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ABSTRAK 

 

Dedy Fatchurohim : Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, 15 Agustus 

2017. Pengaruh Kepuasan Kerja Dan Budaya Organisasional Terhadap Turnover 

Intention Dengan Komitmen Organisasional Sebagai Variabel Intervening (Studi 

Pada Karyawan Stikes Surya Global Yogyakarta). Pembimbing I: Dr. Sabihaini, 

SE., M.Si dan pembimbing II: Dr. Yuni Istanto, M.Si. 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepuasan kerja dan 

budaya organisasional terhadap turnover intention dengan komitmen 

organisasional sebagai variabel intervening (studi pada karyawan stikes surya 

global yogyakarta). Pengambilan data dilakukan pada bulan Maret 2017. Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan yang berada di STIKes Surya 

Global Yogyakarta. Pengambilan sampel menggunakan Metode Sensus. Metode 

analisis data meliputi Analisis Deskriptif, dan Analisis Kuantitatif dengan teknik 

teknik Analisis SEM. 

 

 Temuan penelitian ini, yaitu: 1) Kepuasan kerja berpengaruh negatif 

secara langsung dan signifikan terhadap turnover intention pada karyawan 

STIKes Surya Global Yogyakarta; 2) Budaya organisasional berpengaruh negatif 

secara langsung dan signifikan terhadap turnover intention pada karyawan 

STIKes Surya Global Yogyakarta; 3) Kepuasan kerja berpengaruh negatif tidak 

langsung dan signifikan terhadap turnover intention pada karyawan STIKes Surya 

Global Yogyakarta yang dimediasi oleh Komitmen Organisasional; 4) Budaya 

organisasional berpengaruh negatif tidak langsung dan signifikan terhadap 

turnover intention pada karyawan STIKes Surya Global Yogyakarta yang 

dimediasi oleh Komitmen organisasional. 

  

 Implikasi penelitian berkaitan dengan ditemukannya kepuasan kerja 

sebagai faktor yang dominan terhadap turnover intention pada karyawan STIKes 

Surya Global Yogyakarta, maka perlu adanya peningkatan kepuasan kerja 

terutama pada kepuasan gaji yang diterima untuk tanggung jawab pekerjaan yang 

dikerjakan karyawan dan tunjangan yang belum sesuai dengan kontribusi yang 

diberikan oleh karyawan. Untuk itu dapat lebih memperhatikan besaran gaji dan 

tunjangan yang sesuai sehingga karyawan dapat bekerja dengan lebih giat dan 

dapat mencapai target yang ditentukan. 
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