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ABSTRAK 

Keinginan Pindah Kerja ditinjau dari Kepuasan Kerja, Komitmen 

Organisasi dan Karakteristik Individu Karyawan Rumah Sakit Wates 

Husada 

 

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh kepuasan kerja, komitmen 

organisasi dan karakteristik individu terhadap keinginan pindah kerja. Penelitian 

ini menggunakan metode analisa regresi berganda menggunakan SPSS. Populasi 

dalam penelitian ini adalah 103 karyawan. Dengan batas toleransi kesalahan 5%, 

maka besar sampling adalah 82 responden. Sampling sejumlah 82 responden 

diambil dengan metode stratifikasi random sampling. Pengambilan sampling di 

bedakan berdasarkan pekerjaan responden lalu diambil prosentase secara 

proporsional di tiap pekerjaan sehingga sampling merepresentasikan populasi 

yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah kepuasan kerja berpengaruh signifikan 

negatif terhadap keinginan pindah kerja, komitmen organisasi berpengaruh 

signifikan negatif terhadap keinginan pindah kerja dan karakter individu yang 

diwakili oleh variabel status pernikahan berpengaruh signifikan negatif terhadap 

keinginan pindah kerja. Hasil lain dari penelitian ini adalah bahwa secara umum 

kepuasan kerja responden tinggi (72,2%), tetapi untuk dimensi kepuasan gaji 

memiliki tingkat kepuasan yang rendah (37,3%). Komitmen organisasi responden 

juga tinggi (69,8%), dengan komitmen keberlanjutan memiliki tingkat komitmen 

yang paling tinggi (79,8%). Keinginan pindah kerja responden memiliki 

perbedaan yang tipis antara responden yang memiliki keinginan pindah kerja 

dengan yang tidak memiliki keinginan pindah kerja yaitu 53% memiliki keinginan 

pindah kerja, 47% responden tidak memiliki keinginan pindah kerja. Kesimpulan 

berdasarkan penelitian ini adalah bahwa kepuasan kerja, komitmen organisasi dan 

karakter individu yang diwakili oleh status pernikahan memiliki pengaruh 

signifikan negatif terhadap keinginan pindah kerja.  

Kata Kunci : kepuasan kerja, komitmen organisasi, karakteristik individu, 

keingina pindah kerja 
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