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Abstract
This research aim to see the correlation between satisfaction of extrinsic compensation and
satisfaction of intrinsic compensation with intense turnover of employees in P.T. Sumut Bank main
branch Medan. In this research used 30 people as sampel for try out and 50 people for the
research itself. This study aimed to investigate the correlation between extrinsic and intrinsic
compensation satisfaction with the intention of employee’s resignation at the Primary Branch of
SUMUT Bank, Medan. This study used a quantitative method with the number of the sample is 30
people for trials and 50 people for the research. This study used regression analysis of two
predictors. According to the data analysis, this study revealed that: 1) there was a significant
correlation between satisfaction with extrinsic and intrinsic compensation satisfaction with the
intention of employee’s resignation. These results demonstrated the correlation coefficient F reg =
7,220; p <0.010. 2). The Total of the effective contribution of the two independent variables
(extrinsic and intrinsic compensation satisfaction) to the intention of employee’s resignation is
23.5%, while 76.5% influence of other factors on the behavior of resign, such as work climate,
organizational culture, sense of work safety of the employee’s status, leadership style, and policies
of the organization itself. The findings of this study are: the research subjects had extrinsic
compensation satisfaction is very significant between extrinsic compensation satisfaction with the
intention. This indicated that the employee is not satisfied with the extrinsic compensation they
received and will increase the intention to leave the company. On the other hand, intrinsic
satisfaction showed that there is no correlation significantly relationship with the intention to
resign. This indicated that the employee is quite satisfied with the intrinsic compensation they
received. It is because each employee has a work target as the company gave them freedom to
achieve the set targets.
Keyword : Satisfaction of Extrinsic Compensation, Satisfaction of Intrinsic Compensation, Intense
turnover.
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan kepuasan kompensasi ekstrinsik dan
kepuasan instrinsik dengan intensi keluar karyawan di Bank Sumut Cabang Utama Medan.
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jumlah sampel sebanyak 30 orang untuk
try out dan 50 orang untuk penelitian. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi dua
prediktor. Berdasarkan analisis data diperoleh hasil 1) Terdapat hubungan yang sangat signifikan
antara kepuasan terhadap kompensasi ekstrinsik dan kepuasaan kompensasi instrinsik dengan
intensi keluar. Hasil ini ditunjukkan dengan koefisien korelasi F reg = 7.220 ; p < 0,010. 2) Total
sumbangan efektifnya dari kedua variabel bebas ( kepuasan kompensasi ekstrinsik dan kepuasaan
instrinsik ) terhadap intensi keluar karyawan adalah sebesar 23,5 %,sedangkan 76.5% pengaruh
dari faktor lain terhadap perilaku intensi keluar, diantaranya diantaranya faktor iklim kerja,
budaya organisasi, rasa aman kerja terhadap status karyawan, gaya kepemimpinan, dan
kebijakan organisasi itu sendiri.
Secara umum hasil penelitian ini menggambarkan bahwa subyek penelitian ini memiliki kepuasan
kompensasi ekstrinsik yang sangat signifikan antara kepuasan kompensasi ekstrinsik dengan
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intensi, Hal ini mengindikasikan bahwa semakin karyawan tidak merasa puas dengan kompensasi
ekstrinsik yang mereka terima akan meningkatkan intensi keluar dari perusahaan tersebut. Disisi
lain mengenai kepuasan instrinsik hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang
signifikan dengan intensi keluar,hal ini mengindikasikan bahwa karyawan cukup puas dengan
kompensasi instrinsik yang diterima selama ini, disebabkan mereka memiliki target kerja masingmasing sehingga oleh perusahaan mereka diberi otonomi yang penuh untuk dapat menyelesaikan
target yang telah ditentukan.
Kata kunci : Kepuasan Kompensasi Ekstrinsik , Kepuasan Kompensasi Instrinsik, Intensi Keluar.

1. PENDAHULUAN
Sumber daya manusia dipandang sebagai aset perusahaan yang penting karena manusia
merupakan sumber daya yang dinamis dan selalu dibutuhkan dalam tiap proses produksi barang
maupun jasa. Perkembangan manajemen perusahaan dewasa ini, khususnya dalam manajemen
manusia dipacu dengan tuntutan untuk lebih memperhatikan kebijaksanaan yang diterapkan
perusahaan terhadap pekerja akan berdampak buruk pada sikap kerja karyawannya. Berbagai
penelitian menunjukkan bahwa pekerja yang memiliki sikap kerja positif akan menampakan
produktivitas yang lebih tinggi daripada yang sikap kerjanya negatif. Karyawan yang memiliki
sikap positif terhadap pekerjaan akan rendah tingkat absensi dan pengunduran diri.
Demikian halnya dengan sektor perbankan yang sangat rentan terjadinya turnover yang
tinggi. Rata-rata turnover karyawan pada perbankan nasional mencapai 10-11% per tahun.
Meskipun jumlah ini lebih kecil dari tingkat turnover pada industri migas yang mencapai 12%
tetapi melebihi sektor manufaktur yang berkisar 8% (Sumber : http://vibiznews.com, Juli 2008).
Hal ini juga dialami oleh salah satu bank milik pemerintah daerah yakni Bank Sumut khususnya di
Cabang Utama Medan. Faktanya dapat dilihat dari tabel absensi karyawan selama 2 tahun terakhir
sebagai berikut :
Tabel 1.Data Absensi Karyawan

Tahun
2010

Terlambat
(%)
11.17

Sakit
(%)
34.50

Ijin (%)
16.58

2009

4.25

32.08

1.38

Sumber : Bagian Personalia Bank Sumut di Cabang Utama

Dari tabel diatas telah terjadi peningkatan di tahun 2010 jika dibandingkan di tahun 2009,
yang pada akhirnya tingkat turnover pada tahun 2010 sebesar 4,13 % sedangkan di tahun 2009
sebanyak 1,6 %, seperti yang diungkapkan oleh Menurut Harnoto (2002): “Turnover intentions
ditandai oleh berbagai hal yang menyangkut perilaku karyawan, antara lain: absensi yang
meningkat, mulai malas kerja, naiknya keberanian untuk melanggar tata tertib kerja, keberanian
untuk menentang atau protes kepada atasan, maupun keseriusan untuk menyelesaikan semua
tanggung jawab karyawan yang sangat berbeda dari biasanya.” Indikasi-indikasi tersebut bisa
digunakan sebagai acuan untuk memprediksikan intensi keluar karyawan dalam sebuah
perusahaan. Selain itu, jika karyawan merasakan ketidakpuasan dalam pekerjaannya maka ia akan
cenderung untuk melakukan ha-hal yang merugikan perusahaan, seperti ketidak patuhan karyawan,
melakukan pencurian barang perusahaan, kurangnya rasa tanggung jawab pada pekerjaan,
terjadinya turnover dan ketidakpatuhan terhadap aturan-aturan yang berlaku pada perusahaan
tersebut.
Hampir semua peneliti setuju bahwa adiministrasi kompensasi yang efektif mempunyai
pengaruh yang kuat dalam meningkatkan kepuasaan karyawan. Kepuasan kompensasi sangat
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penting karena jika kepuasan kompensasi rendah maka kepuasan kerja
juga rendah,
konsekuensinya turnover dan absenteeisme karyawan akan meningkat dan menimbulkan biaya
yang tinggi bagi perusahaan. Semakin tinggi pembayaran, semakin puas kompensasi yang diterima.
Biaya hidup, semakin rendah biaya hidup dalam masyarakat, semakin tinggi kepuasan kompensasi.
Pendidikan, semakin rendah tingkat pendidikan semakin tinggi kepuasan kompensasi. Harapan
dimasa datang, semakin optimis dengan kondisi pekerjaan dimasa datang, semakin tinggi tingkat
kepuasan kompensasi.(S.Pantha Djati,2003).
Sehubungan dengan munculnya intensi keluar, karyawan yang memiliki kepuasan kerja
akan lebih produktif, memberikan kontribusi terhadap sasaran dan tujuan organisasi dan pada
umumnya memiliki keinginan yang rendah untuk keluar dari perusahaan. Ketidakpuasan pekerja
dapat menyebabkan hasil kerja yang tidak diinginkan misalnya pencurian, mencari pekerjaan
sambilan dan dapat memunculkan keabsenan (absenteeism) . Ketidakpuasan karyawan juga
cenderung memunculkan praktek tingkah laku penarikan diri dari pekerjaan seperti keluar dari
perusahaan atau pengunduran diri dan mempertimbangkan kesempatan memperoleh pekerjaan
yang lain .
Sehubungan dengan ketidakpuasan karyawan yang memunculkan kecenderungan untuk
mempertimbangkan kesempatan memperoleh pekerjaan yang lain, ini perlu menjadi perhatian
pihak manajemen selaku lokomotif organisasi terutama dalam memperhatikan kesejahteraan
karyawan. Ketidakpuasan karyawan terutama terhadap kompensasi, ini sangat rentan untuk
terjadinya intensi keluar.
Kompensasi adalah hal yang penting bagi karyawan untuk meningkatkan kinerjanya. Hal
yang perlu diperhatikan dalam penerapan kompensasi adalah penentuan pentingnya external
equality( competitiveness ), hubungan kompensasi dengan perencanaan strategis secara
keseluruhan, pemilihan untuk pembayaran kinerja, pemilihan level pembayaran secrecy, penentuan
internal equality (fairly) dan akhirnya perusahaan harus menentukan penghargaan kinerja secara
intrinsik dan ekstrinsik karena kompensasi sangat berpengaruh signifikan terhadap kinerja
karyawan (Mirza Riandiyani.AA.Ayu Sriatni, 2013).
Kompensasi ekstrinsik merupakan kompensasi yang berasal dari pekerjaan (Simamora,
2004). Kompensasi tersebut mencakup uang, status, promosi, dan rasa hormat. Ini berarti bahwa
kompensasi ekstrinsik sangat diperngaruhi oleh lingkungan eksternal pekerjaan, dimana faktor ini
memiliki kontribusi yang cukup besar pada kepuasan kerja, dinyatakan bahwa bentuk pemberian
kompensasi yang berupa gaji, promosi, bonus, pengakuan dan pujian merupakan penghargaan
faktor penting bagi karyawan sebab pemberian penghargaan ini berdampak pada perilaku yang di
munculkan yakni turnover.
Adapun kompensasi intrinsik adalah kompensasi yang merupakan bagian dari pekerjaan
tersebut. Kompensasi intrinsik mencakup rasa penyelesaian tugas, prestasi, otonomi, dan
pertumbuhan (Simamora, 2004). Artinya bahwa kompensasi intrinsik sangat diperngaruhi oleh
internal pekerjaan , seperti halnya yang dikemukakan oleh Santamaria (1991) saat ini karyawan
tidak hanya mengharapkan imbalan atas jasa yang diberikannya kepada organisasi tetapi juga
mengharapkan kualitas tertentu dari perlakuan dalam tempat kerjanya. Karyawan mencari
martabat, penghargaan, kebijakan yang mempengaruhi kerja dan karir mereka, rekan kerja yang
kooperatif serta kompensasi yang adil. Tuntutan karyawan yang semakin tinggi terhadap organisasi
serta apa yang dilakukan oleh organisasi , akan menentukan bagaimana komitmen karyawan
terhadap organisasi yang pada akhirnya akan mempengaruhi keputusannya untuk tetap bergabung
dan memajukan organisasinya, atau memilih tempat kerja lain yang lebih bisa memberi harapan.
Dengan demikian ketika kepuasan kompensasi intrinsik menurun, memungkinkan bagi karyawan
untuk melakukan turnover.
Berdasarkan paparan diatas dapat dijelaskan bahwa kepuasan kompensasi ekstrinsik dan
kompensasi intrinsik memperngaruhi kepuasan kerja yang dirasakan menjadi sangat penting
mempengaruhi perilaku yang berkaitan dengan pekerjaan seperti produktivitas dan perputaran
karyawan. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya bahwa semakin baik
kompensasi maka tingkat turnover intention semakin menurun (Randy Ramadhani dan Kamto
Arunajaya,2013).
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Tujuan dari penelitian ini adalah :
a. Untuk mengetahui hubungan antara kepuasan kompensasi ekstrinsik dan kepuasan
kompensasi
instrinsik dengan intensi keluar karyawan di Bank Sumut Cabang Utama Medan.
b. Untuk mengetahui hubungan antara kepuasan kompensasi ekstrinsik dengan intensi keluar
karyawan di Bank Sumut Cabang Utama Medan.
c. Untuk mengetahui hubungan antara kepuasan kompensasi intrinsik dengan intensi keluar
karyawan di Bank Sumut Cabang Utama Medan.
Kegunaan Penelitian
1. Manfaat bagi ilmu pengetahuan: memberikan kontribusi bagi para akademis dalam
pengembangan ilmu pengetahuan di Psikologi Industri dan Organisasi, khususnya kajian
mengenai intensi keluar karyawan.
2. Manfaat bagi perusahaan : diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai
faktor - faktor yang memperngaruhi intensi keluar karyawan yang bertujuan untuk
meminimalisir terjadinya turnover di PT Bank Sumut Cabang Utama Medan.

2. KAJIAN TEORI
2.1

Intensi Keluar Karyawan

Hartono (2002) intensi turnover adalah kadar atau intensitas dari keinginan untuk keluar
dari perusahaan. Intensi turnover di definisikan sebagai intensi seseorang untuk melakukan
pemisahan aktual (turnover) dari satu organisasi. Indriantoro (dalam Indrianto & Suwandi, 2001)
menyatakan intensi turnover mengacu pada hasil evaluasi individu mengenai kelanjutan
hubungannya dengan organisasi dan belum diwujudkan dalam tindakan pasti meninggalkan
organisasi. Singkatnya ketika individu mulai berpikir untuk meninggalkan pekerjaannya, kemudian
invidu tersebut akan mencari alternatif pekerjaan lain dan kemudian apabila kedua tahap itu telah
terlewati akan dilanjutkan ke tahap dimana individu memiliki intensi untuk meninggalkan
pekerjaan. Oleh karena itu, intensi turnover ( meninggalkan pekerjaan ) dapat diukur dengan ikut
mengukur kedua tahapan kognitif yag mendahuluinya. Intensi turnover merupakan tahap terakhir
dari tahapan-tahapan kognitif yang dialami invidividu sebelum berhenti dari pekerjaannya. Ketika
individu memiliki intensi untuk meninggalkan pekerjaannya, individu tersebut akan mengambil
keputusan untuk tetap bertahan atau meninggalkan pekerjaannya. Selanjutnya apabila keputusan
yang diambil oleh individu adalah meninggalkan pekerjaannya, terjadi apa yang dinamakan
turnover sukarela yang sebenarnya.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Intensi Keluar Karyawan
Ada beberapa faktor yang diduga turut berpengaruh terhadap intensi keluar karyawan yaitu
usia, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan atau tingkat inteligensi dan pengalaman atau
masa kerja.
a. Usia
Menurut Mobley ( Amurti , 2005) pekerja yang lebih muda akan lebih memungkinannya untuk
keluar dari pekerjaannya. Individu yang lebih muda mempunyai kesempatan yang lebih banyak
untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan memiliki tanggung jawab yang lebih kecil
terhadap keluarga sehingga dengan demikian akan mempermudah mobilitas mereka dalam
pekerjaan.
b. Jenis kelamin
Tidak ditemukan pola yang sederhana mengenai hubungan antara jenis kelamin dengan tingkah
laku turnover.
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c. Status perkawinan
Riset secara konsisten menunjukkan bahwa karyawan yang menikah mempunyai tingkat
pengunduran diri yang lebih rendah ( Robbin , 2006).
d. Pendidikan
Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Berg,Shenk-Wilbourn dan Goodman
menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara pendidikan dan turnover ( Amurti,
2005). Menurut Price (Amurti, 2005) pekerja yang memiliki pendidikan baik memiliki tingkat
turnover yang lebih tinggi daripada pekerja yang memiliki pendidikan yang kurang.
e. Pengalaman atau masa kerja
Masa kerja merupakan variabel yang penting dalam menjelaskan tingkat pengunduran diri
karyawan. Semakin lama seseorang berada dalam pekerjaan, semakin kecil kemungkinan ia
akan mengundurkan diri. Lagipula, konsisten dengan penelitian yang menunjukkan bahwa
perilaku masa lalu merupakan indikator peramalan terbaik untuk memperkirakan perilaku masa
depan, bukti menunjukkan bahwa masa kerja pekerjaan terdahulu dari seorang karyawan
merupakan indikator perkiraan yang ampuh atas pengunduran diri karyawan itu di masa
mendatang (Robbins , 2006).
Kepuasan kerja merupakan evaluasi yang menggambarkan seseorang atas perasaan sikapnya,
senang atau tidak senang, puas atau tidak puas dalam bekerja (Rivai, 2005). Kepuasan kerja
merupakan sesuatu yang besifat individual. Semakin tinggi penilaian terhadap kegiatan dirasakan
sesuai dengan keinginan individu, maka semakin tinggi kepuasan terhadap kegiatan tersebut.
Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh As’ad (2002) bahwa pada dasarnya kepuasan kerja
merupakan hal yang bersifat individual. Setiap individu akan mempunyai tingkat kepuasan yang
berbeda-beda tergantung penilaian individu terhadap aspek-aspek pekerjaan seperti, bayaran,
promosi jabatan, kondisi kerja, rekan kerja, dan pengawasan yang dirasakan sesuai dengan
keinginan individu tersebut. Semakin banyak aspek-aspek dalam pekerjaan yang sesuai dengan
keinginan individu tersebut, maka semakin tinggi tingkat kepuasan yang dirasakannya dan apabila
semakin sedikit aspek-aspek dalam pekerjaan tersebut yang sesuai dengan keinginan individu,
maka semakin rendah tingkat kepuasan yang dirasakannya.
Faktor-faktor yang menentukan kepuasan kerja menurut Yuwono dan Khajar (2005), antara lain:
a. Pekerjaan itu sendiri
Pekerjaan yang dapat memuaskan karyawan adalah pekerjaan yang memberikan status pada
karyawannya. Karyawan cenderung menyukai pekerjaan yang menawarkan bermacam tugas dan
tantangan yang dapat mengembangkan potensi dirinya.
b. Gaji atau insentif
Seseorang bekerja untuk mendapatkan imbalan yang bersifat finansial, atau untuk mendapatkan
sumber pendapatan yang akan meningkatkan status sosialnya atau standar kehidupannya.
Karyawan menginginkan sistem kompensasi dan kebijakan promosi yang adil yang didasarkan
pada tuntutan pekerjaan, tingkat keterampilan individu, dan standar pengupahan. Gaji atau
kompensasi yang dipersepsikan adil menurut karyawan akan menyebabkan kepuasan kerja pada
karyawan tersebut.
c. Kesempatan mendapat promosi, supervisi, kolega kerja, yang bagus akan mempunyai pengaruh
positif terhadap kepuasan kerja. Adanya kesempatan promosi jabatan yang adil, mutu
pengawasan yang bagus dari atasan dan hubungan antar karyawan yang harmonis dalam
perusahaan akan meningkatkan kepuasan kerja karyawan.

6. Kognisi Jurnal, Vol.1 No.1 Agustus 2016

2528-4495

Faktor-faktor yang menentukan kepuasan kerja menurut Robbins (2006) adalah:
a. Kerja yang secara mental mendukung
Karyawan lebih cenderung menyukai pekerjaan-pekerjan yang memberi mereka kesempatan
untuk menggunakan ketrampilan, kemampuan mereka dan menawarkan beragam tugas,
kebebasan, dan umpan balik mengenai betapa baik mereka mengerjakan. Karakteristik tersebut
membuat kerja secara mental menantang. Pekerjaan yang kurang menantang menciptakan
kebosanan, tetapi yang terlalu banyak menantang menciptakan frustasi dan perasaan gagal.
Kondisi kerja dengan tantangan yang sedang, karyawan akan mengalami kesenangan dan
kepuasan.
b. Ganjaran yang pantas
Karyawan cenderung menginginkan sitem upah dan kebijakan promosi yang mereka persepsikan
adil sesuai harapan mereka. Apabila promosi dan upah dipandang adil berdasarkan pada tuntutan
pekerjaan, tingkat ketrampilan individu dan standar pengupahan komunitas kemungkinan besar
karyawan akan merasa puas.
c. Kondisi kerja yang mendukung
Karyawan lebih menyukai lingkungan kerja yang baik untuk kenyamanan pribadi maupun untuk
memudahkan mengerjakan tugas pekerjaan. Lingkungan kerja yang dianggap baik adalah
lingkungan kerja yang tidak berbahaya atau merepotkan, temperatur, cahaya dan kondisi
lingkungan fisik lain yang tidak terlalu ekstrem, artinya tidak terlalu banyak dan tidak terlalu
sedikit.
d. Rekan kerja yang mendukung
Seorang karyawan tidak hanya mempunyai kebutuhan akan uang dan prestasi saja, karyawan
juga mempunyai kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain atau karyawan lain. Rekan kerja
yang ramah dan mendukung dapat meningkatkan kepuasan karyawan.
e. Kesesuaian kepribadian dan pekerjaan
Karakteristik kepribadian seorang karyawan yang sesuai dengan karakteristik pekerjaannya akan
dapat membuat seorang karyawan lebih merasa puas terhadap pekerjaannya.
Kompensasi merupakan apa yang diterima oleh para karyawan sebagai ganti kontribusi
mereka kepada organisasi (Simamora, 2004). Kompensasi adalah semua pendapatan yang
berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai kompensasi
atas jasa yang diberikan kepada perusahaan (Hasibuan, 1994). Kompensasi merupakan pengeluaran
dan biaya bagi perusahaan. Perusahaan mengharapkan agar kompensasi yang dibayarkan
memperoleh kompensasi prestasi kerja yang lebih besar dari karyawan.
Pada dasarnya kompensasi merupakan bagian dari kompensasi yang diberikan perusahaan
kepada karyawannya atau dikenal sebagai extrinsic reward. Hal serupa juga dikemukakan oleh
Simamora (2004) bahwa dalam membicarakan bentuk-bentuk kompensasi (reward) dan sistem
kompensasi di dalam organisasi adalah berguna untuk menarik perbedaan di antara dua tipe dasar
atau kategori dari kompensasi yaitu extrinsic reward dan intrinsic reward, contoh umum extrinsic
reward yang dikenal sebagai kompensasi adalah gaji, promosi, cuti, tunjangan, penghargaan, dan
sejenisnya, sedangkan intrinsic reward seperti perasaan kompetensi, perasaan pencapaian,
tanggungjawab dan otonomi, perasaan pertumbuhan dan pengembangan pribadi.
Kompensasi dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diterima para karyawan sebagai balas
jasa untuk kerja mereka. Bila kompensasi diberikan secara benar, maka para karyawan akan lebih
terpuaskan dan termotivasi untuk berprestasi dengan lebih baik, guna mencapai sasaran organisasi
dan pribadinya. Kompensasi penting bagi karyawan sebagai individu karena besarnya kompensasi
mencerminkan ukuran nilai karya antar karyawan, keluarga, dan masyarakat. Kompensasi juga
penting bagi perusahaan karena hal tersebut mencerminkan upaya organisasi untuk
mempertahankan sumber daya manusia yang loyal dan berkomitmen tinggi pada perusahaan.
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Kepuasan Kompensasi Ekstrinsik
Kepuasan kompensasi ekstrinsik merupakan kompensasi yang berasal dari pekerjaan
(Simamora, 2004). Kompensasi tersebut mencakup uang, status, promosi, dan rasa hormat. Dari
pengertian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Kompensasi uang merupakan kompensasi ekstrinsik yang utama dan secara umum diakui
bahwa uang adalah pendorong utama. Apabila karyawan tidak melihat adanya hubungan
antara prestasi dan kenaikan yang pantas maka uang tidak akan menjadi motivator yang kuat,
sehingga organisasi perlu menciptakan suatu sistem penilaian prestasi yang jelas, yaitu sistem
penilaian yang dirancang dengan baik sehingga dapat membuat hubungan upah prestasi
menjadi jelas bagi karyawan. Tunjangan utama dari kebanyakan organisasi ialah program
pensiun, biaya opname, liburan yang biasanya tidak bergantung pada prestasi karyawan
melainkan umumnya berdasar pada senioritas.
b. Status adalah merupakan kompensasi antar pribadi yaitu dengan menugaskan individu pada
pekerjaan yang berwibawa. Dalam hal ini manager dan rekan sekerjanya akan berperan
penting dalam menganungerahkan status tersebut.
c. Rasa hormat adalah penggunaan manajerial atas pengakuan atau penghargaan melibatkan
pengetahuan manajemen tentang pelaksanaan pekerjaan yang baik.
d. Promosi adalah perpindahan seseorang karyawan dari suatu tempat atau jabatan lain yang
lebih tinggi. Kriteria yang seing digunakan dalam keputusan promosi adalah prestasi dan
senioritas (Simamora, 2004).
Kepuasan kompensasi ekstrinsik dihasilkan secara eksternal oleh seseorang atau sesuatu
yang lainnya. Kepuasan kompensasi ekstrinsik tidak mengikuti kinerja sebuah aktivitas secara
alamiah, namun diberikan kepada seseorang oleh pihak eksternal. Sebagian besar kompensasi
ekstrinsik dikendalikan dan dibagikan secara langsung oleh organisasi. Kompensasi ekstrinsik lebih
berwujud daripada kompensasi intrinsik. Kompensasi ekstrinsik sering diaplikasikan oleh
organisasi dalam usaha untuk memperngaruhi perilaku dan kinerja anggotanya.
2.2

Kepuasan Kompensasi Instrinsik

Kompensasi intrinsik adalah kompensasi yang merupakan bagian dari pekerjaan tersebut.
Kompensasi intrinsik mencakup rasa penyelesaian tugas, prestasi, otonomi, dan pertumbuhan
(Simamora, 2004). Dari pengertian tersebut maka dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Penyelesaian tugas adalah kemampuan untuk memulai atau menyelesaikan suatu proyek
pekerjaan. Penyelesaian tugas merupakan hal yang penting bagi sejumlah individu, dimana
dampak yang kuat dari penyelesaian tugas adalah motivasi yang kuat.
b. Penyelesaian prestasi kompensasi yang ditata tersendiri yang diperoleh jika seseorang
mencapai sesuatu tujuan yang menantang. Dalam program semacam perbedaan individual
harus dipertimbangkan sebelum dicapai kesimpulan tentang pentingnya kompensasi prestasi.
c. Otonomi adalah kebutuhan pribadi setiap individu untuk membuat keputusan dan bekerja
tanpa pengawasan ketat. Rasa otonomi dapat berasal dari kebebasan melakukan apa yang
terbaik menurut karyawan yang bersangkutan dalam situasi yang khusus. Dalam pekerjaan
yang terstruktur dan terkendali, akan sukar menciptakan tugas yang menimbulkan rasa
otonomi.
d. Pertumbuhan pribadi adalah suatu pengalaman yang unik. Seseorang yang sedang bertumbuh
merasakan perkembangan. Pertumbuhan pribadi seseorang akan mampu mengoptimalkan
potensi dirinya.
2.3

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas maka hipotesis yang diajukan dalam
penelitian ini adalah :
“Adanya hubungan yang signifikan antara kepuasan ekstrinsik dan kepuasan intrinsik dengan
intensi keluar karyawan di Bank Sumut Cabang Utama Medan.
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3. METODE

3.1

Identifikasi Variabel

Adapun variabel-variabel dalam penelitian ini adalah :
a. Variabel bebas, sebagai variabel yang mempengaruhi variabel lainnya yaitu kepuasan
kompensasi ekstrinsik (X1), kepuasan kompensasi intrinsik (X2).
b. Variabel terikat, sebagai variabel yang dipengaruhi variabel lainnya yaitu intensi keluar
(Y1).
3.2

Subjek Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan di PT Bank Sumut Cabang Utama Medan yang
berjumlah 92 karyawan.
3.3

Instrumen Penelitian

Skala Psikologis yang terdiri dari pernyataan-pernyataan mengenai aspek yang berhubungan
dengan kepuasan kompensasi ekstrinsik dan kepuasan kompensasi intrinsik dan aspek yang
berhubungan dengan intensi keluar.
Alternatif jawaban pada setiap pertanyaan telah tersedia sehingga responden dapat memilih salah
satu jawaban yang sesuai dengan pendapatnya kemudian dilakukan penentuan nilai dari alternatif
jawaban yang menggunakan skala likert dengan nilai 1 sampai dengan 5. Penentuan nilai alternatif
ini dimaksudkan agar terdapat kesamaan yang dekat antara realitas sosial yang diteliti dengan nilai
yang diperoleh dari pengukuran.
3.4

Metode Penelitian

Metode analisis data yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara kepuasan kompensasi
ektrinsik dan kompensasi intrinsik dengan intensi keluar karyawan adalah menggunakan teknik
analisis regresi dua prediktor.
Adapun rumus analisis regresi dua prediktor adalah sebagai berikut :

Ry(1,2)=

a1 ΣX1Y + a2 ΣX2Y
ΣY2

Keterangan :
Ry(1,2) = Koefisien korelasi antara kepuasan kompensasi ektrinsik dan kompensasi intrinsik
dengan
intensi keluar karyawan.
a1
= Koefisien prediktor kompensasi ektrinsik.
a2
= Koefisien prediktor kompensasi intrinsik.
ΣX1Y = Jumlah hasil kali antara kompensasi ektrinsik dengan intensi keluar karyawan.
ΣX2Y = Jumlah hasil kali antara kompensasi intrinsik dengan intensi keluar karyawan.
ΣY2 = Jumlah kuadrat kriterium intensi keluar karyawan.
4. HASIL
Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa terdapat hubungan positif yang sangat
signifikan antara kompensasi ekstrinsik dan kompensasi intrinsik dengan perilaku intensi keluar
karyawan Bank Sumut Cabang Utama Medan. Hasil ini ditunjukkan dengan koefisien korelasi Freg
= 7.220 ; p < 0,010. Artinya perilaku intensi keluar karyawan Bank Sumut Cabang Utama Medan
dapat diprediksikan oleh kepuasan karyawan terhadap kompensasi ekstrinsik maupun intrinsik
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yang mereka terima, jika karyawan merasa puas terhadap kompensasi ekstrinsik maupun instrinsik,
maka perilaku intensi keluarnya akan semakin rendah. Dengan demikian maka hipotesis yang telah
diajukan dalam penelitian ini, dinyatakan diterima.
Berpedoman pada hasil penelitian ini, maka dapatlah dinyatakan bahwa perilaku intensi
keluar dipengaruhi oleh kepuasan karyawan terhadap kompensasi ekstrinsik dan instrinsik yang
mereka terima dari perusahaan. Dari penelitian ini diketahui kepuasan terhadap kompensasi
ekstrinsik dan instrinsik mempengaruhi perilaku intensi keluar sebesar 23.5%. Dari hasil ini maka
diketahui bahwa masih terdapat 76.5% pengaruh dari faktor lain terhadap perilaku intensi keluar,
diantaranya faktor iklim kerja, budaya organisasi, rasa aman kerja terhadap status karyawan,
gaya kepemimpinan dan kebijakan organisasi itu sendiri.
Selain itu hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa ternyata ada hubungan
negatif yang sangat signifikan antara kepuasan kompensasi ekstrinsik dengan intensi yang
dibuktikan dengan koefisien korelasi rx1-y = - 0,474 dengan p < 0,01. Hal ini mengindikasikan
bahwa semakin karyawan tidak merasa puas dengan kompensasi ekstrinsik yang mereka terima
akan meningkatkan intensi keluar dari perusahaan tersebut. Dari hasil observasi dan informasi yang
peneliti peroleh menggambarkan bahwa pada umumnya karyawan merasa tidak puas dengan
promosi yang ada sehingga menyebabkan intensi keluar tinggi. Hal ini ditunjukkan dari hasil
pengukuran tentang intensi keluar dilihat dari pernyataan perbandingan nilai empiris > dari nilai
hipotesis.
Di sisi lain mengenai kepuasan instrinsik hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada hubungan
yang signifikan dengan intensi keluar, hal ini dilihat dari koefisien korelasi rx2-y= -0,169 dengan p >
0,05. Berarti mengindikasikan bahwa karyawan cukup puas dengan kompensasi instrinsik yang
diterima selama ini, disebabkan mereka memiliki target kerja masing-masing sehingga oleh
perusahaan mereka diberi otonomi yang penuh untuk dapat menyelesaikan target yang telah
ditentukan. Hal ini ditunjukkan dari hasil pengukuran tentang intensi keluar dilihat dari pernyataan
perbandingan nilai empiris < dari nilai hipotesis.

5. PEMBAHASAN
Dari hasil penelitian yang di peroleh terdapat hubungan positif yang sangat signifikan
antara kompensasi ekstrinsik dan kompensasi intrinsik dengan perilaku intensi keluar karyawan
Bank Sumut Cabang Utama Medan. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien korelasi Freg = 7.220 ; p
< 0,010. Yang artinya perilaku intensi keluar karyawan Bank Sumut Cabang Utama Medan dapat
diprediksikan oleh kepuasan karyawan terhadap kompensasi ekstrinsik maupun intrinsik yang
mereka terima, jika karyawan merasa puas terhadap kompensasi ekstrinsik maupun instrinsik,
maka perilaku intensi keluarnya akan semakin rendah.
Madura (2001) menyatakan bahwa kepuasan terhadap kompensasi ditentukan keadilan
kompensasi, tingkat kompensasi dan praktik-praktik administrasi kompensasi. Dengan demikian
dapat dikatakan bahwa kepuasan terhadap kompensasi ekstrinsik juga berkaitan dengan
ketidakhadiran, menurunnya motivasi kerja dan hasil kerja yang tidak optimal yang mana kondisi
ini mengindikasikan muncuknya intensi keluar. Sedangkan Santamaria (1991) menyatakan bahwa
kompensasi instrinsik merupakan kondisi dimana karyawan tidak hanya mengharapkan atas jasa
yang diberikan oleh organisasi tetapi juga mengharapkan kualitas tertentu tapi juga mengharapkan
kualitas tertentu dari perlakuan di tempat kerjanya. Seperti yang diungkapkan oleh Mobley (1986)
bahwa perasaan tidak puas menimbulkan pikiran-pikiran keluar mendorong evaluasi perilaku , dan
evaluasi alternatif lain. Disamping itu Mobley juga mengatakan bahwa terdapat hubungan yang
kuat antara tingkat kompensasi dan intensi keluar karyawan. Ini sejalan dengan pendapat Porter dan
Lowler (1968) bahwa kinerja karyawan akan meningkat apabila karyawan merasakan keadilan dan
imbalan ekstrinsik (gaji, promosi) dan imbalan intrinsik (perasaan terhadap apa yang telah di capai)
sehingga kondisi ini akan mengarah pada tingkat kepuasan yang tinggi.
Berpedoman pada hasil penelitian ini, maka dapatlah dinyatakan bahwa perilaku intensi
keluar dipengaruhi oleh kepuasan karyawan terhadap kompensasi ekstrinsik dan instrinsik yang
mereka terima dari perusahaan. Dari penelitian ini diketahui kepuasan terhadap kompensasi
ekstrinsik dan instrinsik mempengaruhi perilaku intensi keluar sebesar 23.5%, hal ini sejalan
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dengan pendapat Mobley (1986) bahwa terdapat hubungan yang kuat antara tingkat kompensasi
dengan intensi keluar karyawan. Dari hasil ini maka diketahui bahwa masih terdapat 76.5%
pengaruh dari faktor lain terhadap perilaku intensi keluar, diantaranya diantaranya faktor iklim
kerja, budaya organisasi, rasa aman kerja terhadap status karyawan, gaya kepemimpinan, dan
kebijakan organisasi itu sendiri.
Hasil penelitian ini sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Saksono (1998)
menyatakan bahwa bentuk pemberian kompensasi yang berupa gaji, promosi, bonus, pengakuan
dan pujian merupakan penghargaan faktor penting bagi karyawan sebab pemberian penghargaan ini
berdampak pada perilaku yag dimunculkan yaitu turnover.
Selain itu hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa ternyata ada hubungan negatif yang
sangat signifikan antara kepuasan kompensasi ekstrinsik dengan intensi, yang dibuktikan dengan
koefisien korelasi rx1-y = - 0,474 dengan p< 0,01. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin
karyawan tidak merasa puas dengan kompensasi ekstrinsik yang mereka terima akan meningkatkan
intensi keluar dari perusahaan tersebut. Dari hasil observasi dan informasi yang peneliti peroleh
menggambarkan bahwa pada umumnya karyawan merasa tidak puas dengan promosi yang ada
sehingga menyebabkan intensi keluar tinggi. Hal ini ditunjukkan dari hasil pengukuran tentang
intensi keluar dilihat dari pernyataan perbandingan nilai empiris > dari nilai hipotesis.
Di sisi lain mengenai kepuasan instrinsik hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada hubungan
yang signifikan dengan intensi keluar , hal ini dilihat dari koefisien korelasi rx2-y = - 0,169 dengan p
> 0,05. Berarti mengindikasikan bahwa karyawan cukup puas dengan kompensasi instrinsik yang
diterima selama ini, disebabkan mereka memiliki target kerja masing-masing sehingga oleh
perusahaan mereka diberi otonomi yang penuh untuk dapat menyelesaikan target yang telah
ditentukan. Hal ini ditunjukkan dari hasil pengukuran tentang intensi keluar dilihat dari pernyataan
perbandingan nilai empiris < dari nilai hipotesis. Hal sejalan dengan pendapat Al Nina (2001)
menyatakan bahwa tuntutan karyawan yang semakin tinggi terhadap organisasi serta apa yang
dilakukan oleh organisasi, akan menentukan bagaimana komitmen karyawan terhadap organisasi,
yang pada akhirnya akan mempengaruhi keputusannya untuk tetap bergabung dan memajukan
organisasinya , atau memilih tempat kerja lain yang lebih bisa memberi harapan
6. KESIMPULAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat signifikan antara
kepuasan terhadap kompensasi ekstrinsik dan kepuasan kompensasi instrinsik dengan intensi keluar
karyawan. Hasil ini ditunjukkan dengan koefisien korelasi Freg = 7.220 ; p < 0,010. Disamping itu
diketahui kepuasan kompensasi ekstrinsik dan kepuasan kompensasi instrinsik mempengaruhi
perilaku intensi keluar sebesar 23.5%. Ternyata ada hubungan negatif yang sangat signifikan
antara kepuasan kompensasi ekstrinsik dengan intensi keluar, yang dibuktikan dengan koefisien
korelasi rx1-y = - 0,474 dengan p< 0,01. Sedangkan untuk kepuasan kompensasi ekstrinsik
perbandingan nilai empiris < dari nilai hipotesis (54,12 < 48) termasuk dalam kategori sedang atau
cukup. Selain itu terdapat tidak ada hubungan yang signifikan antara kepuasan kompensasi
instrinsik dengan intensi keluar karyawan. Berdasarkan dari hasil penelitian diperoleh bahwa
koefisien korelasi rx2-y= -0,169 dengan p > 0,05. Selain itu untuk kepuasan kompensasi instrinsik
perbandingan nilai empiris < dari nilai hipotesis (62,74 < 60) termasuk dalam kategori sedang atau
cukup.
7. SARAN
Bagi manajemen PT Bank Sumut Cabang Utama Medan penelitian ini menjadi masukan
dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan kompensasi baik ekstrinsik
maupun instrinsik dengan tujuan untuk meminimalisasi munculnya intensi keluar karyawan.
Disamping itu diharapkan pihak managemen PT Bank Sumut dapat mensosialisasikan dengan jelas
mengenai kriteria yang harus dipenuhi oleh karyawan mengenai jenjang karir yang ada di PT Bank
Sumut Cabang Utama Medan. Selain itu untuk peneliti selanjutnya,mengingat hasil penelitian ini
masih terdapat faktor lain yang memiliki kontribusi yang cukup besar yaitu 76,5 % terhadap intensi
keluar maka disarankan bagi peneliti selanjutnya yang ingin melanjutkan penelitian ini untuk
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mengkaji faktor-faktor yang berhubungan dengan intensi keluar seperti budaya perusahaan, rasa
aman dan komitmen organisasi. Disamping itu disarankan juga untuk menggunakan metode
wawancara agar mendapatkan informasi yang lebih akurat.
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