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ABSTRAKSI 

 

 

Stres kerja dan intention to leave merupakan aspek penting yang harus 
diperhatikan oleh pihak manajemen dalam suatu perusahaan agar terhindar dari 
masalah umum yang sering terjadi, misalnya seperti pergerakan perputaran karyawan 
(turnover). Untuk menghindari atau meminimalkan kedua hal tersebut maka 
diperlukan adanya komitmen yang kuat dari dalam diri masing-masing karyawan 
terhadap perusahaan, karena dengan komitmen yang ada maka tujuan perusahaan 
akan tercapai dengan mudah.  

Jumlah karyawan bagian instalasi PT. Intisel Prodaktifakom Surabaya 
sebanyak 35 orang dengan jenis kelamin semuanya laki-laki, seluruh karyawan 
tersebut dijadikan sampel dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode kuantitatif dengan memakai teknik analisis jalur program AMOS 4.01 
dan program SPSS 11,5. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh langsung yang signifikan 
antara stres kerja terhadap intention to leave dengan nilai critical ratio sebesar 2,257 
dan tingkat signifikansi 0,024, stres kerja terhadap komitmen organisasi dengan nilai 
critical ratio sebesar -3,358 dengan tingkat signifikansi 0,001, komitmen organisasi 
terhadap intention to leave dengan nilai critical ratio sebesar -2,14 dengan tingkat 
signifikansi 0,032). Hasil penelitian juga menunjukkan adanya pengaruh tidak 
langsung antara stres kerja terhadap intention to leave yang diintervensi oleh 
komitmen organisasi dengan nilai Standardized Coefficient sebesar 0,17, sedangkan 
pengaruh langsung stres kerja terhadap intention to leave memiliki nilai Standardized 
Coefficient sebesar 0,36, nilai ini lebih besar daripada nilai koefisien tidak 
langsungnya. Sehingga menunjukkan bahwa stres kerja saja sudah dapat 
meningkatkan intention to leave dan tidak perlu melalui variabel komitmen 
organisasi. 

 
Kata Kunci : Stres kerja, komitmen organisasi, intention to leave, analisis jalur (Path 
Analysis). 
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