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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian  

1. Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Lesanpuro yang beralamat di 

Jalan Ki Ageng Gribig No.03, Kecamatan Kedung kandang, Kota Malang 

2. Jenis Penelitian  

Penelitian survey adalah jenis penelitian yang dilakukan dalam 

penelitian ini, seperti yang dikatakan oleh Singarimbun (2001), penelitian 

survey adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan 

menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. 

3. Variabel Penelitian  

a. Variabel Independen (X) 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel 

dependen, baik secara positif atau negatif, jika terdapat variabel 

independen, variabel dependen juga hadir dengan setiap unit kenaikan 

variabel independen, terdapat pula kenaikan atau penurunan dalam 

variabel dependen (Sekaran, 2003). Variabel bebas yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah kepuasan kerja. 

b. Variabel Dependen (Y)  

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas 
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(Sugiyono, 2014: 39). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

turnover intention. 

c. Variabel Moderasi (Z)  

Menurut Sugiyono (2014: 39) variabel moderasi merupakan variabel 

yang mempengaruhi baik memperkuat ataupun memperlemah 

hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. 

Penelitian ini menggunakan variabel pemoderasi untuk mengetahui 

apakah variabel tersebut mampu memoderasi hubungan variabel 

independen dan variabel dependen. Variabel pemoderasi dalam 

penelitian ini yaitu kompensasi 

 

4. Definisi Operasional Variabel  

d. Variabel Independen (X) 

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kepuasan kerja (X). Kepuasan Kerja merupakan cara pandang kader 

terhadap pekerjaan mereka. Kepuasan Kerja akan mendorong semangat 

kerja karyawan untuk lebih produktif saat bekerja. Variabel Kepuasan 

Kerja dalam penelitian ini diukur menggunakan modifikasi atas 

Indikator yang digunakan untuk mengukur Kepuasan Kerja 

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Kepuasan terhadap tugas, merupakan kepuasan karyawan dengan 

jabatan yang mereka tempati saat ini. 
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2. Kepuasan terhadap rekan kerja, merupakan cara pandang karyawan 

terhadap rekan kerja mereka di perusahaan. 

3. Kepuasan terhadap atasan, merupakan cara pandang karyawan 

dengan atasan mereka dalam perusahaan. 

4. Kepuasan terhadap kenaikan jabatan, merupakan cara pandang 

karyawan terhadap jabatan mereka dalam perusahaan. 

e. Variabel Dependen (Y)  

Variabel  dependen  dalam  penelitian  ini  adalah  turnover intention. 

Turnover intention adalah keinginan keluar dari kelurahan yang 

dilakukan oleh kader-kader PKK dan diwujudkan dengan adanya 

indikasi rasa ingin keluar dari tempatnya bekerja. Dengan demikian 

indikator-indikator yang akan digunakan dalam penelitian ini, adalah 

sebagai berikut: 

1) Tingkat Absensi 

2) Tingkat kemalasan dalam bekerja 

3) Tingkat pelanggaran terhadap tata tertib 

4) Tingkat protes terhadap atasan 

5) Tingkat perilaku positif dalam bekerja 

f. Variabel Moderasi (Z)  

Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah kompensasi. 

Kompensasi adalah imbalan yang diberikan kepada kader PKK Kelurahan 

Lesanpuro terhadap jasa yang diberikannya terhadap organisasi. Imbalan 

tersebut berupa tunjangan, asuransi (BPJS), pelatihan, kompensasi pekerja. 
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Dengan demikian indikator-indikator yang akan digunakan dalam 

penelitian ini, sebagai berikut: 

1) Kesesuaian tunjangan yang diterima dengan perda yang ada di 

Kota Malang 

2) Kesesuaian asuransi (BPJS) yang diterima dengan perda yang ada 

di Kota Malang 

3) Kesesuaian pelatihan yang diterima ketika mengikuti pelatihan 

yang diadakan kelurahan 

4) Kesesuaian kompensasi pekerja yang diterima dengan apa yang 

telah para kader-kader PKK berikan kepada kelurahan 

 

5. Populasi dan Sampel  

g. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Arikunto, 2006). 

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan karyawan PKK Kelurahan 

Lesanpuro yang berjumlah 156 anggota kader PKK Kelurahan Lesanpuro. 

Distribusi populasi dapat dilihat dari tabel berikut: 

Tabel 3.1  
Populasi Penelitian (Jumlah Tim Penggerak PKK Periode 2016 – 2020 

Kelurahan Lesanpuro) 
No. Jabatan Jumlah 
1. Pembina 1 (Lurah) 
2. Ketua 1 
3. Wakil Ketua I 1 
4. Wakil Ketua II 1 
5. Wakil Ketua III 1 
6. Wakil Ketua IV 1 
7. Sekretaris 1 
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8. Wakil Sekretaris 1 
9. Bendahara 1 
10. Wakil Bendahara 1 

 POKJA I (Penghayatan dan Pengamalan Pancasila 
dan Gotong Royong) 

 

11. Ketua 1 
12. Sekretaris 1 
13. Anggota 30 

 POKJA II (Pendidikan, Keterampilan, dan 
Pengembangan Kehidupan Berkoprasi) 

 

14. Ketua 1 
15. Sekretaris 1 
16. Anggota 35 

 POKJA III (Pangan, Sandang, Perumahan, dan 
Tata Laksana Rumah Tangga) 

 

17. Ketua 1 
18. Sekretaris 1 
19. Anggota 34 

 POKJA IV (Kesehatan, Lingkungan Hidup, dan 
Perencanaan Sehat) 

 

20. Ketua 1 
21. Sekretaris 1 
22. Anggota 40 

 Jumlah 157 
 

h. Sampel 

Menurut Sugiyono (2015:174) sampel adalah “sebagian atau wakil 

populasi yang diteliti”. 

Menurut Arikunto (2013:62) sampel adalah “bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi”. 

Sedangkan menurut Hermawan dan Amirullah (2016) sampel 

merupakan suatu sub kelompok dari populasi yang dipilih untuk digunakan 

dalam penelitian. Tujuan menggunakan sampel dalam penelitian ini adalah 

untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis data. 
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 Tujuan menggunakan sampel dalam penelitian ini adalah untuk 

mempermudah peneliti dalam menganalisis data. Untuk menentukan data 

pengambilan sampel maka digunakan metode pengambilan sampel 

Probability Sampling, pengambilan sampel dengan cara ini dilakukan secara 

random atau acak. Karena kader-kader PKK Kelurahan Lesanpuro cukup 

banyak maka dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

teknik Proportionate Strtified Random Sampling, di mana dalam pengambilan 

sampel dilakukan dengan memperhatikan strata (tingkatan) yang ada di dalam 

populasi.  

Teknik pengambilan sampel, peneliti menentukan terlebih dahulu 

besarnya jumlah sampel. Menurut Roscoe (1975) dalam Hermawan dan 

Amirullah (2016:134), mengusulkan aturan untuk menentukan sampel, di 

mana ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 adalah tepat untuk 

kebanyakan penelitian. 

Besar sampel yang digunakan dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

Slovin dalam Hermawan dan Amirullah (2016:134) sebagai berikut: 

 

 

 

Di mana: 

n = jumlah sampel  

N= ukuran populasi 
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e = nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan (persen kelonggaran karena 

ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel populasi), yaitu 

10%. 

Jika tingkat kesalahan diinginkan (e) adalah 10% ; N = 156, maka jumlah 

sampel yang diteliti adalah sebanyak: 

n =  156 

   1 + 156.(0,1)2 

n =  156 

 2,56 

n = 60,9375 

n = 61 (pembulatan) 

Jadi, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 

61 anggota kader PKK Kelurahan Lesanpuro 

Selanjutnya, ditentukan besarnya sampel dari setiap unit sampel 

(Jabatan Anggota). Pengambilan jumlah sampel untuk masing-masing unit 

populasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3.2 
 Jumlah Sampel per Unit Populasi 

No. Unit Sampel Jumlah 
Sampel Dibulatkan 

1. Pengurus Inti 9/ 156 x 61 4 
2.  POKJA I (Penghayatan dan 

Pengamalan Pancasila dan Gotong 
Royong) 

32/ 156 x 61 12 

3.  POKJA II (Pendidikan, Keterampilan, 
dan Pengembangan Kehidupan 
Berkoprasi) 

37/ 156 x 61 15 
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4.  POKJA III (Pangan, Sandang, 
Perumahan, dan Tata Laksana Rumah 
Tangga) 

36/ 156 x 61 14 

5. POKJA IV (Kesehatan, Lingkungan 
Hidup, dan Perencanaan Sehat) 42/ 156 x 61 16 

 Jumlah  61 
6.  Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian ini yaitu: 

a. Data primer 

Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari responden 

oleh peneliti Sakaran (2003) . Data primer yang diperoleh peneliti adalah data 

yang diperoleh langsung dari hasil pengisian kuesioner mengenai kepuasan 

kerja, kompensasi, dan keinginan keluar oleh kader PKK Kelurahan 

Lesanpuro. 

b. Data sekunder 

Menurut Umar (2001), data sekunder merupakan data primer yang telah 

diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer atau oleh 

pihak lainnya. Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan 

historis yang telah tersusun dalam arsip, baik yang dipublikasikan dan yang tidak 

dipublikasikan. Contoh dari data sekunder dalam penelitian ini adalah informasi 

perolehan gaji kader PKK Kelurahan Lesanpuro, informasi struktur organisasi 

kelurahan Lesanpuro, absensi anggota kader PKK Kelurahan Lesanpuro, dan 

data-data lain yang dapat menunjang dalam penelitian ini. 
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2. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini didapat dari informasi 

yang diperoleh dari kader PKK Kelurahan Lesanpuro dengan metode 

pengumpulan data yang menggunakan: 

a. Wawancara, yaitu proses memperoleh keterangan dengan tanya jawab 

langsung antara peneliti dengan responden meliputi deskripsi kerja kader 

PKK Kelurahan Lesanpuro. 

b. Kuesioner, yaitu pengumpulan data dengan membagikan daftar 

pertanyaan kepada responden, penyebaran kuesioner ini dapat. dijadikan 

sebagai bukti tertulis dalam pengolahan data yang dilakukan peneliti. 

Sugiono (2010), teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya. 

c. Dokumentasi, merupakan metode untuk mendapatkan data penunjang 

penelitian yang diperoleh dari dokumen-dokumen terkait dan literatur 

yang memberikan informasi tentang kepuasan kerja, kompensasi 

finansial langsung, dan turnover intention. 

 

3. Teknik Pengukuran Variabel  

Variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel 

kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun 

item-item instrument yang dapat berupa pertanyaan dan pernyataan. Menurut 

Sugiyono (2010) skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 
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persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Jawaban 

yang diberikan responden yaitu dengan merefleksikan secara konsisten dari 

sikap responden yaitu dengan pemberian skor pada setiap jawaban dari 

kuesioner yang diajukan pada responden. Jawaban responden dibagi 5 

tingkatan: 

Tabel 3.3 
Tingkatan Jawaban Responden 

Pilihan 
Jawaban  Skor 

Variabel 

Kepuasan 
Kerja Kompensasi Keinginan 

Keluar 

Sangat 
Setuju (SS) 5 Sangat 

Tinggi Sangat Baik Sangat 
Tinggi 

Setuju (S) 4 Tinggi Baik Tinggi 
Netral 3 Cukup Cukup Cukup 

Tidak Setuju 
(TS) 2 Rendah Buruk Rendah 

Sangat 
Tidak Setuju 

(STS) 
1 Sangat 

Rendah 
Sangat 
Buruk 

Sangat 
Rendah 

 

4. Uji Instrumen 

a. Uji Validitas  

Suatu instrumen dinyatakan valid jika mempunyai validitas tinggi 

dan mampu mengukur variabel yang diteliti secara tepat. Arikunto, (2006) uji 

validitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan suatu 

instrumen. Tinggi rendahnya variabel instrumen menunjukkan sejauh mana 

data yang terkumpul tidak menyimpang tentang validitas yang dimaksud, 

penelitian ini menggunakan uji validitas dengan metode product moment 

Arikunto (2006). Yaitu Apabila ℎ         lebih besar dari pada alpha tertentu 
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maka dikatakan signifikan dan disimpulkan bahwa butir pernyataan adalah 

valid, dan apabila ℎ         lebih kecil dari maka instrument tersebut tidak valid. 

Kriteria yang ditetapkan adalah r hitung (koefesien korelasi) lebih besar dari 

r tabel (nilai kritis) pada taraf signifikasn ∞ = 0,05. Dengan rumus sebagai 

berikut:  

 

𝑟𝑟 =  
𝑛𝑛∑𝑥𝑥𝑥𝑥 − ∑𝑥𝑥∑𝑥𝑥

�(𝑛𝑛∑𝑥𝑥2 − (∑𝑥𝑥2𝑛𝑛))(𝑛𝑛∑𝑥𝑥2 − (∑𝑥𝑥2))
 

 

Keterangan: 

r = Koefesien korelasi 

x = Skor tiap butir pertanyaan 

y = Skor total 

n = Jumlah sampel 

b. Uji Reliabilitas  

Sebuah alat ukur dikatakan reliabel apabila pengulangan pengukuran 

untuk subyek penelitian yang sama menunjukan hasil yang konsisten 

(Arikunto, 2006). Penelitian ini menggunakan rumus dari Arikunto (2006) 

untuk mencari realibilitas dengan menggunakan rumus alpha cronchbach. 

Suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel apabila nilai alpha > atau = 

0,06. Dengan rumus sebagai berikut: 
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𝑟𝑟11 =  �
𝑘𝑘

𝑘𝑘 − 1
��1 −  

∑𝜎𝜎𝑏𝑏2

𝜎𝜎𝜏𝜏2 � 

Keterangan: 

  𝑟𝑟11  = Reabilitas instrument 

  K  = Banyak butir pertanyaan 

  ∑𝜎𝜎𝑏𝑏2  = Jumlah varian butir dikuadratkan 

  𝜎𝜎𝜏𝜏2  = Jumlah variant total dikuadratkan 

5. Teknik Analisis Data  

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang 

lebih mudah dibaca dan dipresentasikan (Singarimbun, 1995). Cat yang 

diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis dalam beberapa tahap, yaitu:  

a. Rentang Skala  

Rentang skala yang digunakan untuk mengukur dan menilai variabel 

kepuasan kerja, turnover intention, dan kompensasi dalam penelitian ini 

menggunakan rumus (Umar, 2003:225) sebagai berikut: 

 

𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
𝑛𝑛( 𝑚𝑚 − 1)

𝑚𝑚  

Keterangan : 

  RS  = Rentang skala 

  n  = Jumlah sampel 

  m  = Jumlah alternatif jawaban 

 



47 

Berdasarkan rumus tersebut dan jumlah sampel yang ada maka didapatkan 

perhitungan sebagai berikut : 

𝑅𝑅𝑅𝑅=  61( 5−1)   = 48,8 = 49  

 5 

Rentang skala yang diperoleh berdasarkan perhitungan 

tersebut sebesar 49, dengan demikian skala penelitian setip 

kriteria sebagai berikut : 

Tabel 3.4 
Rentang Skala Variabel Kepuasan Kerja, Kompensasi 

Finansial Langsung, dan Turnover Intention 

Rentang Skala Kepuasan 
Kerja Kompensasi Turnover 

Intention 
61-110 Sangat Rendah Sangat Buruk Sangat Rendah 

110-159 Rendah Rendah Rendah 
159-208 Cukup Cukup Cukup 
208-257 Tinggi Baik Tinggi 
257-305 Sangat Tinggi Sangat Baik Sangat Tinggi 

6. Moderated Regression Analysis (MRA)

Moderated Regression Analysis berbeda dengan analisis sub-kelompok,

karena menggunakan pendekatan analitik yang mempertahankan integritas 

sampel dan memberikan dasar untuk mengontrol pengaruh variabel moderator 

(Ghozali, 2013). 

Menggunakan variabel MRA dengan satu variabel predictor (X) harus 

dilakukan dengan membandingkan tida persamaan regresi untuk menentukan 

jenis variabel moderator. Ketiga persamaan tersebut adalah: 
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Untuk menguji dan menganalisis pengaruh signifikan kepuasan kerja 

terhadap turnover intention digambarkan dengan persamaan sebagai berikut:  

 Y = a + b1 X1 + e (1) 

Keterangan: 

a = konstanta  

Y = Variabel critrrion (variabel turnover intention) 

X1 = Variabel predictor (variabel kepuasan kerja) 

b = koefisien regresi  

e = standar eror   

Untuk menguji dan menganalisis pengaruh signifikan kepuasan kerja 

dan kompensasi terhadap turnover intention digambarkan dengan persamaan 

regresi sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2Z1 + e  (2) 

Keterangan: 

a  = Konstanta 

Y  = Variabel critrrion (variabel turnover intention) 

X1  = Variabel predictor (variabel kepuasan kerja) 

Z1  = Variabel   moderator   (variabel   kompensasi) 

b  = Koefisien regresi 

e  = standar eror  

Untuk menguji dan menganalisis maka diperlukan persamaan ketiga 

untuk mengetahui pengaruh signifikan kepuasan kerja terhadap turnover 

intention yang dimoderasi oleh kompensasi, sebagai berikut: 



 
   

 
 
 

49 
 

Y  = a + b1X1 + b2Z1 + b3X1Z1 + e (3) 

Keterangan: 

a = Konstanta 

Y = Variabel critrrion (variabel turnover intention) 

X1 = Variabel predictor (variabel kepuasan kerja) 

Z1 = Variabel moderator (variabel kompensasi) 

X1*Z1 = Variabel kepuasan kerja * variabel kompensasi  

b = Koefisien regresi 

e = standart error 

7. Uji Hipotesis  

Penelitian ini menguji 2 hipotesis yang terbagi sebagai berikut: 

H1 : kepuasan kerja tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap turnover intention (keinginan keluar) pada kader PKK 

Kelurahan Lesanpuro, Malang. 

H2 : Kepuasan Kerja dan Kompensasi memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap keinginan keluar pada kader PKK Kelurahan 

Lesanpuro 

 Selanjutnya ke 2 hipotesis tersebut menggunakan uji yang 

berbeda-beda yang akan dijelaskan sebagai berikut: 
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a. Uji Hipotesis 1 

Hipotesis pertama ini memiliki hipotesis nihil (Ho) dan hipotesis 

alternatif (Ha)  sebagai berikut: 

Ho : kepuasan kerja tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

turnover intention (keinginan keluar) pada kader PKK Kelurahan 

Lesanpuro, Malang. 

Ha : kepuasan kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap turnover 

intention (keinginan keluar) pada kader PKK Kelurahan Lesanpuro, 

Malang.   

  Untuk menguji hipotesis ini menggunakan uji F. Uji F bertujuan untuk 

mengetahui apakah variabel kepuasan kerja (X) secara bersama-sama 

mempunyai pengaruh terhadap turnover intention (Y). 

  Besarnya kemampuan variabel kepuasan kerja dalam menjelaskan 

variabel turnover intention (keinginan keluar) dapat dilihat melalui nilai 

koefisien determinasi (R2). Semakin tinggi nilai R2 maka semakin besar 

kemampuan variabel kepuasan kerja dalam menjelaskan variabel turnover 

intention (keinginan keluar). Kriteria uji F untuk mengetahui signifikan atau 

tidaknya pengaruh variabel kepuasan kerja terhadap variabel turnover 

intention (keinginan keluar) secara bersama-sama dengan kriteria pengujian 

sebagai berikut:  

1) Jka 𝐹𝐹ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖  <  𝐹𝐹𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya variabel 

kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap variabel turnover 

intetion 
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2) Jka 𝐹𝐹ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖  >  𝐹𝐹𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya variabel 

kepuasan kerja tidak meiliki pengaruh terhadap variabel turnover 

intention 

 Jika Ho ditolak, berarti bahwa kepuasan kerja mempunyai pengaruh 

signifikan secara bersama-sama terhadap turnover intention (keinginan 

keluar)  

 

b. Uji Hipotesis 2 

Hipotesis kedua ini memiliki hipotesis nihil (Ho) dan hipotesis 

alternative (Ha) sebagai berikut: 

Ho: kompensasi tidak memoderasi pengaruh kepuasan kerja terhadap 

turnover intention (keinginan keluar) pada kader PKK Kelurahan 

Lesanpuro, Malang. 

Ha: kompensasi memoderasi pengaruh kepuasan kerja terhadap turnover 

intention (keinginan keluar) pada kader PKK Kelurahan Lesanpuro, 

Malang.   

. 

Hipotesis 2 menyatakan bahwa variabel kepuasan kerja dan kompensasi 

berpengaruh signifikan terhadap variabel turnover intention, diuji dengan uji 

t sebagai berikut: 
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1. Uji t 

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi koefisien regresi atau 

pengaruh secara parsial dari variabel independen (variabel kepuasan kerja) 

dan variabel kompensasi terhadap variabel turnover intention (keinginan 

keluar) yaitu dengan membandingkan ttabel dan thitung. Masing-masing t hasil 

perhitungan ini kemudian dibandingkan dengan ttabel yang diperoleh dengan 

menggunakan taraf nyata 0,05. Kriteria yang digunakan sebagai dasar 

pengambilan keputusan menggunakan uji 2 sisi adalah sebagai berikut: 

a) Apabila 𝑡𝑡ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖  < -  𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 atau 𝑡𝑡ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 >  +𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡  , dan signifikan < 0,05 

maka Ho ditolak dan Ha diterima 

b) Apabila 𝑡𝑡ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖  > -  𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 atau 𝑡𝑡ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 <  +𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡  , dan signifikan > 0,05 

maka Ho diterima dan Ha ditolak 

 Jika Ho ditolak berarti variabel kepuasan kerja dan variabel kompensasi 

mempunyai pengaruh sendiri-sendiri atau secara parsial terhadap turnover 

intention (keinginan keluar).  

 

1) Uji Moderasi  

Uji moderasi digunakan untuk melihat apakah variabel kompensasi 

memoderasi pengaruh variabel kepuasan kerja terhadap variabel turnover 

intention (keinginan keluar) dengan membandingkan koefisien determinasi 

dari hasil hipotesis ke-1 dan ke-2. dengan kriteria uji sebagai berikut: 
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a) Jika 𝑅𝑅2 (R ke-2) < 𝑅𝑅2 (R  ke-1) maka Ho diterima, artinya variabel 

kompensasi tidak memoderasi pengaruh variabel kepuasan kerja 

terhadap variabel turnover intention 

b) Jika 𝑅𝑅2 (R ke-2) > 𝑅𝑅2 (R ke-1) maka Ho ditolak, artinya variabel 

kompensasi memoderasi pengaruh variabel kepuasan kerja terhadap 

variabel turnover intention 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 


