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ABSTRAK 

Perpindahan karyawan atau yang bisa disebut turnover ini salah satu faktor 
yang merugikan suatu perusahaan karena dapat menyebabkan pengeluaran biaya 
lagi pada perekrutan karyawan sebagai pengganti karyawan yang telah keluar atau 
pindah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan kepuasan kerja 
(terhadap pekerjaan, rekan kerja, pengembangan karir, upah dan supervisi), 
komitmen (terhadap pekerjaan dan organisasi) dengan intention to leave di Rumah 
Sakit Pura Raharja Surabaya. 

Penelitian ini merupakan penelitian observasional karena peneliti tidak 
memberikan perlakuan kepada responden dan hanya melakukan pengamatan. 
Rancangan bangun penelitian yang digunakan adalah cross sectional study karena 
variabel diukur pada waktu tertentu. 

Hasil dari penelitian ini bahwa nilai signifikasi kepuasan kerja terhadap 
pekerjaan sebesar 0,317, rekan kerja sebesar 0,684, pengembangan karir sebesar 
0,145, upah sebesar 0,218 dan supervisi yaitu sebesar 0,974. Nilai tersebut 
menunjukkan tidak signifikasi dengan intention to leave. Ada 2 yang signifikasi 
yaitu komitmen terhadap pekerjaan dan komitmen terhadap organisasi 
berhubungan dengan intention to leave nilai signifikasi sebesar 0,005 dan 0,003. 
Nilai koef korelasi komitmen terhadap pekerjaan yaitu sebesar 0,395 dan nilai 
koef korelasi komitmen terhadap organisasi sebesar 0,411 yang artinya ada 
hubungan yang cukup kuat antara komitmen terhadap pekerjaan dengan intention 
to leave dan komitmen terhadap organisasi dengan intention to leave. Jadi 
semakin tinggi komitmen terhadap pekerjaan dan semakin tinggi komitmen 
terhadap organisasi, semakin kuat juga hubungan dengan intention to leave. 

Kesimpulan penelitian ini adalah karakteristik karyawan di Rumah Sakit 
Pura Raharja Surabaya mayoritas mempunyai jenis kelamin perempuan. Tingkat 
status perkawinan mayoritas sama yang sudah kawin dan belum kawin. Tingkat 
umur mayoritas adalah yaitu 15-25 tahun dan 26-35 tahun. Tingkat pendidikan 
terakhir mayoritas adalah setingkat Diploma. Tingkat lama kerja mayoritas adalah 
2-4 tahun. Komitmen berperan dengan tingkat intention to leave yang bekerja di 
Rumah Sakit Pura Raharja Surabaya. 
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