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Transaksional, Pengembangan Karir dan Kompensasi terhadap Turnover 

Intentions Karyawan di PT. Sakalaguna Semesta Tuban melalui Komitmen 

Organisasional sebagai Variabel Intervening. Magister Manajemen Program 

Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya. 

 

Ditengah era globalisasi dan banyak perusahaan bermunculan, setiap 
orang bebas memilih pekerjaan yang mereka kehendaki, masing – masing 
perusahaan harus siap menerima turnover intentions dari karyawan, karena 
apabila tidak siap maka akan berdampak negatif dalam organisasi perusahaan 
tersebut, banyak faktor pengaruh yang menyebabkan turnover intentions, 
diantaranya adalah kepemimpinan transaksional, pengembangan karir, 
kompensasi dan masih banyak lagi. Rumusan masalah dalam penelitian ini : 1) 
Apakah masing – masing variabel kepemimpinan transaksional, pengembangan 
karir dan kompensasi berpengaruh langsung secara signifikan terhadap turnover 
intentions?, 2) Apakah masing – masing variabel kepemimpinan transaksional, 
pengembangan karir, kompensasi berpengaruh tidak langsung secara signifikan 
terhadap turnover intentions melalui komitmen organisasional? 

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sensus. Analisis data dilakukan dengan uji validitas dan uji reliabilitas dan 
menggunakan analisis jalur. Langkah – langkah yang dilakukan adalah : 1) Uji 
asumsi model dimana asumsi yang harus dipenuhi adalah :1)Multikolinieritas 
data, 2)Heteroskedasitas, 4)Analisis jalur dengan SPSS 

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh hasil sebagai berikut : 1) 
Terdapat pengaruh langsung dan signifikan dari variabel kepemimpinan 
transaksional mempunyai koefisien jalur sebesar -0,345 dan kompensasi 
mempunyai koefisien jalur -0,333 terhadap turnover intentions. 2) Terdapat 
pengaruh tidak langsung dan signifikan dari variabel kepemimpinan transaksional 
mempunyai koefisien jalur -0,131; pengembangan karir mempunyai koefisien 
jalur -0,164 dan kompensasi mempunyai koefisien jalur -0,183 terhadap turnover 
intentions melalui komitmen organisasional sebagai variabel intervening. Saran 
bagi perusahaan adalah : dalam mengurangi turnover intentions pada karyawan 
PT. Sakalaguna Semesta Tuban, sebaiknya pihak manajemen lebih menekankan 
pada penerapan kepemimpinan transaksional dan kompensasi yang harus 
dilaksanakan secara baik dan benar supaya bisa menciptakan komitmen 
organisasional pada diri karyawan, dengan begitu bisa mengurangi turnover 
intentions.  
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