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BAB III 

ANALISIS DAN INTREPETASI DATA  

“PENGARUH KOMPENSASI DAN JOB INSECURITY TERHADAP 

TURNOVER INTENTION PADA BURUH DI KABUPATEN KUDUS 

(STUDI KASUS PADA BURUH DI PT. PURA BARUTAMA UNIT OFFSET 

DIVISI PRODUKSI)” 

Pada bab ini, penulis akan menyajikan analisis deskriptif jawaban responden yang 

berupa tabel-tabel mengenai pengaruh kompensasi dan job insecurity terhadap 

turnover intention pada buruh di Kabupaten Kudus (studi kasus pada buruh di PT. 

Pura Barutama Unit Offset Divisi Produksi). Analisis data deskriptif digunakan 

untuk menggambarkan kondisi jawaban responden untuk masing-masing variabel. 

Kuesioner yang disebarkan kepada responden sebanyak 100 kuesioner. Hasil 

jawaban dari kuesioner tersebut selanjutnya digunakan untuk mendapatkan 

jawaban responden mengenai kondisi masing-masing variabel penelitian. Analisis 

dalam penelitian ini diketahui dengan perhitungan aplikasi perangkat lunak 

(software) SPSS version 22 di mana proses dan hasil analisis data sebagai 

kesatuan langkah dalam pengujian hipotesis. 

3.1 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

Uji validitas dan uji reliabilitas bertujuan untuk menguji apakah instrumen 

penelitian yang digunakan selama penelitian dapat valid dan reliabel. Instrumen 

penelitian dapat dikatakan valid apabila instrumen yang digunakan mampu 

menggambarkan dan menjelaskan variabel yang diteliti. Di lain pihak, instrumen 
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dapat dikatakan reliabel apabila instrumen tersebut jika digunakan pada objek 

yang sama akan menghasilkan data yang sama. 

Untuk menghasilkan hasil yang valid dan reliabel maka digunkan uji 

validitas dan uji reliabilitas dengan jumlah responden sebanyak 100 orang. 

Seluruh uji validitas dan uji reliabilitas ini menggunakan alat bantu program 

komputer SPSS versi 22. Seluruh hasil yang didapat dari responden kemudian 

diinput ke dalam program tersebut untuk melihat hasil dari uji validitas dan uji 

reliabilitas. 

3.1.1 Uji Validitas 

Pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui apakah butir pertanyaan yang 

diajukan responden hasilnya dapat menerangkan variasi nilai yang ada pada tiap 

variabel, misalnya jika pertanyaan yang diajukan valid maka dapat mengukur 

tinggi rendahnya keputusan pembelian konsumen, tetapi jika pertanyaan tersebut 

tidak valid maka tidak dapat menerangkan variasi nilai yang dimiliki oleh tiap 

variabel. Menurut Sugiyono (2010) instrumen pertanyaan dianggap valid ketika 

pearson correlation lebih besar dari nilai r-Tabel untuk degree of freedom (df) = 

n-2. Nilai n merupakan jumlah sampel/responden. 

Dalam penelitian ini jumlah responden (n) =  100 dan besarnya ”df” 100 – 

2 =  98. Dengan df =  98 dan alpha (α) = 0,05 didapat r- Tabel = 0,1966. Adapun 

kaidah yang berlaku adalah : 

a. Jika r-hitung > r-Tabel (0,1966), maka butir pertanyaan valid. 

b. Jika r-hitung < r Tabel (0,1966), maka butir pertanyaan tidak valid. 
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Berikut merupakan data hasil uji validitas dari variabel kompensasi (X1) 

dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 3. 1  

Hasil Uji Validitas Kompensasi 

No Pertanyaan r-hitung r-Tabel Validitas 

1 Pertanyaan 1 0,662 0,1966 Valid 

2 Pertanyaan 2 0,303 0,1966 Valid 

3 Pertanyaan 3 0,472 0,1966 Valid 

4 Pertanyaan 4 0,717 0,1966 Valid 

5 Pertanyaan 5 0,383 0,1966 Valid 

6 Pertanyaan 6 0,716 0,1966 Valid 

7 Pertanyaan 7 0,584 0,1966 Valid  

8 Pertanyaan 8 0,385 0,1966 Valid  

9 Pertanyaan 9 0,444 0,1966 Valid  

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan Tabel 3.1 dapat dilihat bahwa nominal r hitung pada semua 

butir pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel kompensasi (X1) lebih 

besar dari angka r Tabel sebesar 0,1966 atau dengan kata lain, r hitung > r Tabel. 

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa semua butir pertanyaan yang 

digunakan untuk mengukur variabel kompensasi (X1) adalah valid. 

 Selanjutnya, akan disajikan  Tabel hasil perhitungan validitas variabel job 

insecurity  (X2) pada Tabel 3.2. 

Tabel 3. 2  

Hasil Uji Validitas Job Insecurity 

No Pertanyaan r-hitung r-Tabel Validitas 

1 Pertanyaan 1 0,633 0,1966 Valid 

2 Pertanyaan 2 0,807 0,1966 Valid 

3 Pertanyaan 3 0,663 0,1966 Valid 

4 Pertanyaan 4 0,707 0,1966 Valid 

5 Pertanyaan 5 0,746 0,1966 Valid 

6 Pertanyaan 6 0,529 0,1966 Valid 

7 Pertanyaan 7 0,713 0,1966 Valid  

8 Pertanyaan 8 0,532 0,1966 Valid  

9 Pertanyaan 9 0,749 0,1966 Valid  

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 



68 
 

 

 Berdasarkan Tabel 3.2 dapat dilihat bahwa nominal r hitung pada semua 

butir pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel job insecurity (X2) 

lebih besar dari angka r Tabel sebesar 0,1966 atau dengan kata lain, r hitung > r 

Tabel. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa semua butir pertanyaan yang 

digunakan untuk mengukur variabel job insecurity (X2) adalah valid. 

Sedangkan hasil perhitungan validitas untuk variabel turnover intention 

(Y) akan ditampilkan dalam Tabel 3.3  

Tabel 3. 3  

Hasil Uji Validitas Turnover Intention 

No Pertanyaan r-hitung r-Tabel Validitas 

1 Pertanyaan 1 0,777 0,1966 Valid 

2 Pertanyaan 2 0,684 0,1966 Valid 

3 Pertanyaan 3 0,818 0,1966 Valid 

4 Pertanyaan 4 0,807 0,1966 Valid 

5 Pertanyaan 5 0,766 0,1966 Valid 

6 Pertanyaan 6 0,858 0,1966 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

 Berdasarkan Tabel 3.3 dapat dilihat bahwa nominal r hitung pada semua 

butir pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel turnover intention (Y) 

lebih besar dari angka r Tabel sebesar 0,1966 atau dengan kata lain, r hitung > r 

Tabel. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa semua butir pertanyaan yang 

digunakan untuk mengukur variabel turnover intention (Y) adalah valid. 

3.1.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur 

dapat diandalkan. Bila suatu alat pengukur dipakai dua kali untuk mengukur 

gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh secara konsisten, maka alat 

pengukur tersebut reliable. Dengan kata lain, reliabilitas menunjukkan konsistensi 

suatu alat pengukur di dalan mengukur gejala yang sama (Sugiyono, 2008:140). 
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Pengukuran reliabilitas dengan menggunakan formulasi Cronbach Alpha 

pada Software SPSS yang selanjutnya disebut koefisien alpha. Secara umum 

kriteria reliabilitas alpha dikatakan reliabel jika koefisien alpha lebih besar dari 

0,60 (Ghozali, 2006:42). 

Berikut ini akan disajikan Tabel hasil uji reliabilitas dari ketiga variabel 

penelitian yaitu kompensasi (X1),  job insecurity (X2), turnover intention (Y). 

Tabel 3. 4  

Rekapitulasi Hasil Uji Reabilitas 

No Variabel 
Cronbach’s 

Alpha 
r-Tabel Kriteria 

1 Kompensasi (X1) 0,667 0,60 Reliabel 

2 Job Insecurity (X2) 0,853 0,60 Reliabel 

3 Turnover Intention (Y) 0,876 0,60 Reliabel 

Sumber: Data primer yang diolah 2018 

Berdasarkan data Tabel 3.4 diatas, dilihat bahwa semua variabel yang 

diteliti mempunyai nilai Cronbach Alpha yang lebih dari 0,60. Cronbach Alpha 

menunjukan variabel kompensasi memiliki nilai sebesar 0,667. Sedangkan 

variabel job insecurity memiliki nilai sebesar 0,853 dan variabel turnover 

intention memiliki nilai sebesar 0,876. Hasil ini menunjukan bahwa seluruh 

variabel yang diteliti bersifat reliabel.  

3.2 Penyajian Data Analisis Responden Mengenai Kompensasi, Job Insecurity      

terhadap Turnover Intention 

Pada bagian ini akan dibahas mengenai persepsi responden yang didapat melalui 

analisis jawaban dari kuesioner yang telah disebarkan kepada responden. 

Kuesioner terdiri dari 24 pertanyaan, masing-masing pertanyaan diberikan 5 

(lima) pilihan jawaban dan responden dapat menjawab melalui  pilihan yang 
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paling tepat dengan keadaan yang dialaminya. Dengan data tersebut, diharapkan 

dapat memberikan gambaran tentang pengaruh kompensasi dan job insecurity  

terhadap turnover intention pada buruh di Kabupaten Kudus, khususnya di PT. 

Pura Barutama Unit Offset Divisi Produksi.  

3.2.1 Persepsi Responden mengenai Kompensasi 

Kompensasi merupakan sesuatu yang diterima oleh pekerja/buruh sebagai 

imbalan jasa mereka terhadap perusahaan. Variabel kompensasi (X1) dalam 

penelitian ini menggunakan 5 (lima) indikator, yaitu upah yang diterima, jenis 

insentif yang diterima, tunjangan yang diterima, cuti yang diterima dan asuransi 

yang diterima dari perusahaan. Dari indikator-indikator tersebut terurai menjadi 9 

(sembilan) pertanyaan. Berikut ini adalah persepsi dari responden mengenai 

masing - masing pertanyaan mengenai variabel kompensasi. 

3.2.1.1 Persepsi Responden mengenai Besaran Upah yang Telah Diterima 

Upah merupakan bentuk pembayaran yang dilakukan seorang majikan (atasan) 

kepada karyawannya (buruh) yang tercatat dalam kontrak kerja. Besaran upah 

yang telah diterima diukur melalui sikap responden terhadap pernyataan dalam 

kuesioner yakni “Besaran Upah yang saya terima telah sesuai dengan UMK yang 

ditetapkan”. Tujuan pernyataaan ini adalah untuk mengungkap apakah besarnya 

upah yang diberikan PT.Pura Barutama Unit Offset Divisi Produksi telah sesuai 

dengan UMK yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Kudus. Adapun persepsi 

responden mengenai besarnya upah yang diterima telah sesuai dengan UMK yang 

ditetapkan oleh pemerintah, disajikan melalui Tabel 3.5.  
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Tabel 3. 5  

Persepsi Responden Mengenai Besarnya Upah yang Diterima Telah Sesuai 

dengan UMK yang Ditetapkan oleh Pemerintah 

No Tanggapan Frekuensi Persentase 

1 Sangat Setuju 8 8,00 

2 Setuju 89 89,00 

3 Cukup Setuju 3 3,00  

4 Tidak Setuju 0 0 

5 Sangat Tidak Setuju 0 0 

Jumlah 100 100,00 

Sumber: Data primer yang diolah 2018 

Berdasarkan Tabel 3.5 diketahui bahwa paling banyak responden 

menjawab setuju yaitu sebanyak 89,00% responden. Lalu terbesar kedua yaitu 

berada pada kategori sangat setuju sebanyak 8,00% responden. Selanjutnya ada 

3,00% responden yang menjawab cukup setuju. Hal tersebut dapat disimpulkan 

bahwa banyak responden telah menerima upah sesuai UMK yang telah ditetapkan 

oleh pemerintah.  

3.2.1.2 Persepsi Responden mengenai Besaran Upah yang Diterima Sesuai 

dengan Pekerjaan yang Dilakukan 

Upah yang diterima oleh buruh seharusnya sesuai dengan pekerjaan yang telah 

dikerjakan di perusahaan tersebut. Sehingga buruh merasa dihargai dan akan 

bekerja dengan lebih giat. Besaran upah yang telah diterima diukur melalui sikap 

responden terhadap pernyataan dalam kuesioner yakni “Besaran Upah yang saya 

terima telah sesuai dengan pekerjaan yang saya lakukan”. Tujuan pernyataaan ini 

adalah untuk mengungkap apakah besarnya upah yang diberikan PT.Pura 

Barutama Unit Offset Divisi Produksi telah sesuai dengan apa yang buruh tersebut 

kerjakan di perusahaan PT. Pura Barutama Unit Offset Divisi Produksi. Persepsi 
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responden mengenai besaran upah yang diterima sesuai dengan pekerjaan yang 

dilakukan, disajikan dalam Tabel 3.6.  

Tabel 3. 6  

Persepsi Responden Mengenai Besarnya Upah yang Diterima Sesuai dengan 

Pekerjaan yang Dilakukan 

No Tanggapan Frekuensi Persentase 

1 Sangat Setuju 5 5,00 

2 Setuju 81 81,00  

3 Cukup Setuju 14 14,00  

4 Tidak Setuju 0 0 

5 Sangat Tidak Setuju 0 0 

Jumlah 100 100,00 

Sumber: Data primer yang diolah 2018 

Berdasarkan Tabel 3.6 diketahui bahwa paling banyak responden 

menjawab setuju yaitu sebanyak 81,00% responden. Lalu terbesar kedua yaitu 

berada pada kategori cukup setuju yaitu sebanyak 14,00% responden. Berikutnya 

ada pada kategori sangat setuju sebanyak 5,00% responden. Hal tersebut dapat 

disimpulkan bahwa responden telah menerima upah sesuai dengan apa yang 

dilakukan dalam perusahaan tersebut.  

3.2.1.3 Persepsi Responden mengenai Uang Lembur yang Diterima 

Kerja lembur (overtime) adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja atas dasar 

perintah atasan, yang melebihi jam kerja biasanya. Kerja lembur tersebut harus 

dibayar dengan uang/upah tambahan sebagai ganti waktu yang telah 

pekerja/buruh korbankan diluar jam kerja seharusnya. Uang lembur yang diterima 

dapat diukur melalui sikap responden melalui pernyataan kuesioner, yakni “Saya 

mendapatkan uang lembur jika saya bekerja melebihi jam kerja seharusnya”. 

Tujuan dari pernyataan tersebut untuk mengungkap bahwa PT. Pura barutama 

Unit Offset memberikan uang lembur apabila ada karyawan/ buruh yang bekerja 
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melebihi jam kerja seharusnya. Hal tersebut dapat dilihat dalam sajian Tabel 

berikut atas persepsi responden mengenai adanya uang lembur yang diterima oleh 

buruh apabila bekerja melebihi jam kerja seharusnya. 

Tabel 3. 7  

Persepsi Responden Mengenai Adanya Uang Lembur yang Diterima Apabila 

Bekerja Melebihi Jam kerja 

No Tanggapan Frekuensi Persentase 

1 Sangat Setuju 8 8,00  

2 Setuju 83 83,00 

3 Cukup Setuju 9 9,00  

4 Tidak Setuju 0 0 

5 Sangat Tidak Setuju 0 0 

Jumlah 100 100,00 

Sumber: Data primer yang diolah 2018 

 Berdasarkan Tabel 3.7 dapat dilihat bahwa jawaban terbanyak ada pada 

kategori setuju yaitu sebesar 83,00% responden. Berikutnya ada pada kategori 

cukup setuju yaitu sebesar 9,00% responden. Dan sisanya ada pada jawaban 

sangat setuju yaitu sebesar 8,00% responden. Dari presentase 3 (tiga) jawaban 

tersebut dapat disimpulkan bahwa responden telah mendapatkan uang lembur dari 

perusahaan apabila bekerja melebihi jam kerja yang seharusnya.  

3.2.1.4 Persepsi Responden mengenai Bonus yang Diterima 

Bonus adalah kompensasi tambahan yang diberikan kepada seorang pekerja yang 

nilainya diatas gaji normal biasanya. Bonus juga dapat diberikan apabila seorang 

pekerja berhasil mencapai atau melebihi target yang telah ditentukan perusahaan 

sebelumnya.pemberian bonus dapat diukur dengan sikap responden melalui 

pernyataan kuesioner, yakni “Saya mendapatkan bonus jika saya mencapai atau 

melebihi target kerja”. Tujuan pernyataan ini adalah untuk mengungkap bahwa 

apakah PT. Pura Barutama Unit Offset Divisi Produksi memberikan bonus kepada 
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buruh yang bekerja melebihi target kerja. Adapun persepsi responden mengenai 

adanya bonus yang diterima apabila pekerja/buruh mencapai atau melebihi target 

yang ditetapkan, disajikan dalam Tabel 3.8.  

Tabel 3. 8  

Persepsi Responden Mengenai Adanya Bonus yang Diterima Apabila 

Mencapai atau melebihi Target 

No Tanggapan Frekuensi Persentase 

1 Sangat Setuju 13 13,00 

2 Setuju 77 77,00 

3 Cukup Setuju 10 10,00  

4 Tidak Setuju 0 0 

5 Sangat Tidak Setuju 0 0 

Jumlah 100 100,00 

Sumber: Data primer yang diolah 2018 

Berdasarkan Tabel 3.8 dapat dilihat bahwa jawaban terbanyak ada pada 

kategori setuju yaitu sebesar 77,00% responden. Berikutnya ada pada kategori 

sangat setuju yaitu sebesar 13,00% responden. Sisanya ada 10% responden yang 

menjawab cukup setuju. Dari 3 (tiga) jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa 

responden telah bonus dari perusahaan apabila berhasil mencapai atau melebihi 

target yang telah ditentukan sebelumnya.  

3.2.1.5 Persepsi Responden mengenai Tunjangan Hari Raya yang Diterima 

Tunjangan hari raya merupakan hak pendapatan pekerja yang wajib dibayarkan 

oleh persahaan kepada pekerjanya menjelang Hari Raya Keagaamaan yang bisa 

berupa uang. Hal tersebut untuk mengukur sikap responden melalui pernyataan 

kuesioner, yakni “Setiap tahun saya mendapatkan Tunjangan Hari Raya.” Tujuan 

pernyataan tersebut adalah untuk mengungkap apakah PT. Pura Barutama Unit 

Offset khususnya Divisi Produksi memberikan THR setiap tahunnya kepada 

buruh yang bekerja di perusahaan tersebut. Adapun persepsi responden mengenai 
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adanya Tunjangan Hari Raya yang diterima oleh pekerja/buruh disajikan dalam 

Tabel 3.9.  

Tabel 3. 9  

Persepsi Responden Mengenai Adanya THR yang Diterima 

No Tanggapan Frekuensi Persentase 

1 Sangat Setuju 5 21,00 

2 Setuju 74 74,00  

3 Cukup Setuju 21 21,00  

4 Tidak Setuju 0 0 

5 Sangat Tidak Setuju 0 0 

Jumlah 100 100,00 

Sumber: Data primer yang diolah 2018 

Berdasarkan Tabel 3.9 terlihat bahwa responden paling banyak memberika 

jawaban setuju yaitu sebesar 74,00% responden. Selanjutnya dominasi kedua,  

responden menjawab cukup setuju yaitu sebesar 21,00% responden. Pada 

dominasi ketiga ada pada kategori sangat setuju yaitu sebesar 5,00% responden. 

Dari tiga jawaban terbesar tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa responden 

telah menerima Tunjangan Hari Raya setiap tahunnya.  

3.2.1.6 Persepsi Responden mengenai Jaminan Hari Tua yang Diterima 

Jaminan Hari Tua (JHT) adalah program jangka panjang yang diberikan secara 

berkala sekaligus sebelum pekerja memasuki masa pensiun, bisa diterimakan 

kepada janda/duda, anak atau ahli waris pekerja yang sah apabila pekerja 

meninggal dunia. Hal tersebut untuk mengukur sikap responden melalui 

pernyataan kuesioner, yakni “Saya mendapatkan Jaminan Hari Tua dari 

perusahaan saya..” Tujuan pernyataan tersebut adalah untuk mengungkap apakah 

PT. Pura Barutama Unit Offset khususnya Divisi Produksi memberikan JHT 

kepada setiap buruh yang bekerja di perusahaan tersebut atau tidak. Adapun 
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persepsi mengenai adanya jaminan hari tua yang diterima dari perusahaan 

disajikan dalam Tabel 3.10.  

Tabel 3. 10  

Persepsi Responden Mengenai Adanya JHT yang Diterima 

No Tanggapan Frekuensi Persentase 

1 Sangat Setuju 12 12,00  

2 Setuju 79 79,00  

3 Cukup Setuju 9 9,00  

4 Tidak Setuju 0 0 

5 Sangat Tidak Setuju 0 0 

Jumlah 100 100,00 

Sumber: Data primer yang diolah 2018 

Berdasarkan Tabel 3.10 dapat dilihat bahwa jawaban respon paling 

dominasi adalah pada kategori setuju sebanyak 79,00% responden. Lalu 

selanjutnya ada pada kategori sangat setuju sebanyak 12,00% responden. Dan 

sisanya sebanyak 9,00% responden yang menjawab cukup setuju. Dari tiga 

jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa responden telah mendapatkan jaminan 

hari tua dari perusahaan.  

3.2.1.7 Persepsi Responden mengenai Adanya Asuransi Kesehatan 

Kesehatan merupakan faktor yang penting untuk menunjang bagaimana seseorang 

bekerja dengan baik. Jika kesehatan buruh terganggu, maka dapat menghambat 

pekerjaan buruh tersebut. Hal tersebut untuk mengukur sikap responden melalui 

pernyataan kuesioner, yakni “Selama bekerja saya mendapatkan asuransi 

kesehatan dari perusahaan”. Tujuan pernyataan tersebut adalah untuk 

mengungkap apakah PT. Pura Barutama Unit Offset khususnya Divisi Produksi 

memberikan asuransi kesehatan kepada setiap buruh yang bekerja di perusahaan 

tersebut atau tidak. Persepsi responden menanggapi indikator pertanyaan 
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mengenai adanya asuransi kesehatan yang diberikan perusahaan tersaji dalam 

Tabel 3.11. 

Tabel 3. 11  

Persepsi Responden Mengenai Adanya Asuransi Kesehatan 

No Tanggapan Frekuensi Persentase 

1 Sangat Setuju 5 5,00  

2 Setuju 93 93,00  

3 Cukup Setuju 2 2,00  

4 Tidak Setuju 0 0 

5 Sangat Tidak Setuju 0 0 

Jumlah 100 100,00 

Sumber: Data primer yang diolah 2018 

Berdasarkan Tabel 3.11 tersebut responden memberikan jawaban yang 

beragam. Tetapi dari semua jawaban tersebut, responden paling banyak menjawab 

dengan  setuju yaitu sebanyak 93,00% responden. Lalu setelahnya ada 5,00% 

responden yang menjawab sangat setuju. Dan ada 2,00% responden yang 

menjawab cukup setuju Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebanyakan 

responden tersebut sudah mendapatkan asuransi kesehatan selama bekerja dalam 

perusahaan tersebut.  

3.2.1.8 Persepsi Responden mengenai Adanya Asuransi Kecelakaan Kerja 

Dalam bekerja di suatu perusahaan, kecelakaan yang terjadi pada saat bekerja 

sangatlah lumrah. Hal tersebut dapat terjadi karena kecerobohan seseorang atau 

bisa juga karena tidak adanya alat pengaman dalam bekerja atau alat pengaman 

tersebut sudah tidak bagus lagi kondisinya, dan masih banyak lagi alasan mengapa 

pekerja bisa mengalami kecelakaan dalam bekerja. Hal tersebut untuk mengukur 

sikap responden melalui pernyataan kuesioner, yakni “Selama bekerja saya 

mendapatkan asuransi kecelakaan kerja dari perusahaan”. Tujuan pernyataan 

tersebut adalah untuk mengungkap apakah PT. Pura Barutama Unit Offset 
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khususnya Divisi Produksi memberikan asuransi kecelakaan kerja kepada setiap 

buruh yang bekerja di perusahaan tersebut atau tidak. Persepsi responden 

mengenai hal tersebut dan indikator pertanyaan mengenai adanya asuransi 

kecelakaan kerja selama bekerja di perusahaan akan tersaji dalam Tabel 3.12. 

Tabel 3. 12  

Persepsi Responden Mengenai Adanya Asuransi Kecelakaan Kerja 

No Tanggapan Frekuensi Persentase 

1 Sangat Setuju 13 13,00 

2 Setuju 73 73,00  

3 Cukup Setuju 14 14,00  

4 Tidak Setuju 0 0 

5 Sangat Tidak Setuju 0 0 

Jumlah 100 100,00 

Sumber: Data primer yang diolah 2018 

Berdasarkan Tabel 3.12 tersebut responden menjawab bervariasi. Namun, 

dari 5 (lima) pilihan jawaban tersebut, dominasi responden menjawab pada 

pilihan jawaban setuju yaitu sebesar 73,00% responden. Selanjutnya, dominasi 

jawaban kedua yaitu ada pada pilihan jawaban cukup setuju yaitu sebesar 14,00% 

responden. Dan selanjutnya ada 13,00%  responden yang menjawab sangat setuju. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah memberikan asuransi 

kecelakaan kerja kepada pekerja dalam perusahaan tersebut.  

3.2.1.9 Persepsi Responden mengenai Jatah Cuti yang Cukup bagi Pekerja 

Cuti merupakan hak lain yang dapat diperoleh pekerja pada suatu perusahaan. 

Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu 

tertentu. Hal tersebut dapat untuk mengukur sikap responden melalui pernyaatan 

kuesioner, yakni “Perusahaan memberikan jatah cuti yang cukup kepada buruh 

yang bekerja”. Tujuan dari pernyataan tersebut untuk mengungkap apakah PT. 

Pura Barutama Unit Offset khususnya Divisi Produksi apakah buruh mendapatkan 
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jatah cuti yang cukup atau tidak.  Adapun persepsi responden mengenai jatah cuti 

yang diberikan perusahaan kepada pekerjanya dapat dilihat pada Tabel 3.13.  

Tabel 3 13  

Persepsi Responden Mengenai Jatah Cuti bagi Pekerja 

No Tanggapan Frekuensi Persentase 

1 Sangat Setuju 10 10,00  

2 Setuju 88 88,00  

3 Cukup Setuju 2 2,00  

4 Tidak Setuju 0 0 

5 Sangat Tidak Setuju 0 0 

Jumlah 100 100,00 

Sumber: Data primer yang diolah 2018 

 Berdasarkan Tabel 3.13 dapat dilihat bahwa responden paling banyak 

menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban setuju yaitu sebesar 88,00% 

responden. Berikutnya yaitu reponden menjawab dengan jawaban sangat setuju 

yaitu sebesar 10,00% responden. Sisanya ada 2,00% responden yang menjawab 

cukup setuju.  Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden telah mendapatkan 

jatah cuti yang cukup dari perusahaan.  

3.2.1.10 Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Kompensasi (X1) 

Pada bagian ini akan menjelaskan tentang jawaban rsponden mengenai variabel 

kompensasi (X1). Rekapitulasi jawaban responden digunakan untuk dapat 

mengetahui indikator-indikator mana dalam variabel kompensasi yang memiliki 

nilai diatas maupun dibawah rata – rata. Dari nilai – nilai yang diperoleh tersebut 

dapat dijadikan referensi untuk memperbaiki indikator yang berada dibawah rata-

rata tersebut.  

Tabel 3. 14  

Rata-rata Jawaban Responden Mengenai Variabel Kompensasi 

Pertanyaan 
Jumlah 

Responden 

Skor Skor 

Total 

Mean 

1 2 3 4 5 

X1-1 100 0 0 3 89 8 405 4,05 
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Sumber: Data primer yang diolah 2018 

Keterangan 

X1-1 : Besaran Upah yang Diterima sesuai UMK 

X1-2 : Besaran Upah yang Diterima sesuai Pekerjaan yang Dilakukan 

X1-3 : Besaran Uang Lembur yang Diterima 

X1-4 : Besaran Bonus yang Diterima 

X1-5 : Adanya Tunjangan Hari Raya 

X1-6 : Adanya Jaminan Hari Tua 

X1-7 : Adanya Asuransi Kesehatan 

X1-8 : Adanya Asuransi Kecelakaan Kerja 

X1-9 : Jatah Cuti yang Cukup 

 Berdasarkan Tabel 3.14 tersebut dapat diketahui bahwa nilai rerata total 

skor variabel kompensasi sebesar 4,02. Dan dari pertanyaan yang telah 

dideskripsikan diatas, dapat diketahui juga bahwa pertanyaan yang berada diatas 

rata-rata adalah besaran upah yang diterima sesuai UMK, besaran upah sesuai 

pekerjaan yang dilakukan, dan adanya Tunjangan Hari Raya (THR) pada 

perusahaan PT. Pura Barutama Unit Offset Divisi Produksi. Sedangkan 

pertanyaan yang berada dibawah rata-rata adalah besaran bonus yang diterima, 

besaran uang lembur yang diterima, adanya Jaminan Hari Tua, adanya asuransi 

X1-2 100 0 0 5 81 14 409 4,09 

X1-3 100 0 0 8 83 9 401 4,01 

X1-4 100 0 0 13 77 10 397 3,97 

X1-5 100 0 0 5 74 21 416 4,16 

X1-6 100 0 0 12 79 9 397 3,97 

X1-7 100 0 0 5 93 2 397 3,97 

X1-8 100 0 0 13 73 14 401 4,01 

X1-9 100 0 0 10 88 2 392 3,92 

Mean Skor Variabel 4,02 
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kesehatan, adanya asuransi kecelakaan kerja dan jatah cuti yang cukup pada 

perusahaan tersebut.  

3.2.1.11 Kategorisasi Variabel Kompensasi (X1) 

Berdasarkan data responden yang telah disajikan sebelumnya dapat dilihat 

bagaimana variabel kompensasi dapat mempengaruhi turnover intention pada 

buruh. Selanjutnya yaitu mengkategorisasikan variabel kompensasi tersebut. 

Dalam penelitian ini terdapat 5 (lima) kategori yaitu sangat baik, baik, cukup baik, 

tidak baik dan sangat tidak baik. Penilaian dan pengukuran dilakukan dengan 

memberi skor tertinggi dengan nilai 5 dan nilai 1 untuk skor terendah. Lebar 

interval (I) dapat diperoleh dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut: 

K

R
I 

 

Di mana: 

I  = Lebar Interval 

R = Rentang, yaitu nilai kumulatif (skor tertinggi – skor terendah) 

K = Jumlah Kelas (jumlah interval) 

 Jumlah pertanyaan yang berkaitan dengan variabel kompensasi (X1) 

terdiri dari 9 (sembilan) pertanyaan, jawaban dari setiap pertanyaan memiliki skor 

antara 1 sampai dengan 5. Lebar interval untuk variabel sistem informasi 

manajemen adalah : 

       I      (9x5)  (9x1) 

5 
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       I  45 

I 

Dari perhitungan di atas maka jawaban responden dikategorikan sebagai 

berikut: 

1. Kategori sangat tidak baik dengan skor interval 9 – 16,2 

2. Kategori tidak baik dengan skor interval 16,2 – 23,4 

3. Kategori cukup baik dengan skor interval 23.4 – 30,6 

4. Kategori baik dengan skor interval 30,6 – 37,8 

5. Kategori sangat baik dengan skor interval 37,8 – 45 

  Berdasarkan kategori di atas maka seluruh jawaban responden dari 9 

(sembilan) pertanyaan tentang kompensasi studi kasus pada PT. Pura Barutama 

Unit Offset Divisi Produksi, dapat dilihat dalam Tabel 3.15 berikut: 

Tabel 3. 15  

Kategorisasi Variabel Kompensasi (X1) 

No. Kategori Skor Frekuensi Persentase 

1. Sangat Baik 37,8 – 45 16 16,00  

2. Baik  30,6 – 37,8 84 84,00  

3. Cukup Baik 23,4 – 30,6 0 0 

4. Tidak Baik 16,2 – 23,4 0 0 

5. Sangat Tidak Baik 9 – 16,2  0 0 

Jumlah 100 100,00 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

 Berdasarkan Tabel 3.15 dapat dilihat bahwa kategori terbesar adalah baik 

yaitu 84,00% responden. Selanjutnya yaitu pada kategori sangat baik yaitu sebesar 

16,00% responden. Kompensasi yang dinilai baik besaran upah yang diterima 

sesuai UMK, besaran upah sesuai pekerjaan yang dilakukan, dan adanya 

5 
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Tunjangan Hari Raya (THR) pada perusahaan PT. Pura Barutama Unit Offset 

Divisi Produksi (terdapat pada Tabel 3.14) 

3.2.2 Persepsi Responden mengenai Job Insecurity 

Job insecurity merupakan kondisi psikologis buruh yang merasa bingung atau 

tidak aman dikarenakan kondisi psikologis yang berubah-berubah. Variabel job 

insecurity (X2) dalam penelitian ini memiliki 3 (tiga) indikator, yaitu karakteristik 

pekerjaan yang diterima, tingkat persaingan dalam perusahaan, kepastian yang 

didapatkan di perusahaan terkait masa depan. Dari 3 (tiga) indikator tersebut 

diuraikan menjadi 9 (sembilan) pertanyaan. Berikut ini adalah persepsi dari 

responden mengenai masing-masing pertanyaan mengenai variabel kompensasi. 

3.2.2.1 Persepsi Responden mengenai Jenis Pekerjaan Tetap (Bukan 

Borongan) 

Jenis pekerjaan yang dilakukan oleh buruh yang bekerja disana adalah bersifat 

tetap setiap harinya (bukan borongan). Buruh bukan hanya bekerja apabila ada 

panggilan saja, tetapi memang setiap hari bekerja di perusahaan tersebut. Untuk 

mengukur sikap responden maka diberikan pernyataan kuesioner, yakni 

“Pekerjaan yang saya lakukan bersifat tetap (bukan borongan)”. Tujuan dari 

pernyataan tersebut adalah untuk mengungkap bahwa responden yang bekerja 

sebagai buruh di PT. Pura Barutama Unit Offset khususnya Divisi Produksi 

tersebut memiliki pekerjaan yang tetap (bukan borongan) yang sewaktu-waktu 

dapat tidak bekerja lagi apabila pekerjaannya sedikit. Adapun persepsi responden 

mengenai jenis pekerjaan yang dikerjakan setiap harinya bersifat tetap (bukan 

borongan) akan disajikan dalam Tabel 3.16.  
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Tabel 3. 16  

Persepsi Responden Mengenai Jenis Pekerjaan Tetap  

No Tanggapan Frekuensi Persentase  

1 Sangat  Setuju 34 34,00 

2 Setuju 48 48,00  

3 Cukup Setuju 18 18,00  

4 Tidak Setuju 0 0 

5 Sangat Tidak Setuju 0 0 

Jumlah 100 100,00 

Sumber: Data primer yang diolah 2018 

 Berdasarkan Tabel 3.16 dapat dilihat bahwa dari 100 responden, paling 

banyak responden menjawab setuju yaitu sebanyak 48,00%. Lalu terbanyak 

kedua, responden menjawab sangat setuju yaitu sebanyak 34,00%. Setelahnya ada 

bebrapa responden yang menjawab cukup setuju yaitu sebesar 18,00%. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa responden yang bekerja sebagai buruh dalam 

perusahaan tersebut memiliki jenis pekerjaan yang tetap (bukan borongan).  

3.2.2.2 Persepsi Responden mengenai Pekerjaan yang Dikerjakan Setiap 

Hari Selalu Sama 

Pekerjaan buruh yang dilakukan setiap harinya biasanya bersifat sama. Sehingga 

buruh satu dengan yang lainnya memiliki keahlian dibidangnya masing-masing. 

Hal tersebut dapat memberikan sisi positif karena buruh sudah terbiasa dengan 

pekerjaanya dan minim melakukan kesalahan, tetapi bisa juga menjadikan buruh 

bosan dalam bekerja karena terus-terusan mengerjakan pekerjaan yang sama 

setiap harinya. Untuk mengukur sikap responden maka diberikan pernyataan 

kuesioner, yakni “Saya selalu melakukan pekerjaan yang sama setiap harinya”. 

Tujuan dari pernyataan dalam kuesioner tersebut adalah untuk mengungkap 

bahwa buruh yang bekerja di PT. Pura Barutama Unit Offset khusus Divisi 
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Produksi apakah mengerjakan pekerjaan yang sama setiap harinya atau berbeda 

setiap harinya.  Adapun persepsi responden mengenai pekerjaan yang dikerjakan 

setiap hari selalu sama dapat dilihat dalam Tabel 3.17.  

Tabel 3. 17  

Persepsi Responden Mengenai Pekerjaan yang Sama Setiap Harinya 

No Tanggapan Frekuensi Persentase 

1 Sangat Setuju 13 13,00  

2 Setuju 19 19,00  

3 Cukup Setuju 68 68,00  

4 Tidak Setuju 0 0 

5 Sangat Tidak Setuju 0 0 

 Jumlah 100 100,00 

Sumber: Data primer yang diolah 2018 

 Berdasarkan Tabel 3.18 dapat dilihat bahwa dominasi jawaban responden 

berada pada kategori jawaban cukup setuju yaitu sebesar 68,00% responden. 

Dominasi kedua jawaban responden berada pada kategori jawaban setuju yaitu 

sebesar 19,00% responden. Dan sisanya ada 13,00% responden yang memberikan 

jawaban dengan sangat setuju. Sehingga mengingat dari tujuan pernyataan 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa responden yang bekerja sebagai buruh di PT. 

Pura Barutama Unit Offset Divisi Produksi melakukan pekerjaan yang sama 

setiap harinya.  

3.2.2.3 Persepsi Responden mengenai Pekerjaan yang Dikerjakan 

Membosankan 

Pekerjaan yang dikerjakan setiap harinya selalu dapat menyebabkan buruh akan 

bosan. Dan dampak dari kebosanan tersebut jangka panjangnya dapat berakibat 

buruh mninggalkan perusahaan dan mencari pekerjaan baru diluar perusahaan. 

untuk mengukur sikap responden yang bekerja sebagai buruh di PT. Pura 
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Barutama Unit Offset Divisi Produksi akan diberikan pernyataan kuesioner, yakni 

“Pekerjaan yang saya lakukan tidak membosankan “. Tujuannya adalah untuk 

melihat apakah responden yang bekerja sebagai buruh di PT. Pura Barutama Unit 

Offset khususnya Divisi Produksi merasa bosan atau tidak dengan jenis pekerjaan 

yang dikerjakan setiap harinya. Persepsi responden mengenai pekerjaan yang 

dikerjakan tidak membosan disajikan dalam Tabel 3.18. 

Tabel 3. 18  

Persepsi Responden Mengenai Pekerjaan Membosankan 

No Tanggapan Frekuensi Persentase 

1 Sangat Setuju 7 7,00  

2 Setuju 77 77,00  

3 Cukup Setuju 16 16,00  

4 Tidak Setuju 0 0 

5 Sangat Tidak Setuju 0 0 

Jumlah 100 100,00 

Sumber: Data primer yang diolah 2018 

 Berdasarkan Tabel 3.18 dapat dilihat bahwa responden dalam pertanyaan 

tersebut, paling banyak menjawab pada kategori setuju yaitu sebanyak 77,00% 

responden. Berikutnya menjawab pada kategori cukup setuju yaitu sebanyak 

16,00% responden. Lalu ada 7,00% responden yang menjawab sangat setuju. 

Sehingga dari dominasi jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa buruh merasa 

bosan bekerja dalam perusaan tersebut.  

3.2.2.4 Persepsi Responden mengenai Adanya Buruh Lain yang Memiliki 

Kinerja Lebih Baik 

Memiliki perasaan bahwa ada buruh lain yang memiliki kinerja diatas atau lebih 

baik dari kita dapat menjadi motivasi bagi buruh tersebut agar bekerja lebih baik 

lagi. Tetapi jika buruh tersebut tidak dapat mengelola dengan baik perasaan 
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tersebut akan menimbulkan sikap was-was dan tidak aman bagi dirinya sendiri. 

Untuk mengukur sikap responden maka diajukan pernyataan kuesioner, yaitu 

“Saya merasa ada buruh yang memiliki kinerja diatas saya”. Tujuannya adalah 

untuk mengungkap bagaimana perasaan buruh mengenai pesaing di PT. Pura 

Barutama Unit Offset Divisi Produksi. Adapun persepsi mengenai adanya buruh 

lain yang memiliki kinerja lebih baik disajikan dalam Tabel 3.19.  

Tabel 3. 19  

Persepsi Responden Mengenai Adanya Buruh Lain yang Kinerja Lebih Baik 

No Tanggapan Frekuensi Persentase  

1 Sangat Setuju 10 10,00  

2 Setuju 71 71,00  

3 Cukup Setuju 19 19,00  

4 Tidak Setuju 0 0 

5 Sangat Tidak Setuju 0 0 

Jumlah 100 100,00 

Sumber: Data primer yang diolah 2018 

 Berdasarkan Tabel 3.19 terlihat bahwa responden banyak menjawab pada 

kategori jawaban setuju yaitu sebanyak 71,00% responden. Selanjutnya ada pada 

kategori jawaban cukup setuju  yaitu sebanyak 19,00% responden. Selebihnya ada 

10,00% responden yang menjawab sangat setuju. Dari  presentase jawaban 

tersebut dapat disimpulkan bahwa buruh merasa bahwa ada buruh lain dalam 

perusahaan tersebut yang memiliki kinerja lebih baik daripada dirinya sendiri dan 

merasa dirinya terancam.  

3.2.2.5 Persepsi Responden mengenai Perasaan Takut terhadap Persaingan 

Persaingan lumrah terjadi pada suatu pekerjaan. Dapat berupa persaingan antar 

rekan kerja, persaingan untuk mendapatkan client atau sebagainya. Persaingan 

juga dapat membuat seseorang akan lebih termotivasi dalam bekrja agar tidak 
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kalah dengan saingannya. Namun, apabila persaingan itu terlalu tinggi dapat 

menyebabkan seseorang was-was dalam bekerja yang berakibat tidak fokus dalam 

mengerjakan pekerjannya. Untuk mengukur sikap responden tersebut diberikan 

kuesioner yang memberikan pernyataan “Saya merasa takut terhadap persaingan 

antar buruh “. Tujuannya adalah apakah buruh memiliki perasaan takut terhadap 

persaingan yang di PT. Pura Barutama Unit Offset Divisi Produksi tersebut. Oleh 

karena itu, persepsi responden mengenai adanya perasaan takut terhadap 

persaingan yang ada dalam perusahaan akan disajikan dalam Tabel 3.20.  

Tabel 3. 20  

Persepsi Responden Mengenai Perasaan Takut terhadap Persaingan 

No Tanggapan Frekuensi Persentase 

1 Sangat Setuju 13 13,00  

2 Setuju 21 21,00  

3 Cukup Setuju 66 66,00  

4 Tidak Setuju 0 0 

5 Sangat Tidak Setuju 0 0 

Jumlah 100 100,00 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

 Berdasarkan Tabel 3.20 dapat dilihat bahwa responden dominasi 

menjawab dengan jawaban cukup setuju yaitu sebesar 66,00% responden. 

Sedangkan ada sebesar 21,00% responden yang menjawab dengan jawaban 

setuju. Dan yang lainnya menjawab dengan jawaban sangat setuju  sebesar 

13,00% responden. Sehingga dari jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa 

buruh merasa takut menghadapai persaingan yang ada dalam perusahaan. buruh 

merasa takut apabila kalah dalam bersaing akan mengakibatkan buruh tersebut 

dikeluarkan dari perusahaan.  
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3.2.2.6 Persepsi Responden mengenai Kesulitan Penyesuaian Diri jika Ada 

Pergantian Manajemen. 

Rotasi atau pergantian atasan dalam perusahaan satu dengan perusahaan lain 

berbeda – beda. Ada satu perusahaan yang atasannya tidak ganti – ganti, namun 

ada juga perusahaan yang atasannya selalu berganti dalam waktu yang singkat. 

Pergantian atasan (manajer) dalam suatu perusahaan dapat merubah sistematis 

atau manajemen yang diterapkan dalam perusahaan tersebut. Dan sering kali, 

buruh dalam perusahaan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk 

menyesuaikan pergantian manajemen tersebut. Untuk mengukur sikap responden 

tersebut maka diajukan kuesioner berupa pernyataan “Saya merasa kesulitan 

menyesuaikan diri apabila terjadi pergantian manajemen”. Hal tersebut memiliki 

tujuan untuk mengungkap apakah buruh memiliki kesulitan penyesuaian diri 

apabila terjadi pergantian manajemen di PT. Pura Barutama Unit Offset 

khususnya Divisi Produksi.  Adapun persepsi responden mengenai sulitnya 

menyeseuaikan diri apabila terjadi pergantian manajemen dapat dilihat pada Tabel 

3.21.  

Tabel 3. 21  

Persepsi Responden Mengenai Perasaan Sulit Penyesuaian Diri pada 

Pergantian Manajemen 

No Tanggapan Frekuensi Persentase 

1 Sangat Setuju 10 10,00  

2 Setuju 47 47,00  

3 Cukup Setuju 43 43,00  

4 Tidak Setuju 0 0 

5 Sangat Tidak Setuju 0 0 

Jumlah 100 100,00 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 
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  Berdasarkan Tabel 3.21 dapat dilihat bahwa kebanyakan responden 

menjawab dengan jawaban setuju yaitu sebesar 47,00% responden. Setelahnya 

responden menjawab dengan jawaban cukup setuju sebesar 43,00% responden. 

Sisanya ada 10,00% responden yang menjawab sangat setuju. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa banyak buruh yang masih kesulitan menyesuaikan diri apabila 

ada pergantian manajemen yang baru pada PT. Pura Barutama Unit Offset Divisi 

Produksi tersebut.  

3.2.2.7 Persepsi Responden mengenai Kesulitan Penyesuaian Diri jika Ada 

Peraturan Baru 

Peraturan baru dibuat biasanya karena terdapat pergantian atasan (manajer) seperti 

yang sudah dijelaskan sebelumnya pada 3.2.2.6. Selain itu, peraturan baru dibuat 

karena dirasa peraturan yang lama sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang 

dan perlu diperbaharui lagi. Namun faktanya pergantian peraturan tersebut dapat 

membuat pekerja/buruh merasa kesulitan untuk menyesuaikan diri karena 

pekerja/buruh tersebut sudah terbiasa dengan peraturan perusahaan yang lama. 

Untuk mengukur sikap responden maka diajukan pernyataan kuesioner, yakni : 

Saya merasa kesulitan menyesuaikan diri apabila terjadi pergantian manajemen”. 

Tujuannya adalah untuk mengungkap apakah buruh memiliki kesulitan 

penyesuaian diri apabila terjadi pergantian peraturan di PT. Pura Barutama Unit 

Offset khususnya Divisi Produksi. Adapun persepsi mengenai persepsi responden 

mengenai sulitnya penyesuaian diri apabila ada peraturan baru akan disajikan 

dalam Tabel 3.22 



91 
 

 

Tabel 3. 22  

Persepsi Responden Mengenai Perasaan Sulit Penyesuaian Diri pada 

Peraturan Baru 

No Tanggapan Frekuensi Persentase 

1 Sangat Setuju 10 10,00  

2 Setuju 32 32,00  

3 Cukup Setuju 58 58,00  

4 Tidak Setuju 0 0 

5 Sangat Tidak Setuju 0 0 

Jumlah 100 100,00 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

  Berdasarkan Tabel 3.22 dapat dilihat bahwa dominasi jawaban responden 

yaitu pada jawaban cukup setuju yakni sebesar 58,00% responden. Dominasi 

jawaban selanjutnya yaitu ada pada kategori jawaban setuju yakni sebesar 32,00% 

responden. Lalu ada sebanyak 10,00% responden yang menjawab dengan jawaban 

sangat setuju. Sehingga dapat diperoleh kesimpulan dari 2(dua) jawaban dominasi 

tersebut yaitu buruh merasa kesulitan menyesuaikan diri apabila ada peraturan 

baru di PT. Pura Barutama Unit Offset Divisi Produksi. Dan sebaiknya manajer 

perusahaan harus memberikan pelatihan secara berkala untuk menerapkan sistem 

peraturan yang baru tersebut dalam perusahaan.  

3.2.2.8 Persepsi Responden mengenai Perusahaan Tidak Memberikan 

Jaminan Masa Depan yang Pasti. 

Semua buruh menginginkan masa depan yang pasti mengenai jenjang karirnya 

pada suatu perusahaan tempat buruh tersebut bekerja. Hal itu disebabkan jenjang 

karir yang pasti dimiliki akan menimbulkan perasaan aman dalam bekerja. 

Sehingga buruh dalam bekerja melihat adanya kesempatan atau janji yang 

diberikan perusahaan mengenai karirnya kemudian hari. Untuk mengukur sikap 

responden maka diberikan kuesioner yakni “Perusahaan tempat saya bekerja tidak 
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memberikan jaminan masa depan yang pasti”. Tujuannya adalah untuk 

mengungkap apakah PT. Pura Barutama Unit Offset khususnya Divisi Produksi 

memberikan jaminan masa depan yang pasti pada setiap buruh nantinya atau 

tidak.  Adapun persepsi mengenai persepsi responden mengenai perusahaan yang 

memberikan jaminan masa depan yang pasti dilihat pada Tabel 3.23.  

Tabel 3. 23  

Persepsi Responden Mengenai Perusahaan Tidak Memberikan Jaminan 

Masa Depan yang Pasti 

No Tanggapan Frekuensi Persentase 

1 Sangat Setuju 4 4,00  

2 Setuju 81 81,00  

3 Cukup Setuju 15 15,00  

4 Tidak Setuju 0 0 

5 Sangat Tidak Setuju 0 0 

Jumlah 100 100,00 

Sumber: Data primer yang diolah 2018 

 Berdasarkan Tabel 3.23 dapat dilihat bahwa jawaban terbanyak ada pada 

jawaban setuju yaitu sebesar 81,00% responden. Lalu jawaban terbanyak kedua 

ada pada jawaban cukup setuju yaitu sebesar 15,00% responden. Dan ada 4,00% 

responden yang memberikan jawaban sangat setuju pada pertanyaan ini.  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa PT. Pura Barutama Unit Offset Divisi 

Produksi kurang memberikan jaminan masa depan yang pasti  setiap buruh yang 

bekerja di kemudian hari.  

3.2.2.9 Persepsi Responden mengenai Perusahaan Menjanjikan Jenjang 

Karir 

Setiap buruh memiliki hak yang sama untuk mendapatkan karir yang bagus 

nantinya. Sehingga buruh tidak stuck pada posisi atau jabatan yang sama. Adapun 

persepsi responden mengenai adanya perjanjian perusahaan untuk mengukur sikap 
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responden maka diajukan pernyataan dalam kuesioner, yakni “Perusahaan tempat 

saya bekerja memberikan jenjang karir bagi setiap buruh”. Tujuannya adalah 

untuk mengungkap apakah di PT. Pura Barutama khususnya Divisi Produksi 

memberikan jenjang karir yang jelas bagi setiap buruh atau tidak. Adapun 

mengenai jenjang karir bagi buruh dapat dilihat pada Tabel 3.24.  

Tabel 3. 24  

Persepsi Responden Mengenai Adanya Janji Perusahaan Mengenai Jenjang 

Karir 

No Tanggapan Frekuensi Persentase  

1 Sangat Setuju 15 15,00  

2 Setuju 42 42,00  

3 Cukup Setuju 43 43,00  

4 Tidak Setuju 0 0 

5 Sangat Tidak Setuju 0 0 

Jumlah 100 100,00 

Sumber: Data primer yang diolah 2018 

Berdasarkan Tabel 3.24 dapat dilihat bahwa jawaban terbanyak ada pada 

jawaban cukup setuju yaitu sebesar 43,00% responden. Lalu jawaban terbanyak 

kedua ada pada jawaban setuju yaitu sebesar 42,00% responden. Dan sisanya ada 

15,00% responden yang menjawab dengan memilih jawaban sangat setuju. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa PT. Pura Barutama Unit Offset Divisi 

Produksi menjanjikan jenjang karir yang jelas bagi buruh yang bekerja dalam  

perusahaan tersebut sehingga tidak stuck pada satu posisi saja.  

3.2.2.10 Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Job Insecurity (X2) 

Pada bagian ini akan menjelaskan tentang jawaban responden mengenai variabel  

job insecurity (X2). Rekapitulasi jawaban responden digunakan untuk dapat 

mengetahui indikator-indikator mana dalam variabel kompensasi yang memiliki 

nilai diatas maupun dibawah rata – rata. Dari nilai – nilai yang diperoleh tersebut 
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dapat dijadikan referensi untuk memperbaiki indikator yang berada dibawah rata-

rata tersebut.  

Tabel 3. 25  

Rata-rata Jawaban Responden Mengenai Variabel Job insecurity 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Keterangan 

X1-1 : Pekerjaan Bersifat Tetap 

X1-2 : Pekerjaan Sama Setiap Hari 

X1-3 : Pekerjaan Tidak Membosankan 

X1-4 : Perasaan Adanya Buruh yang Kinerjanya Lebih Baik 

X1-5 : Perasaan Takut terhadap Persaingan 

X1-6 : Kesulitan Penyesuaian Diri pada Pergantian Manajemen  

X1-7 : Kesulitan Penyesuaian Diri pada Peraturan Baru 

X1-8 : Perusahaan Tidak memberikan Jaminan Masa Depan yang Pasti 

X1-9 : Perusahaan memberikan Jenjang Karir bagi Setiap Buruh 

Berdasarkan Tabel 3.25 tersebut dapat diketahui bahwa nilai rerata total 

skor variabel kompensasi sebesar 3,7. Dan dari pertanyaan pertanyaan yang telah 

dideskripsikan diatas, dapat diketahui juga bahwa item pertanyaan yang berada 

Pertanyaan 
Jumlah 

Responden 

Skor Skor 

Total 

Mean 

1 2 3 4 5 

X2-1 100 0 0 18 48 34 416 4,16 

X2-2 100 0 0 68 19 13 345 3,45 

X2-3 100 0 0 16 77 7 391 3,91 

X2-4 100 0 0 10 71 19 391 3,91 

X2-5 100 0 0 13 21 66 347 3,47 

X2-6 100 0 0 10 47 43 327 3,27 

X2-7 100 0 0 10 32 58 352 3,52 

X2-8 100 0 0 4 81 15 389 3,89 

X2-9 100 0 0 15 42 43 372 3,72 

Mean Skor Variabel 3,7 
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diatas rata-rata adalah pekerjaan bersifat tetap , pekerjaan tidak membosankan, . 

perasaan adanya buruh yang kinerjanya lebih baik, perusahaan tidak memberikan 

jaminan pasti untuk masa depan buruh dan perusahaan memberikan jenjang karir 

bagi setiap buruh yang bekerja di perusahaan PT. Pura Barutama Unit Offset 

Divisi Produksi. Sedangkan indikator yang berada dibawah  rata-rata adalah 

pekerjaan sama tiap hari, perasaan takut terhadap persaingan, kesulitan 

menyesuaikan diri apabila pergantian manajemen dan kesulitan menyesuaikan diri 

apabila ada peraturan baru di perusahaan tersebut.  

3.2.2.11 Kategorisasi Variabel Job Insecurity (X2) 

Berdasarkan data responden yang telah disajikan sebelumnya dapat dilihat 

bagaimana variabel job insecurity dapat mempengaruhi turnover intention pada 

buruh. Selanjutnya yaitu mengkategorisasikan variabel job insecurity tersebut. 

Dalam penelitian ini terdapat 5 (lima) kategori yaitu sangat tinggi, tinggi, cukup 

tinggi, rendah dan sangat rendah. Penilaian dan pengukuran dilakukan dengan 

memberi skor tertinggi dengan nilai 5 dan nilai 1 untuk skor terendah. Lebar 

interval (I) dapat diperoleh dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut: 

K

R
I 

 

Di mana: 

I  = Lebar Interval 

R = Rentang, yaitu nilai kumulatif (skor tertinggi – skor terendah) 

K = Jumlah Kelas (jumlah interval) 
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Jumlah pertanyaan yang berkaitan dengan variabel job insecurity (X2) terdiri 

dari 9 (sembilan) pertanyaan, jawaban dari setiap pertanyaan memiliki skor antara 

1 sampai dengan 5. Lebar interval untuk variabel sistem informasi manajemen 

adalah : 

      I      (9x5)  (9x1) 

5 

       I  45              

I 

Dari perhitungan di atas maka jawaban responden dikategorikan sebagai berikut: 

1. Kategori sangat rendah dengan skor interval 9 – 16,2 

2. Kategori rendah dengan skor interval 16,2 – 23,4 

3. Kategori cukup tinggi dengan skor interval 23.4 – 30,6 

4. Kategori tinggi dengan skor interval 30,6 – 37,8 

5. Kategori sangat tinggi dengan skor interval 37,8 – 45 

 Berdasarkan kategori di atas maka seluruh jawaban responden dari 9 

(sembilan) pertanyaan tentang job insecurity studi kasus pada PT. Pura 

Barutama Unit Offset Divisi Produksi, dapat dilihat dalam Tabel 3.26  

Tabel 3. 26  

Kategorisasi Variabel Job Insecurity (X2) 

No. Kategori Skor Frekuensi Persentase 

1. Sangat Tinggi 37,8 – 45 16 16,00  

2. Tinggi 30,6 – 37,8 65 65,00  

3. Cukup Tinggi 23,4 – 30,6 19 19,00  

4. Rendah 16,2 – 23,4 0 0 

5. Sangat Rendah 9 – 16,2  0 0 

Jumlah 100 100,00 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

5 
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Berdasarkan Tabel 3.26 dapat dilihat bahwa kategori terbesar adalah tinggi 

yaitu sebesar 65,00%. Selanjutnya yaitu pada kategori cukup tinggi yaitu sebesar 

19,00%. Dan selebihnya ada (16,00% berada pada kategori sangat tinggi. Dari 

penjabaran diatas dapat diketahui bahwa mayoritas buruh di PT. Pura Barutama 

Unit Offset Divisi Produksi merasakan adanya ancaman dalam hal pekerjaan yang 

mendukung variabel job insecurity ini. Hal tersebut diperkuat oleh persepsi buruh 

yang menyatakan bahwa tingkat ancaman dan tekanan kerja yang terdapat di PT. 

Pura Barutama Unit Offset Divisi Produksi tergolong cukup tinggi, tercemin dari 

perspektif masing-masing responden.  

3.2.3 Persepsi Responden mengenai Turnover Intention 

Turnover intention adalah kecenderungan atau niat seseorang untuk berhenti 

bekerja pada perusahaan saat ini dan mencari pekerjaan lain diluar perusahaan 

sekarang. Variabel turnover intention (Y) dalam penelitian ini memiliki 4 (empat) 

indikator, yaitu beban kerja yang diterima, keinginan untuk pindah kerja, 

hubungan dengan rekan kerja dan hubungan dengan atasan dalam satu 

perusahaan. dari 4 (empat) indikator tersebut diuraikan menjadi 6 (enam) 

pertanyaan yang akan diuraikan pada sub bab berikutnya. Berikut ini adalah 

persepsi responden mengenai masing-masing pertanyaan dalam variabel turnover 

intention (Y). 

3.2.3.1 Persepsi Responden mengenai Ketidaknyamanan dengan Pekerjaan 

Keinginan buruh untuk keluar dari perusahaan disebabkan oleh beberapa faktor, 

antara lain karena gaji yang didaparkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan 

dan merasa dirinya tidak nyaman bekerja di perusahaan tersebut. Untuk mengukur 
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persepsi responden yaitu dengan memberikan pernyataan kuesioner, yakni “Saya 

merasa kurang nyaman dengan pekerjaan saya saat ini ”. Tujuannya adalah untuk 

mengungkap apakah buruh yang bekerja di PT. Pura Barutama Unit Offset 

khususnya Divisi Produksi merasa nyaman atau tidak dalam bekerja . Persepsi 

responden mengenai hal tersebut, akan disajikan dalam Tabel 3.27. 

Tabel 3. 27  

Persepsi Responden Mengenai Ketidaknyamanan dengan Pekerjaan 

No Tanggapan Frekuensi Persentase 

1 Sangat Setuju 8 8,00  

2 Setuju 65 65,00  

3 Cukup Setuju 27 27,00  

4 Tidak Setuju 0 0 

5 Sangat Tidak Setuju 0 0 

Jumlah 100 100,00 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

 Berdasarkan Tabel 3.27 tersebut dapat dilihat bahwa responden paling 

banyak menjawab dengan jawaban setuju yaitu sebesar 65,00% responden. 

Selanjutnya yaitu responden menjawab dengan jawaban cukup setuju 27,00% 

responden. Sisanya ada sebanyak 8,00% yang menjawab dengan jawaban sangat 

setuju. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian buruh yang bekerja di PT. 

Pura Barutama Unit Offset Divisi Produksi kurang nyaman dalam bekerja.  

3.2.3.2 Persepsi Responden mengenai Rencana Keluar dari Perusahaan 

Seseorang yang bekerja di perusahaan terkhususnya buruh apabila mendapatkan 

pekerjaan diluar sana yang dirasa lebih baik dari sekarang pasti akan 

meninggalkan pekerjaannya yang sekarang. Untuk mengukur persepsi responden 

mengenai hal tersebut, maka diajukan pernyataan dalam kuesioner mengenai 

“Saya berniat akan pindah kerja apabila mendapatkan pekerjaan yang lebih baik”. 
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Penyataan tersebut memiliki tujuan yaitu untuk mengungkap bahwa apakah buruh 

yang bekerja di PT. Pura Barutama Unit Offset khususnya Divisi Produksi apakah 

akan pindah kerja atau tidak apabila ada tawaran yang lebih baik. Adapun persepsi 

responden mengenai hal tersebut, disajikan dalam Tabel 3.28  

Tabel 3. 28  

Persepsi Responden Mengenai Rencana Keluar dari Perusahaan 

No Tanggapan Frekuensi Persentase 

1 Sangat Setuju 11 11,00  

2 Setuju 60 60,00  

3 Cukup Setuju 29 29,00  

4 Tidak Setuju 0 0 

5 Sangat Tidak Setuju 0 0 

Jumlah 100 100,00 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

 Bersadarkan Tabel 3.28 terlihat bahwa dari 100 responden ada sebanyak 

60,00% responden yang menjawab dengan jawaban setuju. Lalu sebanyak 29,00% 

responden yang menjawab dengan jawaban cukup setuju. Dan selebihnya ada 

11,00% responden yang memberikan jawaban sangat setuju. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa buruh sebagai responden yang bekerja di PT. Pura Barutama 

Unit Offset Divisi Produksi memiliki keinginan atau rencana pindah kerja apabila 

mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. 

3.2.3.3 Persepsi Responden mengenai Beban Kerja dalam Perusahaan 

Beban kerja adalah frekuensi kegiatan rata-rata dari masing pekerjaan dalam 

jangka waktu tertentu (Irwandy, 2007). Beban kerja yang ditanggung setiap buruh 

berbeda – beda. Ada buruh yang memiliki beban yang besar dan juga sebaliknya 

ada yang mendapatkan beban kerja yang kecil. Namun dalam bekerja, seorang 

pekerja/buruh harus sebanding antara beban yang dikerjakan dengan apa yang 
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diterima.  Untuk mengukur hal tersebut maka diajukan pernyataan dalam 

kuesioner, yakni “Beban kerja saya tidak sebanding dengan apa yang saya 

dapatkan di perusahaan ini”. Tujuannya adalah untuk mengungkap apakah beban 

kerja buruh sebanding atau tidak dengan pekerjaan yang dikerjakan atau tidak. 

Adapun persepsi responden mengenai hal tersebut akan disajikan dalam Tabel 

3.29.  

Tabel 3. 29  

Persepsi Responden Mengenai Beban Kerja dalam Perusahaan 

No Tanggapan Frekuensi Persentase 

1 Sangat Setuju 12 12,00 

2 Setuju 73 73,00 

3 Cukup Setuju 15 15,00 

4 Tidak Setuju 0 0 

5 Sangat Tidak Setuju 0 0 

Jumlah 100 100,00 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

 Berdasarkan Tabel 3.29 dapat dilihat bahwa dominasi jawaban berada 

pada kategori jawaban setuju yaitu sebanyak 73,00% responden. Setelahnya, ada 

jawaban cukup setuju sebanyak 15,00% responden. Dan ada 12,00% responden 

yang menjawab dengan pilihan jawaban sangat setuju. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa responden yang bekerja sebagai buruh dalam PT. Pura 

Barutama Unit Offset Divisi Produksi masih banyak beban kerja yang dikerjakan 

oleh buruh belum sebanding dengan apa yang didapatkan di perusahaan.  

3.2.3.4 Persepsi Responden mengenai Lingkungan Kerja Kurang Kondusif 

Lingkungan kerja merupakan aspek penting utuk terciptanya kenyamanan dalam 

bekerja. Apabila lingkungan kerja yang dirasakan buruh saat bekerja kurang 

nyamnn atau tidak kondusif dapat menyebabkan buruh tidak betah dalam bekerja. 

Hal tersebut mendorong peneliti untuk memberikan pernyataan dalam kuesioner, 
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yakni “Saya merasa lingkungan kerja saya  kurang kondusif”. Tujuannya adalah 

untuk mengungkap apakah responden yang bekerja di perusahaan PT. Pura 

Barutama Unit Offset khususnya Divisi Produksi merasa nyaman dan betah dalam 

bekerja di lingkungan tersebut atau tidak. Adapun persepsi responden mengenai 

hal tersebut akan disajikan dalam Tabel 3.30.  

Tabel 3. 30  

Persepsi Responden Mengenai Lingkungan Kerja Kurang Kondusif 

No Tanggapan Frekuensi Persentase 

1 Sangat Setuju 10 10,00  

2 Setuju 72 72,00  

3 Cukup Setuju 18 18,00  

4 Tidak Setuju 0 0 

5 Sangat Tidak Setuju 0 0 

Jumlah 100 100,00 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

 Berdasarkan Tabel 3.30 dapat dilihat bahwa dari 100 responden, 

kebanyakan responden menjawab setuju yaitu sebesar 72,00% responden. Setelah 

itu, responden menjawab cukup setuju sebesar 18,00% responden. Dan jawaban 

terakhir ada sebanyak 10,00% responden yang menjawab sangat setuju. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa responden yang bekerja sebagai buruh pada PT. Pura 

Barutama Unit Offset Divisi Produksi merasakan lingkungan kerja yang kurang 

kondusif saat bekerja.  

3.2.3.5 Persepsi Responden mengenai Ketidakharmonisan Hubungan dengan 

Rekan Kerja 

Bekerja dalam suatu perusahaan tidak mungkin sendirian. Pasti ada rekan kerja 

yang ikut andil dalam membantu pekerjaan sehingga lebih mudah mencapai 

tujuan perusahaan. Untuk mengukur persepsi responden mengenai hubungan kerja 

dengan sesama rekan kerja di PT. Pura Barutama Unit Offset khususnya  Divisi 
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Produksi, peneliti mengajukan pernyataan dalam kuesioner yang berisi “Saya 

merasa hubungan kerja saya dengan rekan kerja kurang harmonis”. Hal tersebut 

bertujuan untuk mengungkap apakah buruh yang bekerja di perusahaan tersebut 

memiliki hubungan kerja yang baik dengan sesama rekan kerjanya atau tidak. 

Adapun persepsi responden mengenai hal tersebut dapat dilihat dari Tabel 3.31.  

Tabel 3. 31  

Persepsi Responden Mengenai Ketidakharmonisan Hubungan dengan Rekan 

Kerja 

No Tanggapan Frekuensi Persentase 

1 Sanga Setuju 5 5,00  

2 Setuju 75 75,00  

3 Cukup Setuju 16 16,00  

4 Tidak Setuju 4 4,00  

5 Sangat Tidak Setuju 0 0 

Jumlah 100 100,00 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

 Berdasarkan Tabel 3.31 dapat dilihat bahwa dominasi jawaban berada 

pada kategori jawaban setuju yaitu sebanyak 75,00% responden. Setelahnya, ada 

jawaban cukup setuju sebanyak 16,00% responden. Lalu ada 5,00% responden 

yang menjawab sangat setuju. Dan terakhir ada sebanyak 4,00% responden yang 

memberikan jawaban tidak setuju. Sehingga dapat disimpulkan bahwa banyak 

responden yang memiliki hubungan kerja yang kurang harmonis sesama rekan 

kerjanya di PT. Pura Barutama Unit Offset khususnya pada Divisi Produksi.  

3.2.3.6 Persepsi Responden mengenai Atasan Kurang Perhatian terhadap 

Pekerjaan 

Seorang atasan harus memperhatikan bawahannya (buruh) pada saat bekerja, 

untuk menilai apakah yang dikerjakan buruhnya sudah benar atau belum dan 

untuk meminimalisir kesalahan yang dibuat oleh buruhnya. Persepsi  dari 
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responden tersebut dapat diukur melalui  pernyataan dalam kuesioner, yakni 

“Atasan saya kurang memperhatikan dalam hal pekerjaan..”. Persepsi responden 

mengenai hal tersebut akan disajikan dalam Tabel 3.32  

Tabel. 3. 32  

Persepsi Responden Mengenai Atasan Kurang Perhatian terhadap 

Pekerjaan 

No Tanggapan Frekuensi Persentase 

1 Sangat Setuju 11 11,00  

2 Setuju 75 75,00  

3 Cukup Setuju 14 14,00  

4 Tidak Setuju 0 0 

5 Sangat Tidak Setuju 0 0 

Jumlah 100 100,00 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

 Berdasarkan Tabel 3.32 dapat dilihat bahwa responden dominasi 

menjawab dengan jawaban setuju yaitu sebesar 75,00% responden. Sedangkan 

ada sebesar 14,00% responden yang menjawab dengan jawaban cukup setuju. Dan 

yang lainnya menjawab dengan jawaban sangat setuju yaitu sebesar 11,00% 

responden. Sehingga dari jawaban responden terssebut dapat disimpulkan bahwa 

atasan dari PT. Pura Barutama Unit Offset khususnya Divisi Produksi belum 

perhatian dengan buruhnya mengenai hal pekerjaan. 

3.2.3.7 Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Turnover intention (Y) 

Pada bagian ini akan menjelaskan tentang jawaban responden mengenai variabel  

turnover intention (Y). Rekapitulasi jawaban responden digunakan untuk dapat 

mengetahui indikator-indikator mana dalam variabel turnover intention yang 

memiliki nilai diatas maupun dibawah rata – rata. Dari nilai – nilai yang diperoleh 

tersebut dapat dijadikan referensi untuk memperbaiki indikator yang berada 

dibawah rata-rata tersebut.  
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Tabel 3. 33  

Rata-rata Jawaban Responden Mengenai Variabel Turnover Intention 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Keterangan 

X1-1 : Ketidaknyamanan dalam Bekerja 

X1-2 : Rencana Keluar dari Perusahaan 

X1-3 : Beban Kerja 

X1-4 : Lingkungan Kerja Kurang Kondusif 

X1-5 : Ketidakharmonisan Hubungan dengan Rekan Kerja 

X1-6 : Atasan Kurang Perhatian terhadap Pekerjaan 

Berdasarkan Tabel 3.33 tersebut dapat diketahui bahwa nilai rerata total 

skor variabel turnover intention sebesar 3,91. Dan dari pertanyaan - pertanyaan 

yang telah dideskripsikan diatas, dapat diketahui juga bahwa item pertanyaan 

yang berada diatas rata-rata adalah beban kerja, lingkungan kerja kurang kondusif 

dan atasan kurang perhatian terhadap pekerjaan. Sedangkan item pertanyaan yang 

berada dibawah rata-rata adalah ketidaknyamanan dalam bekerja, rencana keluar 

dari perusahaan, dan ketidakharmonisan dengan rekan kerja dalam PT. Pura 

Barutama Unit Offset Divisi Produksi  

Pertanyaan 
Jumlah 

Responden 

Skor Skor 

Total 
Mean 

1 2 3 4 5 

X1-1 100 0 0 27 65 8 381 3,81 

X1-2 100 0 0 29 60 11 382 3,82 

X1-3 100 0 0 15 73 12 397 3,97 

X1-4 100 0 0 18 72 10 408 4,08 

X1-5 100 0 4 16 75 5 381 3,81 

X1-6 100 0 0 14 75 11 397 3,97 

Mean Skor Variabel 3,91 
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3.2.3.8 Kategorisasi Variabel Turnover Intention (Y) 

Berdasarkan data responden yang telah disajikan sebelumnya dapat dilihat 

bagaimana variabel turnover intention dapat dipengaruhi oleh kompensasi dan job 

insecurity. Selanjutnya yaitu mengkategorisasikan variabel turnover intention 

tersebut. Dalam penelitian ini terdapat 5 (lima) kategori yaitu sangat tinggi, tinggi, 

cukup tinggi, rendah dan sangat rendah. Penilaian dan pengukuran dilakukan 

dengan memberi skor tertinggi dengan nilai 5 dan nilai 1 untuk skor terendah. 

Lebar interval (I) dapat diperoleh dengan menggunakan perhitungan sebagai 

berikut: 

K

R
I 

 

Di mana: 

I  = Lebar Interval 

R = Rentang, yaitu nilai kumulatif (skor tertinggi – skor terendah) 

K = Jumlah Kelas (jumlah interval) 

Jumlah pertanyaan yang berkaitan dengan variabel job insecurity (X2) terdiri 

dari 6 (enam) pertanyaan, jawaban dari setiap pertanyaan memiliki skor antara 1 

sampai dengan 5. Lebar interval untuk variabel sistem informasi manajemen 

adalah : 
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       I      (6x5)  (6x1) 

5 

       I  30                           

I 

Dari perhitungan di atas maka jawaban responden dikategorikan sebagai 

berikut: 

1. Kategori sangat rendah dengan skor interval 5 – 9,8 

2. Kategori rendah dengan skor interval 9,8 – 14,6 

3. Kategori cukup tinggi dengan skor interval 14,6 – 19,4 

4. Kategori tinggi dengan skor interval 19,4 – 24,2  

5. Kategori sangat tinggi dengan skor interval 24,2 – 29  

 Berdasarkan kategori di atas maka seluruh jawaban responden dari 6 

(enam) pertanyaan tentang turnover intention studi kasus pada PT. Pura 

Barutama Unit Offset Divisi Produksi, dapat dilihat dalam Tabel 3.34 berikut: 

Tabel 3. 34  

Kategorisasi Variabel Turnover Intention (Y) 

No. Kategori Skor Frekuensi Persentase 

1. Sangat Tinggi 24,2 – 29  18 18,00  

2. Tinggi 19,4 – 24,2 75 75,00  

3. Cukup Tinggi 14,6 – 19,4 7 7,00  

4. Rendah 9,8 – 14,6 0 0 

5. Sangat Rendah 5 – 9,8 0 0 

Jumlah 100 100,00 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan Tabel 3.34 dapat dilihat bahwa kategori terbesar adalah tinggi 

yaitu sebesar 75 (75,00%). Selanjutnya yaitu pada kategori sangat tinggi yaitu 

sebesar 18 (18,00%). Dan sisanya ada pada kategori cukup tinggi sebesar 7 

5 
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(7,00%). Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat potensi utnuk 

berpindah kerja tercermin dari jawaban  responden atas pernyataan – pernyataan 

dalam kuesioner yang diajukan.  

3.3 Uji Hipotesis  

3.3.1 Analisis Pengaruh Variabel Kompensasi (X1) terhadap Turnover 

intention (Y) 

Pengujian yang digunakan pada variabel kompensasi (X1) terhadap variabel 

turnover intention (Y) adalah uji koefisien korelasi, uji koefisien determinasi, uji 

regresi linear sederhana, dan uji signifikansi. Pengujian tersebut dilakukan dengan 

menggunakan bantuan program computer SPSS for Windows versi 22 yang akan 

disajikan seperti berikut ini: 

3.3.1.1 Analisis Uji Koefisien Korelasi Variabel Kompensasi (X1) terhadap 

Turnover intention (Y) 

Uji koefisien korelasi digunakan untuk seberapa kuat atau erat hubungan antar 

variabel Kompensasi (X1) dengan variabel turnover intention (Y). Koefisien 

korelasi diuji dengan menggunakan bantuan program SPSS For Windows 22, 

dengan Analyze Regression Linear. Uji korelasi memiliki 5 tingkatan nilai yaitu 

sebagai berikut: 

1. Hubungan sangat rendah jika nilai korelasinya 0,0 – 0,199  

2. Hubungan tidak kuat jika nilai korelasinya 0,20 – 0,399  

3. Hubungan sedang jika nilai korelasinya 0,40 – 599  

4. Hubungan kuat jika nilai korelasinya 0,60 – 0,799  

5. Hubungan sangat kuat jika nilai korelasinya  0,80 – 1,00  
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Berikut ini merupakan hasil perhitungan korelasi pada variabel independen 

kompensasi dengan variabel dependen turnover intention: 

Tabel 3. 35  

Koefisien Korelasi Variabel Kompensasi dengan Variabel 

Turnover intention 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,711
a
 ,505 ,500 1,82440 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

 Berdasarkan Tabel 3.35 menunjukkan kekuatan hubungan antara variabel 

kompensasi dengan variabel turnover intention dapat dilihat dari nilai R pada 

Tabel diatas yaitu sebesar 0,711. Sehingga jika dicocokkan dengan kriteria yang 

sudah dijelaskan sebelumnya, itu artinya bahwa hubungan antar dua variabel 

tersebut kuat, di mana jika terjadi perubahan pada variabel kompensasi maka akan 

terjadi perubahan juga pada variabel turnover intention. 

3.3.1.2 Analisis Uji Koefisien Determinasi Variabel Kompensasi (X1) 

terhadap Turnover Intention (Y) 

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh antara 

variabel kompensasi (X1) terhadap variabel turnover intention (Y) dengann 

menggunakan SPSS. Adapun hasil perhitungannya ada pada Tabel 3.36: 

Tabel 3. 36  

Koefisien Determinasi Variabel Kompensasi dengan Variabel 

Turnover intention 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,711
a
 ,505 ,500 1,82440 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 
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 Berdasarkan Tabel 3.37 menunjukkan bahwa hasil koefisien determinasi 

variabel kompensasi (X1) terhadap variabel turnover intention (Y) dapat dilihat 

dari R Square yaitu sebesar  0,505 maka koefisien determinasinya adalah: 

KD = R
2
 x 100 % 

 = 0,505 x 100 % 

 = 50,5 % 

 Berdasarkan perhitungan di atas, menunjukkan bahwa 20,5% variabel 

kompensasi (X1) memberikan sumbangan terhadap variabel turnover intention 

(Y), sedangkan sisanya (100% - 50,5% = 49,5,%) diberikan sumbangan oleh 

faktor lain, di luar faktor kompensasi. 

3.3.1.3 Analisis Regresi Linier Sederhana Variabel Kompensasi (X1) 

terhadap Turnover Intention (Y) 

Koefisien regresi sederhana adalah sebuah analisis yang digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh dan arah hubungan antara variabel antara 

variabel kompensasi dengan variabel turnover intention. Jika arah hubungan 

antara kedua variabel adalah positif maka hubungan kedua variabel adalah searah, 

dan sebaliknya jika hubungan antara kedua variabel adalah negatif maka arah 

hubungannya adalah berlawanan. Persamaan regresi sederhana yang diperoleh 

dari pengujian melalui uji statistik antara variabel kompensasi (X1) dan variabel 

turnover intention (Y) akan disajikan dalam tabel berikut ini 
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Tabel 3. 37  

Regresi Linier Sederhana Variabel Kompensasi dengan Variabel 

Turnover intention 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 57,830 3,458  16,724 ,000 

Kompensasi -,960 ,096 -,711 -10 ,000 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

 Berdasarkan Tabel 3.37 dapat diketahui bahwa nilai koefisien regresi 

variabel kompensasi adalah -0,960 dan nilai konstantanya adalah 57,380. 

Berdasarkan keterangan tersebut, maka persamaan regresi kompensasi adalah 

sebagai berikut: 

Y = 57,380+ (- 0,960)X1 

Keterangan : 

Y = Turnover intention 

X1 = Kompensasi  

 Berdasarkan persamaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Nilai konstanta sebesar 57,380 menunjukkan bahwa tanpa adanya 

pengaruh variabel kompensasi, maka nilai turnover intention PT. Pura 

Barutama Unit Offset Divisi Produksi adalah sebesar 57,380. Berdasarkan 

hal tersebut maka, koefisien kompensasi bernilai 0, dan turnover intention 

bernilai positif yaitu 57,380. 

2. Koefisien regresi untuk kompensasi sebesar -0,960, menunjukkan bahwa 

variabel kompensasi mempunyai pengaruh negatif terhadap turnover 

intention. Sehingga arah hubungan kedua variabel tersebut tidak searah 

(berlawanan). Artinya adalah apabila kompensasi yang diberikan PT. Pura 
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Barutama Unit Offset Divisi Produksi tinggi maka turnover intention pada 

PT. Pura Barutama Unit Offset Divisi Produksi rendah dan begitupun 

sebaliknya.  

3.3.1.4 Uji T 

Untuk mengetahui pengaruh variabel kompensasi (X1) terhadap variabel turnover 

intention (Y) pada studi kasus PT. Pura Barutama Unit Offset, maka dilakukan 

pengujian dengan menggunakan uji t. Adapun kriteria pengujian yang dilakukan 

sebagai berikut: 

1. Hipotesis penelitian 

Ho :  Tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel kompensasi (X1) 

terhadap variabel turnover intention (Y) 

Ha :  Ada pengaruh yang signifikan antara variabel kompensasi (X1) 

terhadap variabel turnover intention (Y) 

2. Menentukan  Tabel 

Dengan tingkat signifikansi 5% (α = 0,05) dan derajat kebebasan df=98, 

maka diperoleh t tabel yaitu sebesar 1,984 

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS pada tabel 3.38 di atas diketahui nilai 

t hitung adalah sebesar -10 

3. Kriteria Pengujian 

Ho diterima dan Ha ditolak, apabila t-tabel < │t-hitung│ < t-tabel, Ho 

ditolak dan Ha diterima, apabila -t-Tabel >│ t-hitung│ > t-tabel 
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4. Kesimpulan 

Karena t hitung │-10│ > t Tabel (1,984), maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. Artinya ada pengaruh antara variabel kompensasi terhadap 

turnover intention pada PT. Pura Barutama Unit Offset Divisi Produksi, 

sehingga semakin rendah kompensasi yang diberikan maka akan ada 

perubahan terhadap turnover intention pada perusahaan PT. Pura 

Barutama Unit Offset Divisi Produksi. 

Gambar 3. 1  

Kurva t-test antara Variabel X1 dengan Variabel Y 

 

 

 

 

3.3.2 Analisis Pengaruh Variabel Job insecurity (X2) terhadap Turnover 

intention (Y) 

Pengujian yang digunakan pada variabel job insecurity (X2) terhadap variabel 

turnover intention (Y) adalah uji koefisien korelasi, uji koefisien determinasi, uji 

regresi linear sederhana, dan uji signifikansi dan uji t. Pengujian tersebut 

dilakukan dengan menggunakan bantuan program computer SPSS for Windows 

versi 22 yang akan disajikan seperti berikut ini: 

H0 ditolak H0 ditolak 

H0 diterima 

  0 -1,984 +1,984 

t-hitung 

-10 
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3.3.2.1 Analisis Uji Koefisien Korelasi Variabel Job insecurity (X2) terhadap 

Turnover Intention (Y) 

Uji koefisien korelasi digunakan untuk seberapa kuat atau erat hubungan antar 

variabel Job insecurity (X2) dengan variabel turnover intention (Y). Koefisien 

korelasi diuji dengan menggunakan bantuan program SPSS For Windows 22, 

dengan Analyze Regression Linear. Uji korelasi memiliki 5 tingkatan nilai yaitu 

sebagai berikut: 

1. Hubungan sangat rendah jika nilai korelasinya 0,0 – 0,199  

2. Hubungan tidak kuat jika nilai korelasinya 0,20 – 0,399  

3. Hubungan sedang jika nilai korelasinya 0,40 – 599  

4. Hubungan kuat jika nilai korelasinya 0,60 – 0,799  

5. Hubungan sangat kuat jika nilai korelasinya  0,80 – 1,00  

Berikut ini adalah hasil perhitungan dari koefisien korelasi dari variabel 

job insecurity terhadap variabel turnover intention yaitu sebagai berikut : 

Tabel 3. 38  

Koefisien Korelasi Variabel Job insecurity dengan Variabel 

Turnover Intention 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,846
a
 ,716 ,713 1,38254 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan Tabel 3.38 menunjukkan kekuatan hubungan antara variabel 

job insecurity dengan variabel turnover intention dapat dinilai dari besarnya nilai 

R yaitu senilai 0,846. Sehingga apabila dicocokkan dengan kriteria yang telah 

dijelaskan sebelumnya hubungan antar kedua variabel tersebut sangat kuat, di 
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mana jika terjadi perubahan pada variabel job insecurity maka akan terjadi 

perubahan juga pada variabel turnover intention. 

3.3.2.2 Analisis Uji Koefisien Determinasi Variabel Kompensasi (X1) 

terhadap Turnover Intention (Y) 

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh antara 

variabel job insecurity (X2) terhadap variabel turnover intention (Y) dengan 

menggunakan SPSS. Adapun hasil perhitungannya adalah sebagai berikut: 

Tabel 3. 39  

Koefisien Determinasi Variabel Job Insecurity dengan Variabel 

Turnover Intention 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,846
a
 ,716 ,713 1,38254 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

` Berdasarkan Tabel 3.39 menunjukkan bahwa hasil koefisien determinasi 

variabel job insecurity (X2) terhadap variabel turnover intention (Y) dapat dilihat 

dari besarnya  R Square yaitu senilai 0,716 maka koefisien determinasinya adalah: 

KD = R
2
 x 100 % 

 = 0,716 x 100 % 

 = 71,6 % 

Berdasarkan perhitungan di atas, menunjukkan bahwa 71,6 % variabel job 

insecurity (X2) memberikan sumbangan terhadap variabel turnover intention (Y), 

sedangkan sisanya (100% - 71,6% = 28,4%) diberikan sumbangan oleh faktor 

lain, di luar faktor job insecurity. 
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3.3.2.3 Analisis Regresi Linier Sederhana Variabel Job insecurity (X2) 

terhadap Turnover intention (Y) 

Koefisien regresi sederhana adalah sebuah analisis yang digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh dan arah hubungan antara variabel antara 

variabel kompensasi dengan variabel turnover intention. Jika arah hubungan 

antara kedua variabel adalah positif maka hubungan kedua variabel adalah searah, 

dan sebaliknya jika hubungan antara kedua variabel adalah negatif maka arah 

hubungannya adalah berlawanan. Persamaan regresi sederhana yang diperoleh 

dari pengujian melalui uji statistik antara variabel Job insecurity (X2) dan variabel 

turnover intention (Y) akan disajikan dalam tabel berikut ini 

Tabel 3. 40  

Regresi Linier Sederhana Variabel Job Insecurity dengan Variabel 

Turnover Intention 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4,125 1,228  3,358 ,001 

Job_insecurity ,569 ,036 ,846 15,709 ,000 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan Tabel 3.40 dapat diketahui bahwa nilai koefisien regresi 

variabel kompensasi adalah 0,569 dan nilai konstantanya adalah 4,125. 

Berdasarkan keterangan tersebut, maka persamaan regresi job insecurity adalah 

sebagai berikut: 

Y = 4,125 + 0,569 X2 
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Keterangan : 

Y = Turnover Intention 

X2 = Job Insecurity 

 Berdasarkan persamaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Nilai konstanta sebesar 4,125 menunjukkan bahwa tanpa adanya pengaruh 

variabel job insecurity, maka nilai turnover intention PT. Pura Barutama 

Unit Offset Divisi Produksi adalah sebesar 4,125. Berdasarkan hal tersebut 

maka, koefisien job insecurity bernilai 0, dan turnover intention bernilai 

positif yaitu 4,125. 

2. Koefisien regresi untuk job insecurity sebesar 0,569, menunjukkan bahwa 

variabel job insecurity mempunyai pengaruh positif terhadap turnover 

intention. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diartikan bahwa jika 

variabel job insecurity mengalami peningkatan maka akan menyebabkan 

peningkatan pada turnover intention di PT. Pura Barutama Unit Offset 

Divisi Produksi. 

3.3.2.4 Uji T 

Untuk mengetahui pengaruh variabel job insecurity (X2) terhadap variabel 

turnover intention (Y) pada studi kasus PT. Pura Barutama Unit Offset, maka 

dilakukan pengujian dengan menggunakan uji t. Adapun kriteria pengujian yang 

dilakukan sebagai berikut: 

1. Hipotesis penelitian 

Ho :  Tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel job insecurity 

(X2) terhadap variabel turnover intention (Y) 



117 
 

 

Ha :  Ada pengaruh yang signifikan antara variabel job insecurity (X2) 

terhadap variabel turnover intention (Y) 

2. Menentukan  Tabel 

Dengan tingkat signifikansi 5% (α = 0,05) dan derajat kebebasan df=32, 

maka diperoleh t tabel yaitu sebesar 1,984. 

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS pada Tabel 3.42 di atas diketahui 

nilai t hitung adalah sebesar 15,709. 

3. Kriteria Pengujian 

Ho diterima dan Ha ditolak, apabila -t-Tabel < t-hitung < t-Tabel Ho 

ditolak dan Ha diterima, apabila -t-Tabel > t-hitung > t-Tabel 

4. Kesimpulan 

Karena t hitung (15,709) > t Tabel (1,984), maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. Artinya ada pengaruh antara variabel job insecurity terhadap 

turnover intention pada PT. Pura Barutama Unit Offset Divisi Produksi, 

sehingga semakin tinggi job insecurity yang diberikan maka semakin 

tinggi pula tingkat turnover intention pada perusahaan tersebut. 

Gambar 3 2  

Kurva t-test antara variabel X2 dengan variabel Y 

 

 

 

 

 

H0 ditolak H0 ditolak 

H0 diterima 

  0 -1,984 +1,984 

t-hitung 

+ 15,709 
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3.3.3 Analisis Pengaruh Variabel Kompensasi (X1) dan Variabel  Job 

Insecurity (X2) terhadap Turnover Intention (Y) 

Pengujian yang digunakan pada variabel kompensasi (X1) dan variabel job 

insecurity (X2) terhadap variabel turnover intention (Y) adalah uji koefisien 

korelasi, uji koefisien determinasi, uji regresi linear sederhana, dan uji signifikansi 

dan uji F. Pengujian tersebut dilakukan dengan menggunakan bantuan program 

computer SPSS for Windows versi 21 yang akan disajikan seperti berikut ini: 

3.3.3.1 Analisis Uji Koefisien Korelasi Variabel Kompensasi (X1) dan 

Variabel Job Insecurity (X2) terhadap Variabel Turnover Intention (Y) 

Uji koefisien korelasi kompensasi dan job insecurity terhadap turnover intention 

dilakukan untuk mengetahui kekuatan hubungan dari variabel kompensasi dan job 

insecurity terhadap variabel turnover intention. Uji korelasi memiliki 5 tingkatan 

nilai yaitu sebagai berikut: 

1. Hubungan sangat rendah jika nilai korelasinya 0,0 – 0,199  

2. Hubungan tidak kuat jika nilai korelasinya 0,20 – 0,399  

3. Hubungan sedang jika nilai korelasinya 0,40 – 599  

4. Hubungan kuat jika nilai korelasinya 0,60 – 0,799  

5. Hubungan sangat kuat jika nilai korelasinya  0,80 – 1,00  

Berikut ini adalah hasil perhitungan koefisien korelasi antara variabel 

kompensasi dan  job insecurity terhadap turnover intention : 
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Tabel 3. 41  

Koefisien Korelasi Variabel Kompensasi dan Job Insecurity dengan Variabel 

Turnover Intention 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,906a ,821 ,818 1,10196 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan Tabel 3.41 menunjukkan kekuatan hubungan antara variabel 

kompensasi dan job insecurity dengan variabel turnover intention yang dapat 

dilihat dari besarnya nilai R yaitu sebesar 0,906. Sehingga apabila dicocokkan 

dengan kriteria-kriteria yang dijelaskan sebelumnya, besaran nilai 0,906 termasuk 

memiliki hubungan antar variabel yang sangat kuat, di mana jika terjadi 

perubahan pada variabel kompensasi  dan job insecurity maka akan terjadi 

perubahan juga pada variabel turnover intention 

3.3.3.2 Analisis Uji Koefisien Determinasi Variabel Kompensasi (X1) dan Job 

insecurity (X2) terhadap Turnover Intention (Y) 

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh antara 

variabel kompensasi (X1) dan variabel job insecurity (X2) terhadap variabel  

turnover intention (Y) dengan menggunakan SPSS. Adapun hasil perhitungannya 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3. 42  

Koefisien Determinasi Variabel Kompensasi dan Job Insecurity dengan 

Variabel Turnover Intention 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,906a ,821 ,818 1,10196 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan Tabel 3.42 menunjukkan bahwa hasil koefisien determinasi 

variabel kompensasi (X2) dan job insecurity (X2) terhadap variabel turnover 

intention (Y) dapat dilihat dari besaran nilai R Square yaitu sebsar 0,821 maka 

koefisien determinasinya adalah: 

KD = R
2
 x 100 % 

 = 0,821 x 100 % 

 = 82,1 % 

 Berdasarkan perhitungan di atas, menunjukkan bahwa 81,6% variabel 

kompensasi (X1) dan job insecurity (X2) memberikan sumbangan terhadap 

variabel turnover intention (Y), sedangkan sisanya (100% - 82,1% = 17,9%) 

diberikan sumbangan oleh faktor lain, di luar faktor kompensasi dan job 

insecurity. 

3.3.3.3 Analisis Regresi Linier Berganda Variabel Kompensasi (X1) dan 

Variabel Job Insecurity (X2) terhadap Turnover Intention (Y) 

Uji regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

kompensasi dan job insecurity terhadap turnover intention. Berikut adalah Tabel 

koefisien regresi berganda variabel kompensasi dan job insecurity terhadap 

turnover intention. 
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Tabel 3. 43  

Koefisien Regresi Linier Berganda Kompensasi dan Job Insecurity terhadap 

Turnover Intention 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 26,830 3,156  8,501 ,000 

X1 -,510 ,067 -,378 -7,567 ,000 

X2 ,440 ,034 ,654 13,100 ,000 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan pada Tabel 3.43 di atas diketahui bahwa koefisien regresi 

untuk variabel kompensasi (X1) adalah -0,51, variabel job insecurity (X2) adalah 

0,44, dan nilai konstantannya adalah 26,83. Dari keterangan tersebut maka dapat 

dibentuk persamaan regresinya, yaitu: 

Y = 26,83 + (-0,51) (X1) + 0,44 (X2) 

Dari persamaan tersebut dapat diartikan bahwa: 

1. Nilai konstanta sebesar 26,83 menunjukkan bahwa tanpa adanya pengaruh 

variabel kompensasi dan job insecurity, maka nilai turnover intention pada 

perusahaan PT. Pura Barutama Unit Offset Divisi Produksi adalah sebesar 

28,83. 

2. Koefisien regresi untuk variabel kompensasi (X1) adalah -0,51. Berdasarkan 

angka tersebut maka, variabel kompensasi memiliki pengaruh negatif terhadap 

variabel turnover intention. Sehingga dapat diartikan bahwa jika terhadap 

kompensasi yang diberikan rendah maka akan menyebabkan peningkatan pada 

turnover intention di PT. Pura Barutama Unit Offset Divisi Produksi. 
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3. Koefisien regresi untuk variabel job insecurity (X2) adalah 0,44. Berdasarkan 

angka tersebut maka, variabel job insecurity memiliki pengaruh positif 

terhadap variabel turnover intention. Berdasarkan hal tersebut maka dapat 

diartikan bahwa jika variabel job insecurity tinggi maka akan menyebabkan 

peningkatan pada turnover intention di PT. Pura Barutama Unit Offset Divisi 

Produksi. 

3.3.3.4 Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah kompensasi dan job insecurity secara 

bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel turnover 

intention. Uji F digunakan untuk meguji hipotesis penelitian, yaitu: 

H0 : Kompensasi dan job insecurity  tidak berpengaruh signifikan terhadap 

turnover intention.  

Ha : Kompensasi dan job insecurity berpengaruh signifikan terhadap 

turnover intention. 

Dengan kriteria pengambilan keputusan: 

1. Jika F hitung > F Tabel atau sig probability < 0,05 maka H0 ditolak 

atau Ha diterima yang artinya kompensasi dan job insecurity 

berpengaruh signifikan terhadap turnover intention. 

2. Jika Jika F hitung < F Tabel atau sig probability > 0,05 maka H0 

diterima dan Ha ditolak yang artinya Kompensasi dan job insecurity 

tidak berpengaruh signifikan terhadap turnover intention. 

Pengambilan keputusan dilakukan dengan memperhatikan pada Tabel 3.46 

dibawah ini: 
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Tabel 3. 44  

Uji F 
 

Model 
Sum of 

Squares 
Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 541,212 2 270,606 222,848 ,000
b
 

Residual 117,788 97 1,214   

Total 659,000 99    

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan Tabel 3.44 dapat dilihat bahwa nilai F Tabel diketahui 

dengan menggunakan Tabel F yang disesuaikan dengan degree of freedom1 (df 1) 

dan degree of freedom2 (df 2) dengan signifikansi 5 persen (0.05). Memperoleh 

df1 digunakan perhitungan df 1= jumlah variabel – 1, sehingga df 1 = 3 – 1 

menghasilkan nilai sebesar 2. Df 2 digunakan dengan perhitungan df 2 = n – k – 1, 

n adalah jumlah data dan k yaitu jumlah variabel independen, sehingga df 2 = 100 

– 2 – 1 diperoleh nilai sebesar 97. Berdasarkan ketentuan di atas, maka nilai F 

Tabel diperoleh sebesar 3,09. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai F hitung lebih besar dari nilai F 

Tabel yaitu 214,931 > 3,09 menunjukan bahwa hasilnya menunjukan arti Ho 

ditolak dan Ha diterima, sehingga secara bersama-sama terdapat ada pengaruh 

positif antara kompensasi (X1) dan job insecurity (X2) terhadap turnover 

intention (Y). Pengaruh positif yang signifikan ini menunjukkan bahwa 

kompensasi dan job insecurity dari perusahaan PT. Pura Barutama Unit Offset 

Divisi Produksi memiliki nilai yang baik dimata buruh, maka turnover intention 

akan semakin meningkat. Adapun gambar dari pengujiannya adalah sebagai 

berikut: 
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Gambar 3. 3  

Hasil Uji F 

 

 

 

 

 

3.4 Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab semua pertanyaan ada pada rumusan 

masalah yang ada pada bab 1, yaitu apakah ada pengaruh antara variabel 

kompensasi (X1) dengan variabel turnover intention (Y), apakah ada pengaruh 

antara variabel job insecurity (X2) dengan variabel turnover intention (Y) dan 

apakah ada pengaruh antara variabel kompensasi (X1) dan variabel job insecurity 

(X2) dengan variabel turnover intention (Y). Kompensasi merupakan sesuatu 

yang diterima oleh pekerja/buruh sebagai imbalan jasa mereka terhadap 

perusahaan. Kompensasi dalam satu perusahaan merupakan salah satu faktor 

penting bagi pekerja pada perusahaan tersebut. Hal itu dikarenakan apabila 

kompensasi yang diterima pekerja tidak sesuai, dapat menyebabkan pekerja 

tersebut berhenti bekerja dan mencari pekerjaan lain yang memberikan 

kompensasi yang dikira sesuai atau melebihi perusahaan sebelumnya. Variabel 

kompensasi (X1) dalam penelitian ini menggunakan 5 (lima) indikator, yaitu upah 

yang diterima, jenis insentif yang diterima, tunjangan yang diterima, cuti yang 

diterima dan asuransi yang diterima dari perusahaan. Dari 5 (lima) indikator 

tersebut dijabarkan menjadi 9 (sembilan) pertanyaan dan disebarkan kepada 100 

 

Daerah penolakan Ha atau 

Daerah penerimaan Ho 

Daerah penerimaan Ha atau 

Daerahpenolakan Ho 

3,09 214,931 
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responden yang bekerja sebagai buruh di PT. Pura Barutama Unit Offset Divisi 

Produksi.  

 Hasil dari analisis persepsi yang diberikan oleh 100 responden dapat 

dilihat bahwa variabel kompensasi memiliki pengaruh terhadap variabel turnover 

intention. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai t hitung yang sebesar 

│10│lebih besar dibandingkan t Tabel sebesar 1,984, dimana artinya adalah 

kompensasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap turnover intention. Lalu 

koefisien korelasi pada variabel kompensasi terhadap variabel turnover intention 

yang dapat dilihat dari besarnya nilai R yaitu senilai 0,711 dimana dilihat pada 

Tabel interval 0,60 – 0,799 variabel kompensasi terhadap variabel turnover 

intention memiliki pengaruh yang kuat. Sedangakan jika dilihat dari koefisien 

determinasi dapat dilihat pada R square yaitu senilai 0,505 atau dapat 

dipresentasikan menjadi 50,5%. Dari angka tersebut dapat diartikan bahwa 

kontribusi pengaruh kompensasi terhadap turnover intention pada perusahaan PT. 

Pura Barutama Unit Offset memiliki kontribusi sbesar 50,5% dan 49,5% lainnya 

dipengaruhi oleh faktor diluar kompensasi. Dan pada pengujian regresi linier 

sederhana variabel kompensai mendapatkan hasil sebesar -0,960. Berdasarkan 

angka tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel kompensasi memiliki nilai 

negatif terhadap variabel turnover intention. Artinya adalah variabel kompensasi 

memiliki arah hubungan yang tidak searah (berlawanan) terhadap variabel 

turnover intention, dimana apabila kompensasi yang diberikan oleh PT. Pura 

Barutama Unit Offset Divisi Produksi baik/tinggi maka turnover intention pada 

PT. Pura Barutama Unit Offset Divisi Produksi rendah dan begitupun sebaliknya. 
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Hal tersebut mendukung penelitian terdahulu yang diteliti oleh Freza Mahaztra 

(2014) yang mengatakan bahwa variabel kompensasi memiliki pengaruh negatif 

terhadaop variabel turnover intention.  

 Hasil dari kategorisasi kompensasi dalam penelitian ini yaitu sebesar 84 % 

dinilai baik dan 16 % dinilai sangat baik oleh responden. Dan nilai dari 

rekapitulasi analisis responden sebesar 4,02. Namun dari 9 (sembilan) item 

pertanyaan ada beberapa pertanyaan yang masih dibawah nilai rata-rata yaitu item 

pertanyaan mengenai besaran bonus yang diterima, besaran uang lembur yang 

diterima, adanya Jaminan Hari Tua, adanya asuransi kesehatan, adanya asuransi 

kecelakaan dan jatah cuti yang cukup. Oleh karena itu, akan lebih baiknya apabila 

PT. Pura Barutama Unit Offset Divisi Produksi melakukan perbaikan mengenai 

hal- hal tesebut untuk kelanjutan perusahaan yang lebih panjang.  

 Job  insecurity  adalah  kondisi psikologis  seseorang  (buruh)  yang 

menunjukkan  rasa  bingung  atau  merasa tidak aman dikarenakan kondisi 

lingkungan yang  berubah-ubah  (Smithson dan Lewis (2000)). Selain 

kompensasi, job insecurity juga merupakan faktor penting lainnya yang 

mempengaruhi turnover intention. Hal tersebut dikarenakan apabila seorang 

buruh merasa dirinya aman dalam bekerja di suatu perusahaan tersebut tidak akan 

keluar dari pekerjaan dan berpindah bekerja di perusahaan lain. Untuk menjawab 

rumusan masalah mengenai “apakah ada pengaruh antara variabel kompensasi 

terhadap variabel turnover intention” maka akan dibahas dibawah ini.  

Variabel Job insecurity dalam penelitian ini memiliki 3 (tiga) indikator 

yaitu karakteristik pekerjaan, tingkat persaingan dalam perusahaan dan kepastian 
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yang didapatkan dari perusahaan mengenai masa depannya. Dan dari 3 (tiga) 

indikator tersebut dijabarkan menjadi 9 (sembilan) pertanyaan yang disebarkan 

kepada 100 responden yang bekerja sebagai buruh di PT. Pura Barutama Unit 

Offset Divisi Produksi.  

 Hasil dari analisis persepsi yang diberikan oleh 100 responden dapat 

dilihat bahwa variabel job insecurity memiliki pengaruh terhadap variabel 

turnover intention. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya t hitung yang senilai 

15,709 lebih besar dibandingkan t Tabel yang senilai 1,984, dimana artinya adalah 

job insecurity memiliki pengaruh yang signifikan terhadap turnover intention. 

Lalu koefisien korelasi pada variabel job insecurity terhadap variabel turnover 

intention yang dapat dilihat dari besarnya nilai R yaitu senilai 0,846 dimana 

dilihat pada Tabel interval 0,8 – 1,00 variabel job insecurity terhadap variabel 

turnover intention memiliki pengaruh yang sangat kuat. Sedangakan jika dilihat 

dari koefisien determinasi dapat dilihat pada R square yaitu senilai 0,716 atau 

dapat dipresentasikan menjadi 71,6 %. Dari angka tersebut dapat diartikan bahwa 

kontribusi pengaruh job insecurity terhadap turnover intention pada perusahaan 

PT. Pura Barutama Unit Offset Divisi Produksi memiliki kontribusi sebesar 71,6 

% dan 28,4 % lainnya dipengaruhi oleh faktor diluar job insecurity. Dan pada 

pengujian regresi linier sederhana variabel job insecurity mendapatkan hasil 

sebesar 0,569. Berdasarkan angka tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel job 

insecurity memiliki nilai positif terhadap variabel turnover intention. Artinya 

adalah variabel job insecurity memiliki arah hubungan yang searah terhadap 

variabel turnover intention, dimana apabila job insecurity pada PT. Pura Barutama 
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Unit Offset Divisi Produksi tinggi maka turnover intention pada PT. Pura 

Barutama Unit Offset Divisi Produksi juga tinggi begitupun sebaliknya. Hal 

tersebut mendukung penelitian terdahulu yang diteliti oleh Mirza Setyawan 

Ajiputra, Ahyar Yuniawan (2016) yang mengatakan bahwa variabel job insecurity 

memiliki pengaruh positif terhadap variabel turnover intention.  

 Hasil dari kategorisasi job insecurity dalam penelitian ini yaitu sebesar 

65% dinilai baik, 19% menilai cukup baik dan 16 % dinilai sangat baik oleh 

responden. Perspektif yang diberikan responden mengenai job insecurity 

mendapat respon yang aktif. Hal itu tercemin dari mayoritas responden yang 

setuju dengan pernyataan yang bersifat positif dalam kuesioner yang diberikan 

kepada buruh sebagai responden. Dan nilai dari rekapitulasi analisis responden 

sebesar 3,7. Namun dari 9 (sembilan) item pertanyaan ada beberapa pertanyaan 

yang masih dibawah nilai rata-rata yaitu item pertanyaan mengenai pekerjaan 

sama tiap hari, perasaan takut terhadap persaingan, kesulitan menyesuaikan diri 

apabila ada pergantian manajemen dan kesulitan menyesuaikan diri apabila ada 

peraturan baru di peusahaan tersebut. Oleh karena itu, akan lebih baik apabila PT. 

Pura Barutama Unit Offset Divisi Produksi melakukan perbaikan mengenai hal- 

hal yang dibawah rata-rata tesebut agar tingkat turnover pada PT. Pura Barutama 

Unit Offset Divisi Produksi dapat ditekan.  

 Rumusan masalah yang terakhir yaitu “apakah ada pengaruh antara 

variabel kompensasi dan variabel job insecurity terhadap variabel turnover 

intention ?”. Dari analisis koefisien korelasi antar variabel kompensasi dan 

variabel job insecurity terhadap variabel turnover intention dapat dilihat dari nilai 



129 
 

 

R yaitu senilai 0,906 yang artinya antar ketiga variabel tersebut memiliki 

pengaruh yang sangat kuat. Dan dari uji koefisien determinasi didapatkan hasil 

senilai 0,821 atau dapat dipresentasikan menjadi 82,1 %, dimana artinya variabel 

kompensasi dan variabel job insecurity memberikan kontribusi sebesar 82,1 % 

dan sebesar 17,9 % dipengaruhi faktor diluar variabel kompensasi dan variabel 

job insecurity. Selanjutnya pada uji regresi berganda didapatkan hasil -0,510 

untuk variabel kompensasi dan sebesar 0,440 untuk variabel job insecurity. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kompensasi memiliki nilai yang 

negatif, dimana artinya memiliki arah hubungan yang tidak searah sedangkan 

variabel job insecurity memiliki nilai positif, yang artinya memiliki arah 

hubungan yang searah terhadap variabel turnover intention.  

 Dari 2 (dua) variabel bebas tersebut, variabel yang memiliki pengaruh 

lebih besar terhadap variabel turnover intention adalah variabel job insecurity 

dilihat dari besarnya koefisien determinasi yang memiliki kontribusi lebih besar 

dibandingkan variabel kompensasi.  

 


