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ABSTRACT 
 

 The main purose of this paper is to explore the factors (affective commitment, job 
satisfaction) affecting turnover intention of nurses in RSIA Hermina, Bogor. This study 
also aimed to examine the effects of  work environment and financial compensation on 
nurses  job satisfaction. 

A structural equation modeling approach was employed  to identify the variables 
that significantly affect the decision to quit. This research is categorized as survey 
research with descriptive analysis method by taking sample and using questionnaire as 
the main data. A validated questionnaire was used to collect data from 100 nurses. 
Respondents were asked to rate the intensity of 20 statements using a seven-point scale. 
The respondents are chosen by using nonprobability sampling and purposive sampling 
techniques.  

The result showed that work environment and financial compensation has 
positive effect on job satisfaction of nurses. Next, job satisfaction has positive effect on 
affective commitment of nurses. In other hand, job satisfaction has no significant effect 
on turnover intention. The last result is affective commitment has negative effect on 
nurses turnover intention. 

 

Keywords: Turnover Intention, Affective Commitment, Job Satisfaction, Financial 
Compensation, Work Environment. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Kondisi perekonomian merupakan aspek penting dalam menentukan keberhasilan 

pembangunan suatu negara. Dalam waktu dekat ini Indonesia akan ikut serta dalam 

kerjasama ekonomi terintegrasi - ASEAN Economic Community (AEC) 2015 yang 

bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan 

pengembangan budaya. Kerjasama antar negara ini membawa kita semakin dekat dengan 

globalisasi, yang dapat diartikan sebagai sebuah peluang sekaligus ancaman. Sebagai 

peluang, pembentukan AEC akan memberikan kemudahan dan peningkatan akses pasar 

intra ASEAN serta meningkatkan transparansi dan mempercepat penyesuaian peraturan 

– peraturan dan standarisasi domestik. Sedangkan ancaman yang dihadapi lebih kepada 

kesiapan mental masyarakat dan manajemen sumber daya manusia yang efektif dan 

efisien. Selain itu, masyarakat sebagai konsumen mulai beralih menjadi masyarakat yang 

lebih kritis sehingga menimbulkan tuntutan untuk mendapatkan produk atau jasa yang 

berkualitas. 

Deputi Perdagangan Perindustrian Kementerian Koordinator Perekonomian, Edy 

Putra Irawadi, menyatakan penguatan tenaga kerja terdidik harus menjadi fokus utama 

setiap pemangku kepentingan, karena selama ini mereka terlalu fokus dengan 

produk/barang saja (Mohamad, 2013). Menghadapi AEC 2015 mendatang menjadi 

tantangan tersendiri bagi Indonesia dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

Ditambah dengan pernyataan Kepala Sub-Direktorat Kerja Sama Antar dan Sub 
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Regional Kementerian Perdagangan, Donna Gultom, bahwa terdapat sektor jasa yang 

sudah membuka kesempatan tenaga kerja asing masuk yaitu telekomunikasi dan industri 

medis, khususnya dokter dan perawat (Mohamad, 2013). Tenaga kerja terdidik dari 

negara-negara ASEAN tersebut dapat membuka usaha dan bekerja di Indonesia, 

begitupun sebaliknya. 

Sebagai salah satu industri yang telah membuka kerjasama dengan pihak asing, 

industri medis perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Bentuk perhatian 

dari pemerintah bagi industri jasa salah satunya adalah pengesahan RUU Keperawatan 

menjadi UU No. 38 tentang Keperawatan pada 25 September 2014. Selain untuk 

menghadapi AEC 2015, pengesahan UU ini bertujuan untuk memberikan perlindungan 

dan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan untuk menjalani profesinya. UU 

Keperawatan diharapkan mampu memperbaiki kualitas tenaga kesehatan yang dianggap 

masih kurang memadai. Wakil Ketua Komisi IX, Andi Dinajani Mahdi menyatakan 

bahwa pendayaan tenaga kesehatan kualitasnya masih kurang. Dengan disahkannya 

RUU Keperawatan menjadi UU diharapkan dapat mendorong tenaga kesehatan yang 

profesional, adil, berkualitas serta terjangkau oleh masyarakat. 

Dalam konteks industri jasa khususnya medis, sumber daya manusia memegang 

peran penting sebagai aset utama penggerak roda kehidupan organisasi. Kualitas jasa 

yang berorientasi pada konsumen merupakan salah satu faktor utama dalam menunjang 

keberhasilan organisasi. Kualitas jasa sangat tergantung dari siapa dan bagaimana jasa 

tersebut disampaikan. Dalam hal ini organisasi dituntut agar dapat menjalankan perannya 

dengan lebih baik dalam pencapaian tujuan dan meningkatkan kinerja organisasi secara 

optimal. Selain menggunakan teknologi yang modern, organisasi juga perlu 

memperhatikan pengelolaan dan pengkoordinasian sumber daya manusia yang dimiliki 
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agar terjalin sinergi antara organisasi dengan karyawan. Dengan begitu tujuan karyawan 

secara individual dapat tercapai dan memberikan dampak  tercapainya tujuan organisasi. 

Globalisasi yang sedang dihadapi dunia medis, membuka peluang bagi tenaga 

kesehatan untuk mencari pekerjaan baru, yang dapat berujung pada keputusan karyawan 

untuk meninggalkan pekerjaannya (turnover). Diantara tenaga kesehatan lainnya perawat 

memiliki tingkat turnover yang tertinggi untuk kelompok profesional (Mosadeghrad, 

2013). Turnover yang tinggi mempengaruhi moral perawat dan akibatnya kemampuan 

mereka untuk memenuhi kebutuhan pasien dan memberikan perawatan yang berkualitas 

menurun (Mosadeghrad, 2013). Secara tidak langsung turnover yang tinggi dapat 

menghambat proses sebuah organisasi dalam mencapai tujuan. Organisasi harus dapat 

mengontrol jumlah turnover agar tidak terlalu tinggi. Untuk mengurangi masalah 

turnover dalam bidang keperawatan, penelitian terdahulu menyarankan bahwa lebih baik 

bagi organisasi untuk memeriksa turnover intention pada perawat bukan hanya 

mempelajari turnover itu sendiri (Omar, 2013). Sebagai sebuah fenomena yang 

berdampak signifikan pada organisasi, turnover diharapkan dapat dikontrol dengan 

mengetahui dan menghalangi munculnya perilaku turnover intention. 

Menurut Harnoto (2002), turnover intention ditandai oleh berbagai hal yang 

menyangkut perilaku karyawan, antara lain: absensi yang meningkat, mulai malas kerja, 

meningkatnya keberanian untuk melanggar tata tertib kerja, dan keberanian untuk 

menentang atau protes kepada atasan. Penelitian – penelitian terdahulu menunjukkan 

bahwa turnover intention seseorang terkait erat dengan kepuasan kerja dan komitmen 

organisasi Calisir, Gumussoy & Iskin (2011), Salleh, Nair & Harun (2012). Noe, 

Hollenbeck, Gerhart, & Wright (2014) menjelaskan keterkaitan antar variabel tersebut 

sebagai berikut. Saat seorang karyawan merasa tidak puas dengan keseluruhan 
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organisasi, komitmen karyawan pada organisasi tersebut rendah. Apabila komitmen 

karyawan pada organisasi rendah, mereka memiliki keinginan yang kuat untuk 

meninggalkan organisasi. Sebaliknya ketika karyawan puas dengan pekerjaan mereka 

dan merasakan nilai dari pekerjaan mereka, mereka akan bersedia untuk tetap tinggal 

dengan perusahaan (Lee & Huang, 2011). Dengan kata lain, kepuasan kerja 

menyebabkan tingkat komitmen terhadap organisasi yang lebih tinggi dan kerelaan 

berkorban lebih untuk organisasi, sehingga mengurangi turnover intention.  

Selain kepuasan kerja dan komitmen organisasi, faktor-faktor seperti usia 

perawat dan tingkat akademis mereka juga mempengaruhi turnover intention pada 

perawat, dan ditemukan bahwa perawat muda dan perawat yang terdaftar memiliki 

tingkat turnover intention yang lebih tinggi (Udo, 2006). Dalam penelitian  Mosadeghrad 

(2013), kualitas kehidupan kerja, kepuasan kerja, komitmen organisasi, budaya 

organisasi, stres kerja, kelelahan dan konflik antara pekerjaan-keluarga telah 

diidentifikasi sebagai variabel yang bisa memaksa perawat untuk meninggalkan tempat 

kerja mereka. 

Faktor-faktor pendorong kepuasan kerja juga dapat mempengaruhi keputusan 

seseorang untuk pindah atau keluar. Kompensasi finansial merupakan yang paling 

banyak dipertimbangkan oleh karyawan dalam memilih sebuah pekerjaan. Apabila 

kompensasi finansial yang berupa gaji, bonus, dan tunjangan yang diterima ternyata 

tidak sesuai dengan harapan, maka hal ini akan menimbulkan ketidakpuasan dalam diri 

karyawan. Banyak perawat terlatih pindah ke sektor swasta atau meninggalkan negara 

mereka sendiri untuk bekerja di luar negeri karena tawaran dan manfaat yang lebih baik 

(Omar, 2013). Selain kompensasi finansial Savicki dan Cooley (1987) dalam DeStefano 

& Clark (2005) meneliti faktor-faktor lingkungan kerja terkait dengan turnover didunia 
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profesional kesehatan, memaparkan rendahnya tingkat turnover yang terkait dengan 

lingkungan terjadi pada saat karyawan yang memiliki dedikasi untuk pekerjaan mereka, 

memiliki hubungan rekan kerja dan hubungan supervisor yang mendukung.  

Berdasarkan fenomena persaingan global dan kebutuhan terhadap tenaga 

kesehatan profesional terdidik yang semakin meningkat, akan berdampak pada 

peningkatan turnover pada tenaga kesehatan khususnya perawat. Dengan demikian, 

penting untuk mengetahui dan menanggulangi dengan baik faktor-faktor yang 

mempengaruhi turnover intention, untuk dapat mengontrol turnover. Oleh sebab itu, 

peneliti tertarik untuk memilih tema turnover intention pada perawat yang dipengaruhi 

faktor komitmen organisasi dan kepuasan kerja yang didorong oleh faktor kompensasi 

finansial dan lingkungan kerja pada perawat rumah sakit yang ada di Indonesia.   

1.2 Pembatasan Masalah  

Peneliti akan membahas mengenai masalah turnover intention yang memiliki 

cakupan cukup luas. Oleh karena itu, peneliti membatasi masalah yang akan diteliti agar 

dapat lebih mudah mencapai tujuan penelitian. Penelitian ini fokus pada turnover 

intention sebagai variabel terikat yang dipengaruhi oleh kepuasan kerja dan komitmen 

afektif, kemudian kepuasan kerja dipengaruhi oleh lingkungan kerja dan kompensasi 

finansial. Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif, dan pengambilan data dilakukan 

dengan menyebarkan kuesioner. Kuesioner tersebut akan diisi oleh responden untuk 

mendapatkan data yang dibutuhkan untuk penelitian. Responden dalam penelitian ini 

adalah perawat yang bekerja di Rumah Sakit selama masa kerja tertentu.  
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Tabel 1.1 Jumlah Rumah Sakit Tahun 2010-2014 
Jenis 

Rumah Sakit 
2010 2011 2012 2013 2014 

Rumah Sakit 

Umum 
1.295 1.372 1.608 1.725 1.855 

Rumah Sakit 

Khusus 
337 349 475 503 553 

Sumber: Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Kemenkes RI, 2015 

Dari data diatas terlihat bahwa setiap tahunnya baik rumah sakit umum ataupun 

rumah sakit khusus mengalami peningkatan. Pertumbuhan yang terjadi pada industri jasa 

kesehatan tersebut membuat persaingan menjadi lebih ketat. Hal ini menjadi salah satu 

pencetus munculnya perilaku turnover intention pada karyawan. Penelitian ini akan 

fokus pada perawat sebagai tenaga kesehatan yang memegang peran penting dalam 

industri jasa kesehatan. Akan tetapi, dapat dilihat pada tabel 1.2, jumlah peserta didik 

tenaga kesehatan malah semakin menurun setiap tahunnya. Perawat yang menjadi 

responden adalah perawat yang sudah melalui masa kerja 2 tahun.  

Tabel 1.2 Jumlah Peserta Didik Tenaga Kesehatan  

 

Sumber: Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Kemenkes RI, 2015 
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Hermina Hospital Group (HHG) dipilih karena merupakan salah satu jaringan 

penyedia jasa layanan kesehatan terbesar di Indonesia. RSIA Hermina mengkhususkan 

diri dalam bidang pelayanan spesialistik kebidanan, penyakit kandungan, dan kesehatan 

anak. Dalam upaya mencapai pelayanan yang optimal dan profesional, secara konsisten 

dan berkesinambungan manajemen RSIA Hermina menjalankan program-program 

peningkatan mutu dan pengawasan pada semua bidang pelayanan. RSIA Hermina juga 

mendapat beberapa penghargaan, salah satunya dengan meraih Gold Champion 

of Indonesia WOW Brand 2014. 

1.3 Perumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar berlakang dan pembatasan masalah yang telah diuraikan, 

terdapat sejumlah penelitian terdahulu yang dapat mendukung penelitian ini. Pertama, 

penelitian yang dilakukan oleh Lee & Huang (2011), yang berjudul “A Study on Factors 

Affecting Turnover Intention of Hotel Employees”. Kedua, penelitian Syah (2013), yang 

berjudul “Pengaruh Kompensasi Finansial Terhadap Kepuasan Kerja dan Motivasi Kerja 

Karyawan pada PT. Graha Raja Empat”. Ketiga penelitian tersebut membuktikan bahwa, 

turnover intention dipengaruhi oleh kepuasan kerja dan komitmen afektif, kemudian 

kepuasan kerja dipengaruhi oleh lingkungan kerja dan kompensasi finansial.  

Ketatnya persaingan global menimbulkan permasalahan sumber daya manusia 

yang kompleks, hal tersebut memicu timbulnya turnover pada sebuah perusahaan. Setiap 

perusahaan pasti akan mengalami turnover karyawan, tetapi apabila jumlah turnover 

tersebut berlebihan dapat mempengaruhi keseluruhan perusahaan secara signifikan. Oleh 

karena itu, penting bagi perusahaan untuk mengetahui dan menghalangi munculnya 

turnover intention untuk dapat mengontrol turnover pada perusahaan. Diketahui, 
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kepuasan kerja dan komitmen organisasi menjadi dua dari sekian banyak faktor yang 

paling sering diteliti sebagai pemicu turnover intention. 

Untuk itu penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut beberapa permasalahan yang 

selanjutnya digunakan sebagai dasar pembangunan hipotesis dalam penelitian ini: 

1. Apakah lingkungan kerja memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan kerja? 

2. Apakah kompensasi finansial memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan kerja? 

3. Apakah kepuasan kerja memiliki pengaruh positif terhadap komitmen afektif? 

4. Apakah kepuasan kerja memiliki pengaruh negatif terhadap turnover intention? 

5. Apakah komitmen afektif memiliki pengaruh negatif terhadap turnover intention? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif lingkungan kerja terhadap 

kepuasan kerja. 

2. Untuk menguji dan  menganalisis pengaruh positif kompensasi finansial terhadap 

kepuasan kerja. 

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif kepuasan kerja terhadap 

komitmen afektif. 

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh negatif kepuasan kerja terhadap 

turnover intention. 

5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh negatif komitmen afektif terhadap 

turnover intention. 
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1.5  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi: 

1. Akademisi  

Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan serta memberikan informasi dan 

referensi atau perbandingan bagi pihak lain yang tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan tema turnover intention dalam literatur sumber daya manusia. 

2. Perusahaan  

Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak manajemen dalam menghadapi turnover 

intention perawat di rumah sakit. Sehingga diharapkan penelitian ini dapat menjadi 

bahan masukan dalam membuat kebijakan manajemen sumber daya manusia pada 

industri jasa kesehatan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu rumah sakit 

untuk meningkatkan kepuasan kerja dan komitmen perawat agar nantinya pelayanan 

rumah sakit akan semakin baik. 

3. Peneliti  

a. Sebagai sarana penerapan ilmu pengetahuan yang telah didapat selama 

bangku kuliah dan menambah pengetahuan mengenai penerapan manajemen 

sumber daya manusia yang efektif dan efisien sebagai bekal didunia kerja. 

b. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana ekonomi STIE Indonesia 

Banking School. 
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1.6 Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini menguraikan latar belakang diangkatnya variabel-variabel penelitian, 

rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, serta tujuan dan manfaat penelitian. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini menguraikan tinjauan pustaka/teori dasar pencetus penelitian, kerangka 

berpikir, dan pembentukan model dari hipotesis. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

 Bab ini menguraikan tentang objek dan sifat penelitian, metode pengumpulan 

data (jenis data, metode pengambilan sampel, teknik pengumpulan data), serta metode 

analisis data, (teknik pengolahan data, teknik pengujian hipotesis, operasionalisasi 

variabel). 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini menguraikan gambaran umum objek penelitian, pembahasan hasil 

penelitian, dan mengemukakan alternatif pemecahan masalah sebagai implikasi 

manajerial. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini akan menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian, serta saran atas hasil 

penelitian yang telah dikemukakan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Kepustakaaan pada penelitian ini membahas teori dasar manajemen sumber daya 

manusia, dan variabel - variabel yang terkait dengan penelitian yaitu turnover intention, 

komitmen afektif, kepuasan kerja, kompensasi finansial dan lingkungan kerja. 

2.1.1 Manajemen Sumber Daya Manusia 

2.1.1.1 Definisi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Ivancevich (2002), mendefinisikan MSDM sebagai fungsi yang dilakukan di 

dalam organisasi untuk memfasilitasi manfaat paling efektif dari karyawan, untuk 

mencapai tujuan organisasi dan individu. Sama halnya dengan Snell & Bohlander 

(2007), yang menjelaskan manajemen sumber daya manusia sebagai proses pengelolaan 

bakat manusia untuk mencapai tujuan organisasi. Sejalan dengan pendapat tersebut, 

Mondy (2008) mengemukakan manajemen sumber daya manusia merupakan 

pemanfaatan individu untuk mencapai tujuan – tujuan organisasi. Hasibuan (2011), 

berpendapat bahwa MSDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga 

kerja agar efektif dan efisien, untuk membantu terwujudnya tujuan perusahaan, 

karyawan dan masyarakat. Perusahaan memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan 

yang lebih, karyawan bertujuan mendapatkan kepuasan dari pekerjaannya, sedangkan 

masyarakat berharap memperoleh barang dan jasa yang berkualitas baik. Oleh sebab itu, 

penting bagi sebuah organisasi memiliki MSDM yang baik karena dengan begitu tujuan 

bersama akan lebih mudah dicapai. 
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2.1.1.2 Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen sumber daya manusia berperan penting  bagi kegiatan di dalam 

organisasi, konsentrasi ini memiliki banyak fungsi yang meliputi perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, 

pemeliharaan, kedislipinan dan pemberhentian (Hasibuan, 2011). Terdapat lima area 

fungsional yang dapat dikaitkan dengan MSDM yang efektif (Mondy, 2008): 

1. Penyediaan Staf 

Penyediaan staf dalam suatu perusahaan merupakan proses yang menjamin suatu 

organisasi untuk selalu memiliki jumlah karyawan yang tepat dengan keahlian yang 

memadai dalam pekerjaan yang tepat, untuk mencapai tujuan organisasi.  

2.  Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Pengembangan sumber daya manusia merupakan fungsi MSDM utama yang 

tidak hanya terdiri atas pelatihan dan pengembangan, namun juga aktivitas – aktivitas 

perencanaan dan pengembangan karir individu, pengembangan organisasi, serta 

manajemen dan penilaian kinerja.  

3. Kompensasi 

Kompensasi dalam lingkup sumber daya manusia merupakan semua imbalan 

total yang diberikan kepada para karyawan sebagai timbal balik untuk jasa mereka dalam 

kontribusi pencapaian tujuan – tujuan organisasi.  
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4. Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Keselamatan adalah perlindungan bagi para karyawan dari luka yang disebabkan 

kecelakaan kerja. Sedangkan, kesehatan adalah bebasnya para karyawan dari sakit secara 

fisik atau emosi. Penting bagi perusahaan untuk mengelola keselamatan dan kesehatan 

kerja karyawan karena berpengaruh terhadap produktifitas dan kinerja perusahaan. 

5. Hubungan Kekaryawanan dan Perburuhan 

Hubungan kekaryawanan dan perburuhan atau biasa disebut serikat pekerja 

membawahi para karyawan untuk dapat menampung dan menyampaikan aspirasi mereka 

terhadap perusahaan. Namun ketika serikat pekerja mewakili para karyawan perusahaan, 

aktivitas sumber daya manusia seringkali disebut sebagai hubungan industrial, yang 

menangani pekerjaan untuk melakukan perundingan kolektif. 

Seluruh area fungsional MSDM memiliki keterkaitan erat satu sama lain. Sebuah 

organisasi tidak dapat mengabaikan salah satu dari fungsi MSDM tersebut. Penerapan 

MSDM yang efektif dengan porsi masing – masing area fungsional yang seimbang, 

dapat membantu perusahaan mencapai tujuannya. 

2.1.2 Turnover Intention 

2.1.2.1 Definisi Turnover Intention 

Pergantian atau keluar masuknya karyawan dalam suatu organisasi merupakan 

sebuah fenomena penting dalam siklus kehidupan organisasi. Fenomena ini penting 

karena karyawan merupakan aset/modal yang dikelola sedemikian rupa untuk mencapai 

tujuan organisasi. Terkadang pergantian karyawan ini berdampak positif, saat terjadi 

pada karyawan dengan kinerja buruk (Robbins & Judge, 2013). Akan tetapi pergantian 
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karyawan tetap membawa dampak yang negatif, baik dari segi biaya ataupun waktu dan 

kesempatan memanfaatkan peluang. Pergantian karyawan/turnover dapat dicegah 

dengan mengetahui dan menghalangi munculnya turnover intention sebagai prediktor. 

Turnover sendiri merupakan konsep yang berbeda dengan turnover intention. Turnover 

merupakan tingkat dimana karyawan berhenti dan meninggalkan perusahaan (Dessler, 

2013). Sementara (Abelson (1987) dalam Toly (2001)) menguraikan turnover intention 

sebagai pikiran untuk keluar, mencari pekerjaan di tempat lain, serta keinginan 

meninggalkan organisasi. 

Turnover intention merupakan kadar keinginan untuk keluar dari perusahaan, 

salah satu alasan yang menyebabkan timbulnya turnover intention diantaranya adalah 

keinginan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik (Harnoto, 2002). Turnover 

intention juga didefinisikan sebagai sikap perilaku seseorang untuk menarik diri dari 

organisasi (Aydogdu & Baris, 2011). Pendapat tersebut menunjukkan bahwa turnover 

intention adalah keinginan untuk berpindah, belum sampai pada tahap realisasi yaitu 

melakukan perpindahan dari satu tempat kerja ke tempat kerja lainnya. Turnover 

intention dianggap sebagai persepsi karyawan untuk pergi dari organisasi yang 

disebabkan oleh berbagai faktor seperti ketidakpuasan kerja, ketidakpuasan gaji, dll 

(Mlambo, 2013).  

Dalam penelitian ini menggunakan definisi Abelson (1987) dalam Toly (2001) 

yang menguraikan turnover intention sebagai pikiran untuk keluar, mencari pekerjaan di 

tempat lain, serta keinginan meninggalkan organisasi.  

 

 

Analisis faktor..., Sarah Jehan, Ma.-IBS, 2015



 

15 
 

2.1.2.2 Faktor yang Mempengaruhi Turnover Intention 

Turnover intention tidak berdiri sendiri, ada hal-hal yang mendorong terjadinya 

perilaku karyawan tersebut. Seseorang tidak akan meninggalkan organisasi tanpa suatu 

alasan/faktor yang memicu timbulnya keinginan untuk berpindah/turnover intention. 

Faktor - faktor berikut ini disebutkan oleh (Pasewark dan Strawser (1996) dalam (Toly, 

2001)) sebagai determinan dari turnover intention: 

a) Komitmen organisasi. Karakteristik komitmen organisasi antara lain 

adalah: loyalitas seseorang terhadap organisasi, kemauan untuk 

mempergunakan usaha atas nama organisasi, kesesuaian antara tujuan 

seseorang dengan tujuan organisasi (goal congruence), dan keinginan 

untuk menjadi anggota organisasi. 

b) Kepuasan kerja adalah orientasi individu yang berpengaruh terhadap 

peran dalam bekerja dan karakteristik dari pekerjaannya. Yang 

membedakan dengan komitmen organisasi adalah pada luasnya 

karakteristik yang dirasakan individu. 

c) Kepercayaan organisasi adalah gambaran dari kemampuan yang 

diperlihatkan oleh organisasi untuk memenuhi komitmen organisasi 

tersebut terhadap karyawannya. 

Selain pendapat yang mengemukakan hal-hal yang mendorong timbulnya 

turnover intention pada karyawan. Terdapat pula pendapat lain yang menyatakan tentang 

tiga indikator yang dapat menjadi ukuran turnover intention dari suatu organisasi yaitu; 

pemikiran untuk berhenti, niat untuk mencari pekerjaan lain, dan niat untuk berhenti 

(Kumar & Gayatri, 2008). 
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2.1.2.3 Indikasi Terjadinya Turnover Intention 

Menurut Harnoto (2002) turnover intention ditandai oleh berbagai hal yang 

menyangkut 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 sebuah perusahaan. 

1)   Absensi yang meningkat. Karyawan yang ingin berhenti bekerja, biasanya 

ditandai dengan absensi yang semakin meningkat. Tingkat tanggungjawab 

karyawan dalam fase ini sangat kurang dibandingkan dengan sebelumnya. 

2)   Mulai malas bekerja. Karyawan yang ingin mencari pekerjaan lain, akan 

malas bekerja karena orientasi karyawan ini adalah bekerja di tempat lain 

yang dipandang lebih mampu memenuhi semua keinginan karyawan tersebut. 

3)   Peningkatan terhadap pelanggaran tata tertib kerja. Berbagai pelanggaran 

terhadap tata tertib dalam lingkungan pekerjaan sering dilakukan karyawan 

yang akan melakukan turnover. Karyawan lebih sering meninggalkan tempat 

kerja ketika jam kerja berlangsung, maupun berbagai bentuk pelanggaran 

lainnya. 

4)   Peningkatan protes terhadap atasan. Karyawan yang ingin pindah kerja, lebih 

sering melakukan protes terhadap kebijakan-kebijakan perusahaan/kepada 

atasan. Materi protes yang ditekankan biasanya berhubungan dengan balas 

jasa atau aturan lain yang tidak sependapat dengan keinginan karyawan. 
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2.1.3 Komitmen Organisasi 

2.1.3.1 Definisi Komitmen Organisasi 

Komitmen organisasi dapat didefinisikan sebagai keadaan psikologis yang 

mencirikan hubungan karyawan dengan organisasi dan mengurangi kemungkinan bahwa 

ia akan meninggalkannya (Meyer&Allen (2000) dalam Rego & Cunha (2008)). 

Sementara, Mowday, Porter dan Steers (1979) dalam Yücel (2012), mendefinisikan 

komitmen organisasi sebagai keyakinan yang kuat pada tujuan dan nilai-nilai organisasi 

dan kemauan untuk mengerahkan upaya atas nama organisasi. Pernyataan tersebut 

sependapat dengan Aydogdu & Baris (2011), yang memaparkan bahwa komitmen adalah 

gagasan global yang mencerminkan reaksi umum karyawan terhadap organisasi dengan 

nilai-nilai dan tujuan bersama. Robbins & Judge (2013) menjelaskan bahwa komitmen 

organisasi merupakan ukuran sejauh mana seorang karyawan mengidentifikasi dirinya 

dengan organisasi tertentu dan tujuan organisasi tersebut, serta berkeinginan untuk 

mempertahankan keanggotaan dalam organisasi. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan definisi dari Noe, (2014) yang mengungkapkan komitmen organisasi 

merupakan ukuran sejauh mana seorang karyawan mengidentifikasi dirinya dengan 

perusahaan dan bersedia untuk mengajukan upaya atas nama perusahaan.  

2.1.3.2 Komponen Komitmen Organisasi 

 Untuk memahami komitmen organisasi secara lebih mendalam, (Meyer dan 

Allen (1993) dalam Aydogdu & Baris (2011)), mendefinisikan 3 (tiga) komponen yang 

terdapat di dalam komitmen karyawan terhadap organisasi yaitu, sebagai berikut: 
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1) Affective Commitment: komitmen yang berlandaskan emosional/perasaan 

terhadap organisasi. Karyawan yang memiliki komitmen afektif akan 

cenderung untuk tetap pada organisasi karena mereka mempercayai 

sepenuhnya misi yang dijalankan oleh organisasi. 

2) Continuance Commitment: komitmen yang berlandaskan biaya meninggalkan 

organisasi. Seperti: gaji, fasilitas, dll. Komitmen ini akan menurun jika terjadi 

pengurangan terhadap berbagai fasilitas dan kesejahteraan yang diperoleh 

karyawan. 

3) Normative Commitment: komitmen yang berlandaskan perasaan kewajiban 

untuk tinggal dalam organisasi. Tuntutan sosial yang merupakan hasil 

pengalaman seseorang dalam berinteraksi dengan sesama atau munculnya 

kepatuhan yang permanen terhadap pemilik organisasi dikarenakan balas jasa, 

respek sosial, budaya atau agama. 

 Rego & Cunha (2008) memaparkan bahwa affective commitment mengarah 

kepada turnover yang rendah, mengurangi absensi, meningkatkan kinerja, dan 

peningkatan OCB (Organizational Citizenship Behavior). Sementara karyawan dengan 

continuance commitment yang kuat, akan merasa tidak memiliki kecenderungan untuk 

berkontribusi pada organisasi di luar apa yang dibutuhkan untuk mempertahankan 

pekerjaan mereka. Sedangkan karyawan dengan normative commitment, cenderung ingin 

memberikan kontribusi positif terhadap organisasi selama ada kewajiban yang masih 

mengikat. Penelitian ini fokus pada komitmen afektif (affective commitment) yang 

memiliki makna positif yang berkaitan erat dengan kepuasan kerja dan turnover intention 

dibandingkan dengan dua komponen komitmen organisasi lainnya.  
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2.1.3.3 Komitmen Afektif 

 Robbins & Judge (2013) mendefinisikan komitmen afektif sebagai keterikatan 

emosional dengan organisasi dan keyakinan dalam nilai-nilainya. Gruen, Summers, dan 

Acito (2000) dalam Cho, Rutherford, & Park (2013) mendefinisikan komitmen afektif 

organisasi sebagai tingkatan dimana keanggotaan seorang individu terikat secara 

psikologis pada organisasinya didasari dengan seberapa baik perasaan individu tersebut 

terhadap organisasi. Yang (2010) menemukan bahwa dari ketiga komponen pada model 

komitmen organisasi Meyer dan Allen, komitmen afektif merupakan prediktor terbaik 

untuk memprediksi sikap individu terhadap kepuasan kerja dan turnover intention. Hal 

ini dapat dibuktikan dari penelitian Meyer, Stanley, Herscovitch, & Topolnytsky (2002) 

yang menemukan bahwa ketiga komponen komitmen memiliki korelasi negatif dengan 

turnover intention, namun ada perbedaan pada besarnya korelasi tersebut: korelasi 

terkuat adalah komitmen afektif, diikuti oleh komitmen normatif, dan komitmen 

berkelanjutan. Salah satu penjelasan untuk hasil korelasi tersebut adalah ketidaksamaan 

“kekuatan pengikat” pada ketiga pola pikir komitmen. Individu yang berkomitmen 

karena keinginan (afektif) cenderung lebih berkemungkinan untuk menepati 

komitmennya dibandingkan mereka yang berkomitmen atas dasar obligasi atau karena 

ingin menghindari biaya (Meyer & Herscovitch, 2001).  

 Meyer & Herscovitch (2001) menyatakan bahwa seseorang memiliki komitmen 

afektif apabila individu tersebut: (a) terlibat (termotivasi secara intrinsik) dalam sebuah 

tindakan, (b) menyadari pentingnya hubungan kesesuaian nilai dengan sebuah entitas 

atau tindakan, dan (c) mengambil identitas dirinya dari asosiasinya dengan sebuah 

entitas, atau dari mengejar tujuan. Dalam penelitian Breitsohl & Ruhle (2013) dijelaskan 

penyebab komitmen afektif dapat dikategorikan secara luas menjadi dua, yaitu (1) faktor 
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individual, seperti misalkan sifat seorang individu, efektivitas diri (self-efficacy), 

ekspektasi mengenai keanggotaan organisasi, serta faktor memilih organisasi; dan (2) 

faktor organisasional, seperti iklim organisasi, budaya organisasi, keadilan, persepsi 

martabat eksternal, serta persepsi dukungan organisasi. 

2.1.4 Kepuasan Kerja 

2.1.4.1 Definisi Kepuasan Kerja 

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan definisi Robbins & Judge (2013) 

yang menjelaskan kepuasan kerja merupakan perasaan positif tentang pekerjaan 

seseorang yang dihasilkan dari evaluasi karakteristik pekerjaan tersebut. Pendapat serupa 

oleh Noe et al., (2014), yang menyatakan kepuasan kerja merupakan perasaan 

menyenangkan yang dihasilkan dari persepsi bahwa pekerjaan seseorang memenuhi atau 

memungkinkan dalam pemenuhan nilai-nilai penting pekerjaan seseorang. Karyawan 

menjadi pelaku yang menunjang tercapainya tujuan organisasi, mereka mempunyai 

pikiran, perasaan, dan keinginan berbeda yang dapat mempengaruhi sikap-sikapnya 

terhadap pekerjaan. Salah satu sikap karyawan yang sering menjadi perhatian adalah 

kepuasan kerja. Sikap ini dapat menentukan kinerja, prestasi kerja, dan dedikasi 

karyawan terhadap suatu pekerjaan. Pendapat lain menyatakan kepuasan kerja sebagai 

perilaku yang terjadi akibat hasil dari pengalaman yang bertambah saat melakukan 

pekerjaan (Aydogdu & Baris, 2011). Organisasi sudah seharusnya menjaga kepuasan 

kerja karyawan demi efektivitas kinerja dan pencapaian tujuan organisasi.  
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2.1.4.2 Atribut Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi terdapat faktor-faktor yang 

mendorong timbulnya kepuasan pada pekerjaan. Luthans (2002) dalam Kaswan (2012), 

mengemukakan 5 (lima) karakteristik kepuasan kerja: 

a. Pekerjaan itu sendiri. Seberapa besar pekerjaan itu memberi seseorang tugas yang 

menarik, kesempatan untuk belajar dan kesempatan untuk menerima 

tanggungjawab. Seorang karyawan selayaknya menemukan nilai yang dicari 

dalam pekerjaan mereka. 

b. Gaji/Upah. Berapa besar imbalan finansial yang diterima dan seberapa besar hal 

itu dianggap pantas/adil dibandingkan dengan imbalan pada organisasi lain. 

Penting bagi sebuah organisasi untuk menentukan gaji/upah pekerja sejak awal, 

sebagai jaminan atas kesepakatan kerja kedua belah pihak. 

c. Kesempatan Promosi. Kesempatan untuk maju dan berkembang dalam 

organisasi. Kesempatan ini merupakan dambaan setiap karyawan, karena hal 

tersebut merupakan pembuktian kecakapan dan kemampuan karyawan. 

d. Pengawasan. Kemampuan supervisi, memberi bantuan teknis dan dukungan 

secara perilaku. Seorang pengawas memiliki peran penting untuk mengarahkan 

karyawan sesuai dengan tujuan/sasaran organisasi. 

e. Rekan kerja. Seberapa besar rekan kerja tampil secara teknis dan secara sosial 

memberikan dukungan. Rekan kerja merupakan bagian dari lingkungan kerja 

yang akan membentuk organisasi dan berperan penting dalam kepuasan kerja 
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2.1.4.3 Dampak Ketidakpuasan Kerja 

Manajemen sumber daya manusia yang baik sangat diperlukan untuk memahami 

dan memenuhi berbagai dimensi kepuasan kerja serta mengantisipasi berbagai 

kemungkinan konsekuensi negatif atas ketidakpuasan kerja. Robbins & Judge (2013) 

mengungkapkan konsekuensi kepuasan kerja jika terpenuhi dapat meningkatkan 

produktifitas, menurunkan abesensi, dan menekan turnover. Sementara menurut Robbins 

& Judge (2013) karyawan mengekspresikan ketidakpuasannya dengan empat cara, yaitu:  

1. Keluar (Exit). Keluar yang dimaksud adalah keluar dari pekerjaannya dan 

mencari pekerjaan di tempat lain. 

2. Suara (Voice). Suara yang dimaksud adalah membicarakan ketidakpuasannya 

kepada atasan dengan tujuan agar kondisi tersebut dapat berubah. 

3. Kesetiaan (Loyalty). Kesetiaan yang dimaksud adalah menunggu dengan 

optimis dan percaya bahwa organisasi dapat melakukan sesuatu yang terbaik.  

4. Pengabaian (Neglect). Pengabaian yang dimaksud adalah bekerja dengan 

seenaknya (misalnya membuat kesalahan dengan sengaja). 

Sikap ketidakpuasan tersebut timbul dengan berbagai indikasi menurut Aydogdu 

& Baris (2011) sebagai berikut: 

a. Ketidakhadiran (Absenteeism) 

b. Keluar dari pekerjaan (Turnover)  

c. Produktivitas rendah (Low Productivity) 

d. Pensiun dini (Early Retirement) 

e. Komitmen pada organisasi yang rendah (Low Organizational Commitment) 

f. Kepuasan Hidup Rendah (Low Life Satisfaction) 
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2.1.5 Kompensasi 

 Menurut Mondy (2008) kompensasi adalah total seluruh imbalan yang diterima 

karyawan sebagai pengganti jasa yang telah mereka berikan. Dalam manajemen sumber 

daya manusia kompensasi memegang peran yang cukup penting, karena mengandung 

banyak unsur dan memiliki dampak yang cukup panjang dengan tujuan strategik 

organisasi. Tujuan umum pemberian kompensasi adalah untuk menarik, 

mempertahankan dan memotivasi karyawan. 

 Program kompensasi total memiliki 3 (tiga) komponen utama (Mondy, 2008): 

 1. Kompensasi finansial langsung merupakan bayaran yang diterima seseorang 

 dalam bentuk upah, gaji, komisi dan bonus. 

 2. Kompensasi finansial tidak langsung merupakan seluruh imbalan finansial 

 yang tidak termasuk dalam kompensasi finansial. 

 3. Kompensasi nonfinansial adalah kepuasan yang diterima seseorang dari 

 pekerjaan itu sendiri atau dari lingkungan psikologis dan/atau fisik tempat orang 

 tersebut bekerja. 

2.1.5.1 Kompensasi Finansial 

Penelitian ini fokus membahas kompensasi finansial yang diduga memiliki 

pengaruh signifikan bagi kepuasan kerja. Berdasarkan hasil penelitian Syah (2013) 

kompensasi finansial memberikan pengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja. 

Kompensasi finansial merupakan kompensasi yang paling banyak dipertimbangkan oleh 

karyawan dalam memilih sebuah pekerjaan. Apabila kompensasi finansial yang berupa 

gaji, bonus, dan tunjangan yang diterima ternyata tidak sesuai dengan harapan, maka hal 
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ini akan menimbulkan ketidakpuasan dalam diri karyawan. Salah satu hal yang mungkin 

terjadi adalah menurunnya motivasi dan kepuasan kerja karyawan tersebut, karyawan 

menjadi malas melakukan tugas-tugas yang diberikan atasan, sering bolos atau bahkan 

karyawan tersebut akan keluar dari perusahaan untuk mencari pekerjaan yang lebih dapat 

memenuhi harapan. Kompensasi finansial yang didapat karyawan dapat mempengaruhi 

seberapa keras mereka akan berusaha menyelesaikan pekerjaan.  

Dalam penelitiannya Syah (2013) mendefinisikan gaji/upah, bonus, dan 

tunjangan sebagai bagian dari kompensasi finansial: 

1. Gaji merupakan salah satu jenis balas jasa yang diberikan kepada seorang 

pegawai secara periodik. Pegawai yang menerima gaji biasanya sudah 

menjadi pegawai tetap. Gaji yang tinggi tentu dapat membuat karyawan 

tersebut merasa lebih dihargai atas kerja keras dan tanggung jawab yang telah 

dilakukannya untuk perusahaan.  

2. Sebagai tambahan upah atau gaji, biasanya perusahaan memberikan 

kompensasi finansial lainnya berupa bonus. Bonus ini sifatnya tidak tetap dan 

biasanya diberikan jika perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan sesuai 

atau bahkan melebihi target yang diharapkan. Bonus dapat didasarkan pada 

pencapaian sasaran obyektif maupun penilaian subyektif.  

3. Selain gaji dan bonus, terdapat pula kompensasi finansial tidak 

langsung/tunjangan. Tunjangan ini merupakan bentuk kompensasi tambahan 

yang ditanggung oleh perusahaan yang ada hubungannya dengan 

kepegawaian, misalnya: asuransi kesehatan dan jiwa, tunjangan pensiun, 

tunjangan jabatan, tunjangan prestasi pegawai, tunjangan keluarga, tunjangan 

transport dan sebagainya. 
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2.1.5.2 Tujuan Kompensasi 

 Menurut Hasibuan (2011), tujuan kompensasi antara lain adalah: 

a. Ikatan Kerja Sama 

Dengan pemberian kompensasi, maka terjalinlah ikatan kerja sama formal antara 

organisasi dengan karyawan, dimana karyawan harus mengerjakan tugasnya 

dengan baik, dan organisasi wajib membayar kompensasi sesuai perjanjian yang 

disepakati.  

b. Kepuasan Kerja  

Dengan balas jasa karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik, 

status sosial, dan egoistiknya, sehingga memperoleh kepuasan dari pekerjaannya. 

c. Pengadaan  Efektif 

Jika program kompensasi ditetapkan cukup besar, maka pengadaan karyawan 

yang qualified untuk perusahaan itu akan lebih mudah.  

d. Motivasi  

Apabila balas jasa yang diberikan cukup besar manajer akan mudah memotivasi 

bawahannya.  

e. Stabilitas Karyawan  

Dengan program kompensasi atau prinsip adil dan layak serta konsistensi 

eksternal yang kompentatif maka stabilitas karyawan lebih terjamin karena 

turnover relatif kecil.  
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f. Disiplin 

Dengan pemberian balas jasa yang cukup besar maka disiplin karyawan semakin 

baik, mereka akan menyadari serta mentaati peraturan yang berlaku.  

g. Pengaruh Serikat Buruh 

Dengan program kompensasi yang baik pengaruh serikat buruh dapat dihindarkan 

dan karyawan akan berkonsentrasi pada pekerjaannya.  

2.1.6 Lingkungan Kerja 

2.1.6.1 Definisi Lingkungan Kerja  

 Sedarmayanti (2011) mengungkapkan lingkungan kerja adalah keseluruhan alat 

perkakas dan bahan yang dihadapi, lingkungan sekitarnya dimana seseorang bekerja, 

meteode  kerjanya, serta pengaturan kerjanya baik sebagai perseorangan maupun sebagai 

kelompok. Hal serupa juga diungkapkan Nitisemito (1996) yang mendefinisikan 

lingkungan kerja sebagai segala sesuatu yang ada disekitar para pekerja yang dapat 

mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas yang dibebankan. Oleh karena itu, 

penentuan dan penciptaan lingkungan kerja yang baik akan sangat menentukan 

keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. 

 Lingkungan kerja merupakan tempat dimana seseorang melakukan aktifitas 

kerjanya setiap hari. Lingkungan kerja yang kondusif, memungkinkan seseorang untuk 

bekerja secara lebih optimal. Sims dan Kroeck (1994) dalam Rego & Cunha (2008) 

menyatakan bahwa penentu kinerja individu dalam organisasi adalah faktor individu dan 

faktor lingkungan, mereka juga menjelaskan bahwa seseorang memilih bekerja di sebuah 

organisasi/perusahaan dengan iklim kerja yang cocok bagi hasratnya. Lingkungan kerja 
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yang nyaman bagi karyawan dapat meningkatkan semangat kerja dan mendorong kinerja 

yang lebih baik. Sebaliknya, lingkungan kerja yang tidak memadai akan menurunkan 

kinerja karyawan. 

2.1.6.2 Jenis Lingkungan Kerja 

 Sedarmayanti (2011) menyatakan bahwa secara garis besar, jenis lingkungan 

kerja dibagi menjadi 2, yakni lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non fisik.  

1) Lingkungan Kerja Fisik 

 Menurut Sedarmayanti (2011), lingkungan kerja fisik adalah semua keadaan 

berbentuk fisik yang terdapat di sekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi 

karyawan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan kerja fisik dapat 

dibagi dalam dua kategori, yakni: 

a. Lingkungan yang langsung berhubungan dengan karyawan (seperti: pusat kerja, 

kursi, meja dan sebagainya). 

b. Lingkungan kerja perantara/umum/lingkungan kerja yang mempengaruhi kondisi 

manusia (seperti: suhu, kelembaban, sirkulasi udara, pencahayaan, kebisingan, 

getaran mekanis, bau tidak sedap, warna, dll). 

2) Lingkungan Kerja Non Fisik  

 Menurut Sedarmayanti (2011), lingkungan kerja non fisik adalah semua keadaan 

yang terjadi berkaitan dengan hubungan kerja, baik hubungan dengan atasan maupun 

hubungan dengan sesama rekan kerja dan hubungan dengan bawahan.  
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 Pendapat serupa juga dikemukakan Keith & Newstorm (1996) dalam 

penelitiannya, yaitu terdapat dua pengelompokkan lingkungan kerja: 

1) Kondisi Fisik dari Lingkungan Kerja 

 Kondisi fisik menurut Newstorm adalah faktor yang lebih nyata dari faktor-faktor 

lainnya yang dapat mempengaruhi perilaku para pekerja seperti kondisi fisik, dimana 

yang termasuk didalamnya adalah tingkat pencahayaan, suhu udara, tingkat kebisingan, 

jumlah dan macam-macam radiasi udara yang berasal dari zat kimia dan polusi-polusi, 

ciri-ciri estetis seperti warna dinding dan lantai, serta tingkat ada atau tidaknya seni 

dalam bekerja, musik, tumbuh-tumbuhan atau hal yang menghiasi tempat kerja. 

2) Kondisi Psikologis dari Lingkungan Kerja 

 Menurut Keith & Newstorm (1996) kondisi psikologis dari lingkungan kerja 

dapat mempengaruhi kinerja yang meliputi perasaan yang bersifat pribadi atau 

kelompok, status dihubungkan dengan sejumlah lokasi ruang kerja dan sejumlah 

pengawasan atau lingkungan kerja. 

2.2 Keterkaitan Antar Variabel 

2.2.1 Keterkaitan Antara Variabel Lingkungan Kerja dan Kepuasan Kerja 

 Hasil penelitian Lee & Huang (2011) menunjukkan bahwa lingkungan kerja 

memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Jika perusahaan dapat menyediakan 

lingkungan kerja yang lebih baik, kepuasan kerja karyawan dapat secara efektif 

ditingkatkan. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Sell & Cleal (2011) dan Kaur 

(2014), dalam penelitiannya yang berjudul “Job Satisfaction, Work Environment, and 

Rewards: Motivational Theory Revisited”dan “Impact of Work Environment on Job 
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Satisfaction”. Hasil yang ditemukan dalam kedua penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa lingkungan kerja memiliki pengaruh positif pada kepuasan kerja. Ketika 

lingkungan kerja dianggap baik, sikap kerja karyawan akan lebih baik, dan tingkat 

kepuasan kerja lebih tinggi. 

Ho 1: Lingkungan Kerja tidak memiliki pengaruh positif terhadap Kepuasan Kerja 

Ha 1: Lingkungan Kerja memiliki pengaruh positif terhadap Kepuasan Kerja 

2.2.2 Keterkaitan Antara Variabel Kompensasi Finansial dan Kepuasan Kerja 

 Salah satu hal penting yang diperhatikan seseorang saat melamar pekerjaan 

adalah gaji/kompensasi finansial (Odunlade, 2012). Gaji dan tunjangan berpengaruh 

penting terhadap kepuasan kerja karyawan. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian 

Syah (2013), dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Kompensasi Finansial 

Terhadap Kepuasan Kerja dan Motivasi Kerja Karyawan pada PT. Graha Raja Empat”. 

Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kompensasi finansial 

memberikan pengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja. Semakin 

meningkatnya kompensasi finansial maka kepuasan kerja semakin meningkat. Al-zoubi 

(2012) dalam penelitiannya juga mengemukakan peningkatan gaji benar-benar akan 

meningkatkan kepuasan kerja, yang akan tercermin pada motivasi bekerja dan 

peningkatan tingkat kinerja atau kualitas produk atau jasa. 

Ho 2: Kompensasi Finansial tidak memiliki pengaruh positif terhadap Kepuasan Kerja 

Ha 2: Kompensasi Finansial memiliki pengaruh positif terhadap Kepuasan Kerja 
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2.2.3 Keterkaitan Antara Variabel Kepuasan Kerja dan Komitmen Afektif 

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan secara logis bahwa benar tingkat 

kepuasan kerja mempengaruhi komitmen afektif seseorang (Imam, Raza, Shah, & Raza, 

2013); Meyer & Allen (1991)). Menurut mereka itu adalah situasi di mana seorang 

karyawan ingin bersama organisasi dan meneruskan hubungannya dengan organisasi 

tersebut. Peningkatan yang terjadi pada kepuasan kerja juga akan meningkatkan 

komitmen afektif. Meyer & Allen (1991) juga menemukan bahwa kepuasan kerja 

merupakan anteseden penting dan besar bagi komitmen afektif. Ini berarti bahwa 

kepuasan kerja merupakan variabel penting yang dapat memprediksi komitmen afektif.  

Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Imam (2013), dalam 

penelitiannya yang berjudul “Impact of Job Satisfaction on Facet of Organizational 

Commitment (Affective, Continuance and Normative Commitment): A Study of Banking 

Sector Employees of Pakistan”. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan 

bahwa kepuasan memiliki pengaruh positif paling besar pada komitemen afektif, 

dibandingkan dengan dua komponen komitmen lainnya. 

Ho 3: Kepuasan Kerja tidak memiliki pengaruh positif terhadap Komitmen Afektif 

Ha 3: Kepuasan Kerja memiliki pengaruh positif terhadap Komitmen Afektif 

 
2.2.4 Keterkaitan Antara Variabel Kepuasan Kerja dan Turnover Intention 

Faktor kepuasan kerja karyawan ditemukan sebagai prediktor signifikan bagi 

turnover intention. Penurunan tingkat kepuasan kerja akan mengakibatkan peningkatan 

pada turnover intention (Aydogdu & Baris, 2011). Penelitian Yücel (2012), menemukan 

adanya hubungan negatif antara kepuasan kerja dan intention to leave. Karyawan yang 

tidak puas cenderung memiliki niat untuk meninggalkan organisasi mereka dan mencari 
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pekerjaan alternatif lain (Salleh, Nair, & Harun 2012). Pernyataan ini didukung oleh 

penelitian yang dilakukan Roslan (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “The 

Relationship Between Job Satisfaction and Turnover Intention”. Hasil yang ditemukan 

dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kepuasan kerja memiliki dampak negatif pada 

turnover intention.  

Ho 4:  Kepuasan Kerja tidak memiliki pengaruh negatif terhadap Turnover Intention  

Ha 4: Kepuasan Kerja memiliki pengaruh negatif terhadap Turnover Intention 

 
2.2.5 Keterkaitan Antara Variabel Komitmen Afektif dan Turnover Intention 

Individu dengan komitmen rendah terhadap organisasi kerap kali menunggu 

kesempatan pertama untuk menghentikan pekerjaannya (Kaswan, 2012). Tingkat 

komitmen organisasi yang tinggi dapat meningkatkan kepercayaan dan ketergantungan 

karyawan pada organisasi, dan mengurangi tingkat turnover intention karyawan. Hal ini 

dapat dibuktikan dari penelitian Meyer et al., (2002) yang menemukan bahwa ketiga 

komponen komitmen memiliki korelasi negatif dengan turnover intention, namun ada 

perbedaan pada besarnya korelasi tersebut, korelasi terkuat adalah komitmen afektif.  

Pernyataan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Mardiana, Guntur, Haerani, & 

Hasan (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “The influence of affective, continuance 

and normative commitments on the turnover intentions of nurses at Makassar’s private 

hospitals in Indonesia”. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

diantara ketiga komponen organisasi, komitmen afektif memiliki pengaruh negatif yang 

dominan terhadap turnover intention. 

Ho 5: Komitmen Afektif tidak memiliki pengaruh negatif terhadap Turnover Intention 

Ha 5: Komitmen Afektif memiliki pengaruh negatif terhadap Turnover Intention 
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2.3 Penelitian Terdahulu 

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa penelitian sejenis dengan 

tema yang sama sebagai penelitian terdahulu. Sebagai bahan referensi dan perbandingan 

dengan penelitian yang akan dilakukan. 

                                 Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu  

Peneliti Judul Penelitian 
Objek 

Penelitian Hasil Penelitian Metode 

(Lee & 
Huang, 
2011) 

A study on factors 
affecting turnover 
intention of hotel 
employees 

Karyawan dari 
12 hotel di 
Taiwan.  

- F&B 
department 

- room service 
department 

- entry level 
service 
personnel  

- supervisors 

- Kepuasan kerja 
memiliki pengaruh 
signifikan positif 
terhadap komitmen 
organisasi 

- Kepuasan kerja tidak 
memiliki pengaruh 
signifikan terhadap  
turnover intention 

- Komitmen organisasi 
memiliki pengaruh 
signifikan negatif 
terhadap turnover 
intention 

SEM 

(Calisir, 
2011) 

Factors affecting 
intention to quit among 
IT professionals in 
Turkey 

Profesional IT 
di Turkey 

- Intention to quit  
dipengaruhi oleh 
kepuasan kerja dan 
komitmen organisasi 

- Komitmen organisasi 
memiliki pengaruh 
langsung yang lebih 
tinggi terhadap  
intention to quit 
dibandingkan dengan 
kepuasan kerja 

SEM 

(Aydogdu 
& Baris, 
2011) 

An empirical study of 
the relationship among 
job satisfaction, 

Production dan 
service 
provider di 

- Kepuasan kerja 
memiliki hubungan 
signifikan positif 

Empirical 
Study 
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                                 Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu  

Peneliti Judul Penelitian Objek 
Penelitian 

Hasil Penelitian Metode 

organizational 
commitment, and 
turnover intention 

Istanbul terhadap seluruh 
dimensi komimen 
oganisasi 

- Kepuasan kerja dan 
komitmen organisasi 
memiliki hubungan 
signifikan negatif pada 
turnover intention 

(Chen, 
2006) 

Job satisfaction, 
organizational 
commitment, and flight 
attendants turnover 
intention 

Flight 
attendants di 
Taiwan 

-  Komitmen normative 
& continuance dan 
kepuasan job it self 
berpengaruh signifikan 
negatif terhadap 
turnover intention 

Exploratory 

(Yücel, 
2012) 

Examining the 
relationships among 
job satisfaction, 
organizational 
commitment, and 
turnover intention 

Karyawan 
perusahaan 
manufaktur di 
Turki  

- Kepuasan kerja 
berpengaruh positif 
terhadap komitmen 
organisasi dan 
berpengaruh negatif 
terhadap turnover 
intention  

SEM 

(Salleh, 
2012) 

Job satisfaction, 
organizational 
commitment, and 
turnover intention: A 
case study on 
employees of a retail 
company in Malaysia 

Karyawan 
perusahaan 
retail di 
Malaysia 

- Semua indikator 
kepuasan kerja dan 
komitmen organisasi 
memiliki pengaruh 
signifikan negatif 
terhadap turnover 
intention 

Descriptive 
& 

Correlation 
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2.4 Rerangka Pemikiran  

 Berdasarkan tinjauan  pustaka yang telah diuraikan dan mengacu pada jurnal 

penelitian terdahulu “A Study on Factors Affecting Turnover Intention of Hotel 

Employees” yang dilakukan oleh Lee & Huang (2011). Model penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 2.1 Model Penelitian 

 

Sumber: Lee & Huang (2011), Aydogdu & Baris (2011) dan Syah (2013) 

Keterangan: 

Ho1 : Lingkungan Kerja tidak memiliki pengaruh positif terhadap Kepuasan Kerja 

Ha1 : Lingkungan Kerja memiliki pengaruh positif terhadap Kepuasan Kerja 

Ho2 : Kompensasi Finansial tidak memiliki pengaruh positif terhadap Kepuasan Kerja 

Ha2 : Kompensasi Finansial memiliki pengaruh positif terhadap Kepuasan Kerja 

Ho3 : Kepuasan Kerja tidak memiliki pengaruh positif terhadap Komitmen Afektif 

Ha3 : Kepuasan Kerja memiliki pengaruh positif terhadap Komitmen Afektif 

Ho4 : Kepuasan Kerja tidak memiliki pengaruh negatif terhadap Turnover Intention 

Ha4 : Kepuasan Kerja memiliki pengaruh negatif terhadap Turnover Intention  

Ho5 : Komitmen Afektif tidak memiliki pengaruh negatif terhadap Trunover Intention 

Ha5 : Komitmen Afektif memiliki pengaruh negatif terhadap Turnover Intention 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

3.1 Objek Penelitian  

 Penelitian ini berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia, yang 

mengambil data mengenai turnover intention, komitmen afektif, kepuasan kerja, 

kompensasi finansial dan lingkungan kerja pada objek penelitian. Objek dari penelitian 

ini yaitu perawat pada RSIA Hermina Bogor. Pemilihan objek penelitian berdasarkan 

anjuran dari penelitian terdahulu “A Study on Factors Affecting Turnover Intention of 

Hotel Employees“ Lee & Huang (2011), yang memaparkan bahwa penelitian yang akan 

datang sebaiknya dapat menginvestigasi karyawan dari sektor jasa yang berbeda. Karena 

masih menjadi perdebatan apakah karyawan sektor lain mungkin menghadapi masalah 

dan kesulitan yang sama, yang mengakibatkan perilaku turnover intention. Dengan 

demikian, penelitian ini memilih perawat yang merupakan bagian dari sektor jasa 

kesehatan sebagai objek penelitian.  

3.2 Jenis dan Desain Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan desain penelitian conclusive yang bertujuan untuk 

menguji hipotesa dan menentukan hubungan antar variabel. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian descriptive yaitu tipe dari desain penelitian conclusive yang 

mendeskripsikan sesuatu, biasanya karakteristik atau fungsi pasar. Metode penelitian 

yang digunakan adalah cross sectional design yang diambil satu kali dalam satu periode. 
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berhubungan dengan jenis data 

yang diambil. Data yang didapat diharapkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, 

sehingga mampu menjawab hipotesa yang telah dibentuk dan dapat menyelesaikan 

permasalahan penelitian. Terdapat dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, 

yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumber 

utamanya (Kountur, 2007). Pada penelitian ini, data primer didapat dengan 

metode survei menggunakan kuesioner yang disebarkan oleh peneliti kepada 

target responden. Kuesioner adalah pertanyaan tertulis yang diberikan kepada 

responden untuk dijawab, yang dapat dilakukan dengan memberi tanda atau 

dengan menuliskan jawabannya (Kountur, 2007).  

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang bersumber dari hasil penelitian orang lain yang 

dibuat untuk maksud yang berbeda, namun data tersebut dapat dimanfaatkan 

(Kountur, 2007). Peneliti mendapat data sekunder dengan literature review yang 

berasal dari buku, jurnal, artikel dari website, koran, dan kepustakaan lainnya 

yang terkait dengan penelitian, sebagai bahan pembahasan landasan dan masalah 

penelitian. 
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3.4 Populasi dan Sampel 

Menurut Coopler (2011), populasi adalah jumlah atau kumpulan elemen-elemen 

yang kita ingin buat dari beberapa kesimpulan yang telah diambil. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh perawat yang bekerja pada RSIA Hermina. Cooper & 

Schindler (2011) juga menjelaskan bahwa sampel adalah sekelompok dari kasus, 

partisipan, peristiwa, atau catatan yang terdiri dari sebagian target populasi. Sampel 

dalam penelitian ini adalah perawat RSIA Hermina Bogor yang telah bekerja 

selama/lebih dari 2  tahun. 

Selanjutnya, proses dalam memilih beberapa elemen dari suatu populasi untuk 

mewakili populasi disebut sebagai sampling (Cooper & Schindler, 2011). Metode 

sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probability sampling, dimana 

tidak semua anggota dari populasi mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjadi 

sampel responden (Cooper & Schindler, 2011). Peneliti juga menggunakan teknik 

convenience, teknik pengambilan sampel secara random, dengan memilih responden 

yang tersedia dan mudah diakses (Malhotra, 2010). Untuk mendapatkan hasil yang valid, 

Hair, Black, Babin & Anderson (2010) berpendapat pedoman ukuran sample tergantung 

pada jumlah indikator, dikali 5 sampai 10. Dalam penelitian ini maka jumlah sampelnya 

adalah sebagai berikut: 
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3.5 Operasionalisasi Variabel 

 Penelitian ini terdiri dari 5 (lima) variabel yang masing – masing memiliki 

indikator sebagai alat ukur (measurement)  yang akan digunakan dalam membuat 

kuesioner. Alat ukur yang digunakan mengadopsi dari penelitian terdahulu yang 

memiliki variable yang sama dan telah teruji. Kuesioner yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan jenis skala Likert tujuh (7) poin, yang memiliki rentang (1) 

untuk ‘Sangat Tidak Setuju’ sampai (7) untuk ‘Sangat Setuju’. Tabel berikut 

memaparkan variabel, definisi, alat ukur, dan skala yang digunakan dalam  penelitian ini. 

Tabel 3. 1 Operasionalisasi Variabel 

Variabel Definisi Alat Ukur Skala 
Pengukuran 

Lingkungan 
Kerja (LK) 

Keseluruhan alat perkakas dan 

bahan yang dihadapi, 

lingkungan sekitarnya dimana 

seseorang bekerja, metode 

kerjanya, serta pengaturan 

kerjanya, baik secara 

perseorangan maupun sebagai 

kelompok. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Sedarmayanti, 2011) 

LK 1 Dukungan dari rekan 
kerja  
LK 2 Dukungan dari 
atasan 
LK 3 Interaksi yang baik 
dengan rekan kerja 
LK 4 Interaksi yang baik 
dengan atasan 
LK 5 Kewenangan untuk 
mengambil keputusan 
LK 6 Peralatan yang 
memfasilitasi pekerjaan 
LK 7 Pakaian yang sesuai 
untuk memfasilitasi 
pekerjaan  
LK 8 Lingkungan kerja 
yang sehat 
(Lee & Huang, 2011) & 
(McCusker, Dendukuri, 
Cardinal, Laplante, & 
Bambonye, 2004) 

Likert – 7 
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Tabel 3. 1 Operasionalisasi Variabel 

Variabel Definisi Alat Ukur Skala 
Pengukuran 

Kompensasi 
Finansial (KF) 

Total seluruh imbalan yang 

diterima karyawan sebagai 

pengganti jasa yang telah 

mereka berikan 

 
 
(Mondy, 2008) 

KF 1 Gaji saya dapat 
memenuhi kebutuhan saya 
KF 2 Tunjangan kerja saya 
sangat baik 
KF 3 Bonus tambahan saat 
saya melakukan pekerjaan 
tambahan 
(Lee & Huang, 2011) 

Likert – 7 

Kepuasan 
Kerja (KK) 

Perasaan positif tentang 

pekerjaan seseorang yang 

dihasilkan dari evaluasi 

karakteristik pekerjaan 

tersebut. 

(Robbins & Judge, 2013) 

KK 1 Secara umum, saya 
menyukai pekerjaan saya 
KK 2 Secara umum, saya 
puas dengan pekerjaan 
saya 
KK 3 Secara umum, saya 
senang bekerja disini 
(Lee & Huang, 2011) 

Likert – 7 

Komitmen 
Afektif (KA) 

Komitmen afektif adalah 

keterikatan emosional dengan 

organisasi dan keyakinan 

dalam nilai-nilainya. 

 

 

 

(Robbins & Judge, 2013) 

KA 1 Saya bangga untuk 
memberitahu orang lain 
bahwa saya bagian dari 
organisasi ini  
KA 2 Saya memiliki 
perasaan yang kuat untuk 
organisasi ini 
KA 3 Saya merasa seperti 
“bagian dari keluarga” di 
organisasi ini 
(Rego & Cunha, 2008) 

Likert – 7 

Turnover 
Intention (TI) 

Pikiran untuk keluar, mencari 
pekerjaan di tempat lain, serta 
keinginan meninggalkan 
organisasi. 
 
 
 
 
Abelson (1987) dalam (Toly, 
2001) 

TI 1 Saya tidak berniat 
untuk pindah unit pada 
rumah sakit tempat saya 
bekerja 
TI 2 Saya tidak berniat 
untuk pindah rumah sakit 
tempat saya bekerja 
TI 3 Saya tidak berniat 
untuk berhenti dari profesi 
perawat 
(Cortese, 2012) 

Likert – 7 

Sumber: Data telah diolah kembali oleh peneliti 
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3.6 Metode Pengolahan Data  

 Peneliti memilih metode SEM dalam mengelola data penelitian, karena metode 

ini dapat menampilkan konsep yang tak teramati dan dapat menjelaskan hubungan model 

secara keseluruhan. Salah satu aplikasi pendukung SEM adalah AMOS 21 for windows. 

Di dalam model SEM variabel dibagi menjadi dua macam yaitu, variabel eksogen 

(independen) dan endogen (dependen). SEM merupakan kombinasi teknik multivariat 

antara factor analysis dan multiple regression yang menguji hubungan antar dependent 

antara variabel pengukuran dan variabel laten (Hair et al., 2010).  Menurut Wijanto 

(2008) ada beberapa tahapan pokok yang dilalui dalam menggunakan SEM untuk sebuah 

penelitian, yaitu: 

1. Spesifikasi Model (model spesification) 

2. Identifikasi (identification) 

3. Estimasi (estimation) 

4. Uji kecocokan (testing fit) 

3.6.1 Spesifikasi Model 

Spesifikasi model menunjukan permasalahan yang diteliti dan merupakan 

langkah awal dalam melakukan penelitian dengan metode SEM. Dalam penelitian ini, 

lingkungan kerja dan kompensasi finansial merupakan variabel eksogen. Sementara 

komitmen afektif dan kepuasan kerja berperan sebagai variabel eksogen-endogen, dan 

turnover intention berperan sebagai variabel endogen. Setiap variabel laten baik eksogen 

dan endogen memiliki variabel teramati yang merupakan alat ukur berupa indikator-

indikator. Variabel termati harus mampu mencerminkan variabel laten. Di dalam 

penelitian ini terdapat 20 variabel teramati yang merupakan indikator. 

Analisis faktor..., Sarah Jehan, Ma.-IBS, 2015



 

41 
 

 Hubungan antar variabel laten dapat dijelaskan dengan, lingkungan kerja dan 

kompensasi finansial mempengaruhi kepuasan kerja, yang selanjutnya kepuasan kerja 

mempengaruhi komitmen afektif dan turnover intention, dan komitmen afektif 

mempengaruhi turnover intention. Berdasarkan penjelasan diatas, maka structural model 

dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.  

Gambar 3.1 Structural Model 

 

Sumber: Ilustrasi penggambaran model dengan AMOS 21 

3.6.2 Identifikasi  

 Identifikasi perlu dilakukan untuk memeriksa persamaan simultan. Dengan 

mengetahui degree of freedom setiap kategori, dan menentukan layak atau tidaknya 

model untuk diuji. Formula untuk menunjukan degree of freedom dapat digambarkan 

sebagai berikut : 

   
 

 
              

p = jumlah variabel manifes (observed variabels) pada model 

k = jumlah parameter yang akan diestimasi 
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 Setelah memperoleh hasil degree of freedom maka selanjutnya dapat menentukan 

kategorinya, terdapat 3 (tiga) kategori identifikasi (Wijanto, 2008) dalam persamaan 

simultan: 

a. Under-identified 

Menggambarkan model dengan jumlah parameter yang diestimasi lebih besar 

dari jumlah data yang diketahui. Data yang diketahui tersebut merupakan 

variance dan covariance dari variabel teramati. Model under-identified di 

kategorikan jika degree of freedom negatif (-). Jika identifikasi sudah 

menunjukan under-indentified maka tidak perlu dilakukan estimasi dan 

penilaian model.  

b. Just identified 

Menggambarkan model dengan jumlah parameter yang sama dengan data yang 

dikumpulkan. Degree of freedom dalam kategori just identified adalah nol (0) 

atau saturated. Karena model sudah teridentifikasi maka estimasi dan penilaian 

model tidak perlu dilakukan. 

c. Over identified 

Menggambarkan model dengan jumlah parameter yang di estimasi lebih kecil 

dari jumlah data yang dikumpulkan. Degree of freedom dalam kategori over 

identified adalah positif (+), sehingga diperlukan estimasi dan penilaian model. 

3.6.3 Estimasi (estimation) 

Setelah hasil dari identifikasi menunjukan over identified (+) maka tahap 

selanjutnya adalah estimasi untuk memperoleh nilai dari parameter yang ada di dalam 

model. Dalam melakukan estimasi terdapat asumsi dan prasyarat yang penting untuk 

diketahui dalam menggunakan SEM:  
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a. Sample Size 

Dalam menggunakan SEM diperlukan pengumpulan data dalam jumlah besar 

antara 100-200, agar dapat menghasilkan data yang valid (Hair et al., 2010). 

b. Normalitas Data 

Data yang disyaratkan pada SEM dan regresi adalah data yang terdistribusi 

dengan normal. Uji normalitas pada SEM dilakukan melalui 2 tahap, pertama 

menguji setiap varibel (univariate normality). Kedua, pengujian semua variabel 

secara bersama-sama (multivariate normality). Kedua tahapan tersebut dilakukan 

agar uji normalitas data dapat terbukti dengan sempurna. 

3.6.4 Uji kecocokan (testing fit) 

 Tahap estimasi menghasilkan solusi yang berisi nilai akhir dari parameter-

parameter yang diestimasi. Dalam tahap ini, kita akan memerikasa tingkat kecocokan 

antara data dengan model, validitas dan reliabilitas model pengukuran, dan signifikansi 

koefisien-koefisien dari model keseluruhan. 

 Menurut Hair et al, (2010) evaluasi terhadap tingkat kecocokan data dengan 

model dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: 

1) Kecocokan model pengukuran (measurement model fit) 

2) Kecocokan model keseluruhan(overall model fit) 

3.6.4.1 Kecocokan Model Pengukuran (Measurement Model Fit) 

Evaluasi ini akan dilakukan terhadap setiap konstruk atau model pengukuran 

(hubungan antara sebuah variabel laten dengan beberapa variabel teramati/indikator) 

secara terpisah melalui: 
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1. Evaluasi terhadap validitas (validity) dari model pengukuran 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui dan mengukur seberapa baik 

instrumen yang akan diukur (Hair et al,2010). Suatu kuesioner dinyatakan 

valid jika pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang 

diukur oleh kuesioner tersebut. Pengukuran validitas dilakukan dengan 

melakukan analisis faktor pada hasi]l pre-test sejumlah 30 responden untuk 

melihat nilai kaiser meyer-olkin measure of sampling adequacy, bartlett’s test 

of sphericity, anti-image matrices, total variance explained, dan factor loading 

of component matrix (Hair et al, 2010). 

Tabel 3.2 Ukuran Uji Validitas 

No. Ukuran Validitas Nilai Disyaratkan 

1. 

Kaiser meyer-olkin measure of sampling 

adequacy adalah statistik yang 

mengindikasikan proporsi variasi dalam 

variabel yang merupakan variasi umum 

(common variance), yakni variansi dalam 

penelitian 

Nilai KMO MSA >0,5 

menunjukkan bahwa faktor 

analisis dapat digunakan 

2. 

Bartlett’s test of sphericity 

mengindikasikan bahwa matriks korelasi 

adalah matriks indentitas yang 

mengindikasikan bahwa variabel-variabel 

dalam faktor bersifat related atau unrelated 

Nilai signifikansi adalah hasil uji, 

jika nilai hasil uji <0,05 

menunjukkan hubungan yang 

signifikan antara variabel dan 

merupakan nilai yang diharapkan 

3. 

Anti image matrices, setiap nilai pada 

kolom diagonal anti-image correlation 

matrix menunjukkan measure of sampling 

adequacy dari masing-masing indikator 

Nilai diagonal anti-image 

correlation matrix >0,5 

menunjukkan variabel cocok atau 

sesuai dengan struktur variabel 

lainnya di dalam faktor tersebut 
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Tabel 3.2 Ukuran Uji Validitas 

No. Ukuran Validitas Nilai Disyaratkan 

4. 

Total variance explained, nilai pada kolom 

“cummulative %” menunjukkan persentase 

variansi yang disebabkan oleh keseluruhan 

faktor 

Nilai “cummulative %” harus > 

60% 

5. 
Component matrix, nilai factor loading dari 

variabel-variabel komponen faktor 
Nilai factor loading ≥0,5 

Sumber: Hair et al (2010) 

 

2. Evaluasi terhadap reliabilitas (reliability) dari model pengukuran 

Reliabilitas adalah konsistensi suatu pengukuran. Reliabilitas tinggi 

menunjukan bahwa indikator-indikator mempunyai konsistensi tinggi dalam 

mengukur konstruk latennya (Hair et al, 2010). Menurut (Malhotra, 2010) 

dengan melihat batas nilai cronbach’s alpha ≥0,60 maka indikator pernyataan 

dalam kuesioner dinyatakan reliable, konsisten, dan relevan terhadap variabel. 

Meskipun begitu, untuk mengukur reliabilitas dalam SEM akan digunakan 

composite reliability measure (ukuran reliabilitas komposit) dan variance 

extracted measure (ukuran ekstrak varian) (Hair et al, 2010). 

a. Reliabilitas komposit suatu konstruk dihitung dengan rumus seperti 

berikut. 

                       
               

                    
 

dimana standardized loading(std.loading) dapat diperoleh secara 

langsung dari hasil perhitungan AMOS, dan ej adalah measurement 

error untuk setiap indikator atau variabel teramati (Hair et al, 2010). 
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b. Ekstrak varian mencerminkan jumlah varian keseluruhan dalam 

indikator-indikator atau variabel teramati yang dijelaskan oleh variabel 

laten. Ukuran ekstrak varian dapat dihitung sebagai berikut (Fornel & 

Laker, 1981 dalam Wijanto (2008): 

                    
             

                  
 

atau (Hair et al, 2010): 

                    
             

 
 

dimana N adalah banyaknya indikator atau variabel teramati dari model 

pengukuran. 

Hair et al (2010) menyatakan bahwa sebuah konstruk mempunyai reliabilitas 

yang baik, jika nilai konstruk reliabilitasnya (construct reliability) ≥ 0,70 dan 

nilai ekstrak variannya (variance extracted) ≥ 0,50. 

3.6.4.2 Kecocokan Model Keseluruhan (Overall Model Fit) 

 Tahap pertama dari uji kecocokan ini ditujukan untuk mengevalusi secara umum 

derajat kecocokan atau goodness of fit (GOF) anatara data dengan model. Menilai GOF 

suatu SEM secara menyeluruh tidak dapat dilakukan secara langsung seperti pada teknik 

multivariat yang lain. 

1. Ukuran Kecocokan Absolut 

Ukuran kecocokan absolut menentukan derajat prediksi model keseluruhan 

terhadap matriks korelasi dan kovarian. Dari berbagai ukuran kecocokan 

absolut, ukuran-ukuran yang biasanya digunakan untuk mengevaluasi SEM 

adalah sebagai berikut. 
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a. Chi-square (X2) 

Chi-square digunakan untuk menguji seberapa dekat kecocokan antara 

matrik kovarian sampel S dengan matrik kovarian model ∑(ө). Uji 

statistik χ2 adalah: 

                    

Yang merupakan sebuah distribusi Chi-square dengan degree of 

freedom (df) sebesar c-p. Peneliti berusaha memperoleh nilai X2 yang 

rendah yang menghasilkan significance level lebih besar atau sama 

dengan 0,05 (p ≥ 0,05). Hal ini menandakan bahwa hipotesis nol 

diterima dan matriks input yang diprediksi dengan yang sebenarnya 

tidak berbeda secara statistik.  

b. Goodness of Fit Index (GFI) 

GFI dapat diklasifikasikan sebagai ukuran kecocokan absolut, karena 

pada dasarnya GFI membandingkan model yang dihipotesiskan dengan 

tidak ada model sama sekali (∑(ѳ)). Rumus GFI adalah sebagai berikut. 

       
  

  
 

c. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

Indeks merupakan salah satu indeks informatif dalam SEM. Rumus 

perhitungan RMSEA adalah sebagai berikut. 

        
   

  
 

dimana,             
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Nilai RMSEA ≤ 0,05 menandakan close fit, sedangkan 0,05 < RMSEA 

≤ 0,08 menunjukan good fit. 

d. CMIN/DF 

CMIN/DF adalah nilai CMIN dibagi dengan DF. Rumus perhitungan 

CMIN/DF adalah sebagai berikut. 

    

  
 

dimana, nilai CMIN/DF ≤ 3 menandakan good fit. 

2. Ukuran Kecocokan Inkremental 

a. Comparative Fit Index (CFI) 

Adapun rumus CFI adalah sebagai berikut. 

      
  
  

 

Nilai CFI akan berkisar dari 0 sampai 1.Nilai CFI ≥ 0,90 menunjukan 

good fit, sedangkan 0,80 ≤ CFI <0,90 sering disebut sebagai marginal 

fit. 

 Pembahasan tentang uji kecocokan serta batas-batas nilai yang menunjukkan 

tingkat kecocokan yang baik (good fit) untuk setiap GOF (Goodness of Fit) yang telah 

kita lakukan pada bagian sebelumnya dapat kita ringkas ke dalam tabel 3.3 dibawah ini 

Tabel 3.3 Perbandingan Ukuran-Ukuran GOF 

Ukuran GOF Tingkat kecocokan yang bisa diterima 

Absolute –Fit Measures 

Statistic Chi-Square (χ²) 
Mengikuti uji statistik yang berkaitan dengan 

persyaratan signifikan. Semakin kecil semakin baik. 

Goodness of-Fit Index (GFI) 

Nilai berkisar antara 0-1, dengan nilai lebih tinggi 

adalah lebih baik. GFI ≥ 0,90 adalah good fit, sedang 

0,80≤ GFI ≤ 0,90 adalah marginal fit. 
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Tabel 3.3 Perbandingan Ukuran-Ukuran GOF 

Ukuran GOF Tingkat kecocokan yang bisa diterima 

Root Mean Square Error of Approximation 

(RMSEA) 

Rata-rata perbedaan per degree of freedom yang 

diharapkan terjadi dalam populasi dan bukan sample. 

RMSEA ≤ 0,80 adalah good fit, sedang RMSEA 

<0,05 adalah closefit.  

CMIN/DF Nilai CMIN/DF ≤ 3 adalah good fit. 

Incremental Fit Measures 

Comparative Fit Index (CFI) 

 Nilai berkisar antara 0-1, dengan nilai lebih tinggi 

adalah lebih baik. CFI ≥ 0,90 adalah good fit, sedang 

0,80 ≤ CFI<0,90 adalah marginal fit.  

Sumber: Wijanto (2008), data telah diolah kembali oleh peneliti 

 

 3. Dasar Pengambilan Keputusan 

Setelah secara overall sebuah structural model dapat dianggap fit, proses 

selanjutnya adalah melihat apakah ada hubungan yang signifikan dan erat 

antara variabel independen dengan variable dependen. Untuk kepraktisan, 

dapat langsung lihat kolom P (probability): 

a) Jika p > 0,05 maka Ho diterima 

b) Jika p < 0,05 maka Ho ditolak 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

 Rumah Sakit Ibu dan Anak Hermina Group berawal dari RSIA Hermina 

Jatinegara yang terletak di Jalan Raya Jatinegara Barat no. 126, Jakarta Timur. Didirikan 

pada tahun 1967 yang pada mulanya bernama Rumah Bersalin Djatinegara atas prakarsa 

dari Ibu Hermina Sulaiman. Pada tahun 1970, RB Djatinegara bekerjasama dengan dr. 

Budiono Wibowo, seorang dokter spesialis kebidanan dan kandungan yang kemudian 

mengganti nama RB Djatinegara menjadi RB Hermina. Atas dasar keinginan untuk 

mengembangkan RB ini, maka pada tahun 1983 dibentuk Yayasan Hermina. Yayasan 

Hermina ini kemudian mengajukan ijin untuk mendirikan Rumah Sakit Bersalin 

Hermina, dan pada tanggal 25 April 1985 RSB Hermina resmi berdiri. Tahun 1991, 

penambahan lahan dan bangunan Rumah Sakit mulai dilaksanakan, sehingga RSB 

Hermina dapat dikembangkan menjadi RSIA Hermina. 

Gambar 4.1 Logo RSIA Hermina 

 

Sumber: Personalia RSIA Hermina Bogor, 2015 
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 RSIA Hermina Group adalah RS swasta sosio-ekonomi yang mengkhususkan diri 

dalam bidang pelayanan spesialistik kebidanan, penyakit kandungan dan kesehatan anak, 

dengan ditunjang unit-unit pelayanan spesialistik lain. Dalam menjalankan fungsinya, 

RSIA Hermina Group memberikan pelayanan kesehatan untuk wanita dan anak, 

pelayanan kesehatan diberikan secara optimal dan profesional bagi pasien, keluarga 

pasien dan dokter-dokter provider. Dalam upaya mencapai pelayanan yang optimal dan 

profesional ini, maka secara konsisten dan berkesinambungan manajemen RSIA 

Hermina Group menjalankan program-program peningkatan mutu dan pengawasan pada 

semua bidang pelayanan untuk menunjang upaya peningkatan mutu pelayanan dibentuk 

Departemen Pengembangan RS dan Departemen Pendidikan dan Pelatihan. 

4.1.2 Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan 

1. Visi 

Menjadikan RSIA Hermina Grup sebagai Rumah Sakit Ibu dan Anak terkemuka 

diwilayah cakupannya dan mampu bersaing di Era Globalisasi.  

2. Misi  

Melakukan upaya secara berlanjut untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada 

pelanggan, melakukan pelatihan dan pendidikan kepada para karyawan agar mampu 

memberikan pelayanan yang profesional, melakukan pengelolaan Rumah Sakit secara 

profesional agar tercapai efisiensi dan efektifitas yang tinggi.  

3. Tujuan 

Mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi semua lapisan masyarakat 

melalui pemeliharaan kesehatan secara preventif, promosi, kuratif dan rehabilitatif yang 

dilaksanakan secara menyeluruh. Mengkhususkan diri pada pelayanan kesehatan ibu dan 

anak serta dapat mewujudkan predikat Rumah Sakit Sayang Anak dan Sayang Ibu. 
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4.1.3 Budaya Organisasi dan Budaya Kerja Hermina (4K-20k) 

 RSIA Hermina memiliki budaya kerja dan budaya organisasi yang selalu 

diterapkan pada setia cabang. Program ini biasa di sebut 4K-20k, yaitu: 

   1. Kebijakan  

a. Karyawan merupakan aset utama Rumah Sakit 

b. Kompetensi sebagai dasar penempatan dan karir 

c. Keterbukaan dalam pengelolaan Rumah Sakit 

d. Kerja efektif dan efisien 

2. Komitmen 

a. Kepentingan pelanggan dan mutu selalu diutamakan 

b. Kondisi fasilitas rapih, bersih dan tampak baru 

c. Kepatuhan bekerja sesuai standar profesi dan SOP 

d. Kemauan berubah dan menerima perubahan 

e. Kerjasama dalam kesatuan RSIA Hermina Group 

f. Kebersamaan dalam pikiran, ucapan dan tindakan 

g. Ketahanan mental dalam menghadapi tantangan dan tekanan 

h. Kembangkan diri melalui belajar dan berlatih 

3. Kepemimpinan 

a. Kepemimpinan sebagai komandan, guru dan ayah/ibu 

b. Kepemimpinan lapangan  

c. Kepemimpinan yang visioner 

d. Kepemimpinan yang inovatif dan kreatif 
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4. Kinerja 

a. Kepedulian dan keuletan dalam bertugas 

b. Kepatuhan pada keputusan atasan 

c. Kinerja didasarkan pada sasaran (MBS) 

d. Kebanggaan, kecintaan dan loyalitas kepada RSIA Hermina 

 
4.1.4 Struktur Organisasi 

Gambar 4.2 Struktur Organisasi RSIA Hermina Bogor 

 

Sumber: Personalia RSIA Hermina Bogor, 2015 
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4.1.5 Deskripsi Pekerjaan Perawat 

Berikut adalah deskripsi pekerjaan Kepala Ruangan: 

1. Sebagai konsultan dan pengendalian mutu perawat primer. 

2. Orientasi dan merencanakan karyawan baru. 

3. Menyusun jadual dinas dan memberi penugasan pada perawatasisten. 

4. Evaluasi kerja. 

5. Merencanakan/menyelenggarakan pengembangan staf. 

6. Membuat 1-2 pasien untuk model agar dapat mengenal hambatan yang terjadi. 

7. Mengikuti timbang terima. 

8. Identifikasi tingkat ketergantungan pasien 

9. Menentukan jumlah BOR (Bed Occupancy Ratio). 

10. Menentukan jumlah tenaga perawat yang dibutuhkan. 

11. Membagi peran 

12. Supervisi 

13. Membuat laporan kegiatan ruangan 

14. Bertanggung jawab terhadap sentralisasi obat. 

15. Mendampingi visit. 

16. Melaksanakan ronde keperawatan sebagai konsultan. 

Berikut adalah deskripsi pekerjaan Perawat Primer: 

1. Bertanggung jawab penuh selama 24 jam terhadap asuhan keperawatan pasien  

mulai dari pasien masuk sampai keluar rumah sakit. 

2. Mengikuti timbang terima 

3. Menerima pasien dan mengkaji kebutuhan pasien secara komperhensif. 

4. Membuat tujuan dan rencana keperawatan. 
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5. Melaksanakan rencana yang telah dibuat selama ia dinas. 

6. Mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan pelayanan yang diberikan oleh 

disiplin lain maupun perawat blain. 

7. Mengevaluasi keberhasilan yang dicapai. 

8. Menerima dan menyesuaikan rencana. 

9. Menyiapkan penyuluhan untuk pulang. 

10. Melakukan rujukan kepada pekerja sosial, kontak dengan lembaga sosial di 

masyarakat. 

11. Membuat jadual perjanjian klinik. 

12. Mengadakan kunjungan rumah. 

13. Melaksanakan sentralisasi obat. 

14. Mendampingi visit. 

15. Melaksanakan ronde keperawatan bersama dengan kepala ruangan dan 

perawat associate. 

16. Melaporkan perkembangan pasien kepada kepala ruangan. 

Berikut adalah deskripsi pekerjaan Perawat Associate: 

1. Mengikuti timbang terima. 

2. Mengikuti kegiatan ronde keperawatan. 

3. Melaksanakan rencana keperawatan yang dibuat oleh perawat primer. 

4. Berkoordinasi dengan perawat associate yang lain dan perawat primer. 

5. Melakukan evaluasi formatif. 

6. Pendokumentasian tindakan dan catatan perkembangan pasien. 

7. Melaporkan segala perubahan yang terjadi atas pasien kepada perawat primer. 
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Divisi personalia RSIA Hermina Bogor mencatat beberapa alasan seorang 

perawat melakukan turnover, diantaranya adalah sebagai berikut. 

1. Kompetensi. 

2. Lingkungan Kerja. 

3. Pekerjaan Baru. 

4. Pendidikan 

5. Masalah Keluarga. 

6. Masalah Kesehatan.  

7. Dll. 

4.2 Profil Responden 

 Profil responden merupakan gambaran demografis responden dalam penelitian 

ini. Gambaran demografis pada penelitian ini berupa jenis kelamin, usia, status 

pernikahan, pendidikan terakhir, lama bekerja dan rentang gaji per bulan yang diterima 

oleh perawat RSIA Hermina Bogor.   

4.2.1 Jenis Kelamin 

Gambar 4.3 Jenis Kelamin Responden 

 
Sumber: Hasil pengolahan data oleh penulis 

98% 

2% 
Wanita Pria 

Analisis faktor..., Sarah Jehan, Ma.-IBS, 2015



 

57 
 

 Gambar 4.3 menunjukkan bahwa dari 100 orang responden yang berpartisipasi 

dalam penelitian ini, 98% responden diantaranya berjenis kelamin wanita dan 2% 

responden berjenis kelamin pria. Hal ini menunjukkan bahwa responden dalam 

penelitian ini didominasi oleh wanita. 

4.2.2 Usia 

Gambar 4.4 Usia Responden 

 
Sumber: Hasil pengolahan data oleh penulis 

 Gambar 4.4 menunjukkan bahwa 63% responden dalam penelitian ini berusia 

antara 22-28 tahun. Kemudian responden yang berusia antara 29-35 tahun sebesar 21%, 

sisanya sebanyak 16% responden berusia > 35 tahun. Peneliti memberikan pertanyaan 

terbuka mengenai usia responden, dan mengelompokkan skala usia responden menjadi 3 

kelompok dengan jarak masing-masing 7 tahun. 

 

 

 

 

 

63% 

21% 

16% 

22-28 Tahun 29-35 Tahun > 35 Tahun 
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4.2.3 Status Pernikahan 

Gambar 4.5 Status Pernikahan Responden 

 
Sumber: Hasil pengolahan data oleh penulis 

 Gambar 4.5 menunjukkan bahwa 55% responden berstatus lajang/belum 

menikah. Sedangkan 45% responden sudah berkeluarga/berstatus menikah. 

4.2.4 Tingkat Pendidikan 

Gambar 4.6 Tingkat Pendidikan Responden 

 
Sumber: Hasil pengolahan data oleh penulis 

 Gambar 4.6 menunjukkan bahwa mayoritas tingkat pendidikan responden adalah 

Diploma 3 (D3) dengan jumlah sebesar 91% dari total responden, sedangkan responden 

yang berpendidikan Sarjana Strata 1 hanya sebesar 9%. Dalam penelitian ini peneliti juga 

memberikan pilihan tingkat pendidikan SMA/Sederajat dan Sarjana Strata II dalam 

lembar kuesioner. Akan tetapi, tidak ada responden yang memilih option tersebut. 

55% 

45% 

Lajang Menikah 

91% 

9% 

D3 S1 
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4.2.5 Lama Bekerja 

Gambar 4.7 Lama Kerja Responden 

 
Sumber: Hasil pengolahan data oleh penulis 

 Gambar 4.7 menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini 

memiliki lama kerja antara 2-6 tahun yaitu sebesar 76% dari total responden. Kemudian 

diikuti oleh responden yang memiliki lama kerja antara 7-11 tahun dengan jumlah 

responden sebesar 16%, sisanya sebanyak 8% responden memiliki lama kerja > 11 

tahun. Peneliti memberikan pertanyaan terbuka mengenai lama kerja responden, lalu 

mengelompokkan skala usia responden menjadi 3 kelompok dengan jarak masing-

masing 5 tahun. 

4.2.6 Gaji per Bulan 

Gambar 4.8 Gaji per Bulan Responden 

 
Sumber: Hasil pengolahan data oleh penulis 

76% 

16% 
8% 

2-6 Tahun 7-11 Tahun > 11 Tahun 

55% 
25% 

11% 
9% 

A : Rp 2.000.000,- s/d Rp 3.000.000,- B : Rp 3.000.001,- s/d Rp 4.000.000,- 

C : Rp 4.000.001,- s/d Rp 5.000.000,- D : > Rp 5.000.000,-  
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 Peneliti memberikan pertanyaan pilihan mengenai gaji per bulan responden, gaji 

responden dibagi menjadi 4 rentang gaji. Gambar 4.8 menunjukkan bahwa sebesar 55% 

responden mendapatkan gaji sejumlah rentang A. Kemudian responden yang 

mendapatkan gaji pada rentang B, sebesar 25% dan pada rentang C sebesar 11%. 

Terakhir responden yang mendapatkan gaji sejumlah rentang D, sebesar 9%. 

4.3 Statistik Deskriptif Hasil Kuesioner 

 Tabel 4.1 menunjukkan statistik deskriptif dari hasil penyebaran kuesioner yang 

dilakukan peneliti pada perawat RSIA Hermina, Bogor.  

Tabel 4.1 Hasil Kuesioner 

No.  Indikator Pernyataan Hasil Jawaban Rata-
rata 

Lingkungan Kerja 1 2 3 4 5 6 7 

1 Saya mendapat dukungan dari 
rekan kerja (perawat, dokter, 
karyawan) saya di tempat kerja. 

7 6 4 6 16 25 36 5,37 

2 Saya mendapat dukungan dari 
atasan (manager bid. keperawatan, 
kaperu) saya di tempat kerja. 

3 5 0 15 42 24 11 5,04 

3 Saya memiliki interaksi yang baik 
dengan rekan kerja (perawat, 
dokter, karyawan) di tempat saya 
bekerja. 

3 9 6 26 23 14 19 4,75 

4 Saya memiliki interaksi yang baik 
dengan atasan (manager bid. 
keperawatan, kaperu) di tempat 
saya bekerja. 

2 10 5 16 30 26 11 4,84 

5 Saya dapat mengambil keputusan 
sendiri untuk melakukan tugas-
tugas di tempat kerja saya. 

4 6 11 23 31 15 10 4,56 

6 Di tempat saya bekerja, saya 
memiliki peralatan yang 
diperlukan untuk memfasilitasi 
pekerjaan saya. 

2 4 11 26 15 17 25 4,99 

7 Tempat saya bekerja menyediakan 
pakaian yang sesuai dan dapat 
memfasilitasi pekerjaan saya. 

4 5 11 16 16 26 22 5,01 
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Tabel 4.1 Hasil Kuesioner 

No.  Indikator Pernyataan Hasil Jawaban Rata-
rata 

8 Tempat saya bekerja, 
menyediakan lingkungan kerja 
yang sehat dan sesuai dengan 
standar ketentuan yang berlaku. 

2 10 3 19 34 26 6 4,75 

Kompensasi Finansial 1 2 3 4 5 6 7  

9 Gaji saya dapat memenuhi 
kebutuhan saya 4 10 19 50 15 2 0 3,68 

10 Tunjangan kerja saya sangat baik 0 7 14 31 40 8 0 4,28 

11 

 

Saya menerima bonus tambahan 
saat saya mengerjakan pekerjaan 
tambahan 

4 1 12 15 22 35 11 4,99 

Kepuasan Kerja 1 2 3 4 5 6 7  

12 Secara umum, saya menyukai 
pekerjaan saya 0 5 4 31 37 20 3 4,72 

13 Secara umum, saya puas dengan 
pekerjaan saya 2 3 11 25 41 17 1 4,55 

14 Secara umum, saya senang bekerja 
di RSIA Hermina 0 5 4 36 41 8 6 4,61 

Komitmen Afektif 1 2 3 4 5 6 7  

15 Saya bangga untuk memberitahu 
orang lain bahwa saya adalah 
bagian dari RSIA Hermina 4 5 18 20 27 17 9 4,48 

16 Saya memiliki perasaan yang kuat 
untuk organisasi ini  1 9 9 32 22 19 8 4,54 

17 Saya merasa seperti "bagian dari 
keluarga" di organisasi saya  4 8 15 30 24 16 3 4,22 

Turnover Intention 1 2 3 4 5 6 7  

18 Saya berniat untuk pindah unit 
pada rumah sakit tempat saya 
bekerja 

10 24 9 10 11 24 12 4,08 

19 Saya berniat untuk pindah rumah 
sakit tempat saya bekerja 10 23 8 6 11 29 13 4,24 

20 Saya berniat untuk berhenti dari 
profesi perawat 10 23 10 12 9 24 12 4,07 

Sumber: Hasil pengolahan data oleh penulis 
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 Berdasarkan hasil kuesioner penelitian yang telah disebar peneliti kepada 100 

responden, pernyataan “Saya dapat mengambil keputusan sendiri untuk melakukan 

tugas-tugas di tempat kerja saya” dalam variabel lingkungan kerja mendapatkan jumlah 

rata-rata hasil kuesioner paling kecil, yaitu sebesar 4,56. RSIA Hermina perlu 

memberikan kewenangan terhadap perawat untuk dapat mengambil keputusan sendiri 

atas tugas-tugas yang mereka kerjakan. Jalur birokrasi yang panjang, dapat dipangkas 

sehingga kinerja perawat lebih efisien. Selain itu, pernyataan “Gaji saya dapat memenuhi 

kebutuhan saya” juga menjadi perhatian para perawat. Indikator tersebut mendapat rata-

rata hasil kuesioner sebesar 3,68 terkecil diantara 2 indikator lainnya. Kriteria penetapan 

dan peningkatan gaji perlu diperhatikan, apakah sesuai dengan beban kerja dan keahlian 

yang dimiliki. Apabila kedua indikator tersebut ditingkatkan, diharapkan akan 

mempengaruhi kepuasan perawat dalam bekerja. 

Hasil dari kuesioner yang disebar oleh peneliti terdapat indikator kepuasan kerja 

yang memiliki rata-rata hasil terkecil, yaitu sebesar 4,55 dalam pernyataan “Secara 

umum, saya puas dengan pekerjaan saya”. RSIA Hermina perlu memperhatikan bahwa 

ternyata sebagian responden masih merasa kurang puas dengan pekerjaan mereka. 

Berdasarkan pembahasan sebelumnya lingkungan kerja yang nyaman dan kompensasi 

finansial yang sesuai diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kerja perawat. 

Selanjutnya, pernyataan “Saya merasa seperti "bagian dari keluarga" di organisasi saya” 

pada variabel komitmen afektif mendapat rata-rata hasil kuesioner terendah dibanding 

indikator lain, yaitu 4,22. Perawat merasa belum menjadi “bagian dari keluarga” di RSIA 

Hermina, komitmen afektif mereka perlu ditingkatkan dengan meningkatkan kepuasan 

kerja.  
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Hasil selanjutnya dari penyebaran kuesioner, terdapat 24 responden yang tidak 

berniat untuk pindah unit kerja dalam RSIA Hermina. Sementara 24 responden lain 

berniat untuk pindah unit kerja dalam RSIA Hermina. Disisi lain, sebanyak 29 responden 

berniat untuk pindah dari RSIA Hermina dan 24 responden berniat untuk berhenti dari 

profesi perawat. Pernyataan “Saya berniat untuk pindah rumah sakit tempat saya 

bekerja” mendapat rata-rata hasil kuesioner yang paling besar, yaitu 4,24. RSIA Hermina 

dapat mencegah keinginan perawat untuk pindah dari rumah sakit tempat ia bekerja 

sekarang dengan meningkatkan kepuasan kerja dan komitmen afektif perawat terhadap 

RSIA Hermina.  

4.4 Uji Validitas dan Reliabilitas (pre-test) 

4.4.1 Uji Validitas (pre-test) 

 Uji validitas menggunakan data pre-test sebanyak 30 responden. Perangkat lunak 

yang digunakan adalah SPSS 20. Hasil uji validitas dapat dilihat dari nilai kaiser meyer-

olkin, measure of sampling adequacy, bartlett’s test of sphericity, anti-image matrices, 

total variance explained, dan factor loading of component matrix. 

  Tabel 4.2 Uji Validitas (pre-test) 

Variabel 
Laten Indikator 

KMO 

> 0.5 

SIG 

< 
0.05 

MSA 

> 0.5 
Cumulative 

> 60% 

Factor 
Loading 

≥ 0.5 
Kriteria 

Lingkungan 
Kerja 

LK1 

0.791 0.000 

0.888 

81.45% 

0.823 Valid 

LK2 0.852 0.810 Valid 

LK3 0.739 0.863 Valid 

LK4 0.747 0.807 Valid 

LK5 0.719 0.552 Valid 

LK6 0.761 0.920 Valid 
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  Tabel 4.2 Uji Validitas (pre-test) 

Variabel 
Laten Indikator 

KMO 

> 0.5 

SIG 

< 
0.05 

MSA 

> 0.5 
Cumulative 

> 60% 

Factor 
Loading 

≥ 0.5 
Kriteria 

LK7 0.788 0.849 Valid 

LK8 0.881 0.668 Valid 

Kompensasi  
Finansial 

KF1 

0.672 0.000 

0.825 

74.66% 

0.788 Valid 

KF2 0.623 0.911 Valid 

KF3 0.644 0.889 Valid 

Kepuasan 
Kerja 

KK1 

0.744 0.000 

0.719 

83.80% 

0.925 Valid 

KK2 0.714 0.927 Valid 

KK3 0.816 0.893 Valid 

Komitmen 
Afektif 

KA1 

0.751 0.000 

0.768 

92.29% 

0.958 Valid 

KA2 0.819 0.949 Valid 

KA3 0.683 0.975 Valid 

Turnover 
Intention 

TI1 

0.749 0.000 

0.741 

89.09% 

0.946 Valid 

TI2 0.692 0.960 Valid 

TI3 0.837 0.925 Valid 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan dengan SPSS 20 

 

4.4.2 Uji Reliabilitas (pre-test) 

 Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi variabel dengan indikator  

yang dibuat. Sesuai dengan pengertian tersebut, Malhotra (2010) menyatakan bahwa 

apabila suatu varibel memiliki cronbach’s alpha = 0.6 maka hubungan keduanya dapat  

dikatakan reliabel atau konsisten. Di bawah ini, merupakan tabel hasil uji reliabilitas  

terhadap varibel yang dipilih peneliti. 
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Tabel 4.3 Uji Reliabilitas (pre-test) 

Variabel Cronbach’s Alpha Kriteria 

Lingkungan Kerja 0.914 Reliabel 

Kompensasi Finansial 0.821 Reliabel 

Kepuasan Kerja 0.903 Reliabel 

Komitmen Afektif 0.958 Reliabel 

Turnover Intention 0.938 Reliabel 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan dengan SPSS 20 

4.5 Hasil Analisis Data 

 Sesuai dengan metode pengolahan data yang telah dipilih pada bab sebelumnya, 

peneliti menggunakan software AMOS 21 sebagai alat pendukung analisis Structural 

Equation Modeing (SEM). Penggunaan AMOS 21 dipilih karena lebih mudah digunakan  

dan dapat langsung mengetahui hasil olah data melalui model grafis. Hasil akhir dari  

AMOS 21 dapat dilihat pada model struktural yang menguji kecocokan model dangan 

data yang ada. Selain AMOS 21, software pendukung lainnya yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah SPSS 20. 

4.5.1 Spesifikasi Model 

 Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa penelitian ini melakukan  

analisis dengan SEM sebagai upaya pengujian hipotesis. Spesifikasi model dan 

structural model dalam penelitian ini telah dijelaskan pada Bab III di gambar 3.1, dimana 

model penelitian terdiri dari 5 variabel, 5 hipotesis, dan 20 indikator untuk menguji 

adanya hubungan kausalitas antara variabel-variabel yang dihipotesiskan. 
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4.5.2 Identifikasi  

 Analisis SEM hanya dapat dilanjutkan apabila hasil identifikasi model 

menunjukkan bahwa model termasuk dalam kategori over-identified atau nilai degree of 

freedom menunjukkan nilai yang positif. Identifikasi ini dilakukan dengan melihat nilai 

degree of freedom (df) dari model penelitian. Tabel dibawah ini merupakan hasil output 

AMOS yang menunjukkan nilai df sebesar 160. Hal tersebut mengindikasikan bahwa 

model termasuk kategori over-identified karena memiliki nilai df positif. Oleh karena itu, 

analisis data SEM dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya. 

Tabel 4.5 Computation of Degrees of Freedom 

Number of distinct sample moments 210 

Number of distinct parameters to be estimated 50 

Degrees of freedom (210 - 50) 160 

Sumber: Hasil pengolahan data oleh peneliti dengan AMOS 21 

 

4.5.3 Estimasi 

 Sebelum melakukan analisis kelayakan model pada penelitian ini, hasil estimasi 

model perlu dievaluasi terlebih dahulu agar memenuhi asumsi-asumsi dan persyaratan 

yang harus dipenuhi dalam menganalisis data SEM. 

4.5.3.1 Sample Size  

 Jumlah sampel data pada penelitian sudah memenuhi asumsi SEM, yaitu 100 

data. Jumlah sampel data tersebut sesuai dengan jumlah data yang direkomendasikan 

antara 100-200 data sampel. 
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4.5.3.2 Normalitas Data 

 Pengujian selanjutnya adalah melihat tingkat normalitas data yang akan 

digunakan dalam penelitian ini. Pengujian ini dilakukan bertujuan untuk melihat nilai 

yang terdapat pada kolom tabel c.r. skewness atau kolom tabel c.r. kurtosis yang nilainya 

berada di antara -2,58 sampai +2,58 dengan tingkat signifikansi 0,01% dianggap datanya 

memiliki tingkat normalitas. 

Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas Data 

Variable Min Max Skew c.r. Kurtosis c.r. 

TI3 1,000 7,000 -,029 -,120 -1,443 -2,945 

TI2 1,000 7,000 -,201 -,819 -1,508 -3,078 

TI1 1,000 7,000 -,051 -,208 -1,468 -2,996 

KA3 1,000 7,000 -,307 -1,255 -,303 -,618 

KA2 1,000 7,000 -,182 -,741 -,457 -,933 

KA1 1,000 7,000 -,286 -1,169 -,440 -,897 

KK3 2,000 7,000 -,065 -,267 ,788 1,608 

KK2 1,000 7,000 -,781 -3,188 ,759 1,550 

KK1 2,000 7,000 -,433 -1,768 ,350 ,714 

KF3 1,000 7,000 -,839 -3,426 ,272 ,555 

KF2 2,000 6,000 -,524 -2,141 -,270 -,551 

KF1 1,000 6,000 -,619 -2,528 ,394 ,803 

LK8 1,000 7,000 -,789 -3,223 ,149 ,304 

LK7 1,000 7,000 -,633 -2,585 -,489 -,998 

LK6 1,000 7,000 -,308 -1,257 -,770 -1,572 

LK5 1,000 7,000 -,410 -1,672 -,149 -,305 
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Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas Data 

Variable Min Max Skew c.r. Kurtosis c.r. 

LK4 1,000 7,000 -,684 -2,791 -,172 -,351 

LK3 1,000 7,000 -,339 -1,384 -,547 -1,116 

LK2 1,000 7,000 -1,077 -4,396 1,614 3,294 

LK1 1,000 7,000 -1,134 -4,628 ,167 ,340 

Multivariate 34,101 5,748 

Sumber: Hasil pengolahan data oleh peneliti dengan AMOS 21 

 Sebuah distribusi dikatakan normal jika data tidak miring ke kiri atau miring ke 

kanan (disebut simetris dengan nilai skewness adalah 0), serta mempunyai keruncingan 

yang ideal (angka kurtosis adalah 0). Namun, angka-angka tersebut sulit dicapai dalam 

praktiknya, sebaran data akan bervariasi pada skewness serta kurtosis yang negatif atau 

positif. Oleh karena itu, yang akan diuji adalah seberapa miring dan seberapa runcing 

sebuah distribusi sehingga masih dapat dianggap normal walaupun tidak benar-benar 

terdistribusi normal. 

 Angka pembanding tersebut adalah angka z, angka tersebut didapat dengan cara 

melihat tabel z. Pada umumnya digunakan tingkat kepercayaan 99%, tingkat signifikansi 

pada tingkat kepercayaan tersebut adalah 100% - 99% = 1%, dan angka z adalah ± 2,58. 

Dengan demikian, sebuah distribusi dikatakan normal jika angka c.r. skewness atau c.r. 

kurtosis berada di antara -2,58 sampai +2,58. Namun jika angka-angka tersebut berada di 

bawah -2,58 atau di atas +2,58, distribusi dapat dikatakan tidak normal (Santoso, 2012). 

 Berdasarkan hasil pengolahan data yang ditampilkan pada tabel 4.5, dapat dilihat 

dari uji normalitas secara keseluruhan (multivariate normality) distribusi data diketahui 
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tidak normal karena nilai angka multivariate-nya 5,748, hal ini menunjukkan bahwa nilai 

tersebut tidak berada di antara nilai -2,58 dan +2,58. 

4.5.4 Hasil Uji Pengukuran Model (Measurement Model Fit) 

4.5.4.1 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 variance extracted 

(VE) ≥ 0,50. 

 Setelah melakukan pengujian untuk mengetahui validitas dan reliablitas terdapat 

indikator yang memiliki nilai factor loading ≤ 0,50 sehingga peneliti harus melakukan 

penyesuaian alat ukur atau indikator kembali yaitu dengan membuang indikator yang 

nilainya ≤ 0,50. Indikator tersebut adalah LK5. Kemudian peneliti melakukan pengujian 

ulang dengan hasil pada tabel 4.6 sebagai berikut. 
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Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Variabel Indikator 

Uji Validitas Uji Reliabilitas 

Standardized 

Factor 
Loading 

Kriteria Construct 
Reliability 

Variance 
Extract Kriteria 

Lingkungan 
Kerja 

LK1 0,691 Valid 

0,913 0,606 Diterima 

LK2 0,675 Valid 

LK3 0,866 Valid 

LK4 0,821 Valid 

LK6 0,939 Valid 

LK7 0,815 Valid 

LK8 0,580 Valid  

Kompensasi 
Finansial 

KF1 0,757 Valid 

0,871 0,693 Diterima KF2 0,840 Valid 

KF3 0,894 Valid 

Kepuasan 
Kerja 

KK1 0,774 Valid 

0,859 0,671 Diterima KK2 0,828 Valid 

KK3 0,854 Valid 

Komitmen 
Afektif 

KA1 0,915 Valid 

0,898 0,749 Diterima KA2 0,714 Valid 

KA3 0,948 Valid 

Turnover 
Intention 

TI1 0,870 Valid 

0,862 0,675 Diterima TI2 0,839 Valid 

TI3 0,752 Valid 

Sumber: Hasil pengolahan data oleh peneliti dengan AMOS 21 

Berdasarkan hasil tabel 4.6 di atas, menunjukkan bahwa variabel teramati dalam 

penelitian ini memiliki nilai factor loading lebih dari ≥ 0,50 dan mencapai ≥ 0,70, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa validitas variabel teramati terhadap variabel latennya 

adalah valid karena memenuhi kriteria dari validitas. 
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 Selain itu, tabel 4.5 semua nilai construct reliability (CR) ≥ 0,70, dan semua nilai 

variance extracted (VE) bernilai ≥ 0,50. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa nilai 

reliabilitas model pengukuran (measurement model) ini adalah baik dan dapat 

disimpulkan bahwa indikator-indikator yang digunakan sebagai observed variable 

mampu menjelaskan variabel laten yang dibentuknya. 

 Selanjutnya, berdasarkan uji kelayakan model (Goodness of Fit) dari uji 

measurement model diketahui nilai dari model fit. Pertama, nilai χ2 hitung lebih besar 

dari χ2 tabel, yaitu 301,269 < 342,462 yang memiliki arti good fit. Kedua, diketahui nilai 

CMIN/DF ≤ 3, yaitu 2,122 yang artinya good fit. Ketiga, GFI menunjukkan nilai ≤ 0,8 

yaitu 0,777 yang berarti poor fit. Keempat, diketahui bahwa nilai CFI ≤ 0,9 dan ≥ 0,8 

yaitu 0,877 yang berarti marginal fit. Kelima, RMSEA menunjukkan nilai > 0,10 yaitu 

0,106 yang berarti poor fit. 

 
4.5.5 Uji Model Keseluruhan (Overall Model Fit) 

4.5.5.1 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. Menilai GOF suatu 

SEM secara menyeluruh (overall) tidak dapat dilakukan secara langsung seperti teknik 

multivariat yang lainnya. SEM tidak mempunyai satu uji statistik terbaik yang dapat 

menjelaskan kekuatan prediksi model. Sebagai gantinya, para peneliti telah 

mengembangkan beberapa ukuran GOF yang dapat digunakan secara bersama-sama atau 

kombinasi. Tabel 4.7 di bawah ini menunjukkan beberapa fit index untuk kecocokan 

model keseluruhan berdasarkan perhitungan SEM dengan menggunakan AMOS 21. 
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Tabel 4.7 Hasil Penelitian Indeks Goodness of Fit 

GOF Tingkat Kecocokan Hasil Perhitungan Kriteria 

Absolute –Fit Measures 

Chi-Square 
(χ²) Nilai χ2 hitung <χ2 tabel (good fit) 309,502 < 350,995 Good 

Fit P p > 0,05 0,000 

CMIN/DF CMIN/DF ≤ 3,00 (good fit) 2,105 
Good 

Fit 

GFI 

GFI ≥ 0,90 (good fit) 

0,80 ≤ GFI ≤ 0,90 (marginal fit) 

GFI ≤ 0,80 (poor fit) 

0,773 
Poor 

Fit 

RMSEA 

RMSEA ≤ 0,08 (good fit) 

0,08 ≤ RMSEA ≤ 0,10 (marginal fit) 

RMSEA ≥ 0,10 (poor fit) 

0,106 
Poor   

Fit 

Incremental Fit Measure 

CFI 

CFI≥ 0,90 (good fit) 

0,80 ≤ CFI ≤ 0,90 (marginal fit) 

CFI ≤ 0,80 (poor fit) 

0,875 
Marginal  

Fit 

Sumber: Hasil pengolahan data oleh peneliti dengan AMOS 21 

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, kita dapat melihat bahwa dua ukuran GOF, yaitu 

Chi-Square (χ²) dan CMIN/DF mengindikasikan kecocokan yang baik (good fit). 

Sedangkan, GFI dan RMSEA menunjukkan kecocokan yang kurang baik (poor fit) dan 

CFI menunjukkan kecocokan yang sedikit (marginal fit). Dengan demikian, model 

keseluruhan mengindikasikan bahwa secara keseluruhan data cukup fit dengan model 

SEM. 
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Mengingat adanya kompleksitas permodelan persamaan keseluruhan, tidak jarang 

ditemukan model yang telah diusulkan adalah poor fit, salah satunya adalah dalam 

penelitian ini. Hal itu dikarenakan model yang diajukan oleh peneliti dengan yang 

disarankan SEM adalah berbeda. Namun demikian, tidak semata-mata harus melakukan 

respesifikasi model untuk meningkatkan hasil agar menghasilkan model yang good fit 

(Hooper, Coughlan, & Mullen, 2008). 

4.5.5.2 Analisis Model Keseluruhan (Overall Model Fit) 

Model keseluruhan adalah seluruh hubungan antar konstruk yang mempunyai 

hubungan kausal (sebab akibat) maka dari itu akan ada variabel laten eksogen dan 

variabel endogen. 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.  

Pada analisis model keseluruhan akan diketahui tingkat signifikansi dengan cara 

melihat nilai p (probability). Dasar pengambilan keputusan dalam analisis model 

keseluruhan dapat dilihat pada kolom P, jika p > 0,05 maka Ho diterima, sedangkan jika 

p < 0,05 maka Ho ditolak. Hasil pengujian hipotesis pada model keseluruhan dapat 

dilihat pada tabel 4.8 di bawah ini. 

Tabel 4.8 Output Regression Weights 

Path Estimasi P Kesimpulan 

Lingkungan Kerja → Kepuasan Kerja 0,235 0,001 Ho ditolak 

Kompensasi Finansial → Kepuasan Kerja 0,250 0,030 Ho ditolak 

Kepuasan Kerja → Komitmen Afektif 1,226 *** Ho ditolak 

Kepuasan Kerja → Turnover Intention 0,665 0,103 Ho diterima 

Komitmen Afektif → Turnover Intention -0,555 0,020 Ho ditolak 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 
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 Berdasarkan tabel 4.8 di atas, hipotesis dalam penelitian ini dapat disimpulkan 

sebagai berikut. 

1. Lingkungan Kerja berpengaruh positif terhadap Kepuasan Kerja 

 Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 0,235 

 dengan nilai p = 0,001. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang positif 

 dengan nilai probabilitas kurang dari 0,05. Dengan demikian, lingkungan kerja 

 memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja dan Ho ditolak. 

2. Kompensasi Finansial berpengaruh positif terhadap Kepuasan Kerja 

 Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 0,250 

 dengan nilai p = 0,016. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang positif 

 dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, kompensasi 

 finansial memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan 

 kerja dan Ho ditolak. 

3. Kepuasan Kerja berpengaruh positif terhadap Komitmen Afektif 

 Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 1,226 

 dengan nilai p = *** (signifikan). Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang 

 positif  dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, 

 kepuasan kerja memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

 komitmen afektif dan Ho ditolak. 

4. Kepuasan Kerja tidak berpengaruh terhadap Turnover Intention 

 Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 0,665

 dengan nilai p = 0,103. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang positif 
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 dengan nilai probabilitas lebih dari 0,05. Dengan demikian, kepuasan kerja 

 tidak memiliki pengaruh terhadap turnover intention dan Ho diterima. 

5. Komitmen Afektif berpengaruh negatif terhadap Turnover Intention 

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar -0,555 

dengan nilai p = 0,020. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang negatif 

dengan nilai probabilitas lebih dari 0,05. Dengan demikian, komitmen afektif 

memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap turnover intention dan Ho 

ditolak. 

4.6 Pembahasan  

Pada penelitian ini, hasil analisis data menunjukkan bahwa seluruh variabel telah 

memenuhi kriteria konstruk validitas dan reliabilitas, serta model pengukuran lainnya 

yang sesuai dengan metode SEM. Pada hasil pengujian hipotesis yang diajukan pada 

model penelitian ini, tidak seluruh hipotesis memiliki hubungan yang signifikan. 

Pembahasan dari hasil pengujian masing-masing hipotesis penelitian dibahas pada sub-

bab di bawah ini. 

4.6.1 Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kepuasan Kerja 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa benar terdapat pengaruh positif dan 

signifikan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja. Sehingga dapat dikatakan, 

kepuasan kerja seorang perawat dipengaruhi oleh lingkungan mereka dalam bekerja. 

Faktor lingkungan kerja seperti dukungan dan interaksi yang baik dengan rekan kerja 

dan atasan dapat meningkatkan kepuasan kerja perawat. Hasil penelitian ini didukung 

oleh penelitian Lee & Huang (2011), yang menyatakan jika perusahaan dapat 

menyediakan  lingkungan kerja yang baik, kepuasan kerja karyawan dapat secara efektif 
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ditingkatkan. Sell & Cleal (2011) juga mengungkap hasil penelitian yang serupa, yaitu 

ketika lingkungan kerja dianggap baik, sikap kerja karyawan akan lebih baik dan tingkat 

kepuasan kerja lebih tinggi. 

4.6.2 Pengaruh Kompensasi Finansial terhadap Kepuasan Kerja 

 Hasil penelitian membuktikan bahwa benar terdapat pengaruh positif dan 

signifikan kompensasi finansial terhadap kepuasan kerja. Dapat dikatakan, kompensasi 

finansial yang sesuai ekspektasi perawat dapat meningkatkan kepuasan kerja perawat 

tersebut. Gaji yang dapat memenuhi kebutuhan, tunjangan yang baik dan bonus yang 

sesuai dapat meningkatkan kepuasan kerja seorang perawat. Hasil ini juga selaras dengan 

penelitian Syah (2013) dan Al-zoubi (2012), yang mengungkap bahwa kompensasi 

finansial memberikan pengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja. Semakin 

meningkatnya kompensasi finansial maka kepuasan kerja semakin meningkat. 

4.6.3  Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Komitmen Afektif 

 Hasil penelitian membuktikan bahwa benar terdapat pengaruh positif dan 

signifikan kepuasan kerja terhadap komitmen afektif. Dengan kata lain, seorang perawat 

yang puas terhadap pekerjaannya memiliki komitmen afektif yang lebih kuat terhadap 

rumah sakit tempat ia bekerja. Perawat tersebut akan bangga untuk memberi tahu orang 

lain bahwa ia adalah bagian dari rumah sakit dan ia memiliki perasaan yang kuat 

terhadap rumah sakit tersebut seperti bagian dari keluarga. Hasil penelitian tersebut 

sejalan dengan Suma & Lesha (2013), yang menyatakan bahwa kepuasan kerja memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen afektif. Hasil yang ditemukan dalam 

penelitian Imam et al., (2013) juga menunjukkan bahwa kepuasan memiliki pengaruh 

positif paling besar pada komitemen afektif, dibandingkan dengan dua komponen 

komitmen lainnya. 
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4.6.4 Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Turnover Intention 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan kerja tidak memiliki pengaruh 

terhadap turnover intention. Dengan kata lain, puas atau tidaknya seorang perawat 

terhadap pekerjaannya tidak akan mempengaruhi niatnya untuk pindah unit pada rumah 

sakit, pindah rumah sakit tempat ia bekerja ataupun berhenti dari profesinya sebagai 

perawat. Walaupun perawat tersebut menyukai dan puas dengan pekerjaanya, senang 

bekerja pada rumah sakit tempat ia bekerja sekarang, tidak menutup kemungkinan 

adanya indikasi turnover intention pada perawat yang bersangkutan. Pernyataan tersebut 

sesuai dengan penelitian Mosadeghrad (2008) dan Lee & Huang (2011), yang 

menyatakan bahwa kepuasan kerja tidak memiliki pengaruh terhadap turnover intention. 

Hal tersebut dapat terjadi karena faktor demografi, dari data profil responden dapat 

dilihat bahwa 98% responden adalah wanita, 63% berusia < 28 tahun, 45% berstatus 

menikah, 91% berpendidikan D3, dan 76% bekerja < 6 tahun di RSIA Hermina. Apabila 

melihat pada alasan turnover yang telah dicatat bagian personalia RSIA Hermina, 

perawat wanita yang telah menikah cenderung akan keluar dengan alasan masalah 

keluarga, sementara perawat yang masih muda dengan lama kerja < 6 tahun cenderung 

untuk mencari pekerjaan baru yang lebih sesuai dengan keinginan mereka, dan perawat 

dengan tingkat pendidikan D3 merasa dengan sekolah lagi/tingkat pendidikan yang lebih 

tinggi dapat mendukung mereka untuk mendapat manfaat yang juga lebih besar. 

Pernyataan tersebut selaras dengan penelitian Udo (2006), yang mengungkapkan bahwa 

faktor usia dan tingkat akademis juga mempengaruhi turnover intention perawat. 
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4.6.5 Pengaruh Komitmen Afektif terhadap Turnover Intention 

 Hasil penelitian menunjukkan komitmen afektif memiliki pengaruh positif 

terhadap turnover intention. Dengan kata lain, turnover intention seorang perawat 

dipengaruhi oleh komitmen afektif yang dimiliki perawat tersebut. Seorang perawat yang 

berniat untuk pindah unit/rumah sakit dan berhenti dari profesi perawat akan 

mengurungkan niatnya apabila mereka memiliki perasaan yang kuat pada rumah sakit 

tempatnya bekerja. Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian Lee & Huang (2011) 

dan Mardiana (2012), yang menyatakan bahwa komitmen afektif memiliki pengaruh 

negatif terhadap turnover intention. Pengaruh komitmen afektif sangat penting bagi 

perawat rumah sakit, karena kepuasan kerja secara tidak langsung mempengaruhi 

turnover intention melalui komitmen afektif. Indikasi turnover intention pada perawat 

tidak akan  muncul, apabila rumah sakit secara efektif dapat meningkatkan komitmen 

afektif mereka. 

4.7 Implikasi Manajerial  

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi 

turnover intention pada perawat. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa lingkungan 

kerja dan kompensasi finansial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan kerja perawat. Selanjutnya kepuasan kerja sendiri memiliki pengaruh positif 

terhadap komitmen afektif. Akan tetapi, kepuasan kerja tidak memiliki pengaruh 

terhadap turnover intention perawat. Terakhir, turnover intention perawat dipengaruhi 

oleh komitmen afektif. 

 Berdasarakan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat 

diberikan implikasi manajerial untuk RSIA Hermina Bogor, selaku objek pada penelitian 
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turnover intention ini. Berikut beberapa implikasi yang dapat diberikan kepada pihak 

manajemen RSIA Hermina Bogor. 

1 Berdasarkan data hasil penyebaran kuesioner, indikator LK5 “saya dapat 

mengambil keputusan sendiri untuk melakukan tugas-tugas di tempat kerja 

saya” memiliki mean yang paling rendah diantara indikator Lingkungan 

Kerja lainnya, yaitu sebesar 4,56. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata 

responden memilih skala kecil untuk indikator tersebut. Apabila dilihat dari 

deskripsi pekerjaan seorang perawat, data hasil kuesioner ini dirasa tepat, 

karena seorang perawat harus mengkoordinasikan setiap tugas yang mereka 

lakukan kepada sesama perawat ataupun kepada dokter. Perawat primer dan 

associate tidak dapat mengambil keputusan sendiri untuk tugas yang sedang 

mereka lakukan, kecuali untuk kepala ruangan yang bertugas menjadi 

konsultan dan pengendali mutu para perawat. RSIA Hermina perlu 

memastikan apakah kepala ruangan benar dapat mengambil keputusan 

sendiri untuk melakukan tugas-tugas mereka, atau masih terhalang jalur 

birokrasi yang terlalu panjang.  

2 Berdasarkan data hasil penyebaran kuesioner, indikator KF1 “gaji saya dapat 

memenuhi kebutuhan saya” memiliki mean yang paling rendah diantara 

indikator Kompensasi Finansial lainnya, yaitu sebesar 3,68. Hal ini 

menunjukkan bahwa rata-rata responden memilih skala kecil untuk indikator 

tersebut. Oleh karena itu, RSIA Hermina perlu memastikan kembali apakah 

gaji yang telah diberikan untuk para perawat sudah sesuai dan dapat 

memenuhi kebutuhan mereka atau belum.  
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3 Berdasarkan data hasil penyebaran kuesioner, indikator KK2 “secara umum, 

saya puas dengan pekerjaan saya” memiliki mean yang paling rendah 

diantara indikator Kepuasan Kerja lainnya, yaitu sebesar 4,55. Hal ini 

menunjukkan bahwa rata-rata responden memilih skala kecil untuk indikator 

tersebut. Oleh karena itu, RSIA Hermina perlu memperhatikan dan 

memastikan kepuasan kerja para perawat. 

4 Berdasarkan data hasil penyebaran kuesioner, indikator KA3 “saya merasa 

seperti “bagian dari keluarga”di organisasi saya” memiliki mean yang paling 

rendah diantara indikator Komitmen Afektif  lainnya, yaitu sebesar 4,22. Hal 

ini menunjukkan bahwa rata-rata responden memilih skala kecil untuk 

indikator tersebut. Oleh karena itu, RSIA Hermina perlu memastikan 

keterikatan perawat dengan organisasi. Apabila perawat telah merasa 

menjadi bagian dari organisasi, mereka akan bersedia untuk mengajukan 

upaya atas nama perusahaan.  

5 Berdasarkan data hasil penyebaran kuesioner, indikator TI2 “saya berniat 

untuk pindah rumah sakit tempat  saya bekerja” memiliki mean yang paling 

tinggi diantara indikator Turnover Intention lainnya, yaitu sebesar 4,24. Hal 

ini menunjukkan bahwa terdapat peluang munculnya Turnover Intention 

diantara para responden. Oleh karena itu, RSIA Hermina perlu meyakinkan 

dan menjaga agar para perawat untuk tidak pindah rumah sakit tempat 

mereka bekerja.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

turnover intention perawat. Hasil analisis data yang dilakukan dengan menggunakan 

analisis SEM menunjukkan bahwa terdapat hipotesis yang tidak terbukti memiliki 

korelasi dan terdapat pula hipotesis yang terbukti memiliki korelasi yang signifikan. 

Dengan menggunakan studi penelitian turnover intention perawat pada RSIA Hermina, 

Bogor diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 

1. Lingkungan kerja terbukti berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja perawat 

RSIA Hermina, Bogor. 

2. Kompensasi finansial terbukti berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja 

perawat RSIA Hermina, Bogor. 

3. Kepuasan kerja terbukti berpengaruh positif terhadap komitmen afektif perawat 

RSIA Hermina, Bogor. 

4. Kepuasan kerja terbukti tidak berpengaruh terhadap turnover intention  perawat 

RSIA Hermina, Bogor.  

5. Komitmen afektif terbukti berpengaruh negatif terhadap turnover intention 

perawat RSIA Hermina, Bogor. 
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5.2 Saran  

 Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, tentunya dalam penelitian ini 

terdapat keterbatasan yang dapat dikembangkan pada penelitian selanjutnya. Oleh karena 

itu,  peneliti memberikan saran baik bagi RSIA Hermina Bogor maupun untuk penelitian 

selanjutnya.  

 1. Sebagai penyedia layanan jasa kesehatan RSIA Hermina perlu mengontrol 

 turnover, khususnya pada perawat sebagai tenaga kesehatan yang mendominasi 

 rumah sakit agar tidak mengganggu kinerja organisasi. RSIA Hermina dapat 

 mengontrol turnover dengan meminimalisir munculnya indikasi turnover 

 intention. Dari hasil penelitian, komitmen afektif memiliki pengaruh signifikan 

 negatif terhadap turnover intention. Dengan begitu, untuk mencegah munculnya 

 turnover intention pada perawat, RSIA Hermina perlu  meningkatkan komitmen 

 afektif perawat terhadap organisasi. Untuk meningkatkan komitmen afektif, 

 penelitian ini juga membuktikan bahwa kepuasan kerja memiliki pengaruh 

 signifikan positif terhadap komitmen afektif. Semakin puas seorang perawat 

 terhadap pekerjaan mereka, maka akan muncul rasa keterikatan emosional 

 terhadap organisasi. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan RSIA Hermina 

 untuk meningkatkan kepuasan kerja perawat berdasarkan penelitian ini. Pertama, 

 memastikan lingkungan kerja perawat dapat mendukung pekerjaan mereka, 

 dengan begitu perawat akan menghasilkan kinerja yang baik dan perawat pun 

 akan merasa puas dengan pekerjaan mereka. Kedua, memastikan kompensasi 

 finansial yang diberikan apakah telah sesuai dan dapat memenuhi kebutuhan para 

 perawat. Kompensasi finansial merupakan salah satu pertimbangan utama 
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 seseorang saat memilih sebuah pekerjaan, dan merupakan faktor yang 

 mempengaruhi kepuasan kerja perawat. 

 2. Untuk penelitian selanjutnya, dapat dipertimbangkan penelitian serupa pada 

 industri jasa selain jasa kesehatan untuk mengetahui apakah fenomena yang sama 

 juga terjadi pada industri jasa lain. Selain itu, faktor yang mempengaruhi 

 turnover intention juga dapat dikembangkan sehingga dapat menghasilkan 

 penelitian yang variatif dengan temuan–temuan baru.  
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LAMPIRAN 

Lampiran 1: Kuesioner Penelitian 

Turnover Intention pada Perawat 

Responden Yth. 

Saya Sarah Jehan mahasiswi jurusan manajemen STIE Indonesia Banking 

School, mengharapkan dan memohon partisipasi saudara/i untuk mengisi kuesioner 

dibawah ini. Saat ini saya sedang melakukan penelitian tugas akhir yang berjudul 

“Analisa Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Turnover Intention pada Perawat RSIA 

Hermina Bogor”. Tujuan penyebaran kuesioner ini untuk dapat memberikan pandangan  

mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi Turnover Intention. Pernyataan dan data 

dari setiap responden hanya akan digunakan untuk keperluan penelitian semata dan 

diolah menggunakan kaidah keilmuan yang komprehensif serta sangat dijaga 

kerahasiaannya. Oleh karena itu, saya harapkan jawaban yang sebenar-benarnya sesuai 

dengan pengalaman yang dirasakan sehari-hari. Atas waktu dan partisipasi Anda, saya 

ucapkan terimakasih. 

Apakah Anda bekerja sebagai perawat pada RSIA Hermina Bogor setidaknya 

dalam kurun waktu 9 bulan atau lebih? 

a. Ya                                                          b. Tidak* 

* Jika “Tidak”, Anda tidak perlu melanjutkan kuesioner ini. 

Profil Responden 

1. Jenis Kelamin             : a. Pria                    b. Wanita  

2. Status Pernikahan       : a. Lajang               b. Menikah  

3. Usia                            : ................. Tahun 

4. Lama Bekerja             : ................. Bulan/Tahun 

5. Pendidikan Terakhir   : a. SMA/Sederajat                                  c. S1/ Sederajat 

                                                  b. D3/Sederajat                                      d. S2/Sederajat 

6. Unit                            : ................. 
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7. Gaji per Bulan            : a. Rp 2.000.000,- s/d Rp 3.000.000,-      

                                                  b. Rp 3.000.001,- s/d Rp 4.000.000,-      

                                                  c. Rp 4.000.001,- s/d Rp 5.000.000,- 

                                                  d. > Rp 5.000.000,- 

Petunjuk: Berikut terdapat serangkaian pernyataan. Berikan tanda (X) atau (√) pada 

kolom pilihan yang paling sesuai dengan perasaan dan pemahaman Anda. Penilaian yang 

semakin ke kanan menandakan sangat setuju (SS) sedangkan penilaian yang semakin ke 

kiri menandakan sangat tidak  setuju (STS). 

    1 = Sangat Tidak Setuju                            4 = Netral 7 = Sangat Setuju 

    2 = Tidak Setuju                                        5 = Cukup Setuju 

    3 = Kurang Setuju                                     6 = Setuju 

No.  Indikator Pernyataan STS                                          SS 

1 Saya mendapat dukungan dari rekan kerja 
(perawat, dokter, karyawan) saya di tempat 
kerja. 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Saya mendapat dukungan dari atasan 
(manager bid. keperawatan, kaperu) saya di 
tempat kerja. 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Saya memiliki interaksi yang baik dengan 
rekan kerja (perawat, dokter, karyawan) di 
tempat saya bekerja. 

1 2 3 4 5 6 7 

4 Saya memiliki interaksi yang baik dengan 
atasan (manager bid. keperawatan, kaperu) 
di tempat saya bekerja. 

1 2 3 4 5 6 7 

5 Saya dapat mengambil keputusan sendiri 
untuk melakukan tugas-tugas di tempat 
kerja saya. 

1 2 3 4 5 6 7 

6 Di tempat saya bekerja, saya memiliki 
peralatan yang diperlukan untuk 
memfasilitasi pekerjaan saya. 

1 2 3 4 5 6 7 
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No.  Indikator Pernyataan STS                                          SS 

7 Tempat saya bekerja, menyediakan pakaian 
yang sesuai dan dapat memfasilitasi 
pekerjaan saya. 

1 2 3 4 5 6 7 

8 Tempat saya bekerja, menyediakan 
lingkungan kerja yang sehat dan sesuai 
dengan standar ketentuan yang berlaku. 

1 2 3 4 5 6 7 

9 Gaji saya dapat memenuhi kebutuhan saya 1 2 3 4 5 6 7 

10 Tunjangan kerja saya sangat baik 1 2 3 4 5 6 7 

11 

 

Saya menerima bonus tambahan saat saya 
mengerjakan pekerjaan tambahan 1 2 3 4 5 6 7 

12 Secara umum, saya menyukai pekerjaan 
saya 1 2 3 4 5 6 7 

13 Secara umum, saya puas dengan pekerjaan 
saya 1 2 3 4 5 6 7 

14 Secara umum, saya senang bekerja di 
RSIA Hermina 

1 2 3 4 5 6 7 

15 Saya bangga untuk memberitahu orang lain 
bahwa saya adalah bagian dari RSIA 
Hermina 

1 2 3 4 5 6 7 

16 Saya memiliki perasaan yang kuat untuk 
organisasi ini  1 2 3 4 5 6 7 

17 Saya merasa seperti "bagian dari keluarga" 
di organisasi saya  1 2 3 4 5 6 7 

18 Saya berniat untuk pindah unit pada rumah 
sakit tempat saya bekerja 

1 2 3 4 5 6 7 

19 Saya berniat untuk pindah rumah sakit 
tempat saya bekerja 

1 2 3 4 5 6 7 

20 Saya berniat untuk berhenti dari profesi 
perawat 

1 2 3 4 5 6 7 

Terimakasih atas kesediaan Anda mengisi kuesioner ini  
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Lampiran 2: Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas (Pre-Test) 

 

1. Lingkungan Kerja 

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,791 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 239,624 

Df 28 

Sig. ,000 
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Component Matrix
a 

 Component 

1 2 

LK1 ,823 ,105 

LK2 ,810 ,292 

LK3 ,863 -,260 

LK4 ,807 -,446 

LK5 ,552 ,756 

LK6 ,920 -,241 

LK7 ,849 -,377 

LK8 ,668 ,577 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

a. 2 components extracted. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,914 8 

 

 
2. Kompensasi Finansial 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,672 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 35,204 

Df 3 

Sig. ,000 

 
 

Anti-image Matrices 

 KF1 KF2 KF3 

Anti-image Covariance 

KF1 ,660 -,159 -,076 

KF2 -,159 ,372 -,260 

KF3 -,076 -,260 ,406 

Anti-image Correlation 

KF1 ,825a -,322 -,146 

KF2 -,322 ,623a -,670 

KF3 -,146 -,670 ,644a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2,240 74,659 74,659 2,240 74,659 74,659 

2 ,529 17,648 92,307    
3 ,231 7,693 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
 

Component Matrix
a 

 Component 

1 

KF1 ,788 

KF2 ,911 

KF3 ,889 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,821 3 

 
 

3. Kepuasan Kerja 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,744 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 53,143 

Df 3 

Sig. ,000 
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Anti-image Matrices 

 KK1 KK2 KK3 

Anti-image Covariance 

KK1 ,306 -,179 -,119 

KK2 -,179 ,300 -,126 

KK3 -,119 -,126 ,410 

Anti-image Correlation 

KK1 ,719a -,592 -,335 

KK2 -,592 ,714a -,358 

KK3 -,335 -,358 ,816a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2,514 83,805 83,805 2,514 83,805 83,805 

2 ,296 9,854 93,659    
3 ,190 6,341 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
 

Component Matrix
a 

 Component 

1 

KK1 ,925 

KK2 ,927 

KK3 ,893 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,903 3 
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4. Komitmen Afektif 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,751 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 93,376 

Df 3 

Sig. ,000 
 
 

Anti-image Matrices 

 KA1 KA2 KA3 

Anti-image Covariance 

KA1 ,159 -,026 -,089 

KA2 -,026 ,198 -,083 

KA3 -,089 -,083 ,112 

Anti-image Correlation 

KA1 ,768a -,148 -,668 

KA2 -,148 ,819a -,558 

KA3 -,668 -,558 ,683a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
 
 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2,769 92,287 92,287 2,769 92,287 92,287 

2 ,158 5,258 97,546    
3 ,074 2,454 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 
 

Component Matrix
a 

 Component 

1 

KA1 ,958 

KA2 ,949 

KA3 ,975 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

Analisis faktor..., Sarah Jehan, Ma.-IBS, 2015



 

97 
 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,958 3 

 
 

5. Turnover Intention 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,749 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 74,786 

Df 3 

Sig. ,000 

 
 

Anti-image Matrices 

 TI1 TI2 TI3 

Anti-image Covariance 

TI1 ,206 -,126 -,053 

TI2 -,126 ,171 -,103 

TI3 -,053 -,103 ,294 

Anti-image Correlation 

TI1 ,741a -,668 -,217 

TI2 -,668 ,692a -,459 

TI3 -,217 -,459 ,837a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2,673 89,094 89,094 2,673 89,094 89,094 

2 ,218 7,252 96,346    
3 ,110 3,654 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrix
a 

 Component 

1 

TI1 ,946 

TI2 ,960 

TI3 ,925 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,938 3 
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Lampiran 3: Measurement Model Fit 
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Lampiran 4: Struktural Overall Model Fit 
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Lampiran 5: Assessment of Normality  

 

Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. 
TI3 1,000 7,000 -,029 -,120 -1,443 -2,945 
TI2 1,000 7,000 -,201 -,819 -1,508 -3,078 
TI1 1,000 7,000 -,051 -,208 -1,468 -2,996 
KA3 1,000 7,000 -,307 -1,255 -,303 -,618 
KA2 1,000 7,000 -,182 -,741 -,457 -,933 
KA1 1,000 7,000 -,286 -1,169 -,440 -,897 
KK3 2,000 7,000 -,065 -,267 ,788 1,608 
KK2 1,000 7,000 -,781 -3,188 ,759 1,550 
KK1 2,000 7,000 -,433 -1,768 ,350 ,714 
KF3 1,000 7,000 -,839 -3,426 ,272 ,555 
KF2 2,000 6,000 -,524 -2,141 -,270 -,551 
KF1 1,000 6,000 -,619 -2,528 ,394 ,803 
LK8 1,000 7,000 -,789 -3,223 ,149 ,304 
LK7 1,000 7,000 -,633 -2,585 -,489 -,998 
LK6 1,000 7,000 -,308 -1,257 -,770 -1,572 
LK4 1,000 7,000 -,684 -2,791 -,172 -,351 
LK3 1,000 7,000 -,339 -1,384 -,547 -1,116 
LK2 1,000 7,000 -1,077 -4,396 1,614 3,294 
LK1 1,000 7,000 -1,134 -4,628 ,167 ,340 
Multivariate      29,732 5,262 
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Lampiran 6: Standardized Regression Weights 

 

   Estimate 
LK3 <--- Lingkungan_Kerja ,866 
LK4 <--- Lingkungan_Kerja ,821 
LK6 <--- Lingkungan_Kerja ,939 
KF1 <--- Kompensasi_Finansial ,757 
KF2 <--- Kompensasi_Finansial ,840 
KF3 <--- Kompensasi_Finansial ,894 
KK1 <--- Kepuasan_Kerja ,774 
KK2 <--- Kepuasan_Kerja ,828 
KK3 <--- Kepuasan_Kerja ,854 
KA1 <--- Komitmen_Afektif ,915 
KA2 <--- Komitmen_Afektif ,714 
KA3 <--- Komitmen_Afektif ,948 
TI1 <--- Turnover_Intention ,870 
TI2 <--- Turnover_Intention ,839 
TI3 <--- Turnover_Intention ,752 
LK1 <--- Lingkungan_Kerja ,691 
LK2 <--- Lingkungan_Kerja ,675 
LK8 <--- Lingkungan_Kerja ,580 
LK7 <--- Lingkungan_Kerja ,815 
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Lampiran 7: Model Fit Summary (Overall Model Fit) 

Notes for Model (Default model) 

Computation of degrees of freedom (Default model) 

Number of distinct sample moments: 190 
Number of distinct parameters to be estimated: 43 

Degrees of freedom (190 - 43): 147 

Result (Default model) 

Minimum was achieved 
Chi-square = 309,502 
Degrees of freedom = 147 
Probability level = ,000 

 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 
Default model 43 309,502 147 ,000 2,105 
Saturated model 190 ,000 0   
Independence model 19 1467,294 171 ,000 8,581 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 
Default model ,203 ,773 ,706 ,598 
Saturated model ,000 1,000   
Independence model ,765 ,312 ,236 ,281 

Baseline Comparisons 

Model NFI 
Delta1 

RFI 
rho1 

IFI 
Delta2 

TLI 
rho2 CFI 

Default model ,789 ,755 ,877 ,854 ,875 
Saturated model 1,000  1,000  1,000 
Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 
Default model ,860 ,678 ,752 
Saturated model ,000 ,000 ,000 
Independence model 1,000 ,000 ,000 
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NCP 

Model NCP LO 90 HI 90 
Default model 162,502 115,798 216,965 
Saturated model ,000 ,000 ,000 
Independence model 1296,294 1177,683 1422,340 

FMIN 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 
Default model 3,126 1,641 1,170 2,192 
Saturated model ,000 ,000 ,000 ,000 
Independence model 14,821 13,094 11,896 14,367 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 
Default model ,106 ,089 ,122 ,000 
Independence model ,277 ,264 ,290 ,000 

AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 
Default model 395,502 417,274 507,524 550,524 
Saturated model 380,000 476,203 874,982 1064,982 
Independence model 1505,294 1514,914 1554,792 1573,792 

ECVI 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 
Default model 3,995 3,523 4,545 4,215 
Saturated model 3,838 3,838 3,838 4,810 
Independence model 15,205 14,007 16,478 15,302 

HOELTER 

Model HOELTER 
.05 

HOELTER 
.01 

Default model 57 61 
Independence model 14 15 
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Lampiran 8: Regression Weights 

 

   Estimate S.E. C.R. P Label 
Kepuasan_Kerja <--- Lingkungan_Kerja ,235 ,073 3,244 ,001  
Kepuasan_Kerja <--- Kompensasi_Finansial ,250 ,115 2,172 ,030  
Komitmen_Afektif <--- Kepuasan_Kerja 1,226 ,181 6,771 ***  
Turnover_Intention <--- Komitmen_Afektif -,555 ,238 -2,334 ,020  
Turnover_Intention <--- Kepuasan_Kerja ,665 ,408 1,630 ,103  
LK3 <--- Lingkungan_Kerja 1,099 ,136 8,066 ***  
LK6 <--- Lingkungan_Kerja 1,173 ,136 8,633 ***  
KF1 <--- Kompensasi_Finansial 1,000     
KF2 <--- Kompensasi_Finansial 1,114 ,136 8,192 ***  
KF3 <--- Kompensasi_Finansial 1,692 ,203 8,326 ***  
KK1 <--- Kepuasan_Kerja 1,000     
KK2 <--- Kepuasan_Kerja 1,122 ,136 8,245 ***  
KK3 <--- Kepuasan_Kerja 1,088 ,128 8,478 ***  
KA1 <--- Komitmen_Afektif 1,000     
KA2 <--- Komitmen_Afektif ,723 ,083 8,755 ***  
KA3 <--- Komitmen_Afektif ,958 ,066 14,585 ***  
TI1 <--- Turnover_Intention 1,000     
TI2 <--- Turnover_Intention ,969 ,111 8,752 ***  
TI3 <--- Turnover_Intention ,859 ,106 8,104 ***  
LK1 <--- Lingkungan_Kerja 1,000     
LK2 <--- Lingkungan_Kerja ,697 ,110 6,353 ***  
LK8 <--- Lingkungan_Kerja ,633 ,115 5,495 ***  
LK7 <--- Lingkungan_Kerja 1,068 ,141 7,591 ***  
LK4 <--- Lingkungan_Kerja ,960 ,126 7,642 ***  
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Curriculum Vitae 
P E R S O N A L  D E T A I L S  

 
 Full Name     : Sarah Jehan  

 Address      : Jl. Tanjung 9 blk E/10, Tj. Barat, Jagakarasa 

                          South Jakarta, 12530 

 Cell Phone      : 08569879992 

 Place of Birth  : Jakarta 

 Date of Birth   : October 31st 1992 

 Sex                 : Female 

 Religion      : Islam 

 Email               : sarahjehan@hotmail.com  

B A S I C  S K I L L S 

 Able to oprate Ms. Office  
 Able to speak English 

F O R M A L  E D U C A T I O N 

 1995 - 1996 : Playgroup Prapanca, Jakarta 

 1996 - 1998 : TK Islam Al-ikhlas, Jakarta  
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 1998 - 2004 : SD Islam Al-ikhlas, Jakarta  

 2004 - 2007 : SMP Islam Al-ikhlas, Jakarta  

 2007 - 2010 : SMA Negeri 82, Jakarta  

 2010 - Now : STIE Indonesia Banking School, Jakarta             
(Human Resources Management) 

I N F O R M A L  E D U C A T I O N  

 LBPP-LIA Fatmawati, 2005 – 2007 

 LBB Salemba Prima, 2009 - 2010  

 George Mansion University 2010 – 2012 

I N T E R N S H I P  E X P E R I E N C E  

 BPR Karangploso Malang, 2011  

 Bank Indonesia Jember, 2012 

 Pertamina Lubricants, 2014 

C E R T I F I C A T E  

 Smart Character Building and Outbond Training, 2009  

 Service Excellent Training, 2010  

 Customer Service Training, 2011  

 Credit Analysis Training, 2012 

 Research Metodology Training, 2014 

 Basic Treasury Training, 2014 

 Trade Financing Training, 2014 

 O R G A N I Z A T I O N  E X P E R I E N C E  

 LO “ALIX Futsal Talent Festival”, 2005 

 Committee of “Kresikars 2008” 
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 Huting division of photography, 2009-2010 

 Committee of Business Competition STIE IBS, 2010  

 Committee of Management In Movement, 2011  

 Committee of Business Competition STIE IBS, 2012 

 Committee of Campus Debate Challenge, 2012 

 Committee of Super Cup V, 2012 

 Secretary of Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen 

2011/2012 

C E R T I F I C A T E D  A C T I V I T I E S 

 Participant of Program Orientasi Mahasiswa STIE IBS, 2010  

 Participant of National Banking Forum STIE IBS, 2010  

 Participant of “BATPRO” STIE IBS, 2011  

 Participant of Company Visit, 2012 

 Participant of “Otoritas Jasa Keuangan”, 2013 

 Participant of “Accounting Goes to IBS”, 2013 

 Participant of Islamic Economic Study Club, 2013 

 Participant of “Branding Advantages”, 2013 

 Participant of “Rindam” 2014 

A C H I E V E M E N T S 

 Best reader of Al-qur’an juz 20 group, 2004 
 1st Winner of English Drama Performance, 2005 
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