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BAB II 

KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

  

2.1  Model-model Penelitian Terdahulu 

 Penelitian mengenai keinginan untuk bertahan pada suatu perusahaan 

telah banyak diteliti di berbagai bagian negara. Penelitian dilakukan di negara-

negara seperti: Filipina oleh Jaron, Sandoval, dan Garcia (2015), Australia oleh 

Benson dan Brown (2011) dan Ferres, Travaglione, dan Firns (2010). Penelitian 

ini juga dilakukan di India oleh Jena (2016), Singh dan Gupta (2015), Pakistan 

oleh Rizwan et al. (2014). Penelitian  serupa juga dilakukan di Malaysia oleh 

Queiri et al. (2017), Lau et al. (2016), Nasyira, Othman, dan Ghazali (2014) dan 

Tnay et al. (2013). Sedangkan beberapa peneliti lainnya melakukan di negara 

yang berbeda Maier (2011) dan Costanza et al. (2012) melakukan penelitian di 

Amerika, Fabi, Lacoursière, dan Raymond (2015) di Kanada, Silva et al. (2015) di 

Brazil, Delobbe dan Vandenberghe (2000) dan Simo et al. (2014) di Belgia, 

Labatmediene, Endriulaitiene, dan Gustainiene (2016) di Lithuania, hingga 

Belanda oleh Abbas (2015) dan Lub et al. (2012). 

Penelitian yang berkaitan dengan keinginan untuk bertahan karyawan 

dalam sebuah perusahaan telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, 

sehingga hasil penelitian sebelumnya dapat digunakan sebagai dasar dalam 

penelitian ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu mengenai keinginan untuk 

bertahan dalam sebuah perusahaan:  
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Silva et al. (2015) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki 

keberadaan generasi yang sesuai dengan sistem kerja Brazil dan menilai persepsi 

setiap generasi terhadap  lingkungan kerja dan pengaruh mereka pada komitmen 

organisasi. Model penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

Gambar 2.1  Model peneliti Generational Perceptions and Their Influences On 

Organizational Commitment, sumber: Silva et al., 2015.  

Penelitian dilakukan oleh Nasyira, Othman, dan Ghazali (2014) dengan 

tujuan mengetahui hubungan antara dukungan yang diberikan organisasi, 

dukungan atasan, dan komitmen organisasi dengan niat karyawan untuk tetap 

tinggal dengan pekerjaan mereka saat ini. Model penelitian ini dapat dilihat pada 

Gambar 2.2. 
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Gambar 2.2  Model penelitian Predictors Of Intention To Stay For Employees Of 

Casual Dining Restaurant In Klang Valley Area, sumber: Nasyira, Othman, dan 

Ghazali, 2014. 

Rizwan et al. (2014) melakukan penelitian untuk menemukan penyebab 

sebenarnya dibalik turnover dan efek yang merugikan produktivitas banyak 

industri. Tujuan nyata dari penelitian ini adalah untuk menemukan alasan dari 

turnover, pengaruh yang merugikan organisasi, dan hasil yang berguna untuk 

produktivitas pasar saham untuk industri lokal khususnya Pakistan. Model 

penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

 

Gambar 2.3  Model Penelitian Determinants Of Employees Intention To Leave: 

AStudy From Pakistan, sumber : Rizwan et al., 2014. 

Di antara berbagai spekulasi yang diterbitkan dalam laporan media tentang 

alasan mengapa tenaga kerja generasi-Y di Malaysia mengalami turnover. Queiri 

et al. (2017) melakukan penelitian ini untuk secara empiris membenarkan atau 

menyangkal beberapa informasi anekdotal tentang keputusan karyawan generasi-

Y meninggalkan sebuah organisasi dalam konteks Malaysia. Model penelitian 

dapat dilihat pada Gambar 2.4. 

Komitmen Organisasi 

Kepuasan Kerja 

Person Organizaton Fit 

Job Stress 

Keinginan Untuk Bertahan 

Putri Ichsan Tari. Analisis Pengaruh Perbedaan Generasi dan Komitmen Organisasi Terhadap 
Keinginan Untuk Bertahan.  
UIB Repository©2019



15 
 

Universitas Internasional Batam 

 
 

Gambar 2.4  Model Penelitian Explaining Generation-Y Employees’ Turnover in 

Malaysian Context, sumber : Queiri et al., 2017. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang 

High Performance Work System (HPWS) pada kepuasan kerja, komitmen 

organisasi, dan keinginan untuk bertahan di Kanada. Model penelitian dapat 

dilihat pada Gambar 2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5  Model Penelitian Impact Of High-Performance Work Systems On 

Job Satisfaction, Organizational Commitment, And Intention To Quit In Canadian 

Organizations, sumber : Fabi, Lacoursière, dan Raymond, 2015. 
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Simo et al. (2014) telah melakuan penelitian untuk menganalisis hubungan 

antara organisasi komitmen dan dua fokus dari discretionary perilaku (keinginan 

untuk bertahan dan perilaku organisasi kewarganegaraan) di perusahaan kecil 

Spanyol. Model penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.6.  

Gambar 2.6 Model Penelitian Relations Between Organizational Commitment 

and Focal and Discretionary Behaviours, sumber : Simo et al., 2014.  

Jaron, Sandoval, dan Garcia (2015) melakukan penilaian tingkat komitmen 

organisasi antara karyawan administrasi Yazaki-Torres manufaktur, Inc (YTM, 

Inc) yang berlokasi di Filipina. Model penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 

2.7. 
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Gambar 2.7  Model Penelitian An Assessment Of Organizational Commitment 

Among Selected Administrative Employees Of Yazaki-Torres Manufacturing, Inc., 

sumber: Jaron, Sandoval, dan Garcia, 2015. 

Jena (2016) melakukan penelitian ini untuk menyelidiki kemungkinan 

perbedaan tingkat komitmen antara generasi X dan generasi Y dalam lingkungan 

kerja yang berubah cepat pada abad kedua puluh khususnya di India dari lima 

ferro-alloy industri di Odisha. Model penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.8. 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Model Penelitian Effect Of Generation Gap On Organizational 

Commitment: A Case Study Of Ferro-Alloy Industries In India, sumber: Jena, 

2016. 

Penelitian ini dilakukan oleh Abbas (2015), tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk menarik hubungan antara dua foci komitmen yaitu komitmen 

organisasi afektif dan affective occupational dengan dua jenis keinginan untuk 

bertahan yaitu keinginan untuk bertahan dalam sebuah perusahaan dan keinginan 

untuk bertahan pada pekerjaannya. Metode yang digunakan adalah sampling acak, 

penulis mengumpulkan data dari mahasiswa dan staff di Universitas Belanda. 

Model penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.9.  
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Gambar 2.9 Model Penelitian Organizational/Occupational Commitment And 

Organizational/Occupational Turnover Intentions: A Happy Marriage?, sumber: 

Abbas, 2015. 

Penelitian ini dilakukan oleh Tnay et al. (2013) bertujuan untuk 

menyelidiki dan mengetahui pengaruh kepuasan kerja dan komitmen organisasi 

karyawan dengan turnover dalam produksi industri. Model penelitian ini dapat 

dilihat pada Gambar 2.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Model peneliti The Influences Of Job Satisfaction And 

Organizational Commitment On Turnover Intention, sumber: Tnay et al., 2013. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara komitmen 

organisasi afektif dengan perilaku karyawan dalam sebuah organisasi dan 

keinginan untuk pergi. Penelitian ini dilakukan oleh Lau et al. (2016) pada tahun 

2016 silam di 22 perusahaan di Johor, Penang, Malaysia. Model penelitian ini 

dapat dilihat pada Gambar 2.11 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11 Model Penelitian Self-rated and peer-rated organizational 

citizenship behavior, affective commitment, and intention to leave in a Malaysian 

context, sumber: Lau et al., 2016. 

Penelitian ini berfokus pada lompatan kerja yang dilakukan generasi muda 

(yaitu, milenium) dan sering dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Dan 

faktor-faktor apa saja yang menjadi pengacu generasi mudah berpindah-pindah 

kerja. Penelitian ini dilakukan oleh Yuen (2016).. Model penelitian ini dapat 

dilihat pada Gambar 2.12. 
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Gambar 2.12 Model Peneliti Examining The Generation Effects On Job-

HoppingIntention By Applying The Theory Of Planned Behavior (TPB), sumber: 

Yuen, 2016. 

 

2.2  Definisi Variabel Dependen 

2.2.1 Definisi Keinginan Untuk Bertahan  

 Secara umum, Intention to stay telah menjadi konsep dasar yang kuat 

untuk memahami sikap dan perilaku karyawan. Intention to leave didefinisikan 

sebagai kemauan, usaha, atau keinginan untuk meninggalkan tempat kerja saat ini 

secara sukarela. Ini selanjutnya didefinisikan oleh Hassan, Akram, dan Naz (2012) 

sebagai niat seorang karyawan untuk menghentikan keanggotaan organisasinya. 

Menurut Sukwadi dan Meliana (2014) Turnover intention atau keinginan untuk 

berhenti merupakan kecendrungan atau intensitas  individu untuk meninggalkan 

organisasi dengan berbagai alasan diantaranya untuk mendapatkan pekerjaan yang 

lebih baik. Niat untuk keluar dari perusahaan merupakan sinyal awal adanya 

turnover. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat Lambert et al. (2012) bahwa 

intention to leave adalah prediktor terkuat untuk memprediksi turnover. Bothma 
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dan Roodt (2013) menjelaskan bahwa intention to leave merupakan salah satu 

indikator dari turnover. Menurut Mobley (2011) turnover intention adalah 

prediktor dominan yang bersifat positif terhadap terjadinya turnover.  

 Keinginan untuk meninggalkan organisasi atau turnover intention 

diartikan sebagai niat karyawan untuk meninggalkan organisasi, baik dalam 

bentuk pemberhentian dengan sengaja atau pengunduran diri (Rarasanti & Suana, 

2016). Karatepe dan Ndiangang (2012) mengemukakan bahwa karyawan yang 

sudah merencanakan atau memiliki keinginan untuk keluar dari sebuah 

perusahaan akan menghasilkan kinerja yang buruk dan dapat mempengaruhi 

efektifitas organisasi.  

 

2.3 Pengaruh Komitmen Organisasi (Komitmen Afektif, Continuance dan 

Normatif) terhadap Keinginan Untuk Bertahan 

 Komitmen organisasi digambarkan sebagai ikatan kepercayaan karyawan 

terhadap perusahaan. Menurut Sutrisno (2010) Komitmen organisasi merupakan 

kemauan usaha yang tinggi dalam sebuah organisasi dan keyakinan dalam 

menerima nilai-nilai dalam sebuah perusahaan. Sedangkan menurut Moorhead 

dan Griffin (2013) komitmen organisasi adalah sejauh mana seseorang sebagai 

karyawan mengenal dan memiliki hubungan keterikatan terhadap organisasinya. 

Komitmen organisasi didefinsikan ketika seorang karyawan memihak kepada 

suatu organisasi dan tujuan-tujuannya, dan memiliki niat untuk mempertahankan 

keanggotaannya di perusahaan tersebut (Robbins, 2009).  

Putri Ichsan Tari. Analisis Pengaruh Perbedaan Generasi dan Komitmen Organisasi Terhadap 
Keinginan Untuk Bertahan.  
UIB Repository©2019



22 
 

Universitas Internasional Batam 

 
 

 Meyer dan Allen dalam Cheung and Wu (2013) mendefinisikan tiga 

komponen komitmen yang berkaitan dengan komitmen afektif untuk keterikatan 

emosional karyawan terhadap organisasi dan kemauan untuk bekerja di sana; 

komitmen berkelanjutan (continuance) terhadap biaya yang terkait dengan 

karyawan meninggalkan organisasi dan kebutuhan mereka untuk bekerjasama; 

dan komitmen normatif terhadap rasa tanggung jawab karyawan dan merasa 

bahwa mereka harus tinggal dengan organisasi. Berikut merupakan hasil 

penelitian dibedakan per dimensi komitmen organisasi:  

 

2.3.1 Pengaruh Komitmen Afektif terhadap Keinginan Untuk Bertahan 

 Berdasarkan dimensi atau komponen dalam komitmen organisasi, 

beberapa penelitian menemukan adanya hubungan antara komitmen afektif 

terhadap keinginan untuk bertahan seperti penelitian yang dilakukan oleh Yin Lau 

et al. (2016), Fabi, Lacoursière, dan Raymond (2015), Abbas (2015), Tnay et al. 

(2013), Delobbe dan Vandenberghe (2014), Labatmediene, Endriulaitiene, dan 

Gustainiene (2016) dan Ruzainy et al.(2016) hasil dari hubungan antara komitmen 

afektif dan keinginan untuk bertahan adalah tidak terdapat pengaruh. Sedangkan, 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Simo et al. (2014), Nasyira, Othman, dan 

Ghazali (2014) dan Zopiatis, Constanti, dan Theocharous (2014) menemukan 

bahwa komitmen afektif memiliki pengaruh terhadap keinginan untuk bertahan. 

 

2.3.2 Pengaruh Komitmen Continuance terhadap Keinginan Untuk 

Bertahan 
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 Penelitian mengenai pengaruh komitmen continuance terhadap keinginan 

untuk bertahan diteliti oleh Ruzainy et al.(2016), Simo et al. (2014) dan Fabi, 

Lacoursière, Nasyira, Othman, dan Ghazali (2014), Delobbe dan Vandenberghe 

(2014), Labatmediene, Endriulaitiene, dan Gustainiene (2016) dan Raymond 

(2015). Hasil dari penelitian tersebut adalah berbeda. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Nasyira, Othman, dan Ghazali (2014), Labatmediene, 

Endriulaitiene, dan Gustainiene (2016), dan Ruzainy et al.(2016) komitmen 

continuance memiliki hubungan positif terhadap keinginan untuk bertahan 

sedangkan berbeda dengan hasil yang didapat oleh Abbas (2015), Simo et al. 

(2014), Delobbe dan Vandenberghe (2014) dan Fabi, Lacoursière, dan Raymond 

(2015) komitmen continuance tidak terdapat pengaruh terhadap keinginan untuk 

bertahan. 

 

2.3.3 Pengaruh Komitmen Normatif terhadap Keinginan Untuk Bertahan 

 Penelitian ini dilakukan oleh Queiri, Wan Yusoff, dan Dwaikat (2015), 

Abbas (2015), Simo et al. (2014), Fabi, Lacoursière, dan Raymond (2015), Tnay 

et al. (2013), Delobbe dan Vandenberghe (2014) dan Ruzainy et al.(2016) 

menggunakan variabel komitmen normatif untuk meneliti hubungan komitmen 

organisasi terhadap keinginan untuk bertahan dalam perusahaan dan hasilnya 

adalah negatif. Pada penelitian sebelumnya mengidentitikasikan kepuasan 

mendapatkan gaji dan benefit memiliki pengaruh yang paling besar dalam 

keputusan untuk meninggalkan perusahaan. Berbeda dengan Nasyira, Othman, 
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dan Ghazali (2014) hasil penelitiannya terdapat pengaruh  terhadap keinginan 

untuk bertahan. 

 

2.4 Perbedaan Generasi Baby Boomers, X dan Y terhadap Komitmen 

Organisasi (Komitmen Afektif, Continuance dan Normatif) 

 Perbedaan generasi merupakan adanya perbedaan umur dalam suatu 

lingkungan kerja, pola pikir dan cara pandang yang berbeda. Beda generasinya 

beda pula karakter dan cara pengakuannya terhadap pekerjaan. Hal ini menjadikan 

perlunya penyesuaian dalam menyatukan setiap generasi di tempat kerja. Secara 

khusus, penelitian perbedaan generasi Baby Boomers, X dan Y akan dipisah 

sesuai komitmen organisasi per dimensinya: 

 

2.4.1 Perbedaan Generasi Baby Boomers, X dan Y terhadap Komitmen 

Afektif 

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lub et al. (2012), Singh dan Gupta 

(2015), Jaron, Sandoval, dan Garcia (2015), Costanza et al. (2012) menyatakan 

bahwa terdapat perbedaan yang signifikan positif antara perbedaan generasi dan 

komitmen organisasi khususnya afektif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

Jaron, Sandoval, & Garcia (2015) grup generasi yang paling memiliki komitmen 

yang tinggi didalam sebuah perusahaan adalah generasi Baby Boomers dan X, 

sedangkan generasi Y memiliki komitmen afektif yang sangat rendah. Berbeda 

halnya dengan penelitian dari Ferres, Travaglion, dan Firns (2010), hasil yang 
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ditemukan adalah tidak ada perbedaan pada perbedaan grup generasi terhadap 

komitmen afektif. 

 

2.4.2 Perbedaan Generasi Baby Boomers, X dan Y terhadap Komitmen 

Continuance 

 Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Jaron, Sandoval, dan Garcia 

(2015) dan Singh dan Gupta (2015) menemukan bahwa tidak ada perbedaan 

antara generasi Baby Boomers, X dan Y terhadap komitmen continuance. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Lub et al. (2012), Costanza et al. 

(2012) dan Ferres, Travaglion, dan Firns (2010) menunjukkan adanya perbedaan 

signifikan antara setiap grup generasi terhadap komitmen continuance. Menurut 

Lub et al. (2012) generasi Baby Boomers dan X memiliki komitmen continuance 

lebih tinggi dibandingkan dengan gen Y atau millenials, hasil ini dipertegas 

dengan penelitian Ferres, Travaglion, dan Firns (2010) dan Costanza et al. (2012) 

yaitu generasi X memiliki komitmen continuance yang lebih kecil dibandingkan 

dengan generasi Baby Boomers. 

 

2.4.3 Perbedaan Generasi Baby Boomers, X dan Y terhadap Komitmen 

Normatif 

 Terbukti adanya perbedaan antara generasi baby boomers, X, dan Y 

terhadap komitmen normatif dalam penelitian terdahulu yaitu Singh dan Gupta 

(2015), Jaron, Sandoval, dan Garcia (2015) dan Costanza et al. (2012). Sesuai 

hasil yang ditemukan Costanza et al. (2012) bahwa generasi X memiliki 
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komitmen normatif lebih besar dibandingkan dengan generasi Y. Berbeda halnya 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Lub et al. (2012) menemukan bahwa tidak 

ada perbedaan yang terjadi antar generasi baby boomers, X dan Y terhadap 

komitmen Normatif.  

 

2.5 Perbedaan Generasi Baby Boomers, X dan Y terhadap Keinginan 

Untuk Bertahan  

 Pandangan yang sudah melekat pada generasi Y ditempat kerja adalah 

generasi ini suka sekali memlih-milih pekerjaan dan berpindah-pindah tempat 

kerja. perbedaan karakteristik dan pandangan generasi Y, generasi X dan baby 

boomers membuat perusahaan harus mengerti bagaimana menghadapi karakter 

dan cara pandang setiap generasi untuk mempertahankan keinginannya untuk 

tetap bekerja di suatu perusahaan. Penelitian mengenai perbedaan ketiga generasi 

terhadap keinginan untuk bertahan dalam sebuah perusahaan telah dilakukan oleh 

beberapa peneliti sebelumnya, seperti: Clark (2010) dan Maier (2011)  yang 

beranggapan bahwa terdapat perbedaan yang terjadi pada setiap generasi terhadap 

niat untuk tetap bertahan, peneliti mengatakan bahwa generasi Y memiliki niat 

untuk tetap tinggal lebih besar jika dibandingkan dengan kedua generasi 

sebelumnya. Karyawan yang paling tua atau generasi Baby Boomers memilki niat 

untuk pergi yang paling tinggi. Berbeda halnya dengan Benson dan Brown 

(2011), Costanza et al. (2012) dan Ferres, Travaglion, dan Firns (2010) yang 

hanya meneliti perbedaan yang terjadi pada generasi Baby Boomers dan X, hasil 

penelitian mengidentifikasi bahwa generasi BB memiliki keinginan untuk keluar 
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yang lebih kecil dibandingkan gen X. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

Yuen (2016) dan Lub et al. (2012) menghasilkan bahwa generasi Y memiliki 

keinginan untuk bertahan yang lebih kecil dibandingkan generasi terdahulu yaitu 

Baby Boomers dan X. 

 

2.6 Pengaruh komitmen organisasi (komitmen afektif, continuance dan 

normatif) dan keinginan untuk bertahan terhadap generasi Baby 

Boomers, X dan Y sebagai mediasi. 

 Keinginan seseorang untuk tetap bertahan di perusahaan sangat 

dipengaruhi oleh niat. Niat merupakan keinginan yang timbul pada suatu individu 

untuk melakukan sesuatu Witasari (2009). Sedangkan niat untuk berpindah 

pekerjaan atau turnover intention adalah penarikan diri seorang karyawan dalam 

tempat kerja. Niat berpindah pekerjaan ini tidak akan terjadi apabila karyawan 

memiliki komitmen organisasi. Rasa komitmen biasanya ditunjukkan dengan 

menunjukkan sikap dan perilaku positif, memiliki jiwa untuk tetap membela 

organisasinya dan berusaha keras mewujudkan tujuan organisasinya. Selain 

komitmen organisasi, keinginan seseorang untuk berpindah juga dapat 

dipengaruhi oleh perbedaan generasi yang terdapat dalam lingkungan kerja.  

 Penelitian sebelumnya tentang komitmen organisasi dan keinginan untuk 

bertahan suatu karyawan dibuktikan oleh Michaels dan Spector (1982, dalam 

Kurniawan, 2009) berpendapat bahwa komitmen organisasi memiliki hubungan 

signifikan dan berkorelasi negatif terhadap niat untuk berpindah. Berarti semakin 

tinggi komitmen seseorang, semakin kecil niat untuk berpindah tempat kerja dan 
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sebaliknya. Sedangkan, penelitian mengenai hubungan perbedaan generasi 

terhadap komitmen organisasi yang berimbas pada keinginan untuk bertahan 

dibuktikan oleh Oktariani, Hubeis, dan Sukandar (2017) yang menemukan bahwa 

generasi X dan generasi Y memiliki komitmen yang berbeda dan niat untuk 

bertahan yang berbeda pada sebuah perusahaan. Pada penelitian yang dilakukan 

oleh Cennamo and Gardner (2008) terbukti bahwa perbedaan generasi dapat 

menjadi variabel mediasi diantara variabel komitmen organisasi terhadap 

keinginan untuk bertahan. Hasil penelitiannya menunjukkan terdapat hubungan 

signifikan terhadap setiap grup generasi terhadap komitmen organisasinya, 

generasi yang paling tinggi tingkat komitmennya adalah generasi Baby Boomers. 

Selanjutnya hubungan signifikan juga ditemukan pada variabel perbedaan 

generasi terhadap keinginan untuk pergi, semakin tinggi komitmen seseorang 

maka semakin kecil tingkat keinginan untuk pergi. Pada penelitian ini generasi 

Baby Boomers memiliki komitmen paling tinggi dan keinginan untuk pergi yang 

paling rendah, diikuti oleh generasi X dan Y. 

 

2.7 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis  

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk meneliti 

pengaruh komitmen organisasi terhadap keinginan untuk bertahan dengan 

perbedaan generasi sebagai variabel mediasi pada 20 perusahaan favorit para 

pencari kerja sesuai hasil survei SWA (2017), khususnya pada perusahaan yang 

terdapat di Batam. Model penelitian diambil dari penelitian yang dilakukan 

sebelumnya oleh Redditt, Gregory, dan Ro (2017) dan dilakukan sedikit 
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modifikasi dengan menampilkan dimensi variabel. Maka model penelitian yang 

akan digunakan pada penelitian ini adalah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.15 Model Penelitian Analisis Pengaruh Perbedaan Generasi dan 

Komitmen Organisasi Terhadap Keinginan Untuk Bertahan, sumber : peneliti 

(2018) 

 

Berdasarkan penjelasan dan model penelitian diatas, maka hipotesis yang 

ingin diuji dan dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1:   Terdapat pengaruh antara komitmen organisasi (komitmen afektif, 

continuance, normatif) terhadap keinginan untuk bertahan. 

H2: Terdapat perbedaan antara generasi Baby Boomers, X dan Y terhadap 

komitmen organisasi karyawan (komitmen afektif, continuance, normatif). 

H3:  Terdapat perbedaan antara generasi Baby Boomers, X dan Y terhadap 

keinginan untuk bertahan. 

Komitmen Organisasi 

 Afektif 

 Continuance 

 normatif 

 Perbedaan Generasi 

 Baby Boomers 

 Generasi X 

 Generasi Y 

Keinginan Untuk 

Bertahan 

H1 

H3 
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H4:  Terdapat pengaruh antara komitmen organisasi (komitmen afektif, 

continuance, normatif) terhadap keinginan untuk bertahan dengan variabel 

perbedaan generasi (generasi Baby Boomers, X dan Y) sebagai mediasi.  
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