninggalkan kampus apabila fasilitas 

tidak memadai 
1 4 2,09 

Mendapat peluang untuk keluar kampus 1 4 1,71 

Mencari informasi lowongan pekerjaan 1 4 1,39 

Keluar karena mendapatkan gaji yang 

lebih besar 
1 5 2,09 

Rata -Rata 1,744 

Sumber: data primer yang diolah, 2020 
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 Berdasarkan tabel 5 menunjukkan secara keseluruhan jawaban responden 

diperoleh nilai rata-rata 1,744 yang memiliki kecenderungan tidak setuju artinya 

bagi dosen yang bekerja di UMS terutama dibidang ilmu kesehatan tidak memiliki 

keinginan untuk berpindah tempat kerja.Akan tetapi pihak universitas juga perlu 

meningkatkan ataupun memperbaiki fasilitas dan kebijakan pemberian gaji agar 

dosen lebih merasa nyaman karena lebih diperhatikan dan dihargai. 

3.2.2 Deskripsi jawaban responden berdasarkan kompensasi, dapat dilihat 

pada tabel 6 

Sumber: data primer yang diolah, 2020 

 Berdasarkan tabel 6 menunjukkan kompensasi pada jawaban responden secara 

rata-rata memperoleh nilai 4,32 yang berarti jawaban responden setuju artinya 

kompensasi yang diberikan atau dalam hal kebijkannya dianggap sudah lebih baik 

dan memperhatikan dosennya seperti Gaji tepat waktu; Perasaan puas dapat 

tunjangan hari raya; Tunjangan dana pensiun; Tujangan kesehatan dan keluarga; 

Fasilitas yang memadai sehingga dosen dalam bekerja tidak merasa terbebani atau 

memiliki tekanan pada universitas secara tinggi.Akan tetapi harus lebih 

memperhatikan perbaikan fasilitas yang memadai dan mempertahankan pemberian 

gaji yang diberikan tepat waktu agar dapat memotivasi dosen dalam bekerja. 

 

 

 

Indikator Minimum Maksimum Rata-rata 

Gaji tepat waktu 2 5 4,49 

Perasaan puas dapat tunjangan hari 

raya 

3 
5 

4,20 

Tunjangan dana pensiunan 1 5 4,37 

Tujangan kesehatan dan keluarga 1 5 4,40 

Fasilitas yang memadai 3 5 4,14 

Rata Rata 4,32 
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3.2.3 Deskripsi jawaban responden berdasarkan pengembangan karir, dapat 

dilihat pada tabel 7 sebagai berikut : 

Indikator Minimum Maksimum Rata-rata 

Promosi jabatan berdasarkan 

penilaian kinerja 
3 5 4,24 

Hubungan yang baik dengan atasan 

atau teman kerja 

3 
5 4,50 

Keterlibatan atasan 3 5 4,37 

Minat yang besar mengembangkan 

karir 

3 
5 4,36 

Program pengembangan karir 3 5 4,40 

Rata-rata 4,374 

Sumber: data primer yang diolah, 2020 

 Berdasarkan tabel 7 menunjukkan pengembangan karir pada jawaban 

responden secara rata-rata didapat nilai 4,374 yang artinya dosen menjawab setuju 

dari 70 responden. Berarti pengembangan karir yang diterapkan Universitas 

Muhammadiyah Suakarta sudah baik akan tetapi perlu ada peningkatakan dalam 

promosi jabatan dalam proses pengembangan karir. 

3.2.4 Deskripsi jawaban reponden berdasarkan kepuasan kerja, dapat dilihat 

pada tabel 8 sebagai berikut : 

Indikator Minimum Maksimum Rata-rata 

Pekerjaan sesuai dengan kemampuan 3 5 4,54 

Kebanggaan dengan hasil karyanya 3 5 4,64 

Perasaan senang mendapatkan hal 

baru 

3 
5 

4,64 

Dukungan oleh pimpinan 3 5 3,83 

Rata-Rata 4,4125 

Sumber: data primer yang diolah, 2020 

 Berdasarkan tabel 8 menunjukkan kepuasan kerja pada jawaban responden 

secara rata-rata memiliki nilai 4,4125 yang berarti jawaban responden setuju yang 
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menganggap dosen atau responden mendapatkan kepuasan pekerjaan yang baik di 

UMS. Akan tetapi perlu ada peningkatan dalam dukungan pimpinan agar dosen 

merasa lebih termotivasi. 

 

3.3 Uji Instrumen 

3.3.1 Uji Validitas  

 Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah butir-butir kuesioner mampu  

mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas kuesioner menggunakan 

metode anlaisis fakcor. Butir-butir kuesioner dalam satu variable dinyatakan valid  

apabila mempunyai loading factor lebih besar dari 0.50. Berdasarkan hasil uji 

loading factordari beberapa item kuesioner atau indikator tidak semua item 

kuesioner dapat digunakan untuk mengukur variabel dikarenakan beberapa hal 

seperti terjadi nilai ganda (cross loading), indikator tidak berkorelasi dengan 

indikator lainnya dalam satu variabel (tidak terekstrak/mengumpul dalam satu 

kolom). Dari 8 butir kuesioner untuk mengukur variabel turnover intention 

terdapat 5 butir kuesioner yang memiliki nilai loading factor lebih dari 0,5 

sehingga dikatakan valid. Lalu dari 6 item kuesioner kompensasi yang memiliki 

nilai loading factor lebih dari 0,5 ada sebanyak 5 item yang dapat digunakan. 

Kemudian dari 11 item kuesioner variabel pengembangan karir terdapat 5 item 

yang valid dengan nilai loading factor lebih dari 0,5 dan dari 11 item kepuasan 

kerja terdapat 4 item yang valid dengan nilai loading factor lebih dari 0,5. 

3.3.2 Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu butir konsisten dari 

waktu ke waktu dalam mengukur suatu variabel.Reliabiltias kuesioner diuji 

dengan menggunakan metode Cronbach's Alpha.Reliabilitas butir kuesioner 

diketahui dari koefisien Alpha nya. Bila nilai alpha lebih besar dari 0,6 maka butir 

kuesioner dapat dinyatakan reliabel. Sebaliknya bila nilai lebih kecil dari 0,6 maka 

butir kuesioner dinyatakan tidak reliabel. Hasil uji reliabilitas disajikan dalam 

bentuk tabel berikut: 
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Tabel 9 Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner 

Variabel 
Koefisien Alpha 

(nilai minimal = 0,6) 
Keterangan 

Turnover Intention 0,810 Reliabel 

Kompensasi 0,840 Reliabel 

Pengembangan Karir 0,783 Reliabel 

Kepuasan kerja 0,691 Reliabel 

Sumber: data primer yang diolah, 2020 

 Berdasarkan hasil uji reliabilitas diketahui variabel  turnover intention, 

kompensasi, pengembangan karir dan kepuasan kerja valid dan mempunyai nilai 

reliabiltias lebih besar dari 0,60 sehingga dapat disimpulkan semua butir kuesioner 

tersebut reliabel digunakan dalam mengambil data. 

 

3.4 Uji Data 

3.4.1 Analisis Regresi Model I  

 Analisa regresi model I digunakan untuk menguji model hubungan antara 

pengaruh kompensasi dan pengembangan karir terhadap kepuasan kerja. Hasil 

analisis dari persamaan I sebagai berikut : 

Tabel 10 

Hasil Analisis Regresi (Model 1) 

Model Koefisien 

β 

t Sig. Keterangan 

Konstanta 7,420    

Kompensasi (X1) 0,202 2,972 0,004 Signifikan 

Pengembangan Karir (X2) 0,269 3,270 0,002 Signifikan 

F  18,729   

Sig.  0,000  Signifikan 

Adjusted r Square  0,339   

Sumber: data primer yang diolah, 2020 



11 
 

 Uji koefisien determinasi (R2) bertujuan untuk menjelaskan kemampuan 

variabel prediktor dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen.Tabel 10 

menunjukkan bahwa koefisien determinasi ditunjukkan oleh nilai Adjusted R2, 

nilai Adjusted R2 sebesar 0,339 menunjukkan bahwa pengaruh kompensasi dan 

pengembangan karir mampu menjelaskan kepuasan kerja sebesar 33,9 %, 

sedangkan sisanya (100 – 33,9 %) = 66,1 % lainnya dijelaskan oleh variabel lain 

diluar model.  

 Berdasarkan tabel 10 hasil nilai F hitung model persamaan 1 diperoleh 

sebesar 18,729 dengan taraf signifikansi sebesar 0,0000. Tampak bahwa nilai 

signifikansi lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan F hitung pada model 

kompensasi dan pengembangan karir signifikan. Berdasarkan hasil output uji F 

dapat disimpulkan bahwa kompensasi dan pengembangan karir berpengaruh 

secara simultan terhadap kepuasan kerja.Selain itu didapatkan nilai df= 67 

sehingga nilai t-tabel adalah 2,76. 

 Berdasarkan dari hasil uji regresi diatas dapat diambil beberapa kesimpulan 

sebagai berikut, pertama, dari tabel 10 diketahui nilai signifikansi (Sig) variabel 

kompensasi adalah 0,004, dan t-hitung sebesar 2,972 dikarenakan nilai signifikasi 

< 0.05 dan nilai t-hitung > t-tabel 1,994 maka dapat simpulkan kompensasi 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja.Kedua, diketahui nilai signifikansi 

(Sig) variabel pengembangan karir adalah 0,002, dan t-hitung sebesar 3,270 

dikarenakan nilai signifikasi < 0.05 dan nilai t-hitung > t-tabel 1,994 maka dapat 

simpulkan pengembangan karir berpengaruh terhadap kepuasan kerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

3.4.2 Analisis Regresi Model 2 

 Analisa regresi model II digunakan untuk menguji model hubungan antara 

pengaruh kompensasi, pengembangan karir dan kepuasan kerja terhadap turnover 

intention. Hasil analisis ujian data persamaan II sebagai berikut : 

Tabel 11 

Hasil Analisis Regresi (Model II) 

Model Koefisien β t Sig. Keterangan 

Konstanta 29,452    

Kompensasi (X1) -0,040 -0,317 0,752 Signifikan 

Pengembangan Karir (X2) -0,371 -2,420 0,018 Signifikan 

Kepuasan Kerja (Z) -0,670 -3,162 0,002 Signifikan 

F  13,150   

Sig.  0,000  Signifikan 

Adjusted r Square  0,346   

Sumber: data primer yang diolah, 2020 

 Uji koefisien determinasi (R2) bertujuan untuk menjelaskan kemampuan 

variabel prediktor dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen.  Tabel 11 

menunjukkan bahwa koefisien determinasi ditunjukkan oleh nilai Adjusted R2, 

nilai Adjusted R2 sebesar 0,346 menunjukkan bahwa pengaruh kompensasi,  

pengembangan karir dan kepuasan kerja mampu menjelaskan turnover intention 

sebesar 34,6 %, sedangkan sisanya (100 – 34,6 %) = 65,4% lainnya dijelaskan 

oleh variabel lain diluar model.  

 Hasil nilai F hitung model persamaan II diperoleh sebesar 13,150 dengan taraf 

signifikansi sebesar 0,000. Tampak bahwa nilai signifikansi kurang dari 0,05 yang 

menunjukkan F hitung signifikan. Berdasarkan hasil output uji F dapat 

disimpulkan bahwa kompensasi, pengembangan karir dan kepuasan kerja 

berpengaruh signifikan secara simultan terhadap turnover intention. Selain itu 

didapatkan nilai df= 66 sehingga nilai t-tabel adalah 2,76. 
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 Berdasarkan dari hasil uji regresi diatas dapat diambil beberapa kesimpulan 

sebagai berikut, pertama dari tabel 11 diketahui nilai signifikansi (Sig) variabel 

kompensasi adalah -0,752, dan t-hitung sebesar -0,317 dikarenakan nilai 

signifikasi> 0,05 atau t hitung <t-tabel 1,994 maka dapat simpulkan kompensasi 

tidak berpengaruh signifikan terhadap turnover intention. Kedua, diketahui nilai 

signifikansi (Sig) variabel pengembangan karir adalah 0,018, dan t-hitung sebesar 

-2,420 ˂ t tabel -1,994 dikarenakan nilai signifikasi t-tabel maka dapat simpulkan 

pengembangan karir  berpengaruh signifikan terhadap turnover intention. Ketiga, 

diketahui nilai signifikansi (Sig) variabel kepuasan kerja adalah 0,002, dan t-

hitung sebesar -3,162 ˂ t tabel -1,994 dikarenakan nilai signifikasi t-tabel maka 

dapat simpulkan kepuasan kerja  berpengaruh signifikan terhadap turnover 

intention. 

 

3.5 Analisis Jalur (Path Analysis) 

 Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linear 

berganda.Analisis regresi dilakukan sebanyak dua kali.Analisis regresi yang 

pertama untuk mengetahui kekuatan hubungan dari variabel bebas (independent) 

terhadap variabel mediasi (intervening).Analisis regresi yang kedua untuk 

mengetahui kekuatan hubungan dari variabel bebas (indenpendent) terhadap 

variabel terikat (dependent). 
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3.5.1 Mendeteksi pengaruh kepuasan kerja dalam memediasi kompensasi 

terhadap turnover intention 

 Dari hasil output SPSS 20.0 di bawah ini untuk hasil koefisien dan standar 

erorr model pertama (1) dan model kedua (2) di peroleh persamaan sebagai 

berikut: 

 Kemudiaan diperoleh nilai koefisien mediasi a x b = 0,202 x -0,670 = -

0,13534. Pengaruh mediasi yang ditunjukan oleh perkalian koefisien (ab) perlu 

diuji dengan Sobel test sebagai berikut :  

Standar error dari koefisien indirect effect (Sab). 

Sab =  

=            222222
212,0068,0212,0202,0068,0670,0 

 

= 0,0641672005934496
 

Berdasarkan hasil perkalian ab dapat digunakan untuk menghitung t statistik 

pengaruh mediasi dengan rumus sebagai berikut: 

t  = 
9344960641672005,0

0,13534-


Sab

ab

 

 

 

 

 

 

Variabel 

Model Regresi I Model Regresi II 

Koefisien β (a) 
Standar Erorr 

(Sa) 

Koefisien 

β (b) 

Standar 

Erorr 

(Sb) 

Kompensasi 0,202 0,068 -0,040 0,125 

Pengembangan Karir 0,269 0,082 -0,371 0,154 

Kepuasan Kerja   -0,670 0,212 

Dependen Kepuasan Kerja Turnover Intention 
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 Oleh karena t hitung  -2,1645 lebih kecil dari t tabel dengan tingkat 

signifikansi 0,05 yaitu sebesar -1,994, maka dapat disimpulkan bahwa koefisien 

mediasi -0,13534 berpengaruh negatif dan berarti ada pengaruh mediasi kepuasan 

kerja secara signifikan dalam memediasi hubungan kompensasi terhadap turnover 

intention. 

3.5.2Mendeteksi Pengaruh Kepuasan Kerja dalam Memediasi Pengembangan 

Karir terhadap Turnover Intention 

 Dari hasil output SPSS 20.0 di bawah ini untuk hasil koefisien dan standar 

erorr model pertama (1) dan model kedua (2) di peroleh persamaan sebagai 

berikut: 

Variabel 

Model Regresi I Model Regresi II 

Koefisien 

β (a) 

Standar 

Erorr (Sa) 

Koefisien β 

(b) 

Standar 

Erorr (Sb) 

Kompensasi 0,202 0,068 -0,040 0,125 

Pengembangan Karir 0,269 0,082 -0,371 0,154 

Kepuasan Kerja   -0,670 0,212 

Dependen Kepuasan Kerja Turnover Intention 

 Kemudiaan diperoleh nilai koefisien mediasi a x b = 0,269 x -0,670 = -

0,18023. Pengaruh mediasi yang ditunjukan oleh perkalian koefisien (ab) perlu 

diuji dengan Sobel test sebagai berikut :  

Standar error dari koefisien indirect effect (Sab). 

Sab =  

=            222222
212,0082,0212,0269,0082,0670,0 

 

= 0,0810728057982453
 

Berdasarkan hasil perkalian ab dapat digunakan untuk menghitung t statistik 

pengaruh mediasi dengan rumus sebagai berikut: 

t  = 
9824530810728057,0

0,18023-


Sab

ab
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 Oleh karena t hitung  -2,2763 lebih kecil dari t tabel dengan tingkat 

signifikansi 0,05 yaitu sebesar -1,994, maka dapat disimpulkan bahwa koefisien 

mediasi -0,18023 berpengaruh negatif dan berarti ada pengaruh mediasi kepuasan 

kerja secara signifikan dalam memediasi hubungan kompensasi terhadap turnover 

intention. 

 

3.6 Pembahasan  

 Dari hasil beberapa pengujian dan analisis data penelitian diatas akan 

dijelaskan sebagai berikut : 

3.6.1Analisis pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja 

 Hasil uji hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kompensasi 

secara signifikan berpengaruh terhadap kepuasan kerja dengan nilai 0,004 lebih 

kecil dari 0,05.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara statistik kompensasi 

memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Sehingga semakin tinggi 

kompensasi yang diterima maka akan meningkatkan kepuasan kerja dosendi 

Fakultas Bidang Ilmu Kesehatan UMS. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Sulasmi (2017) yang menunjukan bahwa 

kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. 

3.6.2Analisis pengaruh pengembangan karir terhadap kepuasan kerja 

 Hasil uji hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pengembangan 

karir berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja dengan nilai 0,002 

lebih kecil dari 0,05.Secara statistik hal ini menunjukan bahwa pengembangan 

karir memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja.Hal ini 

berarti kepuasan kerja dosen dosen di Fakultas Bidang Ilmu Kesehatan UMS 

dipengaruhi oleh pengembangan karir.Hasil penelitian ini selaras dengan hasil 

penelitian Palupi (2018) yang mengatakan bahwa pengembangan karir memiliki 

pengaruh terhadap kepuasan kerja. 
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3.6.1 Analisis pengaruh kompensasi terhadap turnover intention 

 Hasil uji hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kompensasi 

berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap turnover intention 

dengan nilai 0,752 lebih besar dari 0,05. Hasil penelitian ini secara statistik 

menunjukan bahwa kompensasi memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap turnover intention.Sesuai dengan hasil penelitian Solihin et al. (2019) 

yang mengatakan bahwa variabel kompensasi tidak bepengaruh signifikan 

terhadap variabel turnover intention. Hal ini berarti semakin tinggi atau rendah 

kompensasi yang diterima dosen maka tidak akan mempengaruhisecara drastis 

penurunanturnover intention dosendi Fakultas Bidang Ilmu Kesehatan UMS. 

3.6.4 Analisis  pengaruh pengembangan karir terhadap turnover intention.  

 Hasil uji hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pengembangan 

karir berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap turnover intention dengan 

nilai 0,018 lebih kecil dari 0,05. Secara statistik hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa pengembangan karir memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap 

turnover intention.Hal ini berarti semakin baik perkembangan karir maka semakin 

berkurang turnover intentiondosen di Fakultas Bidang Ilmu Kesehatan UMS.Hasil 

penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Bawono & Lo (2020) yang 

mengatakan bahwa pengembangan karir memiliki pengaruh negatif terhadap 

turnover intention.artinya semakin tinggi perkembangan karir maka akan semakin 

rendah turnover intention. 

3.6.5 Analisis pengaruh kepuasan kerja terhadap turnover intention 

 Hasil uji hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kepuasan kerja 

berpengaruh secara negatif terhadap turnover intention dengan nilai 0,002 lebih 

kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini secara statistik menunjukkan bahwa kepuasan 

kerja memiliki pengaruh negatif terhadap turnover intention. Hal ini berarti 

semakin puas tingkat kepuasan kerja dosen di Fakultas Bidang Ilmu Kesehatan 

UMS terhadap pekerjaannya maka turnover intention akan semakin berkurang 

karena dosen yang puas akan bertahan dengan pekerjaannya dan tidak memiliki 

pikiran-pikiran untuk keluar, berpindah atau mencari alternatif pekerjaan lainnya. 
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Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Nurmalasari (2017) yang 

mengatakan bahwa kepuasan kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap 

keinginan berpindah (turnover intention) dosen profesi di UMS. 

 

3.6.6 Analisis pengaruh kepuasan kerja dalam memediasi hubungan 

kompensasi terhadap turnover intention 

 Hasil analisis jalur yang telah dilakukan menunjukkan bahwa ada pengaruh 

mediasi kepuasan kerja secara signifikan dan negatif dalam memediasi hubungan 

kompensasi terhadap turnover intentiondosen di Fakultas Bidang Ilmu Kesehatan 

UMS. Terbukti dari hasil analisis jalur dengan nilai t hitung  -2,165 lebih kecil dari 

t tabel dengan tingkat signifikansi 0.05 yaitu sebesar -1,994, yang dapat 

disimpulkan bahwa koefisien mediasi -0,13534 signifikan dan berarti ada 

pengaruh negatif dan signifikan pada mediasi kepuasan kerja dalam memediasi 

pengaruh kompensasi terhadap turnover intention. Hasil penelitian sejalan dengan 

hasil penelitian Brahmannanda & Dewi (2020) yang mengatakan kepuasan kerja 

secara parsial dapat memediasi pengaruh kompensasi terhadap turnover 

intention.Yang berarti semakin menarik kompensasi yang ditawarkan maka akan 

semakin tinggi kepuasan kerja karyawannya dan dapat menyebabkan penurunan 

tingkat turnover intention. 

3.6.7 Analisis pengaruh kepuasan kerja dalam memediasi 

hubunganpengembangan karir terhadap turnover intention 

 Hasil analisis jalur yang telah dilakukan menunjukkan bahwa ada pengaruh 

negatif dan signifikan mediasi pada kepuasan kerja dalam memediasi hubungan 

pengembangan karir terhadap turnover intention dosen di Fakultas Bidang Ilmu 

Kesehatan UMS,terbukti dengan hasil analisis jalur dengan nilait hitung  -2,276 

lebih kecil dari t tabel dengan tingkat signifikansi 0.05 yaitu sebesar -1,994, yang 

dapat disimpulkan bahwa koefisien mediasi -0,18023 signifikan dan berarti  ada 

pengaruh negatif dan signifikan pada mediasi kepuasan kerja dalam memediasi 

pengaruh pengembangan karir terhadap turnover intention. Hasil penelitian ini 

sesuai dengan hasil penelitian Palupi (2018) yang mengatakan bahwa terdapat 
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pegaruh kepuasan kerja sebagai mediasi hubungan pengembangan karir terhadap 

turnover intention. 

 

4. Penutup 

4.1 Kesimpulan 

 Dari analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Kompensasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja 

dosen fakultas bidang ilmu kesehatan UMS.  

2. Pengembangan karir memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan kerja dosen fakultas bidang ilmu kesehatan UMS.  

3. Kompensasi memiliki pengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap 

turnover intention dosen fakultas bidang ilmu kesehatan UMS. 

4. Pengembangan karir berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap 

turnover intention dosen fakultas bidang ilmu kesehatan UMS. 

5. Kepuasan kerja memiliki pengaruh secara negatif dan signifikan terhadap 

turnover intention dosen fakultas bidang ilmu kesehatan UMS. 

6. Terdapat pengaruh negatif dan signifikan mediasi kepuasan kerja dalam 

memediasi pengaruh kompensasi terhadap turnover intention dosen fakultas 

bidang ilmu kesehatan UMS. 

7. Terdapat pengaruh negatif dan signifikan  kepuasan kerja dalam memediasi 

pengaruh pengembangan karir terhadap turnover intention dosen fakultas 

bidang ilmu kesehatan UMS. 

4.2 Saran 

 Dari hasil penelitian ini, peneliti dapat memberikan beberapa saran 

diantaranya yaitu : 

1. Manajemen Universitas Muhammadiyah Surakarta, kompensasi 

menjadi strategi yang penting untuk terus diperhatikan dalam menciptakan 

kepuasan kerja dosen. Dengan pemberian kompensasi yang tinggi dapat 

mempertahankan para dosen untuk tetap bekerja di Universitas ini dan 

mencegah terjadinya turnover intention. 
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2. Peneliti selanjutnya, dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan 

variabel kompensasi dan pengembangan karir yang mempengaruhi turnover 

intention dengan mediasi kepuasan kerja, sehingga masih dapat ditambahkan 

variabel lainnya untuk meliti turnover intention. 

3. Bagi penelitian mendatang diharapkan dapat menggunakan sampel 

penelitian yang lebih luas agar diperoleh hasil penelitian yang lebih baik. 

Sehinggga dapat memberikan gambaran yang lebih nyata terhadap turnover 

intention. 
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