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ABSTRACT 
 

This research aims to know the things that affect Turnover Intention in PT. Bank X 
Cabang. Using job satisfaction, organizational commitment, and job stress as 
independent variables. The number of respondent was 110, measured by gender, 
age and working time. Data collected through questionnaires technique. Data were 
analyzed using 2 methods, which is the methods of regression and teh SEM. The 
applications are used SEM is AMOS 21 for Windows. Based on the result of 
research, proving that Job Satisfaction and  Organizational Commitment has 
negative effect on Turnover Intention. While, job stress has positive effect on 
Turnover Intention. 
 
Keywords : Turnover Intention, Job Satisfaction, Organizational 
Commitment, and Job Stress 

 
 
BAB I : PENDAHULUAN  
1.1 Latar Belakang  

Pegawai merupakan sumber daya manusia perusahaan yang menjadi 
tulang punggung perusahaan yang berfungsi sebagai penggerak jalannya aktivitas 
perusahaan. Jika pengelolaan sumber daya manusia tidak dijalankan dengan baik 
atau tidak berjalan efektif pada perusahaan, maka muncul masalah yang 
menganggu aktivitas perusahaan sehingga membuat membuat gangguan kinerja 
pada perusahaan. Salah satu bentuk kegagalan perusahaan menggelola sumber 
daya manusia adalah keinginan untuk berpindah kerja (turnover intention) yang 
berakibat pada keputusan karyawan untuk meninggalkan pekerjaannya.  

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam persaingan bisnis adalah 
mengelola sumber daya manusia. Hal tersebut juga dialami oleh industri 
perbankan yang berada di Indonesia. Berdasarkan data dari 
PircewaterhouseCoopers (PWC) 2014, mengemukakan bahwa tingkat  Turnover 
Intention  pada perbankan di bagian Lending sebesar 35%, sedangkan pada 
bagian Funding sebesar 21%, dan pada bagian operation 16%. Pada saat ini PT. 
Bank X Cabang Otitista sedang mengalami masalah dalam bidang turnover 
intention hal ini dapat berdasarkan observasi yang dilakukan dari banyaknya 
karyawan yang merasa bahwa gaji yang mereka terima tidak sesuai dengan beban 
pekerjaan yang mereka kerjakan seperti kerja lembur atau overtime yang kadang 
tidak dibayar atau tidak menerima seharusnya, dan juga ada pemotongan dalam 
bonus yang diterima sehingga membuat banyak karyawan yang memutuskan 
untuk meninggalkan pekerjaan.  
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Tabel 1.1 Data Turnover Intention Rata – Rata PT. Bank X Cabang 
OtistaTahun 2013-2015 

     Sumber: Bank X Cabang Otto Iskandardinata 

 
Seberapa besar keinginan berpindah yang dimiliki oleh karyawan 

mengalami peningkatan setiap tahunnya.  turnover pada tahun 2013-2015, yang 
dimana pada tahun 2013 sebesar 10,7% sedangkan pada tahun 2014 mengalami 
peningkatan sebesar 2,4% yang menjadi 13,1%. Tahun 2015 mengalami 
peningkatan kembali, sebesar 6% yang dimana menjadi 19,1% , menunjukan 
bahwa jumlah peningkatan dari tahun 2014-2015 mengalami persentase dua kali 
lipat dari peningkatan tahun sebelumnya, oleh sebab itu PT. Bank X Cabang Otista 
mengalami kenaikan turnover. Terdapat salah satu faktor yang merupakan 
penyebab lainnya terjadi turnover intention yaitu kepuasan kerja (Saeka & Suana, 
2016).  

Kepuasan Kerja merupakan sejauh mana seorang individu merasa positif 
atau negatif tentang pekerjaannya, yang merupakan respon emosional terhadap 
tugas seseorang serta kondisi fisik dan sosial ditempat kerja (Sutanto & Guanwan, 
2013). Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti bahwa 
karyawan merasa gaji yang diterima tidak sesuai dengan apa yang mereka 
kerjakan dan juga pekerjaan yang dilakukan kurang dihargai oleh tempat karyawan 
bekerja. 

Penyebab lain dari adanya niat karyawan untuk keluar dari perusahaan 
adalah terjadinya penurunan komitmen organisasional karyawan (Kumar et al, 
2012). Menurut Darmawati et al (2013), komitmen organisasi merupakan keadaan 
dimana karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan dan keinginannya 
untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Berdasarkan 
observasi dan wawanacara yang dilakukan bahwa karyawan banyak yang kurang 
loyal terhadap organisasinya yang dimana karyawan dalam bekerjanya tidak 
secara maksimal seperti jika diawasi oleh pimpinan maka karyawan bekerja 
secara maksimal dan jika tidak diawasi maka karyawan bekerja kurang maksimal 
sehingga berdampak kepada tujuan organisasi dan kemajuan organisasi.  

Turnover intention yang terjadi pada karyawan juga dapat dipicu oleh stres 
kerja, hal ini dikarenakan banyaknya kebutuhan yang harus di penuhi, beban kerja 
yang semakin berat dan persaingan kerja yang semakin ketat. Apabila stres kerja 
yang dirasakan karyawan sangat tinggi maka, hal tersebut dapat meningkatkan 
turnover, begitupun sebaliknya apabila tingkat stres kerja karyawan rendah maka 
hal tersebut dapat mengurangi tingkat turnover intention karyawan (Syahronica et 
al, 2015). 

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan karyawan banyak 
yang merasa bekerja hampir overtime dengan beban kerja yang tinggi namun 
perusahaan memberikan tanggapan yang tidak sesuai dengan beban bekerja 
penuh sepanjang waktu dan lagi banyak dari karyawan merasa bahwa pekerjaan 
yang dilakukan tidak sesuai dengan tanggung jawab yang dimiliki karyawan. 
 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang dan fenomena tersebut maka  
perumusan masalah yang akan diteliti, yaitu: (1) Apakah Kepuasan Kerja memiliki 

2013 2014 2015 

Total Out (%) Total Out (%) Total Out (%) 

102 11 10.7 107 14 13.1 105 19 19.1 
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pengaruh negatif terhadap Turnover Intentions?, (2) Apakah Komitmen 
Organisasional memiliki pengaruh negatif terhadap Turnover Intention (?), (3) 
Apakah Stress Kerja memiliki pengaruh positif terhadap Turnover Intention? 
 
BAB II : LANDASAN TEORI 
2.1 Manajemen Sumber Daya Manusia 

Mondy (2008) mengemukakan bahwa manajemen sumber daya manusia 
adalah pemanfaatan sejumlah individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi, 
pada dasarnya semua manajer membuat segala sesuatunya terselesaikan melalui 
upaya-upaya lain, ini memerlukan sumber daya yang efektif.  

Fungsi manajemen sumber daya manusia menurut Dessler (2013) yaitu: 
a. Perencanaan 
b. Mengorganisir 
c. Susunan Kepegawaian 
d. Memimpin 
e. Mengendalikan 

 
2.2 Turnover Intention  

Turnover Intention merupakan sikap perilaku seseorang untuk menarik diri 
dan berpisah dari perusahaan atau organisasi (Aydogdu & Asikgil 2011). Turnover 
yang tinggi dapat menyebabkan kurang efektifnya sebuah perusahaan atau 
organisasi karena hilangnya karyawan yang berpengalaman (Rismawan et al, 
2014), keadaan seperti ini memberikan dampak beban pada sebuah perusahaan 
atau organisasi dan perusahaan harus mengambil tindakan secara professional 
untuk mencapai tujuan perusahaan.  

Menurut Harnoto (2002) turnover intention ditandai oleh berbagai hal yang 
mengangkut perilaku karyawan, antara lain : absensi yang meningkat, mulai malas 
kerja, naiknya keberanian untuk melanggar tata tertib kerja, dan keberanian untuk 
menentang atau protes kepada atasan. Indikasi-indikasi tersebut bisa digunakan 
sebagai acuan untuk memprediksikan turnover intention karyawan dalam 
perusahaan, yaitu :  

a. Absensi (ketidak hadiran) yang meningkat.  
b. Mulai malas bekerja.  
c. Peningkatan terhadap pelanggaran tata tertib kerja.  
d. Peningkatan protes terhadap atasan.  

 
Faktor-faktor yang mempengaruhi Turnover Intention menurut Robbins 

(2001) yaitu sebagai berikut:   
a. Organizational-level Charateristics : struktur organisasi, stres kerja, dan  

reward & pension plans.  
b. Group-level characteristic : kelompok demografik dan komitmen 

organisasi.  
c. Individual-level Characteristics : faktor demografi seperti usia, tingkat 

pendidikan, lama kerja dan status perkawinan.  
 
Indikator Turnover Intention 
 Menurut Saeed et, al (2014) mengemukakan bahwa terdapat indikator 
turnover intention, yaitu :  

1. Karyawan berfikir untuk berhenti.  
2. Karyawan akan mungkin mencari pekerjaan baru tahun depan.  
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3. Karyawan akan mencari pekerjaan baru ditahun depan.  
4. Karyawan berfikir untuk menganti pekerjaan.  

 
2.3 Kepuasan Kerja  

Theory of reasoned action menyatakan bahwa kepuasan kerja disebut 
sebagai “intention of act”, atau motif dari sebuah tindakan. Bila seorang karyawan 
merasakan kepuasan kerja, ia akan merasa nyaman dalam bekerja serta tidak 
berusaha mencari alternatif pekerjaan lainnya, sebaliknya bila ia tidak merasakan 
kepuasan kerja maka karyawan akan berusaha untuk memikirkan alternatif 
pekerjaan lainnya (Oktaviani el al, 2014). 

Menurut Robbins (2003) menjelaskan bahwa kepuasan kerja merupakan 
sikap umum terhadap pekerjaan seseorang yang menunjukan perbedaan antara 
jumlah penghargaan yang diterima dan jumlah yang meraka yakini seharusnya 
mereka terima. Berdasarkan itu, kepuasan kerja adalah terkait dengan 
karakteristik pekerjaan dan dievaluasi sesuai dengan apa yang karyawan rasakan 
sebagai bagian penting dan berarti bagi mereka (Triatna, 2015).  

Kepuasan kerja banyak dipengaruhi oleh reward dan punishment yang 
diterima dan diprespsi oleh individu yang bersangkutan, selain itu juga terdapat 
lima faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja (Triatna, 2015) : 
1. Need Fulfillment (Pemenuhan Kebutuhan)  
2. Discrepancies (Perbedaan) 
3. Value Attainment (Pencapaian Nilai) 
4. Equity (Keadilan) 
5. Genetic Components (Komponen Genetik) 
 
Indikator Kepuasan Kerja  
 Menurut Iqbal et al, (2012) mengemukakan bahwa penelitian ini terdapat 
indikator kepuasan kerja :  

1. Karyawan menerima gaji sesuai dengan beban kerja.  
2. Karyawan merasa puas ketika ada peluang dalam kenaikan gaji. 
3. Pekerjaan yang karyawan lakukan kurang dihargai organisasi.  
4. Karyawan percaya jika bekerja dengan keras mendapatkan promosi. 
5. Karyawan merasa dalam pekerjaan ini promosi bisa didapat dengan 

cepat.   
 
2.4 Komitmen Organisasional   

Ketika komitmen dihargai oleh organisasi maka karyawan menerima 
tanggapan posisitif dan termotivasi sehingga mendorong semangat bekerja 
karyawan dan jika karyawan memiliki komitmen yang tinggi dengan organisasi dan 
karyawan sepenuh nya terlibat untuk mencapai tujuan organisasi maka karyawan 
akan termotivasi dan memprioritaskan kepentingan organisasi (Saeed et al,2014). 
 Menurut Oktaviani et, al (2014), mengemukakan dalam theory of reasoned 
action menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang rasional dan akan 
mengambil keputusan yang terbaik dalam hidupnya. Menurut Rismawan el al, 
(2014) mengungkapkan komitmen organisasi merupakan sikap seseorang yang 
loyal terhadap organisasi dan memberikan yang terbaik bagi organisasi demi 
terapai tujuan.  
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Indikator Komitmen Organisasional  
 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yin-Fah et al (2010) 
mengemukakan bahwa ada beberapa indikator yang dapat mengukur komitmen 
organiasional, yaitu :  
1. Karyawan akan menerima hampir semua jenis pekerjaan agar tetap bekerja 

untuk organisasi ini. 
2. Karyawan memiliki loyalitas yang tinggi kepada organisasi.  
3. Karyawan merasa bangga untuk memberitahu orang lain bahwa bagian dari 

organisasi ini.  
4. Karyawan berbicara tentang organisasi ini ke teman-teman karyawan sebagai 

organisasi yang terbaik untuk bekerja. 
5. Karyawan memiliki kesempatan yang sedikit untuk meninggalkan organisasi 

dalam keadaan yang sekarang.  
 
2.5 Stres Kerja  
 Stres kerja merupakan reaksi seseorang yang merasa tertekan berlebih 
atau merasa terbebani dalam tugas yang dijalankan (Iqbal et al, 2014).  Menurut 
Saeka & Suana, (2016) dalam theory of reasoned action dijelaskan bahwa 
manusia tidak selalu bertindak seperti apa yang ia harapkan/inginkan dari hal 
tersebut, ternyata dapat dihubungkan dengan respon karyawan terhadap 
pekerjaanya, dari respon tersebut maka akan terlihat apakah karyawan merasa 
nyaman dalam bekerja ataukah karyawan mengalami stres kerja.  

Menurut Siagain (2008), stres kerja juga merupakan kondisi ketegangan 
yang berpengaruh terhadap emosi, jalan pikiran, dan kondisi fisik, stress yang 
tidak bisa diatasi dengan baik dapat berakibat pada ketidak mampuan dalam 
berinteraksi secara positif dengan lingkungan pekerjaan maupun lingkungan 
luarnya (Sinabela, 2016).  
 
Indikator Stres Kerja 
 Berdasarkan Rismawan et al (2014) mengemukakan bahwa terdapat 
indikator yang meliputi:  

1. Karyawan harus bekerja penuh waktu atau overtime untuk 
menyelesaikan pekerjaan.  

2. Karyawan memiliki sedikit waktu untuk menyelesaikan pekerjaan.  
3. Perusahaan tempat bekerja kurang menghargai kerja keras karyawan.  
4. Karyawan merasa tanggung jawab dalam pekerjaan yang dimiliki 

terlalu banyak.  
 
2.6  Theory of Reasoned Action  
 Berdasarkan teori yang dikembangkan oleh Icek Ajzen & Martin Fishbein 
(1975), teori ini merupakan sebuah model yang bertujuan untuk memprediksikan 
tujuan/motif/intensi dari sebuah tingkah laku, dalam teori ini termasuk juga motif 
awal terjadinya prilaku hingga kenapa seseorang melakukan tindakan dalam 
tingkah laku tersebut. Menurut Gibbon et al,(1998) Theory of Reasoned Action 
merupakan proses berpikir yang bersifat rasional yang berarti bahwa dalam setiap 
perilaku bersifat sukarela sehingga akan menjadi proses perencanaan dalam 
pengambilan keputusan secara kongkret diwujudkan untuk melaksanakan suatu 
perilaku (Oktaviani et al, 2014). Theory of Reasoned Action menurut Gibbon et al, 
(1998) terdapat asumsi-asumsi dasar sebagai berikut (Oktaviani, 2014):  
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1. Manusia adalah makhluk yang rasional dan akan melakukan 
pilihan/keputusan yang dapat diprediksi dalam ketentuan/kondisi tertentu 
yang spesifik. 

2. “Intention of Act”, atau motif dari sebuah tindakan adalah faktor paling 
determinan dalam penentuan sebuah perilaku/tingkah laku/tindakan.  

3. Manusia tidak selalu bertindak seperti apa yang ia harapkan /inginkan. 
 
2.7 Hubungan Antara Variabel  
Kepuasan Kerja Terhadap Turnover Intention. Pujilistiyani (2007) menyatakan 
bahwa karyawan yang puas dengan apa yang diperolehnya dari perusahaan akan 
memberikan lebih dari apa yang diharapkan dan ia akan terus berusaha 
memperbaiki kinerjanya. Sebaliknya karyawan yang kepuasan kerjanya rendah, 
cenderung melihat pekerjaan sebagai hal yang menjemukan dan membosankan, 
sehingga ia bekerja dengan terpaksa dan asal – asalan (Poerwati, 2015). 
Didukung oleh Theory of Reasoned Action yang menyatakan bahwa kepuasan 
kerja disebut sebagai“intention of act”, atau motif dari sebuah tindakan.  

Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh Saeka & Sauna (2016), 
Sutanto & Gunawan (2013), Aydogdu & Asikgil (2013), Tnay  et al, (2013), Iqbal et 
al, (2014), Salleh et al, (2013), Saeed et al  (2014), Waspodo et al,  (2013) dan 
Rismawan et al, (2014) menyatakan hasil penelitan bahwa kepuasan kerja 
berpengaruh negatif terhadap turnover intentention. Sehingga hipotesis yang 
dibangun dalam penelitian ini mengenai pengeruh kepuasan kerja terhadap 
turnover intention adalah :  
Ho1 =  Kepuasan kerja tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

Turnover Intention 
Ha1 =  Kepuasan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Turnover 

Intention 
 

Komitmen Organisasional Terhadap Turnover Intention. Komitmen 
Organisasional sebagai suatu keadaan karyawan memihak kepada perusahaan 
tertentu dan tujuan-tujuannya, serta berniat memelihara keanggotaannya dalam 
perusahaan itu. Komitmen Organisasional berkaitan dengan keinginan karyawan 
yang tinggi untuk berbagi dan berkorban bagi  perusahaan menurut (Susanto & 
Gunawan, 2013).  

Didukung oleh Theory of Reasoned Action bahwa manusia adalah mahluk 
yang rasional dan akan berusaha mengambil keputusan yang terbaik dalam 
hidupnya. Berdasarkan hal tersebut, dapat dihubungkan dengan keinginan setiap 
karyawan dalam melaksanakan tugas, yang mana jika dilaksanakan dengan 
profesional akan dapat dinilai komitmen profesinya. Apabila seorang karyawan  
mampu menjaga komitmen profesinya, maka ia dapat mengurungkan niat untuk 
berganti profesi bahkan berpindah tempat kerja. Hal ini dapat menurunkan tingkat 
turnover intentions yang terjadi dalam perusahaan.  

Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh Saeka & Sauna (2016), 
Sutanto & Gunawan (2013), Aydogdu & Asikgil (2013), Tnay et al (2013), Iqbal et 
al, (2014), Salleh et al, (2013), Saeed et al, (2014), dan Rismawan et al, (2014) 
menyatakan hasil penelitan bahwa Komitmen Organisasional berpengaruh negatif 
terhadap turnover intentention. Sehingga hipotesis yang dibangun dalam 
penelitian ini mengenai pengeruh Komitmen Organisasional terhadap turnover 
intention adalah : 
Ho2 = Komitmen Organisasional tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
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Turnover Intention 
Ha2 = Komitmen Organisasional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

Turnover Intention  
 

Stres Kerja Terhadap Turnover Intention. Stres kerja merupakan suatu keadaan 
dinamis yang akan dihadapi seseorang berkaitan dengan kesempatan, tuntutan, 
atau sumber daya yang berhubungan dengan sesuatu yang diinginkan individu itu 
sendiri yang hasilnya dirasakan menjadi tidak pasti dan penting menurut 
(Rismawan et al, 2014).  

Didukung oleh theory of reasoned action bahwa manusia tidak selalu 
bertindak seperti apa yang ia harapkan/inginkan. Berdasarkan hal tersebut, 
ternyata dapat dihubungkan dengan respon karyawan terhadap pekerjaanya, dari 
respon tersebut maka akan terlihat apakah karyawan merasa nyaman dalam 
bekerja ataukah karyawan mengalami stres kerja. Apabila karyawan mengalami 
stres kerja maka akan dapat meningkatkan niat karyawan untuk berpindah tempat 
kerja (Saeka & Suana, 2016).  

 Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh Saeka & Suana (2016), 
Waspodo et al, (2013), Iqbal et al (2014),  dan Rismawan et al, (2014) menyatakan 
hasil penelitan bahwa stres kerja berpengaruh positif terhadap turnover 
intentention. Hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini mengenai pengaruh 
stres kerja terhadap turnover intention adalah :  
Ho 3 :  Stres Kerja tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Turnover 
            Intention. 
Ha 3 : Stres Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Turnover Intention.  
 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 
 
3.1 Jenis dan Desain Penelitian.  
 Desain penelitian merupakan kerangka kerja yang digunakan dalam 
melakukan sebuah penelitian, desain penelitian memberikan serangkaian 
prosedur yang diperlukan untuk memperoleh informasi yang terstruktur untuk 
dapat menjawab permasalahan penelitian (Maholtra, 2010). Jenis penelitian yang 
digunakan adalah deskriptif, yaitu tipe dari desain penelitian konklusif dengan 
tujuan mengumpulkan data antar variabel untuk mendeskripsikan populasi, 
peristiwa, atau situasi. Metode penelitian yang di gunakan yaitu cross sectional 
study yang datanya dikumpulkan dalam satu periode untuk menjawab pertanyaan 
penelitian (Sekaran & Boogie, 2013). 
 
3.2 Objek Penelitian  
 Berdasarkan latar belakang dan batasan ruang lingkup yang dipaparkan 
peneliti, maka peneliti memilih objek penelitian yaitu seluruh karyawan tetap  PT. 
Bank X Cabang otitsta yang dikhususnya karyawan pada level staff seperti, 
customer service, teller, back office, administrasi kredit, pemasaran dan minimal 
sudah bekerja selama satu tahun.  
 
3.3 Jenis dan Sumber Data  
Menurut Sekaran & Bougie (2013) data primer adalah data yang diperoleh 
langsung dari sumber utama dengan tujuan khusus untuk penelitian. Data primer 
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dalam penelitian ini didapat melalui kuisioner yang dibagikan kepada responden 
di PT. Bank X Cabang Otista sesuai dengan kriteria sampel. 
 
Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh pihak lain dari berbagai 
sumber, seperti buku-buku, media internet, serta jurnal-jurnal penelitian 
sebelumnya yang signifikan dengan topik penelitian (Maholtra, 2010). Data 
kuantitatif diperoleh langsung dari Bank X Cabang Otista, sedangkan data kualitatif 
diperoleh dari berbagai jurnal, buku dan artikel pendukung yang sesuai dengan 
objek dan variabel dalam penelitian ini.  
 
3.4 Populasi dan Sampel  

Sampel dari peneltian ini karyawan tetap pada PT. Bank X Cabang Otista 
dan dituju kepada semua divisi (customer servis, teller, back office, administrasi 
kredit, pemasaran) PT. Bank X Cabang Otista yang dimana seluruh karyawan 
tetap berjumlah 110 karyawan dan sampel diambil dari seluruh populasi di Bank X 
Cabang Otisa. 
 
3.5 Operasional Variabel  
 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan variable dependen sebagai 
varibel yang dipengaruhi atau varibel terikat serta varibel independen atau varibel 
bebas yang dijabarkan dalam tabel berikut : 

 
Tabel 3.1 Operasional Variabel  

Variabel Alat Ukur 
Skala 

Pengukuran 

Turnover Intention 
(TI) 

TI 1 :  Saya berfikir untuk berhenti. 
TI 2 : Saya mungkin mencari pekerjaan baru tahun depan. 
TI 3 :  Saya akan mencari pekerjaan ditahun depan. 
TI 4 :  Saya berfikir untuk berganti pekerjaan. 
 
(Saeed et al, 2014) 

Interval 
1-6 

Kepuasan Kerja (KK) 

KK 1 : Saya menerima gaji sesuai dengan beban kerja 
KK 2 :  Saya merasa puas ketika ada peluang dalam kenaikan gaji 
KK 3 : Pekerjaan yang saya lakukan kurang dihargai organisasi 
KK 4 : Saya percaya jika bekerja dengan keras akan mendapatkan 
promosi 
KK 5 : Saya merasa dalam pekerjaan ini promosi bisa didapat dengan 
cepat. 
 
(Iqbal et al, 2014) 

Interval 
1-6 

 
Komitmen 

Organisasional (KO) 

KO 1: Saya akan menerima hampir semua pekerjaan agar tetap  
bekerja dalam organisasi.  
KO 2 : Saya merasa  loyalitas terhadap organisasi.  
KO 3 : Saya merasa bangga untuk memberitahu orang lain bahwa 
saya bagian organisasi ini.  
KO 4 : Saya berbincang tentang organisasi ini ke teman-teman saya 
sebagai organisasi terbaik. 
KO 5 :  Saya memiliki kesempatan yang sedikit untuk meninggalkan 
organisasi dalam keadaan sekarang.  
 
(Yin-Fah et al, 2010) 

 
 

Interval  
1-6 

Stres Kerja (SK) 

SK 1: Saya harus bekerja penuh waktu atau overtime untuk 
menyelesaikan pekerjaan saya. 
SK 2 : Saya memiliki sedikit waktu untuk menyelesaikan pekerjaan. 
SK 3 : Perusahaan tempat saya bekerja tidak menghargai kerja keras 
saya. 
SK 4 : Saya merasa tanggung jawab dalam pekerjaan yang dimiliki 
terlalu banyak.  
 
(Rismawan et al, 2014) 

Interval 
1-6 
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3.6 Metode Pengolahan Data 
Structural Equation Modeling (SEM) merupakan komunikasi dalam 

penyampaian tentang ide yang dapat berjalan secara efektif, maka dengan 
diagram lintasan atau path diagram sebagai sarana komunikasi. Diagram lintasan 
dapat menggambarkan atau menspesifikasikan model SEM dengan lebih jelas dan 
lebih mudah, terutama jika dibandingkan dengan menggunakan model matematik 
SEM (Wijanto, 2008). Salah satu aplikasi pendukung SEM adalah AMOS 21 for 
windows. Di dalam model SEM variabel dibagi menjadi dua macam yaitu, variabel 
eksogen (independent) dan endogen (dependent). 
  
BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN  
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian  

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan yang bekerja  
di Bank X Kantor Cabang Otista. Pemilihan objek tersebut berdasarkan data yang 
dikeluarkan PWC 2014 bahwa tingkat turnover tertinggi pada bagian lending 
sebesar 35 %, bagian funding 21 %, dan bagian operation 16 %. Hal serupa juga 
dialami oleh PT. Bank X Cabang Otista tahun 2015, ketika mencapai angka 
turnover tertinggi sebesar 19.1%. Kemudian peneliti menetapkan kriteria tertentu, 
yaitu jenis kelamin, status pegawai tetap, dan lama bekerja.  
 
4.2 Profil Responden  
 
Jenis Kelamin Responden. 66.36% responden diantarannya berjenis kelamin 
pria (73 orang) dan 33.63% responden berjenis kelamin wanita (37 orang). Hal 
tersebut menunjukan bahwa responden didominasi oleh pria.  
 
Usia Responden. Dari 110 responden usia yang paling mendominasi adalah 
rentang usia 25 – 35 tahun sebesar 48 % (53 orang) selanjutnya yang terbesar 
kedua yaitu usia 36-45 tahun sebesar 42% (46 orang). 
 
Lama Bekerja Responden. Dengan hasil tersebut disimpulkan bahwa yang 
mendominasi adalah lama bekerja 3 – 4 tahun dengan nilai 40%.  
 
4.3 Hasil Analisis Data  
-  Hasil Uji Pengukuran Model (Measurement Model Fit)  
- Uji Validitas dan Reliabilitas  

Construct validity atau validitas konstruk adalah validitas yang berkaitan 
dengan kemampuan suatu alat ukur atau indikator dalam mengukur variabel 
laten yang diukurnya. Menurut Hair et al., (2010), suatu variabel dapat 
dikatakan mempunyai validitas yang baik jika muatan faktor standarnya 
(standardized loading factors) ≥ 0,50 dan idealnya ≥ 0,70. 
 
Reliabilitas adalah konsistensi suatu pengukuran. Reliabilitas tinggi 
menunjukan bahwa indikator-indikator mempunyai konsistensi tinggi dalam 
mengukur konstruk latennya (Hair et al., 2010). Mengukur reliabilitas dalam 
SEM akan digunakan composite reliability measure dan variance extracted 
measure, sebuah konstruk mempunyai reliabilitas yang baik jika nilai construct 
reliability (CR) ≥ 0,70 dan average variance extracted (AVE) ≥ 0,50. Tabel 4.4 
di bawah ini merupakan hasil pengolahan data uji validitas dan reliabilitas 
dalam penelitian ini.  

Pengaruh Kepuasan Kerja..., Mulya Ardiansyah, Ma.-IBS, 2017



10 
 

 Indonesia Banking School   
 

Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas  

Variabel  Indikaor 

Uji Validitas Uji Reliabilitas 

Factor 
Loading 

Kriteria 
Construct 
Reliability 

≥ 0,70 

Variance 
Extract ≥ 

0,50 
Kriteria 

Turnover 
Intention 

TI 1 0.612 Valid 

0,803 0,508 Reliable 
TI 2 0.658 Valid 

TI 3 0.768 Valid 

TI 4 0.796 Valid 

Kepuasan 
Kerja 

KK 1 0.787 Valid 

0,899 0,641 Reliable 

KK 2 0.794 Valid 

KK 3 0.787 Valid 

KK 4 0.856 Valid 

KK 5 0.778 Valid 

Komitmen 
Organisasio

nal 

KO 1 0.716 Valid 

0,864 0,560 Reliable 

KO 2 0.802 Valid 

KO 3 0.742 Valid 

KO 4 0.756 Valid 

KO 5 0.724 Valid 

Stres Kerja 

SK 1 0.855 Valid 

0,930 0,768 Reliable 
SK 2 0.884 Valid 

SK 3 0.906 Valid 

SK 4 0.859 Valid 

Sumber : Hasil pengolahan data dengan AMOS 21 (2017) 

 
Berdasarkan hasil tabel 4.4 diatas, menunjukan bahwa variabel teramati 
dalam penelitian ini memiliki nilai factor loading lebih dari ≥ 0,50, sehingga 
dapat disimpulkan bahwa validitas varibel teramati terhadap varibel 
latennya adalah valid karena memenuhi kriteria dari validitas, semua nilai 
construct reliability (CR) lebih dari  0,70 dan semua nilai variance extracted 
(VE) lebih dari 0,50.  

 
-  Uji Keseluruhan (Overall Model Fit) 
Pengukuran Goodness of Fit (GOF)  
 Tahap uji model keseluruhan bertujuan untuk mengevaluasi secara umum 
derajat kecocokan atau Goodness of Fit (GOF) antara data dengan model.  

 
Tabel 4.5 Hasil Penelitian Indeks Goodnes of Fit  

GOF Tingkat Kecocokan Hasil Perhitungan Kriteria 

CMIN/DF CMIN/DF ≤ 3,00 (good fit) 1,514 Good fit 

RMSEA 

RMSEA ≤ 0,08 (good fit) 
0,08 ≤ RMSEA ≤ 0,10 
(Marginal fit) RMSEA ≥ 

0,10 (poor fit) 

0,069 Good fit 

CFI 

CFI ≥ 0,90 (good fit)         
0,80 ≤ CFI ≤ 0,90 

(marginal fit) CFI ≤ 0,80 
(poor fit) 

0,940 Good fit 

Sumber : Hasil pengolahan data dengan AMOS 21 (2017) 
 

Berdasarkan tabel 4.5 memberikan gambaran bahwa 3 ukuran GOF yang terdiri 
dari CIMIN/DF, RMSEA, dan CFI menunjukan tiga ukuran dengan kriteria good fit. 
Pertama, diketahui nilai CMIN/DF ≤ 3, yaitu 1,514 yang berartikan good fit. Kedua, 
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RMSEA menunjukan ≤ 0,08 yaitu 0,069 yang berarti good fit, dan yang ketiga nilai 
CFI ≥ 0,90 yaitu 0,940 yang berarti good fit. Menurut Hair, et al (2010) menyatakan 
bahwa jika ada satu atau lebih parameter yang telah fit maka model dinyatakan fit 
sehingga, dalam model dalam penelitian ini dinyatakan fit.  
 
Hasil Analisis Model Keseluruhan (Overall Model Fit)  
 Model keseluruhan adalah seluruh hubungan antar konstruk yang mempunyai 
hubungan kausal (sebab akibat) antara variabel laten endogen dengan variabel 
eksogen. Analisis model keseluruhan berhubungan terhadap koefisien-koefisien 
atau parameter-parameter yang menunjukkan hubungan kausal atau pengaruh 
variabel laten terhadap variabel laten lainnya, sesuai dengan rerangka konseptual 
penelitian. Untuk melihat hasil dari pengujian hipotesis, yaitu cara mengetahui 
signifikansi dengan melihat nilai p dari hubungan sebab akibat yang ada di dalam 
model keseluruhan. Jika nilai estimasi dalam hasil analisis menunjukkan positif 
dan nilai p < 0.05 dalam hasil analisis maka hipotesis terbukti signifikan dan 
didukung oleh data. Apabila nilai estimasi menunjukkan hasil negatife dan nilai p 
> 0.05 maka hipotesis tidak terbukti signifikan dan tidak dukung oleh data. Berikut 
hasil analisis data dari model keseluruhan. Hasil pengujian hipotesis pada model 
keseluruhan dapat dilihat pada table 4.6 dibawah ini.  

 
Tabel 4.6 Output Regression Weight  

Path Estimasi P Kesimpulan 

Kepuasan Kerja   → Turnover Intention -0,236 0,033 Didukung Data 

Komietmen Organisasional  → Turnover intention -0,195 0,029 Didukung Data 

Stres Kerja → Turnover intention 0,292 *** Didukung Data 

Sumber : Hasil pengolahan data dengan AMOS 21 (2017) 
 
Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar -

0,236 dengan nilai p 0,033 < 0,05. Dengan demikian, Kepuasan Kerja memiliki 
pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap Turnover Intention dan hipotesis 
dapat diterima.  

Komitmen Organisasional berpengaruh negatif terhadap Turnover 
Intention. Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 
-0,195 dengan nilai p 0,029 < 0,05. Dengan demikian, Komitmen Organisasional 
memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Turnover Intention dan hipotesis 
dapat diterima.  

Terakhir disimpulkan bahwa Stres Kerja berpegaruh positif terhadap 
Tunover Intention. Berdasarkan hasil pengujian data, diperoleh nilai estimasi 
sebesar 0,292  dengan nilai p ***. Dengan demikian, Stres Kerja berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap Turnover Intention dan hipotesis dapat diterima. 
 
4.5 Pembahasan  
 
Pengaruh Negatif Kepuasan Kerja Terhadap Turnover Intention  
Berdasarkan tabel 4.6, Kepuasan Kerja memiliki probability sebesar 0,033 < 0.05 
yang artinya Ha1 diterima. Hasil menunjukkan bahwa Kepuasan Kerja 
berpengaruh dan signifikan terhadap Turnover Intention. Nilai estimasi sebesar -
0,236 menunjukkan pengaruh negatif. Kesimpulannya, kepuasan kerja 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Turnover Intention. Penelitian ini 
sejalan oleh hasil penelitian yang dilakukan Oktaviani et al (2014) yang 
menjelaskan bahwa kepuasan kerja berpengaruh negatif terhadap turnover 
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intenton. Pembuktian ini didukung dengan teori yang dikemukakan oleh Icek 
Ajezen & Martin Fishbein (1975) mengenai Theory of Reason Action yang 
menyatakan bahwa kepuasan kerja disebut sebagai “intention of act”, atau motif 
dari sebuah tindakan. Bila seseorang karyawan telah merasa puas dengan 
pekerjaannya, ia akan merasa nyaman dalam bekerja serta tidak berusaha 
mencari alternatif pekerjaan lainnya. 
 
  
Pengaruh Negatif Komitmen Organisasional Terhadap Turnover Intention 
Berdasarkan tabel 4.6, Komitemen Organisasional memiliki probability sebesar 
0,029 < 0.05 yang artinya Ha2 diterima. Hasil menunjukkan bahwa Komitmen 
Organisasional berpengaruh dan signifikan terhadap Turnover Intention. Nilai 
estimasi sebesar -0,195 menunjukkan pengaruh negatif. Kesimpulannya, 
Komitmen Organisasional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Turnover 
Intention. Penelitian ini sejalan oleh hasil penelitian yang dilakukan Susanto & 
Gunawan (2013) yang menjelaskan bahwa komitmen organisasional berpengaruh 
negatif tehadap turnover intention . komitmen organisasional merupakan suatu 
keadaan karyawan memihak kepada perusahaan tertentu dan tujuan-tujuannya, 
serta berniat memelihara keanggotaannya dalam perusahaan itu. Dengan kata 
lain, Komitmen Organisasional  berkaitan dengan keinginan karyawan yang tinggi 
untuk berbagi dan berkorban bagi  perusahaan. Penelitian ini juga didukung 
dengan Theory of Reason Action yang dikemukakan oleh Icek Ajezen & Martin 
Fishbein (1975) bahwa manusia adalah makluk yang rasional dan akan berusaha 
mengambil keputusan yang terbaik dalam hidupnya. Berkaca pada hal tersebut, 
tentunya dapat dihubungkan dengan keinginan setiap karyawan dalam 
melaksanakan tugas. 
 
Pengaruh Positif Stres Kerja Terhadap Turnover Intention.  
Berdasarkan tabel 4.6, Stres Kerja memiliki probability sebesar *** < 0.05 yang 
artinya Ha3 diterima. Hasil menunjukkan bahwa Stres Kerja berpengaruh dan 
signifikan terhadap Turnover Intention. Nilai estimasi sebesar menunjukkan 
pengaruh positif. Kesimpulannya, Stres Kerja berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap Turnover Intention. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Saeka & Suana (2016) bahwa stres kerja berpengaruh positif 
terhadap turnover intention. Penelitian ini juga didukung dengan theory of reason 
action dikemukakan oleh Icek Ajezen & Martin Fishbein (1975) menjelaskan 
bahwa manusia tidak selalu bertindak seperti apa yang diinginkan. Hal tersebut 
dapat dihubungkan bahwa apakah karyawan merasa nyaman pada pekerjaannya 
ataukah karyawan mengalami stres kerja, apa bila mengalami stres maka akan 
meningkatkan karyawan untuk berpindah pekerjaan.  

 
4.6 Implikasi Manajerial Untuk PT. Bank X Cabang Otista 
 Berdasarkan hasil peneliti yang telah dilakukan peneliti, maka dapat diberikan 
implikasi manajerial untuk PT. Bank X Cabang Otista selaku objek penelitian. 
Berikut ini beberapa implikasi manajerial yang dapat diberikan kepada  PT. Bank 
X Cabang Otista:  

1. Pengujian hipotesis yang telah dilakukan membuktikan bahwa terdapat 
pengaruh positif antara Stress Kerja dengan Turnover Intention. Hal ini 
menunjukkan seiring dengan tingginya stress kerja dapat meningkatkan 
keinginan karyawan untuk keluar. Berdasarkan hasil penyebaran kuisioner, 
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indikator SK1 “Saya harus bekerja penuh waktu atau overtime untuk 
menyelesaikan pekerjaan saya. “ memiliki nilai mean sebesar 3.9000 yang 
merupakan paling tinggi diantara indikator Stress Kerja lainnya. Hal ini 
menunjukkan bahwa rata – rata responden memilih cenderung untuk setuju 
keluar dari bank X karena hasil menunjukan rata-rata mendekati sekala 4 
dari sekala 6 . 
 
Stress kerja karena overtime muncul ketika seorang karyawan tidak 
mampu menyelesaikan  tugas yang diberikan secara tepat waktu atau tidak 
mengetahui cara menyelesaikannya dengan benar. Oleh karenanya, PT. 
Bank X Cabang Otista perlu memberikan pekerjaan yang sesuai dengan 
beban kerja, memberikan arahan dalam menyelesaikan tugas, toleransi 
sesuai dengan beban kerja. Bisa jadi stress yang muncul dikarenakan 
proses bekerja yang penuh dibawah tekanan target setiap harinya, namun 
tidak menggunakan waktunya secara produktif. Rasa toleransi perlu 
diterapkan jika memang target kerja yang diberikan terlalu berat, untuk 
mengurangi seorang karyawan overtime mengerjakan tugasnya. 
Perusahaan perlu memberikan apresiasi (reward) berupa bonus atau bisa 
dengan memberikan voucher liburan untuk meningkatkan semangat 
karyawan. Terakhir, pentingnya tugas yang diberikan disesuaikan dengan 
kemampuan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Agar beban 
tugas lebih effisien sebaiknya tugas diberikan agar dibagikan keseluruh 
karyawan lebih cepat dalam menyelesaikan pekerjaan.   

 
2. Pengujian hipotesis yang telah dilakukan membuktikan bahwa terdapat 

pengaruh negatif antara Kepuasan Kerja dengan TurnoverIintention. Hal 
ini menunjukkan semakin rendah kepuasan kerja karyawan maka semakin 
tinggi niat untuk pindah karyawan tersebut. Berdasarkan hasil penyebaran 
kuisioner, indikator KK2 “Saya merasa puas ketika ada peluang kenaikan 
gaji“ memiliki nilai mean 3.4455 yang merupakan paling rendah diantara 
indikator Kepuasan Kerja lainnya. Rata - rata responden memilih skala 
kecil untuk indikator tersebut.  
 
Ketika karyawan memiliki kesempatan untuk menerima kenaikan gaji 
namun tetap berniatan untuk keluar, artinya tidak selamanya gaji menjadi 
faktor utama kenaikan kepuasan kerja. Jika gaji naik, maka tanggung 
jawab ikut bertambah dan kemungkinan jam lembur yang semakin banyak. 
Dalam rangka menurunkan keinginan karyawan untuk keluar, perusahaan 
sebaiknya memberikan gaji yang sesuai dengan tanggung jawab 
karyawan.  
 

3. Pengujian hipotesis yang telah dilakukan membuktikan bahwa terdapat 
pengaruh negatif antara Komitmen Organisasional dengan Turnover 
Intention. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya komitmen dapat 
meningkatkan keinginan karyawan untuk keluar. Berdasarkan hasil 
penyebaran kuisioner, indikator KO2 “Saya merasa loyalitas terhadap Bank 
X “ memiliki nilai mean 3.6636 yang merupakan paling rendah diantara 
indikator Komitmen Organisasi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa rata – 
rata responden memilih skala kecil untuk indikator tersebut. Oleh 
karenanya, PT. Bank X Cabang Otista perlu mempertahankan rasa 
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kebersamaan dan kesetiaan yang telah diberikan karyawan terhadap Bank 
X Cabang Otista, agar para karyawan tetap berkomitmen menjalankan 
tugasnya.  
 
Hal yang dapat meningkatkan komitmen karyawan dari sisi fasilitas adalah 
dengan tersedianya voucher transport bagi karyawan wanita yang harus 
lembur dan akses wifi yang memadai agar mempermudah pekerjaan. 
Selain itu membangun komitmen dari sisi karyawan dapat juga dilakukan 
dengan cara meningkatkan kemampuan karyawan, membangun kultur dan 
tantangan kerja. Misalnya, dengan memberikan pelatihan dan 
pengembangan diri agar setiap karyawan berkesempatan menunjukkan 
kreatifitasnya. Adanya kultur dalam bekerja membantu membangun 
kenyamanan dan tingkat persaingan yang rendah, sehingga tantangan 
yang datang tidak membebankan karyawan. 

 
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji seberapa jauh intensi keluar 
karyawan (turnover intention) pada PT. Bank X Cabang Otista. Hasil analisis 
dengan menggunakan metode SEM menunjukan bahwa 3 hipotesis terbukti. 
Berdasarkan hasil output maka kesimpulan dari penelitian ini adalah :  

1) Kepuasan Kerja terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
Turnover Intention pada PT. Bank X Cabang Otista.  

2) Komitmen Organisasional terbukti berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap Turnover Intention pada PT. Bank X Cabang Otista.  

3) Stres Kerja terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
Tunover Intention pada PT. Bank X Cabang Otista.  

 
Saran yang diberikan peneliti bagi kontribusi praktis sektor perbankan 

adaah bank perlu memberikan apresiasi lebih kepada karyawan yang telah 
mencapai prestasi, perusahaan sebaiknya memberikan pekerjaan yang sesuai 
dengan kemampuan dan beban kerja, memberikan tugas sesuai dengan jumlah 
karyawan yang ada, hal ini dimaksudkan untuk mengurangi stres pegawai yang 
mengakibatkan keinginan untuk keluar (Turnover Intention), dan bank memberikan 
pelatihan dan pengembangan kepada karyawan untuk meningkatkan kinerja dan 
motivasi.   
 

Sedangkan bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan 
variabel lain diluar variabel yang telah diteliti agar mendapatkan gambaran 
penelitian yang lebih luas. Beberapa variabel lain yang menentukan  turnover  
dalam teori Robbins (2001) adalah  Organizational-level Characteristic, Group-
level Characteristic,  Individual-level Character  (meliputi : usia, masa bekerja, 
status perkawinan dan kepuasan kerja).  
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Struktur Overall Model Fit  
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Standardized Regression Weight  

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 
   Estimate 

KK5 <--- KK ,778 

KK4 <--- KK ,856 

KK3 <--- KK ,787 

KK2 <--- KK ,794 

KK1 <--- KK ,787 

KO5 <--- KO ,724 

KO4 <--- KO ,756 

KO3 <--- KO ,742 

KO2 <--- KO ,802 

KO1 <--- KO ,716 

SK4 <--- SK ,895 

SK3 <--- SK ,906 

SK2 <--- SK ,884 

SK1 <--- SK ,855 

TI4 <--- TI ,796 

TI3 <--- TI ,768 

TI2 <--- TI ,658 

TI1 <--- TI ,612 

 

Model Fit Summary (Overall Model Fit) 

Computation of degrees of freedom (Default model) 

Number of distinct sample moments: 171 

Number of distinct parameters to be estimated: 42 

Degrees of freedom (171 - 42): 129 

Result (Default model) 
Minimum was achieved 
Chi-square = 189,737 
Degrees of freedom = 129 
Probability level = ,000 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 42 189,737 129 ,000 1,471 

Saturated model 171 ,000 0   

Independence model 18 1282,975 153 ,000 8,385 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model ,106 ,848 ,799 ,640 

Saturated model ,000 1,000   

Independence model ,569 ,349 ,272 ,312 
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Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 
RFI 

rho1 
IFI 

Delta2 
TLI 

rho2 
CFI 

Default model ,852 ,825 ,947 ,936 ,946 

Saturated model 1,000  1,000  1,000 

Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model ,843 ,718 ,798 

Saturated model ,000 ,000 ,000 

Independence model 1,000 ,000 ,000 

 

NCP 

Model NCP LO 90 HI 90 

Default model 60,737 27,865 101,599 

Saturated model ,000 ,000 ,000 

Independence model 1129,975 1019,394 1248,002 

FMIN 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model 1,741 ,557 ,256 ,932 

Saturated model ,000 ,000 ,000 ,000 

Independence model 11,770 10,367 9,352 11,450 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model ,066 ,045 ,085 ,104 

Independence model ,260 ,247 ,274 ,000 

AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 273,737 291,471 387,157 429,157 

Saturated model 342,000 414,200 803,782 974,782 

Independence model 1318,975 1326,575 1367,584 1385,584 

ECVI 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Default model 2,511 2,210 2,886 2,674 

Saturated model 3,138 3,138 3,138 3,800 

Independence model 12,101 11,086 13,184 12,170 

HOELTER 

Model 
HOELTER 

.05 
HOELTER 

.01 

Default model 90 98 

Independence model 16 17 
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