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ABSTRAK 

 

Pengaruh Kepuasan Kerja, Kepemimpinan Dan Hubungan Atasan Bawahan 

terhadap Kinerja Dan Keinginan Keluar Karyawan Pada PT. Pamapersada 

Nusantara Banjarmasin  

 

Perubahan lingkungan bisnis akan membawa dampak perubahan pada 

strategi bisnis.  Untuk dapat bertahan pada kondisi yang secara bertahap 

mengalami perubahan, manajemen perusahaan harus mengubah paradigma 

manajemen tradisional menjadi paradigma manajemen baru yaitu gaya 

manajemen yang mendasarkan pada fleksibilitas, kecepatan, inovasi, dan 

menyeluruh (terintegrasi). Permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan-

perusahaan dewasa ini dalam pengelolaan SDM adalah tingginya tingkat 

keinginan keluar karyawan. Intentions to quit (keinginan keluar) dipicu oleh 

beberapa faktor diantaranya kepuasan kerja, kepemimpinan yang memunculkan 

ketidaknyamanan dalam bekerja, hubungan atasan bawahan (leader member 

exchange) kurang harmonis, dan standar kinerja yang sulit dipenuhi oleh 

karyawan. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis (1) Pengaruh 

kepuasan kerja terhadap keinginan keluar karyawan; (2) Pengaruh kepemimpinan 

terhadap keinginan keluar karyawan; (3) Pengaruh hubungan atasan bawahan 

terhadap keinginan keluar karyawan; (4) Pengaruh kepuasan kerja terhadap 

kinerja karyawan; (5) Pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada; 

(6) Pengaruh hubungan atasan bawahan  terhadap kinerja karyawan; (7) Pengaruh 

kinerja terhadap keinginan keluar karyawan. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang didukung 

oleh data-data kualitatif. Rancangan penelitian ini adalah explanatory research 

atau penelitian penjelasan.Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan cluster Random Sampling. jumlah sampel dalam penelitian ini 

adalah 100 orang karyawan PT. Pamapersada Nusantara Banjarmasin. Sedangkan 

analisis data yang digunakan adalah structural equation modelling yang dilakukan 

dengan menggunakan paket program AMOS 22. 

Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa (1) Kepuasan kerja 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keinginan keluar karyawan; (2) 

Kepemimpinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keinginan keluar 

karyawan; (3) Hubungan atasan bawahan berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap keinginan keluar karyawan; (4) Kepuasan kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan; (5) Kepemimpinan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan; (6) Hubungan atasan bawahan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan; (7)  Kinerja karyawan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keinginan keluar karyawan.  
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