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Abstract

Tlis study zons conducted to detennine ttrc effect of comyensation and organizatioral commihr:
ttrmorter intention Eduutors Play Grarp at tlrc Institute for Early Auldhood. Eduution ( EC_
Mntaram . The metlnd of data collechon is a sample slfiTsy antl tlu porylntiut in this study zwte ,,.-.

cltildlnod. educators in play g'oup in Mataram . T'lu sanryle uas'detetmfucd using roni* r11.c:,--
syqkng teclnirye mth a iotil *r"pt is 85 people prom 596 poptilations . The analytiisl tool used tc -
the d1n and t-est tlu lnlpotlrcsis is nrultiple linear reg'ession . 71rc results slurued."tlat compensntio. -.
signifcant inJluence ot't tumooer intention as well as the commitmmt of the organization to haaec -st5-; 

i 
--

effect on ttunatter intmtion . Effect of compenution and significnnt organimtiwnl cammitment on tlx :.---
test or.sintultaneously . Compensation is more uaiahle tlan tla daminnnt influence of organ--.
contmihnent.

Kayuor ds : amp enntion, or ganizationnl Coffimitment, Tumouer Intention

1. Pendahuluan
1.1. I-atar Beluk*g

Semakin ketatrya persaingan sumber daya manusia baik dalam organisasi bisnls :--, , .

organisasi nirlaba menyebabkan setiap organisasi harrrs mampu mengelola SDM y*g d:1_._
demi keberlangsunganhidup organisasi tersebut Organisasi *"rniliklkuryawan itur!t-. ,.=.
yang merupakan aset penting dan harus dikelola secara efektif dan efisien. Peran penthg = .
sebagai individu dalam mencapai tujuan organisasi dikemukakan oleh Thomsci. :,.
organisasi adalah integrasi inpersonal dan sangat rasional atas sejumlah spesialis yang Lv..=:..-
untuk mencapai tujuan yang telah disepakati (Liliweri,1997 : %). Adanya t *ia.;
seorang pegawai adalah individu yang memiliki keinginan, kebuhrhan, dan harapan t :--=,-.-

fempat bekerjarrya, b+ i* berupa kompensasi yang sesuai, lingkungan kerja yang n-.'-- .-
kondusif Tentunyanal itu dapat berpengaruh pada keinginan p"gr*ri "rt t bt i ulr.np p
organisasi tersebut dan melaksanakan tugasnya dengan baik.

Manajemen suatu organisasi seperti lembaga pendidikan dapat berjalan cien:,= .

SDM yang ada di dalamnya bisa dikelola dengan baik, sebalitcrya jika marajeme,-, i-.r . .

tepat akan menyebabkan kualitas layanan pendidikan tersebut menurun. Seringkali ,:---::
pengelolaan sumber daya manusia yang ada pada suatu organisasi atau lemlaei. ,-_ _,

dengan adanya faktor sikap dan perilaku pegawai yang tidak dapat dikendalikan.-i: :- -,-
pegawai tersebut adalah adarrya kenginan berpindah (Tutnu,a lntention ) dari --:..-_ _.
lembaga tempat bekerja.
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Tumooer intention merupakan kecendrungan atau niat karyawan untuk berherrti bekerja

ahuberpindah dari pekerjaanrrya sendiri secara sukarela merrurutpilihanrrya (Petronila et

al.200giHangkanmenurutZ,effme (1994) jugamerrplaskan h,rnowrintenfrorus (infnsi

keluar) adalah 
*kecerrderungan 

atau niat ka4zawan untuk berherrti bekerja dari pekerjaannya.

Faktor utama yang merryebabkan Tumooer di kalangan pendidik adalah minimnya

profesional, t"tdi"i kerja yang buruk, lematrrya kepelumqrnan sekolah dan rendatrrya gaii

(nor** & Dowling dala; Wqayanti; 2013). Kemudian Jiun-Shen, et-al. (2010) merryatakan ada

enam penentu Tuiorser intmtionyutrt: komitrnen organisasi, stess kerjo karakteristik pekerjaan,

promosi, gaji dankompensasi, kualitas kehidupan kerja.

Komitnen organisasional (organimtionnl ctntmitmenf) adalah kekuatan relatif pengenalan

pada kebrlibatan diri'seseorang indMdu dalam organisasi terEnhr (Wayte 19W dalNn Andini

2ffi6:26). Komitrnen organisasional memberikan pandangan secara kllusus pada kontinuan

faktor komiknen yutf t"*yebabkan suatu keputusan untuk tetaP atau merringgalkan

organisasi yang pada-rtf,irr,yu tergambar dalam tingkat ketidaktndiran ataupun tingkat

keiuar masuk (nmarerl pegawai atau karyawan. Dalam sebuah organisasi, digerlukan adanya

visi misi dmr tujuan organisasi yang jelas, lingkungan kerja yang kondusif, Thingga 
nantinya

berpengaruh pada loyalitas dan keperiayaan karyawan terhadap oganisasi/lembaga tersebut dan

akan mempengaruhi sikap maupun perilaku pegawu/ karyawan'

I-embftaPendiaif.rr,Ar,ukUsiaDini (PAUD)merupakansebuahorganisasiataulembaga

yang bergerakli Uiaung pendidikan- Komiknen organisasional dari pimpinan dan seluruh bnaga

p".,aiamya sangatlah-di butuhkan gura tercapainya toira,,lembaga PAUD, yang tentunya

aiaukung oleh sdndar-standar operasional yang dikeluarkan oleh instansi.instansi terkait Standar

pengelolian yang ada di lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tercanttrm dalam Peraturan

iremerintah Nomor 19 Tahr:n 2005 bntang Standar Nasional Pendidikan, kemudian Peraturan

Men6ri Pendidikan Nasional nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini'

Undang-Undang No. 20 Tahirn 2003 tartang Sistem Pendidikan Nasional, Bab I pasal1 butir 14

merrplaskan bahwa suatu upaya pembinaan yang dihrnjukan kepada anak Sejak lahir sampai usia

".rurr-r 
t t-,,xr yang dilalorkan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu

danperkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan memasuki

pendidikan lebih lr jrt.
Berdasarka uraian pada labr belakang tersebut, masalah yang akan ditelid dalam

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 1) Apakah Kompensasi dan Komitrnen

brganisasional mempunyai pengaruh yang signifikan baik secara parsial mauPun simultan

tefradap Tumover i"t""tiot Pendidik Kelompok Bermain pada I-embaga PAUD di kota

Mataram. 2) Manakah antara Kompersasi dan Komitrnen Organisasional yang memiliki

pengaruh lebih dominan terhadap Tumover [:rterrtion Pendidik

1-.2 Tujuan Penelitian
1) Unhrk menganalisis dan mengetahui per-rgaruh kompensasi dan komitmen organisasional

baik secara parsial maupun ii*rrtArt terhadap tumover intention Pendidik Kelompok

Bermain pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di kota Mataram.

2) Untgk menganaliss dan mengetahui di antara kompersasi dan komitrnen organisasional

yffirg*urrtiIki pengaruh lebih dominan terhadap turnover intention Pendidik Kelompok

bermain pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di kota Mataram

2. TinjauanPustaka

2.1. Penelitian Terdahulu
Beberapa hasil riset sebelumnya yang dijadikan refrensi penelitian ini seperti: Flandaru dan

Muna (2012), melakukan perrelitian dengan mengambil o$ek Dvisi PT Jamsostek Pusat untuk
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mengetahui p*g*q kepuasan atas gaji dan komiknen organisasional baik secara parTid
mauPun simultan brhadap tumooer intention karyawan. Kepuasan brhadap gaji dilihaidai :
tir'tgkut gaji, strukur gaii dan peningkatan gaji,sebagai indikatomya. Sedangkan komitrm
organisasi diukur dari: perasaan (feeling) terhadap tujuan orgmrisasi, p"irsaar, terhadap
keterlibatan dalam tugas-tugas organisasi, dan loyalitas terhadap organisasi Pengumputan dare

9*gurl menggunakan metode simple random sampling dan alat analisisrrya menggurnlcm
Regresi Linier Berganda.

Hasil penelitiarulya adalah kepuasan terhadap gaji dan komiknen organisasional merniliki
pengaryll yang signifikan terhadap keinginan belpindah (Tumooer lntention) karyawan @
setiap Dvisi PT Jamsosbk Pusat Dtafsirkarurya bahwa jika gaji yang diterima karyawan tidak
sesuai dengan pekerjan yang dilakukan akan memberikan indikasi adanya ketidak puasilr
karyawan atas gaii dan kurangnya komitunen karyawan brhadap organisasi akmr berdampak
pada makintingginyakeinginanbe{pindahkaryawan dari organisasi Dvisi Pf JamsostekPusai-

Kemudian Sutanto dan Gunawan (n13), dalam artikelnya menguji pengaruh komitrsr
organisasional (organizationnl cammittrnenf) terhadap tumooer intentionl<Nyawan. Tumooer intentiot

dari : keinginan unfuk merringgalkan perusahaan dan keinginan untuk mencari alknatr
Peferlan lain, sebagai a. Kemudian komitonen organisasi diukur dari kebanggaan
terhadap perusahaan, kesediaan untuk berpihak/ berkorban bagi perusahaa& dan kesetiaan
terhadap perusahaan, sebagai indikatomya. Alat analisisnya *e",gg,rrakan regresi linier berganda

Hasil penelitiannya bahwa komitunen organisasional belpengaruh negatif dan signifikilr
terhadap hnnotser intention. Hasil ersebut memrnjukkan bahwa semakin ti"ggrryu komitnren
organisasional akan berpengaruh tuhadap penurman tumooer intention yang G"arti membawa
dampak laik bagi perusahaan. Begttu pula sebalilcrya jika komitunen Lrgrr,ir*i-tu1 semakin
rendah, akan berdampak negatif ke perusahaan yaitu akan berpengaruh terhadap peningletul
tumcnter intention.

Sumarto (2W9), dalam artikelnya menganalisis pengaruh kompersasi terkadap tafu
tumuser intention. AIat analisis yang digunakan adalah Sh.tch,ral Eq.ntion Modehng lSEluq. ffasf
yenelitiluVa menunjukkan bahwa Kompensasi negatif Erhadap-Laior Tumw
Interfiion Ketidak jelasan sistem kompensasi menyebabkan karyawan merasakan perlakuan tidak
adil dan mengakibatkan keingirran keluar karyawan makin kuat

Penelitian yang dilakukan oleh kbayuni Q012), pada PT. Surya Sumber daya Energi
Strabay+ dengan tujuan trntuk mengetahui signifikansi pengaruh dari kompensasi dan komitnren
grqlrusasi terhadap kgingman pindah karyawan Keinginan pindah karyawan
indikator skill, kebututnn hidup dan lingkungan kerja- Kemudian kompensasi -o-tlgu"uL"indikator gaji, irsentif dan tunjangan, sedangkan komihnen organisasi menggunakan-indikab
kemauan, kesetiaan dan kebanggaan karyawan pada perusahaan Metode p"g"*p.rlr. datarrya

Tgqgr.rk " simple randgm sampling. Alat analisisnya adalah Stuctural-Eryntion Modeing
(SEM).Hasil penelitiannya kompensai tidak mempunyai kontuibusi brhadap keinginan
pindah sedangkan komihnen organisasi mempunyai kontribusi terhadap keinginan
pindah kalyawan PT. Surya Sumber daya Energi Surabaya.

Kadiman dan Indriarn (2U2), melakukan study pada PT.Nyonya Merreer Semarang
untuk menganalisis pengaruh komitunen organisasi terhadap fi.Lmwer intentian karyawan
Komiknen organisasi dilihat dari loyalitas seseorang terhadap organisasi, kemauan untuk
mempergunakan usaha atas nama organiasi, kesesuaian antara fujuan seseorang dengan tuiuan
organisasi dan keinginan untuk merrjadi anggota organsasi. AIat analisis data- menggdk "regresi linier berganda. Hasil penelitianrrya bahwa komitrnen organisasi secara iig"ifik "memperrgaruhi rumouer intention l<aryawanPT. Nyonya Mneer semarang.

Muliana, (2013), mengambil objek studi pada Rumah Sakit Atna Jay4 dengan tujuan
untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keinginan pindah kerji perawaq,
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di antaranya yaitu faktor Kompensasi. Indikator kompensasi adalah gaji poko( keprrasan akan

gaji, tunjangan kesejahteraan (mnsport, lsentif dan lembur), jaminan kesehatan dan hari tua

1*n"t""). ,{lat analisis datanya'mengg,*rk " 
regresi linier berganda. Hasil penelitianrrya adalah

io*po"*i tidak berpengaruh signiilan terhadap keinginan pindah kerja perawat Rumah Sakit

Aftna Jayq btapi secari bersaira-sama kompensasi, gan karir dan iklim kerja

f"rp""g;; nugafrf terhadap keinginan plr,irn keria perawat, yunrg artinya bahwa bila

r."ri,pui"*i y*faiu".itur, rraur, kesempatan peqgembangan karir sudah baik dan

iklim kerja konausit at<an aapat menurunkan keinginan pindah kerja perawat.

2.2. Kajian Turnover Intention
yuyetha (2002) intersi keluar diartikan sebagai keinginan atau kecenderungan individu

unh;k mei-,rnggalkan pekerjaan untuk merrcari pekerjaan di organisasi lain' Kemudian Hamoto

eW2:2) *un1io:tuf.* nn*n adatah keinginan untuk mendapatkan pekerjaan y-ang lebih baik;

intentions adalah kadar atau intersitas aari teingirnn unh.rk keluar dari perusahaan' Tindakan

penarikan diri menurut Abelson S%7:n2)terdiri atas beberapa komponen yang secara simultan

muncul dalam individu berupa : adanya pikiran untuk keluar, keinginan untuk merrcari lowongan

pekerjaan liain, mengevalu# kemun;kt"r" untuk menemukan pekerjaan yang layak di tempat

iain dan adanya keingirnn untuk meninggalkan organisasi'

uoael p-r-tk*, did dari organisasi yang mencerminkan rencana individu untuk

meninggalkan oiganisasi baik secara temporer maupun Perhama, penarikan diri dad

pet"4u'i, lunrt<i,lth*aul),brasadisebut mengurangr jangka Y** dalam bekerja atau melakukan

i*"rtk " diri secara semenbra. Hanisch aan Uutin, fggs aabm Mueller (2003) merryebutkan

t*r*u karyawan yang merasa tidak puas dalam pekerjaan akan melakukan beberapa kombinasi

perilaku r"p"rn tidaf.I',engnadiri rapag tidak masuk kega menampilkan kinerja y-an-g rendah dan

*olg**gi keterlibatanrrla ,**u psikologis dari pekerjaan yang dihadapt Kedua altematif

*"nI*i feke4aan Uaru' (seeatch for alterru.ttiz'es), biasanya karyawan benar-beruf ingin

meninggikan p"t"4rur*ya secera permanen- Dapat dilakukan dengan proses pencarian keria

Urro, JJUuga "*iub"f 
*,jturu pu*ltirrn untuk berhenti bekerja atau keputusan aktual untuk

meninggalkan pekerjaan (FIom & Griffeth, dalam Mueller, 2003)'
"tir-taut 

r, per1arikan diri menurut Abelson (1987.382) terdiri atas beberapa komponen

yang secara simultan muncul dalam individu berupa adanya pikiran trntuk k1"* Keinginan

untuk merrari lowongan pekerjaan lain, mengevaluasi kemungk'rr"l untuk

pekerjaanyang layak difmpat laindan adanya keinginan untlk 1er[rnggalkan 
organisasi' Mardr

a* si*or1 1r,sai, Mobley 
'(1974,Pnce 

$9fupada Lum et aL (1998) ketiganya memprediksi hal

yang sama turnuiup keinginan seseorang,-t t keluar organsiasi, yaitu evaluasi mengenai posisi

,"*"or*g saat ini Lrkein dengan tetidatpuasan dapat memicu keinginan seseorang untuk

keluar dan merrcari pekerjaan lain'
Beberapa p"r,y"bub intersi keluar ( tutmooer intmtiul : usia (Mobley, 1996), faktor

laUefson USZ), kepuasan kerja (Mowday,1982),kompersasi (S1"*o-* 2006), dan

f."mimL Organisai (Ludrans;2006). Lrdikator Tumoou Intention memrrut Cren dan Francesco

(2000) dalam ilnaoao irmol : 1) Pikiran untuk keluar, 2) Keinguran untuk mencari pekerjaan lain,

dan 3) Keinginan ,-i"t mer'.mggulkun organisasi beberapa waktu mendatang' Sedangkan

***.,t aUuLon (198fbahw a ntilooer lnteniondapat diukur dengan menE€unakan rndikator : 1)

Pikiran untuk keluar, 2) Keingrran untuk ,n"r,cuti lowongan pekerjaan lain, 3) Mengevaluasi

kemungkinan unhrk *"r-r"-rr[ur-r pekerjaan yang layak ditempat lain, dan 4) Adanya keinginan

untuk meninggaikan or ganisasi.

2.3. KajianKomPensasi'Kompensasi 
merupakan sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai pengganti
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kontribusi jasa mereka pada perusahaan &var, 2ffi4:317).Kompensasi meliputi imbalan firnnsial

9T j*u nirwujud serta tuniangan yang diterima oleh para karyawan sebagai bagian dari
hubungan kepegawaian Komperuasi merupakan apaymrg diterima oleh para karyawan sebagai
ganti kontribusi mereka kepada organisasi, Manakala dikelola secara b"rlar, kompersasi
membanfu organisasi mencapai tujuannya, memperoletr, memelihara dan mempert hr"ka"
tenaga kerja yang produktif. (Simamora 2ffi6:M2).

Program komperuasi merupakan bentuk penghargaan organisasi terhadap prestasi keria
para pegawai; diharapkan akan mendorong perilaku-perilaku atau yvrfamcnce pegawai sesuai
yang diinginkan oleh organisasi, misalnya produktivihs yang ti"gg. Sisbm kompersasi yang baik
dalam implementasinya akan menjamin prinsip keadilan telah diterapkan dalam orga.rir*i
Masing-masing pegawai akan memperoleh imbatanyang sesuai dengan tugas, fungsl labatan dan
prestasi yang dicapainya. Kemudian dengan sistem kompensasi yang baik, pihak marnjemen akan
dapat memperhhankan pegawal, mereka akan lebih betah bekEu puda org*i"*i. Dengan
demikian kompensasi dapat mencegah keluamya pegawai dari organisasi. untuk merrcari
pekerjaan yang dianggapnya lebih Pihak manajemen organisasi akan dapat
merekrut para calon pegawai yang lebih berkualitas dan akan lebih banyak p"lrur,g ,rriot
memilih calon pegawai yang baik dan kompeten.

Menurut Simarnora (2W6 4a$ komponen kompensasi brbagi dalam kompensasi finarsial
dan non finansial. Komperuasi finarsial.langsung brdiri dari bayaran yang diperoleh seseorang
dalam bentuk gaii, upah, bonus dan iomisi, r"arr,gkur, komper-rsasi fi."*ial tidak langsun[
meliputi semua imbalan finarsial yang tidak tercakup dalam komperrsasi langsung seperti biyarar
di luar jam kerja fasilitas-fasilitas lainrrya. Kompensasi norrfinansial brdiri- dari kepuasan yang
dipergleh seseorang dari pekerjaan itu sendiri atau dari lingkungan psikologis/ fisik dimana orang
itu bekeqa. KompCI-rsasi nonfinarsial meliputi pekerjaan (tugas-tugas yang menarik, bntangan,
tanggungjawab, pengakuan, rasa, pencapaian) dan juga lingkungan kerja. Yang menjadi indikah
dalam penelitian ini adalah: Gaji/Honor yang dibrima krserrtif, B*rrs, *t; T.*jarga. Hari Raya
Karyawisata, Penghargaan atas hasil kerja Kenyamanan dalsp bekerja dan dukungan berlceaS
dari atasan dan rekan-rekan kerja

2.4. Kai ian Komitmen Organisasional
Komihnen organisasi (organizational commitmen| puli.g sering didefinisikan sebagai

keingirnn kuat unfuk tetap sebagai anggota organisasi brhnh, keinginan untuk berusaha keras

39suai 
keinginan organisasi, kerryakinan terterrtu dan penerimaan nilai serta tujuan

Komitonen merupakan sikap yang mereflel,sikan loyatitas karyawan pada organisasi dan prces
berkelanjubn dimana anggota organisasi merefleksikan perhatianrrya terhadap organisasi dan
keberhasilan serta kemauan yang berkelanjutan (Luthars, 2N6:2a\. Komikn-en 

"rgrrrirr"*rldidefinisikan sebagai tingkat kekerapan idenffikasi dan tingkat keterikatan individu k"pud.
organisasi terbntu yang decerrninkan dengan karakteristik : adanya keyakinan yang kuaidan
penerimaan atas nilai dan tujuan organisasi dan admrya keinginan y*g pLti untuk
memperbhankankeikubertamr dalamorganisasi (Mobley, datamAndini z0o6t .

Sedangkan Meyer dan Allen dalam Azlr Q012) menyebutkan bahwa indikator-indikabr
sebagai berikut: 1) Komiknen Afektif; berupa adanya kebahagiaan menghabiskan karier selama
bergabung dalam organisasi, mempunyai rasa memiliki yang kuat pada organisasi, dan meras:l
terikat secara emosional terhadap organisasi. 2) Komitrnen Continue; berupaidanya keterbatasan
altematif pekerjaan lain yang tersedia, merasa tetap tinggal didatam organisasi adalah suahr
kebutuhan, dan merasa sudah terlalu banyak pengorbarnn diri yang diberikan kepada organisasi
3) Komitnen Normatif; berupa adanya kewajiban unfuk tetap bersama atasan, merasa bersalah
apabila meninggalkan organisasi, dan merasa berhutar-rg budi pada organisasi.

JRM VO

2.5. Hi
l,

l

komil
PALTI

penel
poPl
yrrM

berhi
kemt
meru
inser
dalar

ben:,
keLa
lemi
nasil
l.ffa
f .-'i

relia

4L,
1)r

t
l
C

I
i
s

I

Eko Puguh Santoso dkk :Pengaruh ..... ...



JRM VOL. 14 NO.2 Septembet 2014

2.5. Hipotesis Penelitian
1) Diduga bahwa kompensasi dan komihrren krgarrisasional mempunyai pengaruh yang

signifikan baik secara parsial maupun simultan brhadap turnozw intentian Pendidik

Kelompok Bermain pada Lembaga PAUD di Kota Matararn
2) Dduga bahwa kompensasi memiliki pengaruh lebih dominan terhadap tumorw intention

Perrdidik Kelompok Bermain pada I-ernbaga PAUD di Kota Mataram.

3. MetodePenelitian

Jenis penelitian termasuk kausalitas, untuk menganalisis pengaruh kompensasi, dan

komitnen organisasional terhadap brmooer intention Pendidik Kelompok Bermain pada I-embaga

PAUD di Kota lMatararn Metode pengumpulan data adalah sampel survey. Populasi dalam

penelitian ini adalah seluruh perrdidik kelompok bermain pada PAUD di Kota Mataram.lumlah
populasi perrelitian ini sebanyak 596 orang. Sampel diterrtukan dengan blcnik
probabiti$ random samplingdengan jumlah sampel selurulrrya adalah35 orang.

Pengukuran variabel niat atau keingirnn keluar (Tumouu Intention) dtlthat dan: frekrvensi

berfikir ingin keluar, mencari lowongan pekerjaan yang 1ain, frekr,vensi mengevaluasi

kemungkinan merremukan pekerjaan yang layak di bmpat lain, dan adarrya keinginan untuk
meninggalkan organisasi. Kemudian kompersasi dilihat dari gaji atau honor yang dibrima,
ins€ntif, bonus, cuti, tunjangan harri raya, karyawisata, penghargaan atas hasil kerja kerryamanan

dalam bekerja dan dukungan berkreasi dari atasan dan rekan-rekan kerja.

Komihnen organisasi dilihat dari : kesenangan memilih bekerja di lembaga, harapan dapat
berusaha keras yang secara normal, diharapkan untuk membanfu merrsukseskan lembaga
kebanggaan kepada bman, merrerima semua tipe tugas yang dibebankan, merasa bekerja di
lembaga yang brbaik, kehidupan akan terganggu jika meninggalkan lembaga memperhatikan
nasib lembaga perasaan punya persamaan nilai dengan lembaga, dan keterlibabn dalam setiap

pengambilan keputusan. Uji keabsahan data dalam perrelitian uii validitas dan
reliabilitas. Telqdk analisis data mengunakan alat analisis regresi linier berganda.

4. Hasil Penelitian

4.L. Analisis Deskriptif
1) Tumooer lntention ahu intersi keluar (Y) y*g merupakan sikap yang bisa dimiliki seseorang

pegawai atau karyawan suatu organisasi. Di atas telah dinyatakan sebagai keinginan atau

kecenderungan seseorang unhrk merringgalkan pekerjaan untuk mencari pekerjaan pada

organisasi lain. Niat atau keinginan keluar dari pada ternga pendidik kelompok bermain pada

I-embaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Mataram, yang dilihat dari empat
indikator sebagaimana terlihat pada Tabel 1. Data yang dikolelsi di lapangan bahwa dari nilai
skor rata-rata menunjukkan bahwa Tutnwer Intention atau keinginan untuk ke-luar

merrunjukkan kategori' T inggs'
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SusTabel 1. Nilai Skor Rata-Rata Indikator Variabel 7lta-Rata Indikator Variabel Tumouer Intention Y

No Indikator variabel NilaiSkor
Rata-Rata

Kategori

1 Frekr,vensi berfikir ingin keluar 4,47 SangatTinggi

2 Keinginan merrcari lowongan pekerjaan yang
lain

3,49 Ti"gg

J Frel.:rarensi mengevaluasi kemungkinan
menemukan pekerjaan yang layak di tempat
lain

3,47 Ti"gg

4 Keinginan untuk meninggalkan organisasi ) 3,@ Ti*ggt

Nilai Rerata 3,76 Tinggi

Sumber: data primer di olah

Kompersasi (X1) merupakan bentuk balas jasa yang ditentukan dan diberikan oleh suahr
kepada anggota organisasi, yang telah berkontribusi datam mencapai tuiuilt

organisasi. Kompensasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah persepsi dari para terngp
pendidik kelompok bermain pada Iembaga Pendidikan Anak Usia Dini SAUD) di Kota
Mataram, yang dijadikan responden datram penelitian ini.

Tabel 2 Nilai Skor Rata-Rata lrdikator Variabel Kompensasi (X1)

No Indikator variabel NilaiSkor
Rata-Rata

Kategori

1 Kesesuaian Gaji/Honor yang dierima
denganbeban keria

1,67 Kurang
sesuai

2 Kesesuaian ksentif mengajar 1,75 Kurang
sesuai

J Kesesuaian Bonus sebagai Pembirn erkul
denganharapan

L,89 Kurang
sesuai

4 Kemudahan dalam pengajuan cuti ))) Aguk
sulit

5 Kesesuaian Tunjangan Hari Raya dengan
harapan

220 Kurang
sesuai

6 Mendapatkan Karyawisata yang difasilitasi
l,embaga

'1,,96 Kurang
dipasiliasi

7 Penghargamr atas hasil kerja yangbaik
sesuai denganharapan

1,79 Kurang
sesuai

8 Kenyamanan dalam bekerja dan berkreasi
dengan adanya dukungan dari atasan dan
rekan-rekan kerfa

Zo7 Kurang
sesuai

9 Kelayakan kondisi kerja 1,99 Kurang
lavak

Nilai Rerata 1rr95 Kurang
sesuai



Eko Puguh Santoso dkk '.Pengaruh.

Tabel3. Nilai Skor Rata-Rata hrdikator Variabel Komitunen Organisasi (X2)

No

1

Indikatorvariabel

Kesenangan memilih bekerja di l,embaga ini

Nilai Sk;
Ieta-tsalg

232

Kategori

Rendah

2 Harapan dapatberusaha keras yang secara normal
unfuk membantu mersukseskan lembaga

231 Rendah

J Kebanggaan kepada teman bahwa lembaga tempat
saya bekeria adalah lembaga yang hebat

2,26 Rendah

4

5

Menerima semua tipe tugas yang dibebankan

&pe4g ryya14{uk telqs bekerjq deni lembaga

Merasa bekerja di lembaga yang terbaik

2,33

3,35

Rendah

Sedang

6 Kehidupan akan terganggu jika maringgalkan
lembaga

,) Rendah

7 Memperhatikan rnsib lembaga ')) Rendah

8 Perasaan punya persamaan nilai dengan lembaga 2A Rendah

9 Keterlibatan dalam setiap pengambilan keputusan ,c, Rendah

Nilai Rerata 236 Rendah

Sumber : data primer diolah

Sebagai indikator kompensasi adalah sembilan item dari bentuk kompensasi finansial dan
norrfinarsial. Data yang dikoleksi di lapangan menunjullkan hasil skor rata-rab dari senrua
indikator bahwa kompersasi yang dilihat dari sembilan indikator belum dianggap sesuai
dengan harapan teraga pendidik kelompok bermain pada Lernbaga Pendidikan Anak Ush
Dini (PAUD) di Kota Mataram. Dengan kata lain bahwa kompersasi finansial maulrun
norrfinansial masih belum layak atau "kurang sesuai" bagi tenaga pendidik.

3) Komitnen Gganisasi (X2) merupakan sikap yang diiniliki dan direfleksikan dalam perilalcr
seseorang dalam suatu organisast yang ditihat dari loyalitas mereka, keterlibatan c{alam
berbagai kegiatan organisasi, dan dukungan yang kuat untuk mensukseskan semua program
organisasi. Hal ini tertuang dalam sembilan indikator sebagaimana nampak dalam Tabel3.
Data hasil koleksi di lapangan merrunjukkan bahwa komiknen para tenaga pendidik kelompok
bermain pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Mataram tergolorg
"reradaH'.

4.2. Analisis Statistik
Hasil pengolahan data menggunakan program Sf€S for Windows, diperoleh outErt

informasi sebagaimana terlihat pada Tabel 4.

Tabel4: Nilaikoefisien4: dannilai ivariabel i
Model Unstandardized

Coefficienb

Standardized

Coefficients

t sig.

B Std. Error Beta

1
(Constant) 4.471, .n4 19.094 .000

Komitunen (X2) -.313 .070 -.380 4.472 .000
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II

Kompersasi
(x1)

-.M7 .081 -a72 -5.553 .000

a. Dependent Variable: Tumover Interrtion

Sumber: datadiolah

Formulasikan hasil prediksi pengaruh dari variabel komper-rsasi (X1) dan komitrnen

organisasi (X2) brhadap Tumover Intention ternga pendidik kelompok bermain pada l.embaga

penaia*an anat usia Dini gArrD) di Kota Mataram sebagai berikut:
Y = 4a471 - O,M7 Xl - 0,5t3 Xe

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan bahwa kedua variabel independen

hubungan yang negatip dan berlawarnn arah dengan variabel Tumover krterrtion.

Kemudian po,gu*h dari kedua variabel yalrri kompensasi (K) dq komitrnen

organisasi (XZ) terfradap Turnooer Intention 6 memrnjulikan negatip dan signifikan' Lebih lanjut

aiL*Unfrasit Analisis RegresiLinier Berganda yangmengacu pada Tabel4 adalah:

") Perrgaruh variabel kompensasi (Xr) terhadap htmorser intention (Y) pada tenaga pendidik

kelompok bermain pada Iembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Mataram

a*eAirui nilai koefisien regresinya sebesar -0,M7. Artinya unh.rk setiap peningkahn variabel

kompensasi sebanyak 1 satuan maka akan menurunkan tumorser intention ternga pendidik

kelompok berrnaill pada l,ernbaga Pendidikan Anak Usia Dini ("AUD) di Kota Mataram

sebesar 4,W satuan dengan azumsi variabel komitnen organisasi dianggap korstan atau

tetap. Makin tinggi kompensasi yang diterima ternga pendidik kelompok bermain pada

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini SAtlD) tersebut, maka akan dapat menurunkan

turnouer intenfrorz ternga pendidik itu sendiri.

b) Pengaruh variabel komitunen organisasi ()G) terhadap htmoou intentio, 6, dimana diperoleh

"ilri 
koefisien regresi sebesar 4p13; afiya bahwa di dalam setiap per-ringkatan variabel

komitnen organisasi sebanyak 1 safuan maka'akan merringkatkan h.nnowr intention ternga

pendidik kelompok bermain pada Lernbaga Pendidikan Anak Usia Dini EAUD) di Kota

ilAuaru* sebesar -0^313 satuan dengan asumsi variabel kompensasi diasumsikan tetap. Makin

tinggi atau makin kuat komiknen organisasi tenaga pendidik kelompok bermain pada

lembaga tersebu! maka makin tnggS fi.moou intention ternga pendidik kelompok bermain

pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini SAUD) di Kota Mataram'

c) Qi t digunakan untuk membuktikan dan merrjawab hipotesis yang diajukan dalam perrelitian

irri. Untut< melihat pengaruh signifikan atau tidak signifikan dari masing-masing variabel

kompensasi dan komitrren organisasi terhadap variabel tumover intention tenaga pendidik

kelompok bermain pada Lembaga Pendidikan Arnk Usia Dini (PAUD) di Kota Mataram,

bedk; hasil perhitungan t hitung serta tingkat signifikansi masing-masing variabel bebas

terhadap variabel terikat Untuk lebih jelasnya, berikut akan diuraikan maLna dari hasil analisis

masing-m25ing variabel kompersasi dan komitnen organisasi secara parsial terhadap variabel

htmouer intention tenaga pendidik kelompok bermain pada l,embaga Pendidikan Anak Usia

Dini (PAUD) di Kota Mataram.
d) Tingkat signifikarsi variabel kompensasi (Xr) erhadap tumoou intention QQ diperoleh nilai t

hit*g r"b"r* -5.553 denganniiai signifikan.000. Apabila nilai thitung dibandingkan dengan

nilai itabel, maka nilai thihrng tersebut lebih besar dari pada t tabel yang berarti FIo ditolak dan

FL diterima. Hal ini juga dapat dilihat dari nilai perbandingan antara nilai signifikan yang

dicapai sebesar 0,000 yang berarti bahwa tingkat kesalahan lebih kecil dari 5 persen. Dengan

demikian variabel kompensasi memitki pengaruh yang negatip dan signifikan terhadap

tutmorser intention tenaga pendidik kelompok berrnain pada Lembaga Pendidikan Anak Usia
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Dini (PAtlD) di Kota l\&rtaram, dengan kata lain hipotesis yang diajukan dapat diterima
Tingkat signifikarsi komitnen organisasi (&) terhadap turnwei intentioi gl pada Eragr
pendidik kelompok bermain pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini SAUD) d IGi
Mabram yang dianalisis_d*gut menggunakan bantuan SISS diperoleh hasil t hitung s€h:
7,1M dengrr nrlai signifikansi 0,000. Apabila nilai t hitor,g dibandingkan dengan.tltii t tah1,
maka nilai t hihrng tersebut lebih besar dari pada t tabel yang berarti Hg-ditolak dan rt
diterima HaI ini juga dapat dilihat dari nilai perbandingan antara nilai signifikan yang di+
sebesar O000 yang berarti tingkat kesalahan lebih kecil dari 5 persen. Dengan demiician mrild
komitnen organisasi memiliki pengaruh yang negatip dan signifikan terhadap vai{d
htmooer intention ternga pendidik kelompok ber:rnain pada Iembaga Pendidikan a"* U*
Dini (PAUD) di Kota Mataram. hri berarti bahwa hipotesis yang diajukan terbukti, sehi1gEl
dapat diputuskan bahwa hipotesis yang diajukan dapat diterima.
Standardized Coeficient Beta, untuk mengetahui dan menguji pengaruh yang lebih dominm dantara indePenden terhadap variabel yaitu kompens*i aun kornit"-
organisasional terhadap brmowr intention maka digunakan ntlan standardized creficiefi- baa
olah data memperlitntkan bahwa n:ILat standardized cofficient untuk kompensasi #forr +ff
dan komitrnen organisasional sebesar -0313. D""g* demikian erhllat bahwa p€ngnt
\o_mfensasi terhadap fi.tmoznr intention pendidik kelompok bermain lebih 

-d6grin

$!*fu$r" dengan pengaruh komiknen organisasional terGdap hrnowr intentiwtpffi.
kelompok bermain pada Lembaga PAUD di kota Mataram
Koefisien debrminasi atau R Square (R) sebesar .534 atau sebesar 53,40 persen. Hal ini berrf
bahwa-deraiat penganrh dari kedua variabel kornpensasi dan komitnen Edradqr
variabel htmowr inten\n tenaga pendidik kelompok bermain pada Lem6aga pendifu
Anak Usia Dni (PAUD) di Kota Mataram adalah sebesar 53,CI persen. Sed;gkan dsag
sebesar 46,60 persen disebabkan oleh faktor lain di luar jangkauan penelitimr.

Tabel 5 : Koefisien Determinasi R2.

s)

h) UntLrk menguji ber:rnal,rra tidakrya atau keberartian kedua variabel bebas (r,-.:..-_: .

kompensasi dan komitnen organisasi) secara bersama-sama atau simultan terhadap \-:.---, .-
terikat hnnorw intention tenaga pendidik kelompok bernain pada l,embaga pendidika-- -_--
Usia Dini (PAUD)di Kota Mataram, dapat diketahui denganmenggunak; uji F. Di<e:.- _,
hit r"rg sebesar47.032 dengan tingkat signifikan 0000

Model R RSquare AdjustedR
Square

Std. Error of the
Estimate

1 .731u .5U .5?3 .45597

Sumber : data primer diolah

Tabel6: HasilPerhi -ANOVA"
Model Sumof

Squares

df MeanSquare F sig.

1

Regression 19.552 2 9.776 47.032 .00G

Residual 17.044 82 .208

Total 36.596 u
a. Dependerrt Variable: fumover_int
b. Predictors: (Constant), kompensasi, komitrnen
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r) Perrgaruh Kompersasi dan Komitrnen Organisasional Terhadap Tumouu lntention,lebih luas

dijelaskan. Kompersasi pengaruh yang negatip dan signifikan brhadap fi.tmaar

intmtiun Pendidik Kelompok Bermain pada lembaga PAUD tempat mereka bekerja saat ini
Kompersasi yang dinyatakan rendah oleh mayoritas ternga pendidik yang dijadikan subyek

pada perrelitian ini telah rasa tidak puas yang berakibat pada tingginya tumwer

intention Pendidik Kelompok Bermain pada lembaga PAUD tempat mereka bekerja.

Kompensasi salah satu motivasi kerja dari tenaga pendidik, yang harus diperruhi

oleh perusahaan lembaga tempat mereka bekerja. Gganisasi harus mampu memberikan

keadilan kompersasi baik keadilan yang sifatrya intemal maupun ekstemal.

Komperrsasi harus sesuai dengan beban kerja yang dilakukan oleh bnaga pendidik'

Kompersasi yang rendah pada lembaga PAUD tempat dimana tenaga pendidik bekerja

merupakan salah satu faktor yang memberikan ketidakpuasan yang berakibat pada tingginya

keinginan ternga pendidik untuk mencari altemative pekerjaan lain yang mamPu

memberikan mereka kompensasi yang lebih layak Hal ini mengabitkan tenaga pendidik

setalu berpikir untuk keluar, mengevaluasi kemungkinan pekerjaan lain, dan sering b"ryikit
untuk meninggalkan lembaga tempat mereka bekerja.

Kompensasi yang adil yaitu komperrsasi yang sesuai dengan beban kerja dan sesuai

dengan komperuasi untuk pekerjaan yang sama pada lembaga lain akan mampu menekan

dan menurunkan keingirnn pendidik unhrk keluar lembaga PAUD dimana mereka bekerja

saat ini. Hal ini sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh Handoko 0998),
bahwa salah satu tujuan-tujuan administasi kompasasi dalam hal ini penggajian adalah

untuk memperbhankan karyawan ymrg ada, bila kompensasi tidak kompetitif dan tidak

memenuhi prinsip keadilan, maka akan berimplikasi banyalcrya karyawan yang baik akan

keluar. B"St" juga dengan konsep yang diberikan oleh Hasibuan (200! bahwa dengan

pro$am Kompersai atas prinsip adil dan layak serha ekstemal korsistensi yang kompentatif

maka stabilibs karyawanlebihterjamin l<arraTumooer rendah atau relatif kecil.

Komihnen organisasi pada penelitian ini juga memberikan pengaruh yang signifikan

dan bersifat negatif. Artinya dengan tirgg.yu tingkat komitnen organisasi maka semakin

rendah tingkat h,trnooer intention, dan sebaliknyil iika komitnen organisasi semakin rendah

maka semakin tinggi tingkat tumooer intmtion pendidik kelompok bermain pada lembaga

PAUD bmpat mereka bekerja.
Komitnen organisasional yang rendah merryebabkan ti.gg*y, keinginan untuk

keluar dari organisasi/lembaga PAUD tempat brnga pendidik bekerja saat ini. Perasaan

kurang senang pada lembaga kurang bangga bekerja pada lembaga dan tidak merasa

ktrawatir jika meninggalkan lembaga serta kurang mau berintegrasi dengan lembaga

merryebabkan tenaga pendidik sering b"ryikit untuk keluar, sering mengevaluasi

kemungkinan pekerjaan ditempat lain dan bemiat untuk meninggalkan organisasi.

Komitrnen organisasionrl y*g rendah akan berdampak pada kurangnya keinginan

karyawan dalam hal ini brnga pendidik untuk mer-rgembangkan karimya dan tidak berusaha

r.rntuk memajukan organisasi tempakrya bekerja. Ternga pendidik merasa bahwa dengan

memberikan sesuatu yang lebih besar kepada lembaga merupakan hul y*g sia-sia karcna

merasa organisasi/lembaga tersebut tidak memperhatikan kebutuhan dari tenaga pendidik
itu sendiri.

HaI ini memperkuat konsep yang dikemukakan oleh Maflrirs dan Jackson 0991)
yang mengemukakan bahwa komitunen berkelanjutan berhubr.rngan negatif dengan

keingirnn keluar karyawan. Karyawan yang tidak memiliki Komitnen terhadap

organisasinya akan lebih mungkin mencari pekerjaan pada organisasi lain. Makin kuat

pengenalan dan keterlibatan individu dengan organisasi akan menyebabkan seseorang

mempunyai komihnenyang tings dan seseorang yang kurang berkomitrnen pada organisasi
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akan cendrung menarik diri dari organisasi
Dalam penelitian ini dapat ditegaskan bahwa pengaruh kompersasi lebih lqr-

komitnen organisasi, sehingga keinginan untuk keluar dari lembaga alr
Tumooer intentian @naga pendidik kelompok bermain pada lembaga PALID di kota l\4atara
lebih didominasi oleh rendahnya kompersasi yang dibrima pendidik, dibandingkan dergm
faktor komitunen organisasi.

5. Penutup

5.1-. Kesimpulan
1) Para pendidik Kelompok Bermain pada l,embaga PAUD di Kota Mataram telah merrerirn

Kompersasi balas jasa yang dirasakanrrya masih kurang sesuai atau masih rcndah
begitupula pada komitunen kerja dalam aktifitas organisasi/ lembagl

juga masih rendah. Kompensasi yang dibrima rendah dan komitonen yang
juga rendah pada keingirnn pindah kerja (Tumooer lntention) ya'q
nampalmyatingg.

2) Secara statistik terdapat pengaruh yang negatif dan signifikan antara Kompensasi dil
Komitunen Organisasionalbaik secara parsial rulupun simultan terhadap furnowrintenliot-
Pengaruh ini cukup kuatdanbersifatnegatif, artinya perrdidikyang merasa semakin tidak
puas brhadap kompensasiyang diberikanakanmerryebabkansemakintinggi minatuntrl
keluar dari lembaga/ (turnorrr intention). B"At" pula dengan komitrsr
organisasi, semakin rendah komiknen brnga perrdidik terhadap organisasi tempatqa
bekerja, maka semakintinggikeinginanuntukkeluar atau meninggalkanorgarrisasi.

3) Kompersasi mempunyai pengaruh yang lebih dominan terhadap Tumouer lnbntior
pendidik Kelompok Bermain pada lembaga PAUD di Kota Mataram dibandingkm
dengan Komitnen organisasional. Hal ini merrunjukkan bahwa perrdidik yang bekerF
pada I-embaga PALID memiliki kebutuhan yang lebih tinggi terhadap pemerruhan
Kompensasi dan menglrarapkan bahwa l"embaga memerruhi harapan mereka derrgar
memberikan kompersasi yang lebih layak.

5.2 Rekomendasi
1) Kompensasi merupakan faktor yang sangat mempengaruhi keinginan unhrk keluar sebag"i

ternga pendidik pada Lembaga PAUD dimana mereka bekerja, diharapkar
dari pihak pengelola lembaga untuk lebih memperhatikan kesejahteraan ternga pendidft
baik yang bersifat finarsial maupun non finansial. Dperlukan juga perhatian yang lebft
besar dari pengelola Iembaga PAUD terhadap ternga pendidik yang merrjadi mika kerF
pada lembaganya untukmeningkatkan gairah dan semmrgatkerja para pendidik.

2) Keterbatasan peneliti dalam mengungkap penomena pada objek maupunsubjek perrelitiar,
sudah tenfu membawa kekurangan dalam mengkaji dan membahas variabel-variabd
penelitian. Untuk itu bagi peneliti lain yang akan datang diharapkan untuk melakukan
penelitian ter,tang berbagai kajian pada objek yang sama yal.mi pada Lembaga Pendidikan
AnakUsiaDini (PAUD).
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