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Description :
ABSTRAK
Nama : Yohanes Alfonsus Maristya Tri Atmaja Program Studi : Magister Manajemen Judul : Pengaruh Pemberdayaan
Terhadap Turnover Intention, Dengan Mediasi Sikap Kerja Pemberdayaan merupakan pemberian wewenang dari atasan
kepada bawahan sesuai dengan tugas fungsi dan kemampuannya masing–masing. Sikap kerja merupakan pembelajaran
yang dilakukan dengan merespon sebuah objek dengan baik secara konsisten. Sikap kerja dalam penelitian ini
merupakan gabungan dua konstruk yaitu Komitmen Organisasional dan Kepuasan Kerja yang diharapkan menghasilkan
sikap kerja yang positif. Turnover Intention merupakan niat dari dalam diri karyawan untuk berganti pekerjaan. Ketiga
hal ini penting untuk diteliti karena merupakan bagian penting dalam strategi pengelolaan SDM yang bertujuan
menghasilkan SDM yang berkompeten dan unggul. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh dari
pemberdayaan terhadap turnover intentions, untuk melihat pengaruh pemberdayaan terhadap sikap kerja dan yang
terakhir adalah melihat pengaruh pemberdayaan terhadap turnover intentions. Penelitian ini merupakan penelitian
kuantitatif dengan menggunakan SEM (Structural Equational Models) sebagai analisa statistik. Digunakannya SEM
adalah untuk dapat mengukur dengan lebih jelas dan detail sehingga apa yang menjadi tujuan penelitian dapat tercapai.
Setelah dilakukan pengambilan data, maka dapat disimpulkan dari penelitian ini yaitu bahwa Pemberdayaan tidak
berpengaruh secara positif untuk menurunkan turnover intentions karyawan. Pemberdayaan dalam penelitian ini
berpengaruh untuk meningkatkan sikap kerja karyawan secara positif, namun sikap kerja tidak berpengaruh untuk
menurunkan turnover intentions karyawan. Keywords: Pemberdayaan, Turnover Intention and Sikap Kerja.
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