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ABSTRAKSI 

 

 Sumber daya manusia merupakan partner strategis perusahaan dalam arti 
bahwa semua lini operasi perusahaan tidak akan berjalan tanpa didukung sumber 
daya manusia. Keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. 
Karyawan merupakan anggota perusahaan yang diharapkan berperan serta dalam 
mesukseskan tujuan perusahaan. Untuk tiu perusahaan seharusnya mengelola para 
karyawan agar karyawan merasa puas terhadap pekerjaannya dan memiliki tingkat 
komitmen yang tinggi terhadap perusahaan. 
 Sikap puas atau tidak puas karyawan dan tinggi atau rendahnya komitmen 
karyawan terhadap organisasi dapat dilihat dari keinginan karyawan untuk pindah 
kerja ke tempat lain (turnover intention). Karenanya penelitian ini dilakukan untuk 
mengetahui ada atau tidaknya pengaruh kepuasan kerja (X1) dan komitmen organisasi 
(X2) terhadap turnover intention (Y) pada karyawan PD BPR Bank Daerah 
Lamongan serta untuk mengetahui dari kedua variabel tersebut yang berpengaruh 
dominan terhadap turnover intention pada karyawan PD BPR Bank Daerah 
Lamongan. 
 Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah 
karyawan PD BPR Bank Daerah yang berjumlah 70 orang. Metode yang digunakan 
adalah metode sensus. Analisis didasarkan pada data-data yang diperoleh dari hasil 
kuesioner yang disebarkan. Prosedur yang dilakukan adalah menilai hasil kuesioner 
dan mengelolanya.Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 
linier berganda. Hasil dari Regresi linier berganda menghasilkan persamaan Y = 
6.151- 0.477 X1- 0.539 X2. Sedangkan berdasarkan hipotesis pertama dengan uji F 
korelasi sebesar 65.917 yang berarti kepuasan kerja (X1) dan komitmen organisasi 
(X2) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap turnover intention 
(Y). Untuk uji t nilai signifikansi thitung lebih kecil dari 0.05 yang berarti bahwa 
kepuasan kerja (X1) dan komitmen organisasi (X2) secara parsial berpengaruh secara 
signifikan terhadap turnover intention. 
 Hipotesis kedua menyatakan bahwa komitmen organisasi merupakan variabel 
yang berpengaruh dominan terhadap turnover intention. Dengan hasil perhitungan 
nilai beta kepuasan kerja sebesar -0.411 dan komitmen organisasi sebesar -0.556 yang 
berarti bahwa variabel komitmen organisasi merupakan variabel yang berpengaruh 
dominan karena mempunyai nilai beta terbesar. Berdasarkan hasil tersebut maka 
kepuasan kerja dan komitmen organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
turnover intention. 
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