
PENGARUH KEPUASAN KERJA TERHADAP NIAT UNTUK 
KELUAR (INTENTION TO LEAVE) PENGEMUDI TAKSI PADA 
TAXI PRIMA JUANDA SURABAYA  
 
HENDRAWAN , TITO  
Pembimbing : Dr. Hj. Dwi Ratmawati, SE., M.Com.  
JOB SATISFACTION ; LABOR TURNOVER  
KKB  KK-2  B 115 / 09  Hen  p  
Copyright : @ 2009 by Airlangga University Library Surabaya  
 
 
 
ABSTRAKSI   
 
 
Sumber daya manusia merupakan aset perusahaan yang paling berharga dan memegang 

peranan yang sangat penting, yaitu menentukan kelangsungan hidup suatu perusahaan, 

sebagai salah satu faktor penentu tercapainya tujuan perusahaan dan sebagai penggerak 

bagi unsur-unsur lainnya dalam melaksanakan suatu proses produksi. Taxi Prima Juanda 

merupakan salah satu perusahaan taksi di Surabaya yang dikelola oleh PRIMKOPAL 

yaitu koperasi TNI-AL yang kepengurusannya dibawah Pangkalan Udara Angkatan Laut 

(Lanudal) Juanda Surabaya. Sebagai sumber daya yang sangat vital bagi Taxi Prima 

Juanda adalah pengemudi taksi, tanpa adanya pengemudi, maka roda bisnis tidak akan 

berjalan yang mengakibatkan kerugian yang besar bagi perusahaan. Perhatian secara 

cermat dan terus menerus yang dapat diberikan oleh pihak manajemen terhadap kepuasan 

kerja karyawan, terutama oleh bagian personalia organisasi, mutlak diperlukan. Hal ini 

terutama untuk menghindari berbagai hambatan yang dapat mengganggu tercapainya 

tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Misalnya, tingginya tingkat absensi dan labor 

turnover karyawan yang merupakan suatu hal yang penting bagi perusahaan untuk 

memikirkan bagaimana mempertahankan karyawan yang dimilikinya Tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 

kepuasan kerja terdiri dari kompensasi, kerja yang secara mental menantang, dan rekan 

sekerja yang mendukung terhadap niat untuk keluar (intention to leave) pengemudi taksi 

pada Taxi Prima Juanda. Untuk mengetahui dari faktor-faktor kepuasan kerja mana yang 

mempunyai pengaruh dominan terhadap niat untuk keluar (intention to leave) pengemudi 

taksi pada Taxi Prima Juanda.   
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Banyaknya populasi dalam penelitian ini sebesar 450 orang, sehingga didapat sampel 

sebesar 82 responden dengan teknik analisis yang  digunakan adalah regresi linier 

berganda, hasil pengujian tersebut adalah sebagai berikut:  

 Y = 2,849 - 0,115 X1 - 0,111 X2 - 0,143 X3 

Hasil penelitian secara bersama-sama variabel kompensasi, kerja yang secara mental 

menantang dan rekan sekerja yang mendukung berpengaruh terhadap niat untuk keluar 

pengemudi taksi pada Taxi Prima Juanda.   

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan maka nilai beta terbesar adalah kompensasi. 

Untuk itu hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa variabel kompensasi mempunyai 

pengaruh yang dominan terhadap niat keluar pengemudi taksi pada Taxi Prima Juanda, 

teruji kebenarannya.  
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