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MOTTO 

 

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 

selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 

yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap (Q.S Al-Insyirah 6-

8). 

 

Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua (Aristoteles). 

 

Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena 

didalam mencoba itulah kita menemukan dan membangun kesempatan untuk 

berhasil (Mario Teguh). 

 

Jangan pernah menunggu waktu besok untuk menyelesaikan sesuatu karena 

waktu tidak akan menunggumu. 

 

Mulailah dengan penuh keyakinan, menjalankan dengan penuh keikhlasan, 

menyelesaikan degan penuh kebahagiaan. 
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INTI SARI 

 

Suryaningsih, Tri, 2018. Keterkaitan antar kepuasan kerja, rotasi 

kerja dan stres peran sebagai penjelas komitmen organisasi di Rumah Sakit 

PKU Muhammadiyah Surakarta. Program Studi S1 Manajemen Rumah 

Sakit. Fakultas Ekonomi. Universitas Setia Budi Surakarta. Pembimbing I 

Nang Among Budiadi, SE., M.Si. Pembimbing II Finisha Mahaestri Noor, 

B.Com., M.P.H. 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat keterkaitan hubungan-hubungan 

antar variabel dan ingin menghasilkan model yang lebih baik dari penelitian 

sebelumnya dengan menggabungkan antara variabel rotasi dan variabel stres 

peran. 

Data diperoleh melalui kuesioner pada karyawan PKU Muhammadiyah 

Surakarta baik medis maupun non medis. Sampel yang digunakan yaitu karyawan 

yang sudah pernah merasakan rotasi kerja. Teknik penyampelan yaitu sampel 

random dengan metode penyampelan two stage cluster sampling tetapi karena 

adanya kendala yang ada di lapangan maka semua itu dijadikan sampel sebanyak 

102 orang. Uji hipotesis dengan menggunakan analisis permodelan Structural 

Equation Modelling (SEM). 

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kepuasan kerja 

berpengaruh positif pada komitmen organisasi karyawan. Stres peran berpengaruh 

negatif pada komitmen organisasi. Stres peran berpengaruh negatif terhadap 

kepuasan kerja. Rotasi kerja berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Rotasi 

kerja berpengaruh positif terhadap komitmen organisasi. Selain itu, rotasi kerja 

berpengaruh negatif terhadap stres peran. 

 

Kata kunci : rotasi kerja karyawan, stres peran, kepuasan kerja dan komitmen 

organisasi. 
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ABSTRACT 

 

Suryaningsih, Tri, 2018. The linkage between job satisfaction, job 

rotation and role stress as a description of organizational commitment at the 

Hospital PKU Muhammadiyah Surakarta. Study Program S1 Hospital 

Management. Faculty of Economics. Setia Budi University Surakarta. 

Advisor I Nang Among Budiadi, SE., M.Sc. Advisor II Finisha Mahaestri 

Noor, B.Com., M.P.H. 

This study aims to examined the relationship among several variables and 

wants to produce a better model of previous research by relating the rotation and 

role stress variables. 

Data obtained through questionnaires on employees of PKU 

Muhammadiyah Surakarta both medical and non medical. Samples used were 

employees who have felt the rotation of work. Sampling technique were a random 

sample with two stage sampling cluster method but because of the existing 

constraints in the field then all the samples of 102 people were used. Hypothesis 

were tested by using Structural Equation Modeling (SEM) modeling analysis. 

The results in this study indicate that job satisfaction has a positive effect 

on organizational commitment of employees. Stress role has a negative effect on 

organizational commitment. Stress role has a negative effect on job satisfaction. 

Work rotation has a positive effect on job satisfaction. Work rotation positively 

affects organizational commitment. In addition, work rotation negatively affects 

the role of stress. 

 

Keywords: employee rotation, role stress, job satisfaction and organizational 

commitment. 
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   BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan rumah sakit di Indonesia sangat pesat, dibuktikan dengan 

munculnya banyak rumah sakit baru. Hal ini menimbulkan persaingan antar 

rumah sakit. Persaingan tersebut dalam berbagai aspek baik itu bangunan fisik 

rumah sakit, kelengkapan sarana dan prasarana, kehandalan petugas medis dan 

non medis, dan masih banyak aspek lainnya. 

Tuntutan organisasi rumah sakit kepada karyawan untuk memberikan 

performa kinerja yang maksimal juga menimbulkan persaingan antar karyawan 

rumah sakit itu sendiri. Agar dapat bersaing maka rumah sakit melakukan strategi 

atau cara untuk menghadapi kemungkinan yang akan terjadi dan perubahan yang 

dihadapi salah satunya dengan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. 

Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki peran penting dalam suatu perusahaan. 

Maka untuk memajukan rumah sakit peran karyawan harus diperhatikan, salah 

satu sikap yang berpengaruh adalah komitmen karyawan terhadap organisasi. 

Komitmen organisasi merupakan salah satu bagian penting sebuah 

organisasi untuk mempercayai nilai dan tujuan organisasi, kesetiaan dengan 

organisasi, kewajiban dan memiliki rasa tetap dengan organisasi (Ho et al., 2009). 

Ada banyak faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi salah satunya adalah 

kepuasan kerja. Menurut Ho et al., (2009) dan Nafei, (2014) menyatakan bahwa 

kepuasan kerja karyawan dapat meningkatkan rasa komitmen organisasi 

1 
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karyawan, apabila kepuasaan karyawan meningkat maka komitmen organisasi 

juga akan meningkat karena karyawan memainkan peran penting dalam kemajuan 

dan peningkatan kualitas sebuah organisasi (Khan, 2014). 

Tingginya tingkat rutinitas dengan resiko kerja memicu munculnya stres 

pada karyawan baik medis maupun non medis. Sehingga muncul variabel yang 

mempengaruhi komitmen organisasi yaitu stres peran. Dalam penelitian Ho et al., 

(2009) menyatakan bahwa stress peran yang dialami seorang karyawan akan dapat 

berpengaruh negatif terhadap kepuasan kerja dan komitmen organisasi. Sehingga 

stres peran yang dialami oleh karyawannya harus diperhatikan oleh organisasi 

terutama pihak rumah sakit. 

Selain stres peran, variabel lain yang bisa mempengaruhi tinggi rendahnya 

komitmen organisasi karyawan adalah rotasi kerja (Ho et al., 2009). Hasil 

penelitian Ho et al., (2009) menyatakan bahwa rotasi pekerjaan bisa berpengaruh 

pada kepuasan kerja dan komitmen organisasi. Menurut Linback and Snowe 

(2000) pada penelitian Nafei (2014) rotasi kerja merupakan kesempatan bagi 

karyawan untuk mendapatkan apresiasi terhadap tujuan organisasi, untuk 

menghasilkan pengetahuan yang lebih luas tentang area fungsional yang berbeda, 

untuk mengembangkan kontak jaringan organisasi dan untuk meningkatkan 

keterampilan karyawan. Rotasi kerja adalah alat yang sangat baik untuk 

meningkatkan motivasi, komitmen dan keterlibatan kerja karyawan yang sangat 

penting untuk kelancaran dan efektifitas sebuah organisasi (Nafei, 2014). 

Dalam penelitian Ho et al., (2009) dijelaskan bahwa komitmen organisasi 

terbentuk oleh beberapa variabel yaitu Rotasi kerja, Stres peran dan kepuasan 
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kerja. Dalam menjelaskan komitmen organisasi pada penelitian Ho et al., (2009) 

model tersebut belum mengaitkan secara langsung bahwa rotasi kerja berpengaruh 

pada stres peran. Sedangkan penelitian menurut Rissen et al., (2002) mengaitkan 

secara langsung bahwa rotasi kerja berpengaruh pada stres peran. Disini ada 

potensi untuk mengaitkan antara rotasi kerja dengan stres peran dalam 

menjelaskan komitmen organisasi. Dalam menjelaskan komitmen organisasi maka 

akan diakomodasi pada model penelitian yang menjelaskan komitmen organisasi 

dan diharapkan dapat lebih memperjelas keterkaitan antar kepuasan kerja, rotasi 

kerja, stres peran dalam menjelaskan komitmen organisasi. 

Komitmen seseorang terhadap organisasi menjadi sebuah isu yang sangat 

penting. Oleh karena itu, seringkali komitmen menjadi salah satu syarat untuk 

memegang suatu jabatan atau posisi yang ditawarkan dalam suatu lowongan 

pekerjaan. Orang yang berkomitmen pasti dia merasa puas dalam bekerja dimana 

kepuasan kerja bisa dipengaruhi oleh rotasi kerja dan stres. Dalam penelitian 

Rissen et al., (2002) meneliti keterkaitan antara rotasi kerja dengan stres yang 

menunjukkan bahwa rotasi kerja dapat mengurangi stres. Berkurangnya stres 

karena adanya rotasi kerja yang sesuai dengan kemampuan dan keahlian pada 

masing-masing karyawan. Namun dalam kenyataannya masih ada karyawan yang 

mengalami stres setelah dirotasi karena tidak sesuai dengan kemampuan.   

 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan studi pustaka yang dilakukan, maka dapat diidentifikasi 

kesenjangan penelitian dimana dalam penelitian sebelumnya (Ho et al., 2009) 

dinyatakan bahwa komitmen organisasi dipengaruhi secara langsung oleh rotasi 
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kerja, kepuasan kerja, dan stres peran. Selain itu, kepuasan kerja juga dipengaruhi 

secara langsung oleh rotasi kerja dan stres peran. Namun dalam penelitian lain 

didapatkan bahwa rotasi kerja berpengaruh pada stres peran (Rissen et al., 2002).  

Dalam penelitian Rissen et al., (2002) meneliti keterkaitan antara rotasi kerja 

dengan stres yang menunjukkan bahwa rotasi kerja dapat mengurangi stres. 

Berkurangnya stres karena adanya rotasi kerja yang sesuai dengan kemampuan 

dan keahlian pada masing-masing karyawan. Namun dalam kenyataannya masih 

ada karyawan yang mengalami stres setelah dirotasi karena tidak sesuai dengan 

kemampuan. Dengan demikian dalam hal ini membuka peluang bagi penelitian 

bisa untuk memasukkan hubungan antara rotasi kerja dan stres peran ke dalam 

model yang akan semakin menjelaskan komitmen organisasi.  

 

C. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka dapat diajukan sejumlah 

pertanyaan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini: 

1. Apakah rotasi kerja karyawan berpengaruh pada kepuasan kerja? 

2. Apakah rotasi kerja karyawan berpengaruh pada komitmen organisasi? 

3. Apakah rotasi kerja karyawan berpengaruh pada stres peran? 

4. Apakah stres peran berpengaruh pada kepuasan kerja karyawan? 

5. Apakah stres peran berpengaruh pada komitmen organisasi karyawan? 

6. Apakah kepuasan kerja berpengaruh pada komitmen organisasi karyawan? 
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D. Tujuan Penelitian 

Dengan adanya pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini yaitu: 

1. Menguji pengaruh hubungan rotasi kerja karyawan pada kepuasan kerja. 

2. Menguji pengaruh hubungan rotasi kerja karyawan pada komitmen organisasi. 

3. Menguji pengaruh hubungan rotasi kerja karyawan pada stres peran. 

4. Menguji pengaruh stres peran pada kepuasan kerja. 

5. Menguji pengaruh stres peran pada komitmen organisasi karyawan. 

6. Menguji pengaruh kepuasan kerja pada komitmen organisasi. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian diharapkan memberi sumbangan baik secara teoritis maupun 

secara praktis bagi pengembangan ipteks. 

1. Kontribusi Teoritis 

Penelitian diharapkan memberi penjelasan secara teoritis tentang  

hubungan antara komitmen organisasi, kepuasan kerja, stres peran, dan rotasi 

kerja. Serta dapat menjelaskan keterkaitan secara langsung hubungan antara rotasi 

kerja dan stres peran yang nantinya dapat memperjelas komitmen organisasi. 

2. Kontribusi Praktis 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi:  

a. Perusahaan mampu membuat strategi mempertahankan komitmen organisasi 

dan kepuasan kerja dari karyawannya karena komitmen organisasi dan 

kepuasan kerja elemen penting di dalam organisasi. 
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b. Bagi pihak lain penelitian diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang akan 

mengkaji lebih lanjut pada bidang yang sama dan sebagai referensi bagi 

penelitian di masa mendatang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Penelitian ini melibatkan tiga kontruks bebas (kepuasan kerja, rotasi kerja, dan 

stres peran) dan satu kontruks terikat (komitmen organisasi). Bab dua ini akan 

membahas setiap kontruks yang terlibat dalam model. 

 

A. Komitmen Organisasi 

Menurut Meyer dan Allen (1991) pada penelitian Nafei (2014) 

menjelaskan bahwa komitmen organisasi adalah perasaan dedikasi terhadap 

organisasi kerja seseorang, kemauan untuk bekerja keras untuk majikannya dan 

niat untuk tetap bersama organisasi itu. Komitmen organisasi sebagai perasaan 

individu yang mana bergantung pada organisasi.  Mowday et al., (1982) 

komitmen organisasi adalah alat efektif, yang mana karyawan mempunyai 

kepentingan dan keterikatan yang kuat untuk organisasi. Komitmen pada 

organisasi yang dimiliki karyawan memiliki tiga jenis: Pertama, kepercayaan 

penerimaan peraturan-peraturan dari sebuah organisasi, kedua, mewujudkan 

tujuan dan ketiga, tetap dengan organisasi. 

Hrebiniak (1972) dan Lambert et al., (2006) dalam Ho et al., (2009) 

menunjukkan bahwa pada dasarnya komitmen organisasi adalah fenomena 

struktural dari transaksi antara individu dan organisasi, dan hasil investasi yang 

tidak dapat dialihkan meningkat seiring berjalannya waktu, anggota enggan untuk 

meninggalkan organisasi karena gaji, status, posisi, dan persahabatan antar rekan. 

Penelitian Bushra et al., (2011) komitmen organisasi sangat penting karena 

7 
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pekerja yang berkomitmen memiliki sedikit niat untuk berhenti bekerja, kurang 

sering absen dan bermotivasi tinggi untuk tampil di tingkat lanjut. 

Shaw (2003) dalam penelitian Bushra et al., (2011) menyatakan ada tiga 

dimensi dari komitmen organisasi yaitu: 

a. Komitmen Afektif. Komitmen Afektif adalah keterlibatan positif, tulus, dan 

sepenuh hati dari karyawan untuk organisasi. 

b. Komitmen Berkelanjutan. Komitmen Berkelanjutan adalah komitmen yang 

didasari atas manfaat spesifik yang diterima karyawan, misalnya: pensiun, 

asuransi, tunjangan kesehatan, dan lainnya. 

c. Komitmen Normatif. Komitmen Normatif adalah Komitmen karyawan yang 

didasari atas standar etika atau norma sosial. 

 

B. Kepuasan Kerja 

Locke (1976) dalam Yousef (2017) mendefinisikan kepuasan kerja sebagai 

keadaan emosi positif dan menyenangkan yang dihasilkan dari apresiasi seseorang 

terhadap pekerjaan atau pengalamannya sendiri. Chepkosgey et al., (2015) 

kepuasan kerja adalah terminologi yang digunakan untuk menggambarkan apakah 

karyawan merasa puas dan dalam pemenuhan kebutuhan karyawan di tempat 

kerja ini adalah faktor motivasi kerja, prestasi kerja karyawan dan semangat 

positif kerja karyawan di tempat kerja. 

Judge dan Bono (2001); Best dan Thurston (2004) dalam Nafei (2014) 

membagi kepuasan kerja karyawan menjadi 2 jenis yaitu: 
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a. Kepuasan Internal. Kepuasan Internal adalah kesempatan untuk menunjukan 

kemampuan, rasa prestasi yang diperoleh dari pekerjaan, nilai-nilai etis dari 

pekerjaan, kesempatan untuk memberikan layanan. 

b. Kepuasan Eksternal. Kepuasan Eksternal adalah kepuasan atas konten 

pekerjaan, gaji, saluran yang tidak terhalang untuk promosi, lingkungan kerja 

dan peralatan. 

Nelson dan Quick (2009) dalam penelitian Mohammed dan Eleswed 

(2013) kepuasan kerja didefinisikan sebagai sesuatu yang menyenangkan atau 

keadaan emosional positif yang dihasilkan dari penilaian pekerjaan atau 

pengalaman kerja seseorang. Kepuasan kerja adalah kumpulan perasaan dan 

kepercayaan yang dimiliki orang tentang pekerjaan mereka saat ini (Mohammed 

dan Eleswed, 2013). Mir et al., (2017) mendefinisikan kepuasan kerja sebagai 

sikap dan perasaan terhadap pekerjaan seseorang. Talachi et al., (2014) 

mendefinisikan bahwa kepuasan kerja mengacu pada keinginan atau perasaan 

positif yang dimiliki seseorang terhadap pekerjaannya.  

Comm dan Mathaisel (2000) dalam Mohammed dan Eleswed (2013) 

menemukan bahwa kepuasan kerja dipengaruhi oleh tingkat gaji dan kinerja, 

manfaat karyawan, pelatihan, rekruitmen, keadaan kurva pembelajaran, penurunan 

dalam basis klien, desain pekerjaan, kepuasan hidup, otonomi, kepuasan 

pertumbuhan, kepuasan dengan rekan kerja, kepuasan dengan atasan dan 

kepuasan pelanggan. Orang yang memiliki kepuasan kerja lebih tinggi, akan lebih 

loyal kepada atasannya dan lebih menyukai pekerjaannya. Kepuasan kerja juga 

didefinisikan sebagai perasaan individu dari pekerjaan sendiri dan sikap positif 



10 
 

terhadap pekerjaannya. Ketika seorang karyawan merasa puas dengan 

pekerjaannya, karyawan tersebut menjadi lebih berkomitmen dalam organisasi. 

Oleh karena itu, bisa diajukan hipotesis bahwa: 

H 1 : Kepuasan kerja karyawan berpengaruh positif pada komitmen organisasi. 

 

C. Stres Peran 

Nafei (2014) mendefinisikan stres sebagai ketidakmampuan untuk 

mengatasi tekanan dalam pekerjaan, karena ketidaksesuaian antara kemampuan 

seseorang dan kemampuan pekerjaannya. Piko, 2006; Chang, et al., 2009 dalam 

Nafei (2014) Stres peran ada tiga tipe yaitu: 

a. Konflik Peran. Konflik Peran didefinisikan sebagai keadaan simultan dari dua 

(atau lebih) menetapkan tekanan yang sesuai dengan seseorang akan membuat 

kepatuhan lebih sulit dengan yang lain. 

b. Ambiguitas Peran. Ambiguitas Peran didefinisikan sebagai tingkat 

ketidakjelasan, ambiguitas, atau ketidakjelasan harapan yang diinginkan 

menciptakan kesulitan bagi seseorang untuk memenuhi persyaratan. Peran 

ambiguitas terjadi saat seseorang tidak memiliki akses terhadap informasi 

yang cukup untuk menjalankan perannya sebagai pegawai pelayanan secara 

memadai. 

c. Peran beban yang berlebihan. Peran beban yang berlebihan sebagai sejauh 

mana waktu dan sumber daya dirasa tidak cukup untuk memenuhi harapan 

komitmen dan kewajiban untuk memenuhi suatu peran.  

Larson, 1987; Callaghan dan Field, 1991 dalam Chang et al., (2003) 

menyatakan karyawan yang mengalami stres memiliki tingkat ketidakhadiran 
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yang lebih tinggi, kepuasan kerja yang lebih rendah dan lebih cenderung dengan 

sukarela meninggalkan organisasi tersebut. Kumar dan Pragadeeswaran (2011) 

menyatakan bahwa efek jangka panjang dari stres termasuk hasil psikologis 

seperti kecemasan dan depresi. Menurut Beheshtifar et al., (2011) ada lima 

sumber stres yaitu jenis pekerjaan, peran karyawan dalam organisasi, 

pengembangan karir, hubungan di tempat kerja, ataupun struktur organisasi dan 

iklim. Dalam penelitian sebelumnya Ho et al., (2009) menyatakan bahwa stres 

peran berpengaruh negatif terhadap kepuasan kerja dan komitmen organisasi. 

Begitu juga dengan penelitian menurut Nafei (2014) menyatakan bahwa stres 

peran berpengaruh negatif terhadap kepuasan kerja dan komitmen organisasi. 

Oleh karena itu, dapat diusulkan hipotesis bahwa: 

H 2 : Stress peran berpengaruh negatif pada komitmen organisasi. 

H 3 : Stress peran berpengaruh  negatif pada kepuasan kerja karyawan. 

 

D. Rotasi Kerja 

Nafei (2014) menyatakan  rotasi kerja melibatkan peralihan karyawan 

secara periodik dari satu tugas ke tugas lain dimana setiap tugas memerlukan 

keterampilan dan tanggung jawab yang berbeda. Rotasi kerja adalah sebagai suatu 

pemindahan karyawan dari satu unit kerja ke unit kerja yang lain. 

Jorgensen et al., (2005)  rotasi kerja dianggap sebagai metode desain 

pekerjaan yang membiarkan karyawan untuk mempelajari keterampilan kerja dari 

departemen yang berbeda, menghilangkan kelelahan karyawan penyebab dari 

tugas pekerjaan yang membosankan dengan mengubah tugas seperti itu, tantangan 
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dari tugas baru dapat mendorong semangat yang besar karyawan sekali lagi, dan 

memperbaiki semangat karyawan untuk meningkatkan output. 

Jorgensen et al., (2005) dalam Kaymaz (2010)  mendefinisikan rotasi kerja 

sebagai suatu pekerjaan dengan tugas-tugas yang berbeda atau dalam posisi yang 

berbeda untuk periode waktu tertentu secara terencana menggunakan transfer 

lateral bertujuan untuk memungkinkan karyawan mendapatkan berbagai 

pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi. Selain itu tujuan rotasi kerja adalah 

untuk memperluas pengalaman dengan memindahkan orang dari pekerjaan ke 

pekerjaan atau departemen ke departemen (Chepkosgey et al., 2015). 

Penelitian Armstrong (2012) dalam penelitian Chepkosgey et al., (2015) 

mendefinisikan rotasi kerja adalah sistem dimana karyawan bekerja pada beberapa 

pekerjaan dalam sebuah organisasi yang melakukan setiap pekerjaan untuk waktu 

yang relatif singkat. Rotasi kerja melibatkan pergerakan karyawan melalui 

berbagai pekerjaan untuk meningkatkan minat dan motivasi. Rotasi kerja adalah 

sebuah metode yang digunakan untuk pengembangan karyawan. Agar sukses 

maka harus dimulai dengan tujuan akhir, harus direncanakan dengan hati-hati dan 

baik karyawan maupun organisasi harus diuntungkan darinya.  

Berdasarkan penelitian terdahulu dari Nafei (2014) mengatakan bahwa 

rotasi kerja karyawan dapat meningkatkan kepuasan kerja dan komitmen 

organisasi karyawan yang bekerja di Bank Mesir. Dalam penelitian Ho et al., 

(2009) menyatakan bahwa rotasi pekerjaan memiliki pengaruh yang signifikan 

dan dapat meningkatkan kepuasan kerja serta rotasi pekerjaan juga memiliki 

pengaruh positif dalam peningkatan komitmen organisasi dalam aspek karir dan 
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emosi karyawan perawat di rumah sakit. Serta penelitian Rissen et al., (2002) 

menyatakan bahwa karyawan supermarket setelah dilakukan rotasi kerja dapat 

menurunkan tekanan darah dan saat menggunakan alat kesehatan juga 

menunjukkan bahwa aktivitas ketegangan otot menurun setelah dilakukannya 

rotasi kerja pada karyawan supermarket. Sehingga dengan adanya rotasi dapat 

mengurangi tingkat stres pada karyawan. Oleh karena itu, bisa diajukan hipotesis 

bahwa: 

H 4 : Rotasi kerja karyawan berpengaruh positif pada kepuasan kerja. 

H 5 : Rotasi kerja karyawan berpengaruh positif pada komitmen organisasi. 

H 6 : Rotasi kerja karyawan berpengaruh negatif pada stres peran. 

 

E. Model Penelitian 

Hubungan antar konstruk rotasi kerja, stres peran, kepuasan kerja, dan 

komitmen Organisasi disajikan dalam gambar 2.1. 

                                                                                                                                                    

                                                      H3                                     H2                                                                                  

                        H6                                                                      H1 

                                        H4                                        

                                            H5 

Gambar 2.1. Model Penelitian 

Rotasi Kerja 

Kepuasan 

Kerja 

Stres Peran                                      

Komitmen 

Organisasi 
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Dalam model penelitian diatas menjelaskan bahwa komitmen organisasi 

dipengaruhi oleh kepuasan kerja, rotasi kerja, dan stres peran.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian causal, yaitu menguji hubungan sebab 

akibat antara variabel yang diteliti melalui pengujian hipotesis. Desain penelitian 

ini menggunakan strategi penelitian survey. Penelitian survey merupakan suatu 

teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara menyusun daftar 

pertanyaan yang diajukan pada responden dalam berbentuk sampel dari sebuah 

populasi.  

 

B. Definisi Operasional dan Pengukuran 

Dalam upaya untuk mengukur variabel penelitian, maka setiap variabel 

penelitian diatas didefiniskan sebagai berikut : 

1. Komitmen Organisasi Karyawan 

Komitmen organisasi adalah perasaan dedikasi terhadap organisasi kerja 

seseorang, kemauan untuk bekerja keras untuk majikannya dan niat untuk 

tetap bersama organisasi itu (Meyer dan Allen; 1991 dalam penelitian Nafei; 

2014). Komitmen organisasi karyawan ini diukur dengan skala likert dengan 

menggunakan 3 indikator yaitu: kepercayaan penerimaan peraturan-peraturan 

dari sebuah organisasi, mewujudkan tujuan, dan tetap dengan organisasi 

(Modways et al., 1982). 

 

15 
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2. Kepuasan Kerja Karyawan  

Kepuasan kerja sebagai keadaan emosi positif dan menyenangkan yang 

dihasilkan dari apresiasi seseorang untuk pekerjaan atau pengalamannya 

sendiri (Yousef, 2017). Kepuasan kerja karyawan ini dapat diukur dengan 

skala likert, berdasarkan indikator: peluang untuk menunjukkan kemampuan, 

perasaan akan pencapaian yang diperoleh dari pekerjaan, konten pekerjaan, 

lingkungan kerja dan peralatan (Nafei, 2014). 

3. Stress Peran 

Stres sebagai ketidakmampuan untuk mengatasi tekanan dalam pekerjaan, 

karena ketidaksesuaian antara kemampuan seseorang dan kemampuan 

pekerjaannya (Nafei, 2014). Stress peran ini dapat diukur dengan 

menggunakan skala likert, dengan indikator: Konflik Peran (keadaan simultan 

dari dua (atau lebih) menetapkan tekanan yang sesuai dengan seseorang akan 

membuat kepatuhan lebih sulit dengan yang lain), Ambiguitas Peran 

(ketidakjelasan harapan yang diinginkan menciptakan kesulitan bagi 

seseorang untuk memenuhi persyaratan), dan Peran beban yang berlebihan 

(sejauh mana waktu dan sumber daya dirasa tidak cukup untuk memenuhi 

harapan komitmen dan kewajiban untuk memenuhi suatu peran). 

4. Rotasi Kerja 

Rotasi kerja melibatkan peralihan karyawan secara periodik dari satu tugas 

ke tugas lain dimana setiap tugas memerlukan keterampilan dan tanggung 

jawab yang berbeda (Olorunsula; 2000 dalam Nafei; 2014). Rotasi kerja 

adalah sebagai suatu pemindahan karyawan dari satu unit kerja ke unit kerja 
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yang lain. Aspek-aspek yang diukur adalah mengenai pemahaman, kemauan, 

dan sikap pada karyawan terhadap rotasi kerja. Rotasi kerja karyawan ini 

dapat diukur dengan menggunakan skala likert sesuai dengan indikator rotasi 

kerja yaitu: percaya pada rotasi kerja, memperluas pengetahuan dan 

keterampilan, bersedia menerima rotasi kerja, adanya persetujuan rotasi kerja, 

percaya rotasi kerja adalah sistem yang baik, menyukai rotasi kerja. 

 

C. Desain Pengambilan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016 

h. 80). Target populasi dalam penelitian ini adalah karyawan Rumah Sakit 

PKU Muhammadiyah Surakarta baik medis maupun non medis. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2016 h. 81). Sampel yang digunakan penelitian 

ini adalah semua karyawan yang pernah mengalami dan merasakan rotasi 

kerja selama bekerja di rumah sakit. Hair, et al. (2006) memberikan pedoman  

penentuan  ukuran  sampel berdasarkan besaran loading factor dalam 

penentuan validitas item kuesioner. Dalam penelitian ini, sebuah item 

kuesioner dikatakan valid bila mempunyai loading factor sebesar 0,55. 

Ukuran sampel sesuai loading factor disajikan dalam Tabel berikut.  
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Tabel 3.1. Ukuran sampel berdasarkan nilai loading factor  

Loading      Ukuran sampel 

 Factor 

0.30  350 

0.35  250 

0.40  200 

0.45  150 

0.50  120 

0.55  100 

0.60  85 

0.65  70 

0.70  60 

0.75  50 

Sumber : Hair et al. (2006 h. 128). 

     Berdasarkan pedoman di atas, bila loading factor yang digunakan sebesar 0,55, 

maka jumlah responden minimal yang akan diambil dalam penelitian ini 

adalah 100 responden. 

3. Teknik Penyampelan 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan desain probability 

sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang  

sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel 

(Sugiyono, 2016 h. 218). Teknik penyampelan yang digunakan adalah sampel 

random dengan metode penyampelan two stage cluster sampling. Teknik 

cluster sampling merupakan teknik sampling untuk sampel bila obyek yang 

akan diteliti atau sumber data sangat luas (Sugiyono, 2016 h. 83). Sedangkan 

two stage cluster sampling merupakan teknik penyampelan dengan 

menggunakan dua cara atau tahap. Tahap pertama adalah menentukan jumlah 

cluster yang akan dijadikan sampel. Misalnya, total unit kerja yang ada di 
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Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta adalah 20 unit, kemudian 

terpilih 13 unit kerja melalui proses random atau undian. Cluster ditentukan 

dengan berdasarkan unit-unit ruang medis maupun non medis yang ada di 

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. Secara keseluruhan Rumah 

Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta mempunyai 54 unit kerja. Dengan 

pertimbangan efisiensi tanpa mengabaikan kecermatan penelitian, maka 

ditentukan bahwa jumlah cluster yang diambil sebanyak 26 cluster atau unit. 

Tahap kedua adalah menentukan responden yang mewakili sebagai anggota 

sampel dari tiap cluster atau unit kerja. Pemilihan responden di Rumah Sakit 

PKU Muhammadiyah Surakarta dilakukan secara random. Prosedur 

menggunakan teknik cluster sampling adalah dengan cara : 

                          

                           
                                    

Secara teknis prosedur penyampelan dapat dijelaskan dalam perhitungan 

tabel 3.2 sebagai berikut. 
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Tabel 3.2. Prosedur Penyampelan 

Nama Ruang Jumlah Karyawan Jumlah Sampel 

Abu Bakar 23   

   
          

Annisa 37   

   
          

Arofah 18   

   
         

Firdaus 19   

   
         

Hemodialisa 22   

   
         

Home Care 4  

   
         

IBS dan Anestesi 48   

   
          

ICU 20   

   
         

IGD 26   

   
          

Kantor Perawatan 5  

   
         

PPI, PMKP, Dot 6  

   
         

Kemoterapi 13   

   
         

Fahrudin 15   

   
         

Bagus Hadi Kusumo 15   

   
         

Mina 28   

   
          

Multazam 23   

   
          

PICU NICU 16   

   
         

Poliklinik 33   

   
          

Hamka 20   

   
         

Sofa 11   

   
         

HCU 12   

   
         

Supervisi 4  

   
         

Umar bin khatab 26   

   
          

Kamar bersalin 21   

   
         

Diklat 3  

   
         

CCSD 10   

   
         

Jumlah 478 200 
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Dalam kenyataannya jumlah keseluruhan karyawan yang pernah mengalami 

rotasi sebanyak 102 orang. Kalau penentuan jumlah responden per orang 

ditentukan dengan cara diatas, maka jumlah responden akan kecil, padahal 

dalam analisis data dengan model SEM minimal ukuran sampel adalah 200 

responden. Atas dasar perhitungan tersebut, maka ke 102 responden yang 

pernah dirotasi tersebut, diambil semua sebagai sampel penelitian. Perincian 

jumlah responden per orang ditampilkan dalam tabel 3.3   

Tabel 3.3 Rincian Jumlah Responden 

Nama Ruang Jumlah Karyawan 

Firdaus 9 

Arofah 15 

Mina 20 

Poliklinik 29 

Logistik 2 

Diklat 3 

Kerohanian 1 

Annisa 3 

Umar Bin Khatab 10 

Abu Bakar As Shidiq 10 

Jumlah 102 

 

D. Obyek dan Lokasi Penelitian   

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian berlangsung dalam 

rangka mengumpulkan data yang dibutuhkan sebagai bukti nyata dalam 

penelitian.  Lokasi penelitian dilakukan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah 

Surakarta, sedangkan obyek penelitian ini adalah karyawan yang sudah pernah 

mengalami rotasi. 
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E. Pengujian Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas 

Suatu alat ukur dikatakan valid bila terdapat kesamaan antara data yang 

terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti 

(Sugiyono, 2016). Model penelitian ini merupakan hubungan antara beberapa 

variabel yang diturunkan dari teori. Dalam model penelitian ini merupakan 

hubungan beberapa variabel yang diturunkan dari teori. Model validitas 

pengukuran yang sesuai adalah validitas konstruk (Neuman, 2006). Pengujian 

validitas kuesioner yang sesuai untuk validitas konstruk adalah dengan metode 

analisis faktor (Neuman, 2006). Item pertanyaan dikatakan valid jika memiliki 

loading factor sebesar ≥ 0,4 dan terekstrak sempurna pada satu faktor yang sama. 

Uji validitas penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah butir-butir 

pernyataan dalam kuesioner mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Oleh 

karena konstruk-konstruk dalam penelitian ini merupakan konstruk keperilakuan, 

maka uji validitas kuesioner dijelaskan dengan menggunakan Model Pengukuran 

(Measurement Model). Model pengukuran yang digunakan dalam uji validitas 

dilakukan dengan dua langkah yaitu: 

a. Dilakukan pengujian menggunakan Measurement Model terhadap variabel 

exogen.  

Variabel exogen adalah variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel lain 

di dalam model. Variabel exogen dalam model ini adalah variabel rotasi kerja 

yang terdiri dari tiga item yaitu x1, x2, dan x3. Dalam pengujian pada variabel 

rotasi kerja menunjukkan bahwa Goodness of Fit tidak memenuhi standar 
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sehingga variabel rotasi kerja disebut sebagai tidak teridentifikasi 

(unidentified) atau nilai profitabilitas tidak dapat dihitung (probability level 

cannot be computed), dapat dilihat pada gambar berikut. 

Gambar 3.1. Probability Level Cannot be Computed 

 

Oleh karena itu dilakukan pengujian lanjutan dengan menggunakan langkah 

penambahan batasan (constraint). Maka dihasilkan Goodness of Fit yang 

memenuhi standar yaitu dengan nilai chi-squares: 0,242, probability: 0,623, 

AGFI: 0,990, GFI: 0,998, NFI: 0,999, TLI: 1,011, dan RMSEA: 0,000. Hasil 

tersebut dapat dilihat dari gambar berikut. 

Gambar 3.2. Hasil Pengujian Lanjutan 
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Sehingga uji validitas exogen selesai dan item-item pada rotasi kerja 

dinyatakan valid dikarenakan estimasi yang dihasilkan tinggi serta Goodness 

of Fit memenuhi standar. 

b. Menguji variabel endogen.  

Variabel endogen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain di 

dalam model atau variabel yang mempunyai anak-anak panah menuju kearah 

variabel tersebut. Pengujian dengan Measurement Model terhadap variabel 

endogen yang melibatkan: stres peran, kepuasan kerja, dan komitmen 

organisasi. Stres peran melibatkan tiga item yaitu: x4, x5, dan x6. Kepuasan 

kerja karyawan melibatkan 4 item yaitu: x7, x8, x9, dan x10. Komitmen 

organisasi karyawan melibatkan tiga item yaitu: x11, x12, dan x13. Pada 

pengujian pertama terhadap variabel endogen nilai Goodness of Fit muncul 

tetapi tidak memenuhi standar sehingga model tersebut dikatakan just 

identified. Nilai estimasi harus tinggi agar dapat dikatakan memenuhi standar. 

Dapat dilihat pada gambar berikut.  

Gambar 3.3. Hasil uji variabel endogen 
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Dari gambar diatas maka harus menghilangkan item yang memiliki 

estimasi yang paling rendah. Uji variabel endogen item yang memiliki 

estimasi rendah yaitu x7 dengan nilai estimasi 0,410. Hasil uji variabel 

endogen disajikan dalam gambar berikut. 

Gambar 3.4. Hasil uji variabel endogen pertama 

 

Dari hasil pengujian variabel endogen setelah menghilangkan x7 ternyata 

probabilitas masih signifikan dan Goodness of Fit masih belum memenuhi 

standar. Sehingga Measurement Model pada variabel endogen masih 

dikatakan just identified. Karena masih just identified maka x8 dengan nilai 

estimasi 0,618 juga dihilangkan. Hasil uji disajikan dalam gambar berikut. 
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Gambar 3.5. Hasil uji variabel endogen kedua 

 

Setelah dua item tersebut dihilangkan maka hasil perhitungan 

mendapatkan model yang bagus dengan menghasilkan probability dan 

Goodness of Fit yang memenuhi standar. Dari penghilangan kedua item 

tersebut bisa ditemukan item-item yang valid serta bisa dilakukan pengujian 

lanjutan dengan metode yang tepat. 

2. Uji Reliabilitas 

Jika alat ukur telah dinyatakan valid, selanjutnya pengukuran reliabilitas 

terhadap alat ukur tersebut. Reliabilitas mempunyai makna ketergantungan 

(dependability) dan konsistensi. Instrumen yang reliabel tetap bekerja dengan baik 

dalam waktu yang berbeda dan dalam kondisi yang berbeda pula (Neuman, 2006). 

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode Cronbach alpha. 

Reliabilitas suatu skala pengukuran ditunjukkan dengan koefisien alpha. 

Koefisien alpha bervariasi dari 0 sampai 1. Koefisien alpha  lebih atau  sama 

dengan 0,6 mengindikasikan konsistensi internal yang memuaskan.  

Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah 

suatu butir item pernyataan dalam kuesioner selalu konsisten dari waktu ke waktu 
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dalam mengukur suatu variabel penelitian, uji reliabilitas kuesioner dalam 

penelitian ini dapat diuji dengan menggunakan Cronbach Alpha (α). Reliabilitas 

pernyataan kuesioner dapat diketahui dari koefisien nilai Alpha (α) nya. Suatu 

butir item pernyataan dalam kuesioner apabila memiliki nilai Alpha (α) lebih 

besar dari 0,6 maka butir item pernyataan kuesioner tersebut dapat dinyatakan 

reliabel. Namun sebaliknya apabila suatu item pernyataan kuesioner memiliki 

nilai Alpha (α) nya lebih kecil dari 0,6 maka butir item pernyataan kuesioner 

tersebut dinyatakan tidak reliabel.  

Dalam pengujian reliabilitas dengan menggunakan Cronbach’s Alpha 

(diatas 0,6). Uji reliabilitas dilakukan dengan cara terpisah per variabel. Uji 

reliabilitas variabel komitmen organisasi menghasilkan Cronbach’s Alpha 0,876 

maka variabel komitmen organisasi dinyatakan reliabel. Uji reliabilitas kepuasan 

kerja menghasilkan Cronbach’s Alpha 0,919 maka variabel kepuasan kerja 

dinyatakan reliabel. Uji reliabilitas stres peran menghasilkan Cronbach’s Alpha 

0,819 maka variabel stres peran dinyatakan reliabel. Uji reliabilitas rotasi kerja 

menghasilkan Cronbach’s Alpha 0,908 maka variabel rotasi kerja dinyatakan 

reliabel. Hasil tersebut dapat disajikan dalam tabel dibawah sebagai berikut. 

Tabel 3.4. Hasil Pengujian Reliabilitas 

Variabel Cronbach’s Alpha (α) Keterangan 

Komitmen Organisasi 0,876 Reliabel  

Kepuasan Kerja 0,919 Reliabel 

Stres Peran 0,819 Reliabel 

Rotasi Kerja 0,908 Reliabel 

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2018 
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Berdasarkan tabel 4.5 diatas dapat dilihat bahwa semua butir penyataan dalam 

kuesioner telah valid dalam tabel diatas, mempunyai nilai reliabilitas yang besar 

dari 0,6. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa butir-butir pernyataan dalam 

kuesioner tersebut bisa dikatakan reliabel untuk digunakan pengambilan data. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Sumber data yang digunakan dalam  penelitian  ini adalah sumber data 

primer. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini, data primer 

diperoleh dari jawaban  responden  yang sudah pernah dilakukan rotasi di Rumah 

Sakit. Cara ini dilakukan peneliti dengan menyediakan daftar pertanyaan 

mengenai obyek yang diteliti kepada responden sebanyak jumlah sampel. 

Penentuan nilai untuk setiap pertanyaan menggunakan skala Likert. Skala Likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini 

telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut variabel 

penelitian. Dengan skala Likert, maka variabel yang diukur dijabarkan menjadi 

indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak ukur 

untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau 

pertanyaan.  

     Jawaban  setiap item  instrument yang menggunakan skala Likert mempunyai 

gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang dapat berupa kata-kata 

antara lain:  
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a. Sangat setuju (5) 

b. Setuju (4) 

c. Netral/ragu-ragu (3) 

d. Tidak setuju (2) 

e. Sangat tidak setuju (1)  

Instrumen  penelitian  yang  menggunakan  skala Likert dapat dibuat dalam 

bentuk checklist ataupun pilihan ganda (Sugiyono, 2016). 

 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini lebih 

menggunakan pemodelan persamaan struktural yaitu Structural Equation 

Modelling (SEM). SEM merupakan kombinasi antara analisis faktor dan model 

persamaan simultan (Ghozali, 2011). Secara teknis, pengujian hipotesis dilakukan 

dengan menggunakan program AMOS versi 16 untuk menganalisis hubungan 

kausalitas dalam model struktural yang diusulkan. 

Asumsi dan Pengujian Model Struktural.  

Ada beberapa asumsi-asumsi yang harus perlu diperhatikan sebelum 

melakukan pengujian model struktural dengan pendekatan SEM, yaitu: kecukupan 

sampel, normalitas data, keberadaan outlier, dan Kriteria Goodness of Fit. 

1) Asumsi Kecukupan Sampel 

Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik 

pendekatan Structural Equation Modelling (SEM), dimana jumlah sampel yang 

memenuhi tidak dapat ditentukan sebelum dilakukan analisa uji kecukupan 
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sampel. Dimana uji kecukupan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan 

pedoman loading factor. Oleh karena itu, ukuran sampel sebesar 200 responden 

sesuai dengan loading factor dalam skor validitas instrumen penelitian (Hair et 

al., 2006). 

2) Asumsi Normalitas 

Penggunaan SEM dalam teknik analisa datanya, salah satunya harus 

memperhatikan normalitasnya. Dalam asumsi normalitas pada SEM terutama bila 

model diestimasi dengan dengan teknik maximum likehood mensyaratkan 

sebaiknya asumsi normalitas pada data harus terpenuhi. Nilai statistik untuk 

menguji normalitas disebut z value (Critical Ratio atau C.R pada output AMOS) 

dari ukuran skewness dan kurtosis sebaran data. Bila nilai critical ratio (C.R) lebih 

besar dari nilai kritis maka dapat diduga bahwa distribusi data tidak normal. Nilai 

kritis dapat ditentukan berdasarkan tingkat signifikansi 1%  atau 0,01 yaitu 

sebesar 2,58. 

3) Asumsi Outlier 

Outlier merupakan observasi atau data yang memiliki karakteristik unik 

yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi–observasi lainnya dan muncul 

dalam bentuk nilai ekstrim baik untuk variabel tunggal maupun variabel 

kombinasi. Keberadaan outlier dapat diuji dengan statistik chi-square (²) 

terhadap nilai mahalanobis distance square pada tingkat signifikansi 0.01 dengan 

degree of freedom sebesar jumlah indikator variabel yang diteliti.  
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4) Kriteria Goodness of Fit 

Dalam analisis SEM, tidak ada alat uji statistik tunggal untuk menguji 

hipotesis mengenai model tetapi dapat digunakan berbagai indikator kesesuaian 

(fit index) yang berfungsi untuk mengukur derajat kesesuaian antara model 

dengan data yang digunakan. Indikator tersebut dapat disajikan sebagai berikut: 

Tabel 3.5 

Kriteria Goodness of fit 

No Fit Index Output nilai 

1 Chi Square Diharapkan  kecil 

2 Goodness of Fit Index (GFI) 0,90 

3 Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 0,08 

4 Adjusted Goodness Fit of Index (AGFI) 0,90 

5 Tucker Lewis Index (TLI) 0,90 

6 Normed Fit Index (NFI) 0,90 

7 Comparative Fit Index (CFI) 0,90 

8 Normed Chi Square (CMIN / DF) 2,00 

9 Root Mean Square Residual (RMR) 0,03 

 

Penjelasan dari masing–masing kriteria goodness of fit tersebut sebagai berikut: 

1) Chi-Square 

Alat uji fundamental untuk mengukur overall fit adalah likehood ratio chi 

square statistic. Tujuan analisis Chi-Square adalah untuk menguji apakah sebuah 

model sesuai dengan data. Model dikategorikan baik jika mempunyai chi square = 

0 yang berarti tidak ada perbedaan. Taraf signifikansi penerimaan yang 

direkomendasikan adalah apabila α  0,05 yang berarti matriks input sebenarnya 

dengan matriks input yang diprediksi tidak berbeda secara signifikan. 
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2) Goodness of Fit Index (GFI)  

Index ini menggambarkan tingkat kesesuaian model secara keseluruhan 

yang dihitung dari residual kuadrat dari model yang diprediksi dibandingkan 

dengan data yang sebenarnya. Nilai GFI biasanya antara 0 dan 1. Semakin 

mendekati 1 maka akan semakin baik. Hal ini mengindikasikan model yang diuji 

memiliki kesesuaian yang baik. Nilai GFI dikatakan baik adalah 0,90. 

3) Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

RMSEA merupakan index pengukuran yang tidak dipengaruhi oleh 

besarnya sampel sehingga biasanya indeks ini digunakan untuk mengukur fit 

model pada jumlah sampel besar. Persyaratan nilai RMSEA yang diminta adalah 

lebih kecil atau sama dengan 0,08. Jika nilai RMSEA sesuai dengan syarat 

tersebut maka mengindikasikan indeks tersebut baik untuk menerima kesesuaian 

suatu model. 

4) Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 

AGFI merupakan pengembangan dari GFI yang disesuaikan dengan 

degree of freedom yang tersedia untuk menguji diterima tidaknya model. Tingkat 

penerimaan yang direkomendasikan adalah lebih besar atau sama dengan 0,90. 

Oleh karena itu, jika nilai indeks yang semakin mendekati 1, maka model tersebut 

memiliki kesesuaian yang semakin baik. 

5) Tucker Lewis Index (TLI) 

TLI adalah sebuah alternatif incremental index yang membandingkan 

sebuah model yang diuji dengan sebuah baseline model. TLI merupakan fit index 
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yang kurang dipengaruhi oleh ukuran sampel. Nilai yang direkomendasikan 

sebagai acuan untuk diterimanya sebuah model adalah lebih besar atau sama 

dengan 0,90. 

6) Normed Fit Index (NFI) 

 NFI merupakan ukuran perbandingan antara proposed model dan null 

model. Nilai NFI bervariasi dari 0 sampai 1. Nilai yang direkomendasikan adalah 

lebih besar atau sama dengan 0,90. 

7) Comparative Fit Index (CFI) 

CFI merupakan indeks kesesuaian incremental yang membandingkan 

model yang diuji dengan null model. Index ini dikatakan baik untuk mengukur 

sebuah model karena tidak dipengaruhi oleh ukuran sampel (Hair, 2006). Index 

yang mengindikasikan bahwa model yang diuji memiliki kesesuaian yang baik 

apabila CFI lebih besar atau sama dengan 0,90. Oleh karena itu, jika nilai indeks 

yang semakin mendekati 1, maka model tersebut memiliki kesesuaian yang 

semakin baik. 

8) Normed Chi Square (CMIN/DF) 

Normed Chi-square adalah ukuran yang diperoleh dari hasil bagi chi-

square dengan degree of freedom. Nilai CMIN/DF yang direkomendasikan adalah 

lebih kecil atau sama dengan 2,0. 
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9) Root Mean Square Residual (RMR) 

RMR adalah residual reta-rata antara matriks (korelasi dan kovarian) 

teramati dan hasil estimasi. Nilai RMR yang bisa diterima adalah lebih kecil dari 

0,03.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

A. Deskripsi Sampel 

Pada bab IV ini akan membahas hasil analisis data dan pembahasan 

meliputi deskripsi sampel, hasil uji validitas, uji reliabilitas, dan uji hipotesis 

dengan menggunakan teknik Structural Equation Modelling (SEM). Sampel 

terdiri dari 102 responden, pengambilan dengan cara penyebaran kuesioner ke 

karyawan yang pernah mengalami dan merasakan rotasi kerja di Rumah Sakit 

PKU Muhammadiyah Surakarta baik medis maupun non medis. Berdasarkan 

informasi yang diperoleh dari kuesioner yang diberikan responden dapat 

digolongkan ke dalam kelompok berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat 

pendidikan, dan unit kerja.  

1. Deskripsi Sampel Berdasarkan Jenis Kelamin 

Karakteristik sampel berdasarkan jenis kelamin dapat dirincikan sebagai 

berikut: 

Tabel 4.1. Distribusi sampel berdasarkan jenis kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

1 Laki-laki 35 34,3% 

2 Perempuan 67 65,7% 

  102 100% 

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa dari 102 responden 

dengan jenis kelamin perempuan menempati persentase paling banyak yaitu 67 
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orang atau 65,7%. Sedangkan responden dengan jenis kelamin laki-laki 

menempati persentase paling sedikit yaitu 35 orang atau 34,3%. Maka 

berdasarkan data tersebut responden pada studi adalah dari golongan perempuan.   

2. Deskripsi Sampel Berdasarkan Usia 

Tabel 4.2. Distribusi sampel berdasarkan umur 

No Umur (tahun) Jumlah Persentase 

1 <25 Tahun 12 11,8% 

2 

3 

4 

25-35 Tahun 

36-45 Tahun 

>45 Tahun 

49 

23 

18 

48,0% 

22,6% 

17,6% 

  102 100% 

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa 102 responden yang 

tertinggi adalah dengan umur 25-35 tahun sebanyak 49 orang dengan persentase 

48,0%. Sedangkan responden terendah adalah responden dengan umur <25 tahun 

sebanyak 12 orang dengan persentase 11,8%. Maka berdasarkan data tersebut 

respoden pada studi adalah dari golongan umur 25-35 tahun. 

3. Deskripsi Sampel Berdasarkan Tingkat Pendidikan  

Tabel 4.3. Distribusi sampel berdasarkan tingkat pendidikan  

No Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase 

1 SMP 1 1% 

2 

3 

4 

5 

SMA/SMK 

D3 

S1 

S2 

1 

86 

13 

1 

1% 

84,3% 

12,7% 

1% 

  102 100% 

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2018 
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Berdasarkan tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa dari 102 responden yang 

tertinggi adalah responden dengan tingkat pendidikan D3 sebanyak 86 orang 

dengan presentase 84,3%. Sedangkan responden dengan tingkat pendidikan yang 

rendah adalah pendidikan SMP, SMA, dan S2 dengan presentase 1%. Maka 

berdasarkan data tersebut responden pada studi adalah dari  golongan dengan 

tingkat pendidikan D3.  

4. Deskripsi Sampel Berdasarkan Unit Kerja 

Tabel 4.4. Distribusi sampel berdasarkan unit kerja 

No Unit Kerja Jumlah Persentase 

1 Firdaus 9 8,8% 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Arofah 

Mina 

Poliklinik 

Logistik 

Diklat 

Kerohanian 

Annisa 

Umar Bin Khatab 

Abu Bakar As Shidiq 

15 

20 

29 

2 

3 

1 

3 

10 

10 

14,7% 

19,6% 

28,4% 

2%  

2,9% 

1% 

3%  

9,8% 

9,8% 

  102 100% 

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa dari 102 responden yang 

tertinggi adalah responden di bagian poliklinik sebanyak 29 orang dengan 

presentase 28,4%. Sedangkan responden yang terendah adalah responden bagian 

kerohanian sebanyak 1 orang dengan presentase 1%. Maka berdasarkan data 

tersebut responden pada studi adalah dari bagian poliklinik. 
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B. Statistik Deskriptif  

Statistik deskriptif adalah menjelaskan kondisi terkait masing-masing 

variabel atau sejauh mana tingkatan pada variabel tersebut. Penjelasan dari 

masing-masing variabel dapat dilihat dari tabel berikut:   

Tabel 4.5. Hasil Nilai Mean 

Variabel Nilai Mean Keterangan 

Komitmen Organisasi  4,082 Bagus 

Kepuasan Kerja 3,990 Bagus 

Stres Peran 2,422 Bagus 

Rotasi Kerja 3,958 Bagus 

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2018 

Dalam tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa: 

a) Berdasarkan dari pengolahan data diketahui bahwa variabel komitmen 

organisasi mempunyai nilai mean 4,082 yang mana variabel tersebut 

dikatakan bagus karena dilihat dari skala likert yang mana nilainya 1 sampai 

dengan 5. Komitmen organisasi terbagi menjadi tiga item yaitu x11 dengan 

nilai mean 4,0392, x12 dengan nilai mean 4,1765 dan x13 dengan nilai mean 

4,0294. 

b) Berdasarkan dari pengolahan data diketahui bahwa variabel kepuasan kerja 

mempunyai nilai mean 3,990 yang mana variabel tersebut dikatakan bagus 

karena dilihat dari skala likert yang mana nilainya 1 sampai dengan 5. 

Kepuasan kerja ada 2 item yaitu x9 dengan nilai mean 3,9706 dan x10 dengan 

nilai mean 4,0098. 
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c) Berdasarkan dari pengolahan data diketahui bahwa variabel stres peran 

mempunyai nilai mean 2,422 yang mana variabel tersebut dikatakan bagus 

karena dilihat dari skala likert yang mana nilainya 1 sampai dengan 5. Stres 

peran terbagi menjadi tiga item yaitu x4 dengan nilai mean 2,4118, x5 dengan 

nilai mean 2,2941 dan x6 dengan nilai mean 2,5588. 

d) Berdasarkan dari pengolahan data diketahui bahwa variabel rotasi kerja 

mempunyai nilai mean 3,958 yang mana variabel tersebut dikatakan bagus 

karena dilihat dari skala likert yang mana nilainya 1 sampai dengan 5. Rotasi 

kerja terbagi menjadi tiga item yaitu x1 dengan nilai mean 3,8725, x2 dengan 

nilai mean 4,0980 dan x3 dengan nilai mean 3,9020. 

 

C. Pengujian Model Struktural (Uji Hipotesis) 

Teknik yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis Structural 

Equation Modelling (SEM) dengan Measurement Model. Hasil penelitian diatas 

menghasilkan gambar model dibawah ini. 

Gambar 4.1. Model Struktural 
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Dari model struktural diatas  menghasilkan Goodness of Fit yang sangat bagus 

dan probabilitas yang tidak signifikan berarti model dibuat tidak berbeda dengan 

realitas data yang diperoleh dan nilai dari Goodness of Fit diatas standar. Pada 

intinya model yang dibuat itu bagus dan hasilnya bisa digunakan dilihat dari: 

Tabel 4.6. Hasil Uji Goodness Of Fit Model 

Indeks Hasil 

Chi-Square 49,976 

Probability 0,112 

GFI 0,917 

NFI 0,939 

TLI 0,980 

RMSEA 0,053 

CMIN/DF 49,976/DF 

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2018. 

Pada  tabel diatas merupakan hasil uji dari  goodness of fit model yang mana 

keterangan tersebut mengacu pada tabel 3.5. pada bab 3.  Maka dari hasil uji 

tersebut menyatakan bahwa hasil goodness of fit  sudah melalui standar yang telah 

disyaratkan. 

1. Uji Model Fit 

a) Uji Asumsi Normalitas Data 

Data dikatakan normal bila nilai critical ratio (c.r) multivariate terletak 

dalam interval -2,58 < c.r < 2,58. Melihat output SEM nilai data dari c.r dalam 

hasil multivariate 10,818 sehingga nilai residual tidak terdistribusi secara 

normal karena data yang diambil bukan menggunakan cara random sampling 

dan sampel yang terbatas. Walaupun normalitas multivariate masih jauh dari 

syarat sebesar 2,58, namun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data primer berdasarkan responden yang sangat beragam, sehingga sulit untuk 
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mendapatkan data yang berdistribusi normal multivariate secara sempurna 

berdasarkan kenyataan tersebut, maka nilai normalitas multivariate dapat 

diterima. Hasil uji normalitas data dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Normalitas Data 

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

x1 1,000 5,000 -1,381 -5,694 4,640 9,565 

x2 1,000 5,000 -1,091 -4,497 2,925 6,029 

x3 1,000 5,000 -1,023 -4,216 2,587 5,333 

x13 1,000 5,000 -1,181 -4,871 4,824 9,945 

x12 1,000 5,000 -1,177 -4,854 4,049 8,347 

x11 1,000 5,000 -1,474 -6,076 6,085 12,544 

x10 2,000 5,000 -,697 -2,875 2,889 5,956 

x9 2,000 5,000 -,583 -2,406 1,805 3,721 

x6 1,000 5,000 1,172 4,830 ,427 ,881 

x5 1,000 5,000 1,181 4,871 1,108 2,284 

x4 1,000 5,000 ,981 4,045 ,977 2,014 

Multivariate     36,228 10,818 

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2018. 

 

b) Uji Keberadaan Outlier 

Uji outlier merupakan hasil observasi yang menyimpang jauh dari hasil 

observasi yang lainnya. keberadaan outlier (multivariate outlier) dilakukan 

dengan mengamati nilai Mahalanobis distance. Kriteria ujinya adalah apabila 

hasil observasi lebih besar dari nilai kritis yang ditentukan, maka hasil 

observasi tersebut dikatakan bukan outlier. Sebaliknya apabila lebih kecil dari 

nilai kritisnya, maka hasil observasi tersebut dinyatakan outlier. Nilai kritis 

dapat ditentukan dari nilai chi-square (X
2) dengan derajat bebas sebesar 

jumlah indikator, pada taraf signifikansi 0,01. Dalam penelitian ini jumlah 

indikator yaitu sebanyak 11 dan taraf signifikansinya 0,01, maka nilai X
2 (11 : 

0,01) = 24,725. Observasi yang mempunyai nilai mahalanobis distance 
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sebesar yaitu 24,725. Berarti semua observasi harus mempunyai nilai 

mahalanobis distance < 24,725. 

Tabel 4.8. Hasil Uji Outlier 

Observation 

Number 

Mahalanobis d-squared  p1 p2 

102 35,763 ,000 ,019 

44 33,161 ,000 ,001 

3 30,355 ,001 ,000 

35 27,696 ,004 ,001 

70 26,876 ,005 ,000 

48 26,841 ,005 ,000 

97 25,996 ,006 ,000 

61 25,627 ,007 ,000 

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2018. 

 

Dari hasil output uji Outlier diatas dapat dikatakan bahwa data observasi 

dalam penelitian ini tidak mengandung outlier. Hal ini karena sebagian besar 

jawaban responden memiliki nilai mahalanobis distance lebih kecil dari 

24,725, meskipun terdapat 8 jawaban yang mahalanobis distance nya lebih 

besar dari nilai kritisnya tetapi masih dapat disimpulkan bahwa data observasi 

dalam penelitian ini tidak mengandung outlier. 

2. Uji Hipotesis 

a) Modifikasi Model 

Modifikasi model dilakukan apabila goodness of fit belum mencapai 

standar yang telah ditentukan dengan cara mengkorelasi nilai antar eror dalam 

satu variabel yang sama. Dari hasil model sudah menunjukkan bahwa 

goodness of fit sudah baik jadi tidak perlu untuk memodifikasi model. 

b) Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan dengan menganalisis hubungan sebab-akibat 

(kausalitas) antar variabel dalam model berdasarkan nilai critical ratio (c.r) 
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atau probabilitasnya. Jika arah hubungan sesuai dengan hipotesis penelitian 

serta didukung nilai estimasi dan probabilitas yang memenuhi persyaratan 

maka dapat dikatakan bahwa hipotesis yang diuji mendapatkan dukungan 

yang kuat. Kriteria ujinya adalah bila nilai probabilitas dibawah atau < 0,05. 

Hasil uji hipotesis dapat disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 4.9. Hasil Uji Hipotesis 

Hipotesis Estimasi Probabilitas Keterangan 

KK → KO 0,507 *** Signifikan 

SP → KO -0,079 0,210 Tidak Signifikan 

SP →KK -0,094 0,303 Tidak Signifikan 

RK →KK 0,575 *** Signifikan 

RK → KO 0,451 *** Signifikan 

RK →SP 0,011 0,924 Tidak Signifikan 

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2018 

Hasil diatas maka dapat disimpulkan:  

1. Berdasarkan dari pengolahan data diketahui bahwa pengaruh antar 

variabel kepuasan kerja dengan variabel komitmen organisasi nilai 

estimasinya 0,507 dan nilai dari probabilitasnya menunjukkan gambar 

bintang (setara dengan 0,01). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

variabel kepuasan kerja dengan variabel komitmen organisasi memiliki 

pengaruh yang signifikan. 

2. Berdasarkan dari pengolahan data diketahui bahwa pengaruh antar 

variabel stres peran dengan variabel komitmen organisasi nilai estimasinya 

negatif  (-0,079) dan nilai dari probabilitasnya 0,210. Dengan demikian 
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dapat disimpulkan bahwa variabel stres peran dengan variabel komitmen 

organisasi memiliki pengaruh yang tidak signifikan tetapi hubungan yang 

benar ditunjukkan estimasi hubungan negatif. 

3. Berdasarkan dari pengolahan data diketahui bahwa pengaruh antar 

variabel stres peran dengan variabel kepuasan kerja nilai estimasinya 

estimasinya negatif (-0,094) dan nilai dari probabilitasnya 0,303. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa variabel stres peran dengan variabel 

kepuasan kerja memiliki pengaruh yang tidak signifikan tetapi hubungan 

yang benar ditunjukkan estimasi hubungan negatif. 

4. Berdasarkan dari pengolahan data diketahui bahwa pengaruh antar 

variabel rotasi kerja dengan variabel kepuasan kerja nilai estimasinya 

0,575 dan nilai dari probabilitasnya menunjukkan gambar bintang (setara 

dengan 0,01). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel rotasi 

kerja dengan variabel kepuasan kerja memiliki pengaruh yang signifikan. 

5. Berdasarkan dari pengolahan data diketahui bahwa pengaruh antar 

variabel rotasi kerja dengan variabel komitmen organisasi nilai 

estimasinya 0,451 dan nilai dari probabilitasnya menunjukkan gambar 

bintang (setara dengan 0,01). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

variabel rotasi kerja dengan variabel komitmen organisasi memiliki 

pengaruh yang signifikan. 

6. Berdasarkan dari pengolahan data diketahui bahwa pengaruh antar 

variabel rotasi kerja dengan variabel stres peran nilai estimasinya 

estimasinya 0,011 dan nilai dari probabilitasnya 0,924. Dengan demikian 



45 

 

 
 

dapat disimpulkan bahwa variabel rotasi kerja dengan variabel stres peran 

memiliki pengaruh yang tidak signifikan karena memiliki nilai estimasi 

yang berada dibawah standar ketentuan. 

 

D. Pembahasan  

1. Pengaruh Variabel Kepuasan Kerja terhadap Komitmen Organisasi 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepuasan kerja memiliki 

pengaruh signifikan terhadap komitmen organisasi. Hal ini dapat ditunjukkan dari 

nilai signifikansinya sebesar 0,01 (0,01 < 0,05). Dengan demikian, dapat 

dikatakan bahwa hipotesis pertama diterima. Dari hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa kepuasan kerja mempengaruhi komitmen organisasi. Pada 

komitmen organisasi, apabila karyawan PKU Muhammadiyah Surakarta memiliki 

kepuasan kerja yang tinggi maka komitmen akan meningkat karena jika karyawan 

puas maka akan timbul kecintaan terhadap pekerjaannya, ingin tinggal dan terlibat 

dalam kegiatan yang ada serta memiliki kepedulian yang tinggi pada organisasi. 

Penelitian ini sejalan dengan jurnal Ho et al., (2009) yang menyatakan 

bahwa kepuasan kerja perawat Taiwan dapat meningkkan rasa komitmen mereka 

untuk terus bekerja dan mengabdi di rumah sakit Taiwan. Hasil penelitian lainnya 

dari jurnal Mohammed dan Eleswed (2013) juga menyatakan bahwa di Bahrain 

terdapat adanya hubungan positif antara kepuasan kerja dan komitmen organisasi. 

2. Pengaruh Stres Peran pada Komitmen Organisasi 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa stres peran tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap komitmen organisasi. Hal ini dapat 

ditunjukkan dari nilai signifikansinya sebesar 0,210 (0,210 > 0,05). Dengan 
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demikian, dapat dikatakan bahwa hipotesis kedua tidak terdukung. Dari hasil 

penelitian dapat disimpulkan bahwa stres peran tidak mempengaruhi atau 

berpengaruh negatif pada komitmen organisasi.  

Stres peran yang diterima oleh karyawan tidak akan secara langsung 

mempengaruhi komitmen organisasi, seperti tingginya keterkaitan emosional 

karyawan dengan organisasi dan mereka harus tetap tinggal di organisasi, serta 

tingginya biaya yang harus mereka korbankan jika dia keluar organisasi. 

Penelitian Oliver Brief (1977-1978) dalam Yousef (2002) mengemukakan bahwa 

terdapat hubungan negatif antara stres peran terhadap komitmen organisasi. 

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Fisher dan Gitelson (1983) dalam 

Yousef (2002) bahwa stres peran juga memiliki hubungan negatif dengan 

komitmen organisasi. Selain itu penelitian Nafei (2014) juga mengatakan bahwa 

stres peran berpengaruh negatif pada komitmen organisasi pada karyawan bank 

komersial di Mesir. 

3. Pengaruh Stres Peran pada Kepuasan Kerja 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa stres peran tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja. Hal ini dapat ditunjukkan dari 

nilai signifikansinya sebesar 0,303 (0,303 > 0,05). Dengan demikian, dapat 

dikatakan bahwa hipotesis ketiga tidak terdukung. Dari hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa stres peran tidak mempengaruhi atau berpengaruh negatif 

pada kepuasan kerja.  

Penelitian ini sejalan dengan jurnal Bedeian dan Armenakis (1981) bahwa 

terdapat hubungan negatif stres peran terhadap kepuasan kerja, tetapi stres peran 
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tidak seberapa mempengaruhi kepuasan kerja, banyak faktor-faktor lain yang 

lebih mempengaruhi kepuasan seperti upah, lingkungan kerja yang nyaman, 

teman kerja yang sesuai. Selain itu faktor umur dan lama bekerja menjadi alasan 

utama stres peran tidak seberapa mempengaruhi kepuasan kerja, dengan umur dan 

pengalaman kerja yang tinggi mengharuskan mereka untuk membiasakan diri 

dengan stres peran yang dihadapi sehingga kepuasan kerja mereka tidak akan 

begitu terganggu oleh stres peran. Hasil penelitian lainnya dari Ho et al., (2009) 

menjelaskan bahwa stres peran yang dialami perawat rumah sakit Taiwan 

memiliki pengaruh negatif terhadap kepuasan kerja.  

4. Pengaruh Rotasi Kerja pada Kepuasan Kerja 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rotasi kerja memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kepuasan kerja. Hal ini dapat ditunjukkan dari nilai 

signifikansinya sebesar 0,01 (0,01 < 0,05). Dengan demikian, dapat dikatakan 

bahwa hipotesis keempat diterima. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

rotasi kerja mempengaruhi kepuasan kerja.  

Penelitian ini sejalan dengan jurnal dari Ho et al., (2009) Rumah sakit di 

negara Taiwan menyatakan bahwa karyawan yang sudah pernah merasakan 

adanya rotasi kerja akan meningkatkan kemampuan dan keahliannya sehingga 

karyawan yang sudah merasakan rotasi kerja merasa puas setelah dilakukannya 

rotasi kerja. Hasil penelitiaan yang lainnya adalah dari Nafei (2014) bahwa sektor 

perbankan di Negara Mesir yang menyatakan bahwa program rotasi kerja 

memberikan pengaruh yang positif dan signifikan pada kepuasan kerja. 
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5. Pengaruh Rotasi Kerja pada Komitmen Organisasi 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rotasi kerja memiliki pengaruh 

signifikan terhadap komitmen organisasi. Hal ini dapat ditunjukkan dari nilai 

signifikansinya sebesar 0,01 (0,01 < 0,05). Dengan demikian, dapat dikatakan 

bahwa hipotesis kelima diterima. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

rotasi kerja mempengaruhi komitmen organisasi.  

Penelitian ini sejalan dengan jurnal Ho et al., (2009) perawat di rumah 

sakit Taiwan menyatakan bahwa rotasi kerja selain berpengaruh pada kepuasan 

kerja karyawan, rotasi kerja juga meningkatkan komitmen organisasi di rumah 

sakit Taiwan. Hasil penelitian lainnya dari penelitian Khan et al., (2014) 

dijelaskan bahwa karyawan bank di Pakistan ketika rotasi dalam lingkungan kerja 

meningkat, komitmen karyawan terhadap organisasi juga meningkat, sehingga 

meningkatkan loyalitas karyawan dalam organisasi  

6. Pengaruh Rotasi Kerja pada Stres Peran 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rotasi kerja tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap stres peran. Hal ini dapat ditunjukkan dari nilai 

signifikansinya sebesar 0,924 (0,924 > 0,05). Dengan demikian, dapat dikatakan 

bahwa hipotesis keenam tidak terdukung. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa rotasi kerja tidak berpengaruh pada stres peran.  

Penelitian ini tidak sejalan dengan jurnal Rissen et al., (2002) menjelaskan 

bahwa karyawan supermarket di Swedia menyatakan bahwa rotasi kerja memiliki 

efek positif pada aktivitas otot (seperti diukur dengan EMG) di leher dan bahu. 

Selain itu, tekanan darah diastolik secara signifikan lebih rendah pada tindak 
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lanjut dan data kuesioner menunjukkan bahwa rotasi pekerjaan dialami positif 

dalam beberapa hal. Namun, beberapa psikofisiologis variabel (SBP, HR, 

epinefrin, rangsangan negatif yang dirasakan) tidak berubah dan rasa sakit hanya 

sebagian saja. Dari sudut pandang fisik, dapat diasumsikan bahwa postur lebih 

bervariasi dan gerakan selama bekerja di organisasi baru memiliki efek 

menguntungkan untuk sistem muskuloskeletal. 

Jurnal penelitian dari Rissen et al., (2002) menunjukkan bahwa rotasi kerja 

bisa menurunkan tekanan darah dan ketegangan otot. Namun dalam hal ini 

hubungan rotasi kerja dan stres peran bersifat positif. Hubungan positif ini masih 

harus dibuktikan kembali dari aspek fisiologis, apakah benar persepsi yang 

dimiliki sesuai dengan kondisi fisiologis yang mereka alami. Pengaruh rotasi kerja 

yang positif berarti akan lebih merasa tidak nyaman dengan kondisi yang baru. 

Peningkatan stres tersebut bisa terjadi karena adanya faktor pemahaman karyawan 

atau kepribadian karyawan yang masih harus diteliti lebih lanjut. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Secara keseluruhan model penelitian ini menghasilkan Goodness of fit 

yang lebih baik yaitu 49,976 dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan 

Setyawan (2017) bahwa nilai Goodness of fit yang dihasilkan yaitu 53,328. Nilai 

Goodness of fit jauh lebih baik dengan menggabungkan antara variabel rotasi 

kerja dengan variabel stres peran. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

hasil penelitiannya sebagai berikut :  

1. Dari pengujian hipotesis pertama, menunjukkan bahwa kepuasan kerja 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap komitmen organisasi pada karyawan 

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. 

2. Dari pengujian hipotesis kedua, menunjukkan bahwa stres peran mempunyai 

pengaruh tidak signifikan terhadap komitmen organisasi pada karyawan 

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. 

3. Dari pengujian hipotesis ketiga, menunjukkan bahwa stres peran mempunyai 

pengaruh tidak signifikan terhadap kepuasan kerja pada karyawan Rumah 

Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. 

4. Dari pengujian hipotesis keempat, menunjukkan bahwa rotasi kerja 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja pada karyawan 

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. 

50 
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5. Dari pengujian hipotesis kelima, menunjukkan bahwa rotasi kerja mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap komitmen organisasi pada karyawan Rumah 

Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. 

6. Dari pengujian hipotesis keenam, menunjukkan bahwa rotasi kerja 

mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap stres peran pada karyawan 

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. 

 

B. Keterbatasan Penelitian 

Setiap penelitian tidak lepas dari keterbatasan dan kekurangan, demikian 

pula dengan penelitian ini. Keterbatasan yang ada dalam penelitian ini adalah 

pelaksanaan pengambilan data kurang efektif karena adanya peraturan yang 

membatasi saat dilakukannya pengambilan data di Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Surakarta dan sampel yang digunakan dikatakan kurang, 

seharusnya di random tetapi karena populasi terbatas maka tidak jadi dengan cara 

random. Keterbatasan lain dalam penelitian ini adalah penelitian yang digunakan 

dengan cara menyebar kuesioner, adanya keterbatasan penelitian dengan metode 

kuesioner yaitu terkadang jawaban yang diberikan responden tidak menunjukkan 

keadaan yang sesungguhnya. 

 

C. Saran 

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka saran yang bisa 

diajukan dalam penelitian yaitu : 
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1. Saran Praktis 

a. Pimpinan harus berhati-hati dalam menerapkan fungsi kebijakan rotasi 

kerja supaya tujuan dari rotasi kerja tercapai lebih besar dari pada efek 

negatif yang ditimbulkan.  

b. Perlunya kesesuaian antara pekerjaan dengan keahlian yang dimiliki oleh 

karyawan dan menanggapi dengan positif bukan dengan keputusan 

sepihak bisa dengan pendekatan mental, fisiologis supaya manfaat rotasi 

kerja sesuai dengan harapan. 

2. Saran untuk penelitian masa depan 

a. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya pemilihan sampel dilakukan 

dengan cara random agar dapat menghasilkan data normal dan sampel 

yang digunakan bisa mencukupi. 

b. Perlu dilakukan penelitian kembali terkait rotasi kerja karyawan dengan 

memasukkan variabel kepribadian sebagai variabel mediator atau 

moderator. 
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LAMPIRAN 1 

KUESIONER PENELITIAN 

 

Yang terhormat Bapak/Ibu/Saudara/i Responden 

Dengan hormat,  

 

Saya Tri Suryaningsih dengan NIM 12140282L mahasiswi Manajemen 

Rumah Sakit angkatan 2014 Universitas Setia Budi Surakarta sedang melakukan 

penelitian skripsi dengan judul “Keterkaitan Antar Kepuasan Kerja, Rotasi Kerja 

dan Stres Peran Sebagai Penjelas Komitmen Organisasi” membutuhkan partisipasi 

Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengisi kuesioner di bawah ini, semua jawaban yang 

diberikan nantinya akan digunakan sebagai data penelitian dan peneliti akan 

menjaga kerahasiaan jawaban yang sudah Bapak/Ibu/Saudara/i isi. Atas 

partisipasinya, saya mengucapkan terima kasih. 

 

      Peneliti 

 

Tri Suryaningsih 
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IDENTITAS RESPONDEN 

Berikan penilaian anda dengan memberikan tanda  pada kolom pilihan di 

bawah. 

Nama   :                          (Boleh tidak diisi)                      

Jenis Kelamin  :  Laki-laki 

      Perempuan 

Usia                            : ................. tahun      (mohon diisi) 

Tingkat Pendidikan :  SD 

    SMP 

    SMA/SMK 

    D3 

    S1 

    S2 

Unit Kerja  : 

PETUNJUK PENGISIAN  

Berikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai dengan pendapat 

anda, dengan cara memberi tanda  pada kolom jawaban yang telah tersedia. 

Dengan keterangan: 

STS : Sangat Tidak Setuju 

TS   : Tidak Setuju 

N     : Netral 
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S      : Setuju 

SS    : Sangat Setuju



58 
 

 
 

A. Komitmen Organisasi Karyawan 

No Pernyataan STS TS N S SS 

1.  Saya percaya dan menerima dengan baik 

peraturan-peraturan yang ada di Rumah Sakit ini 

     

2.  Saya ikut berusaha untuk mewujudkan tujuan 

Rumah Sakit ini 

     

3.  Saya akan tetap bekerja di Rumah Sakit ini      

 

B. Kepuasan Kerja Karyawan 

No Pernyataan STS TS N S SS 

1.  Suasana dan kondisi kerja di Rumah Sakit ini 

sesuai dengan harapan saya 

     

2.  Saya menyukai pekerjaan-pekerjaan saya      

3.  Saya dapat menunjukkan kemampuan terbaik 

saya 

     

4.  Saya dapat menunjukkan kinerja terbaik saya      

 

C. Stres Peran 

No Pernyataan STS TS N S SS 

1.  Saya merasa kesulitan menentukan prioritas dari 

berbagai pekerjaan-pekerjaan yang diberikan 

kepada saya 

     

2.  Saya memiliki tugas-tugas yang kurang memiliki 

pedoman atau prosedur yang jelas 

     

3.  Saya memiliki tugas-tugas yang menurut saya 

cenderung berat 
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D. Rotasi Kerja 

No Pernyataan STS TS N S SS 

1.  Saya percaya dengan tujuan-tujuan rotasi kerja 

yang diberikan Rumah Sakit ini 

     

2.  Rotasi kerja di Rumah Sakit ini dapat 

memperluas pengetahuan dan keterampilan 

karyawan 

     

3.  Saya percaya rotasi kerja adalah sistem yang baik      
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LAMPIRAN 2 

HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
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Notes for Model (Default model) 

Computation of degrees of freedom (Default model) 

Number of distinct sample moments: 6 

Number of distinct parameters to be estimated: 6 

Degrees of freedom (6 - 6): 0 

Result (Default model) 

Minimum was achieved 

Chi-square = ,000 

Degrees of freedom = 0 

Probability level cannot be computed 
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Estimates (Group number 1 - Default model) 

Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) 

Maximum Likelihood Estimates 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

x2 <--- RK 1,137 ,083 13,763 *** 
 

x3 <--- RK 1,000 
    

x1 <--- RK 1,000 
    

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

   
Estimate 

x2 <--- RK ,900 

x3 <--- RK ,821 

x1 <--- RK ,911 

Variances: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

RK 
  

,326 ,053 6,119 *** 
 

e2 
  

,099 ,025 3,894 *** 
 

e3 
  

,158 ,027 5,818 *** 
 

e1 
  

,067 ,018 3,682 *** 
 

Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

x1 
  

,829 

x3 
  

,674 

x2 
  

,810 
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Estimates (Group number 1 - Default model) 

Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) 

Maximum Likelihood Estimates 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

x4 <--- SP 1,000 
    

x5 <--- SP 1,220 ,178 6,851 *** 
 

x6 <--- SP 1,195 ,174 6,860 *** 
 

x10 <--- KK 1,000 
    

x9 <--- KK 1,060 ,080 13,201 *** 
 

x8 <--- KK ,841 ,115 7,314 *** 
 

x11 <--- KO 1,000 
    

x12 <--- KO 1,138 ,114 9,947 *** 
 

x13 <--- KO 1,035 ,108 9,601 *** 
 

x7 <--- KK ,519 ,123 4,232 *** 
 

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

   
Estimate 

x4 <--- SP ,763 

x5 <--- SP ,784 

x6 <--- SP ,789 

x10 <--- KK ,907 

x9 <--- KK ,906 

x8 <--- KK ,636 

x11 <--- KO ,819 

x12 <--- KO ,860 

x13 <--- KO ,836 

x7 <--- KK ,410 

Covariances: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

SP <--> KK -,028 ,032 -,857 ,392 
 

SP <--> KO -,035 ,034 -1,044 ,296 
 

KK <--> KO ,225 ,040 5,629 *** 
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Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

SP <--> KK -,099 

SP <--> KO -,124 

KK <--> KO ,881 

 

Variances: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

SP 
  

,312 ,077 4,061 *** 
 

KK 
  

,250 ,043 5,750 *** 
 

KO 
  

,262 ,054 4,860 *** 
 

e4 
  

,224 ,047 4,768 *** 
 

e5 
  

,291 ,066 4,407 *** 
 

e6 
  

,271 ,063 4,326 *** 
 

e10 
  

,054 ,013 4,096 *** 
 

e9 
  

,061 ,015 4,123 *** 
 

e8 
  

,261 ,039 6,706 *** 
 

e11 
  

,129 ,023 5,537 *** 
 

e12 
  

,120 ,024 4,909 *** 
 

e13 
  

,121 ,023 5,304 *** 
 

e7 
  

,333 ,048 6,988 *** 
 

Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

x7 
  

,168 

x13 
  

,699 

x12 
  

,739 

x11 
  

,671 

x8 
  

,404 

x9 
  

,820 

x10 
  

,822 

x6 
  

,622 

x5 
  

,615 

x4 
  

,582 
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Notes for Model (Default model) 

Computation of degrees of freedom (Default model) 

Number of distinct sample moments: 45 

Number of distinct parameters to be estimated: 21 

Degrees of freedom (45 - 21): 24 

Result (Default model) 

Minimum was achieved 

Chi-square = 56,524 

Degrees of freedom = 24 

Probability level = ,000 

 

Estimates (Group number 1 - Default model) 

Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) 

Maximum Likelihood Estimates 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

x4 <--- SP 1,000 
    

x5 <--- SP 1,220 ,178 6,851 *** 
 

x6 <--- SP 1,195 ,174 6,860 *** 
 

x10 <--- KK 1,000 
    

x9 <--- KK 1,064 ,078 13,634 *** 
 

x8 <--- KK ,810 ,115 7,077 *** 
 

x11 <--- KO 1,000 
    

x12 <--- KO 1,147 ,116 9,919 *** 
 

x13 <--- KO 1,034 ,109 9,481 *** 
 

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

   
Estimate 

x4 <--- SP ,763 

x5 <--- SP ,784 

x6 <--- SP ,789 

x10 <--- KK ,914 

x9 <--- KK ,916 
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Estimate 

x8 <--- KK ,618 

x11 <--- KO ,817 

x12 <--- KO ,864 

x13 <--- KO ,833 

Covariances: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

SP <--> KK -,028 ,033 -,865 ,387 
 

SP <--> KO -,036 ,034 -1,057 ,291 
 

KK <--> KO ,221 ,040 5,568 *** 
 

Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

SP <--> KK -,100 

SP <--> KO -,125 

KK <--> KO ,861 

Variances: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

SP 
  

,312 ,077 4,062 *** 
 

KK 
  

,254 ,044 5,823 *** 
 

KO 
  

,260 ,054 4,831 *** 
 

e4 
  

,224 ,047 4,767 *** 
 

e5 
  

,291 ,066 4,407 *** 
 

e6 
  

,271 ,063 4,328 *** 
 

e10 
  

,050 ,013 3,804 *** 
 

e9 
  

,055 ,015 3,723 *** 
 

e8 
  

,270 ,040 6,759 *** 
 

e11 
  

,130 ,024 5,519 *** 
 

e12 
  

,116 ,024 4,749 *** 
 

e13 
  

,122 ,023 5,293 *** 
 

Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

x13 
  

,695 

x12 
  

,747 

x11 
  

,667 



70 
 

 
 

   
Estimate 

x8 
  

,382 

x9 
  

,840 

x10 
  

,836 

x6 
  

,622 

x5 
  

,615 

x4 
  

,583 
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Estimates (Group number 1 - Default model) 

Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) 

Maximum Likelihood Estimates 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

x4 <--- SP 1,000 
    

x5 <--- SP 1,221 ,178 6,851 *** 
 

x6 <--- SP 1,195 ,174 6,859 *** 
 

x10 <--- KK 1,000 
    

x9 <--- KK 1,044 ,078 13,320 *** 
 

x11 <--- KO 1,000 
    

x12 <--- KO 1,140 ,116 9,808 *** 
 

x13 <--- KO 1,037 ,109 9,485 *** 
 

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

   
Estimate 

x4 <--- SP ,763 

x5 <--- SP ,784 

x6 <--- SP ,789 

x10 <--- KK ,931 

x9 <--- KK ,916 

x11 <--- KO ,818 

x12 <--- KO ,860 

x13 <--- KO ,837 

Covariances: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

SP <--> KK -,026 ,033 -,790 ,429 
 

SP <--> KO -,035 ,034 -1,047 ,295 
 

KK <--> KO ,219 ,040 5,510 *** 
 

Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

SP <--> KK -,091 

SP <--> KO -,124 

KK <--> KO ,834 
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Variances: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

SP 
  

,312 ,077 4,061 *** 
 

KK 
  

,263 ,044 5,932 *** 
 

KO 
  

,261 ,054 4,830 *** 
 

e4 
  

,224 ,047 4,769 *** 
 

e5 
  

,291 ,066 4,403 *** 
 

e6 
  

,271 ,063 4,328 *** 
 

e10 
  

,041 ,014 2,838 ,005 
 

e9 
  

,055 ,016 3,393 *** 
 

e11 
  

,129 ,024 5,436 *** 
 

e12 
  

,119 ,025 4,739 *** 
 

e13 
  

,120 ,023 5,164 *** 
 

Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

x13 
  

,700 

x12 
  

,740 

x11 
  

,669 

x9 
  

,838 

x10 
  

,866 

x6 
  

,622 

x5 
  

,615 

x4 
  

,582 
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RELIABILITY 

  /VARIABLES=x11 x12 x13 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE 

  /SUMMARY=TOTAL MEANS. 

 

 

Reliability 

 

[DataSet1] E:\ANALISIS DATA\2. Tri\data2.sav 

 

Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 102 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 102 100,0 

a. Listwise deletion based on all 

variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items 

N of 

Items 

,876 ,877 3 

 

Item Statistics 

 Mean Std. 

Deviation 

N 

x11 4,0392 ,62808 102 

x12 4,1765 ,68088 102 

x13 4,0294 ,63645 102 
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Summary Item Statistics 

 Mean Minimu

m 

Maximu

m 

Range Maximum / 

Minimum 

Variance N of 

Items 

Item 

Means 
4,082 4,029 4,176 ,147 1,036 ,007 3 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

x11 8,2059 1,472 ,769 ,592 ,820 

x12 8,0686 1,352 ,773 ,598 ,817 

x13 8,2157 1,478 ,747 ,558 ,839 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. 

Deviation 

N of 

Items 

12,2451 3,038 1,74308 3 
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RELIABILITY 

  /VARIABLES=x9 x10 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE 

  /SUMMARY=TOTAL MEANS. 

 

 

Reliability 

 

[DataSet1] E:\ANALISIS DATA\2. Tri\data2.sav 

 

Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 102 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 102 100,0 

a. Listwise deletion based on all 

variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items 

N of 

Items 

,919 ,920 2 

 

Item Statistics 

 Mean Std. 

Deviation 

N 

x9 3,9706 ,58793 102 

x10 4,0098 ,55393 102 
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Summary Item Statistics 

 Mean Minimu

m 

Maximu

m 

Range Maximum / 

Minimum 

Variance N of 

Items 

Item 

Means 
3,990 3,971 4,010 ,039 1,010 ,001 2 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

x9 4,0098 ,307 ,852 ,726 . 

x10 3,9706 ,346 ,852 ,726 . 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. 

Deviation 

N of 

Items 

7,9804 1,208 1,09888 2 
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RELIABILITY 

  /VARIABLES=x4 x5 x6 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE 

  /SUMMARY=TOTAL MEANS. 

 

Reliability 

 

[DataSet1] E:\ANALISIS DATA\2. Tri\data2.sav 

 

Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 102 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 102 100,0 

a. Listwise deletion based on all 

variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items 

N of 

Items 

,819 ,822 3 

 

Item Statistics 

 Mean Std. 

Deviation 

N 

x4 2,4118 ,73596 102 

x5 2,2941 ,87414 102 

x6 2,5588 ,85102 102 
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Summary Item Statistics 

 Mean Minimu

m 

Maximu

m 

Range Maximum / 

Minimum 

Varianc

e 

N of 

Items 

Item 

Means 
2,422 2,294 2,559 ,265 1,115 ,018 3 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

x4 4,8529 2,404 ,670 ,449 ,762 

x5 4,9706 2,029 ,675 ,456 ,752 

x6 4,7059 2,071 ,685 ,470 ,739 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. 

Deviation 

N of 

Items 

7,2647 4,474 2,11513 3 
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RELIABILITY 

  /VARIABLES=x1 x2 x3 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE 

  /SUMMARY=TOTAL MEANS. 

 

Reliability 

 

[DataSet1] E:\ANALISIS DATA\2. Tri\data2.sav 

 

Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 102 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 102 100,0 

a. Listwise deletion based on all 

variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items 

N of 

Items 

,908 ,911 3 

 

Item Statistics 

 Mean Std. 

Deviation 

N 

x1 3,8725 ,62413 102 

x2 4,0980 ,72453 102 

x3 3,9020 ,71074 102 
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Summary Item Statistics 

 Mean Minimu

m 

Maximu

m 

Range Maximum / 

Minimum 

Variance N of 

Items 

Item 

Means 
3,958 3,873 4,098 ,225 1,058 ,015 3 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

x1 8,0000 1,802 ,839 ,711 ,857 

x2 7,7745 1,563 ,834 ,708 ,855 

x3 7,9706 1,653 ,788 ,621 ,893 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. 

Deviation 

N of 

Items 

11,8725 3,597 1,89670 3 
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LAMPIRAN 3 

HASIL UJI MODEL STRUKTURAL 

 



83 
 

 
 

Notes for Group (Group number 1) 

The model is recursive. 

Sample size = 102 

 

Variable Summary (Group number 1) 

Your model contains the following variables (Group number 1) 

Observed, endogenous variables 

X4 

X5 

X6 

X9 

X10 

X11 

X12 

X13 

x3 

x2 

x1 

Unobserved, endogenous variables 

SP 

KK 

KO 

Unobserved, exogenous variables 

e4 

e5 

e6 

e9 

e10 

e11 

e12 

e13 

RK 

e3 

e2 

e1 

z2 

z3 

z1 
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Variable counts (Group number 1) 

Number of variables in your model: 29 

Number of observed variables: 11 

Number of unobserved variables: 18 

Number of exogenous variables: 15 

Number of endogenous variables: 14 

 

Assessment of normality (Group number 1) 

Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. 

x1 1,000 5,000 -1,381 -5,694 4,640 9,565 

x2 1,000 5,000 -1,091 -4,497 2,925 6,029 

x3 1,000 5,000 -1,023 -4,216 2,587 5,333 

X13 1,000 5,000 -1,181 -4,871 4,824 9,945 

X12 1,000 5,000 -1,177 -4,854 4,049 8,347 

X11 1,000 5,000 -1,474 -6,076 6,085 12,544 

X10 2,000 5,000 -,697 -2,875 2,889 5,956 

X9 2,000 5,000 -,583 -2,406 1,805 3,721 

X6 1,000 5,000 1,172 4,830 ,427 ,881 

X5 1,000 5,000 1,181 4,871 1,108 2,284 

X4 1,000 5,000 ,981 4,045 ,977 2,014 

Multivariate  
    

36,228 10,818 
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Observations farthest from the centroid (Mahalanobis distance) (Group 

number 1) 

Observation number Mahalanobis d-squared p1 p2 

102 35,763 ,000 ,019 

44 33,161 ,000 ,001 

3 30,355 ,001 ,000 

35 27,696 ,004 ,001 

70 26,876 ,005 ,000 

48 26,841 ,005 ,000 

97 25,996 ,006 ,000 

61 25,627 ,007 ,000 

68 24,692 ,010 ,000 

46 22,544 ,020 ,000 

62 22,241 ,023 ,000 

73 20,161 ,043 ,002 

78 18,775 ,065 ,016 

100 18,708 ,067 ,008 

54 18,374 ,073 ,007 

43 18,127 ,079 ,006 

21 16,938 ,110 ,052 

89 16,935 ,110 ,029 

7 16,742 ,116 ,024 

15 16,475 ,124 ,026 

56 15,491 ,161 ,138 

37 15,042 ,181 ,211 

74 14,962 ,184 ,171 

83 14,390 ,212 ,319 

85 13,857 ,241 ,500 

34 13,786 ,245 ,446 

23 13,753 ,247 ,375 

93 13,574 ,257 ,383 

65 13,540 ,259 ,318 

66 13,540 ,259 ,244 

69 13,540 ,259 ,180 

86 13,470 ,264 ,151 

67 13,170 ,282 ,207 

41 12,837 ,304 ,293 

1 12,396 ,335 ,465 

98 12,298 ,342 ,442 

9 12,095 ,357 ,485 

72 12,095 ,357 ,404 
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Observation number Mahalanobis d-squared p1 p2 

4 11,926 ,369 ,428 

38 11,393 ,411 ,685 

10 11,290 ,419 ,674 

60 11,290 ,419 ,599 

92 11,222 ,425 ,564 

49 10,914 ,450 ,686 

63 10,552 ,482 ,820 

5 10,156 ,516 ,922 

50 10,111 ,520 ,904 

36 10,102 ,521 ,869 

76 10,063 ,525 ,840 

8 9,655 ,562 ,940 

45 9,461 ,579 ,957 

16 9,432 ,582 ,942 

22 9,319 ,593 ,944 

11 8,914 ,630 ,985 

24 8,914 ,630 ,976 

58 8,678 ,652 ,988 

12 8,647 ,654 ,982 

39 8,554 ,663 ,982 

40 8,554 ,663 ,970 

99 8,496 ,668 ,964 

26 8,030 ,711 ,995 

52 7,921 ,720 ,995 

19 7,709 ,739 ,997 

20 7,156 ,786 1,000 

27 7,062 ,794 1,000 

28 7,062 ,794 1,000 

29 7,062 ,794 1,000 

30 7,062 ,794 ,999 

31 7,062 ,794 ,998 

32 7,062 ,794 ,996 

33 7,062 ,794 ,993 

90 6,953 ,803 ,993 

25 6,588 ,831 ,999 

77 6,325 ,851 1,000 

51 5,745 ,890 1,000 

71 5,745 ,890 1,000 

91 5,745 ,890 1,000 

42 5,686 ,893 1,000 
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Observation number Mahalanobis d-squared p1 p2 

53 5,686 ,893 1,000 

64 5,686 ,893 1,000 

17 5,152 ,924 1,000 

94 5,152 ,924 1,000 

96 5,152 ,924 1,000 

95 4,668 ,946 1,000 

101 4,668 ,946 1,000 

13 4,369 ,958 1,000 

55 3,614 ,980 1,000 

47 3,600 ,980 1,000 

80 3,600 ,980 1,000 

81 3,600 ,980 1,000 

84 2,650 ,995 1,000 

87 2,650 ,995 1,000 

75 2,508 ,996 1,000 

2 1,300 1,000 1,000 

6 1,300 1,000 1,000 

14 1,300 1,000 1,000 

18 1,300 1,000 1,000 

57 1,300 1,000 1,000 

59 1,300 1,000 1,000 

79 1,300 1,000 1,000 
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Notes for Model (Default model) 

Computation of degrees of freedom (Default model) 

Number of distinct sample moments: 66 

Number of distinct parameters to be estimated: 27 

Degrees of freedom (66 - 27): 39 

Result (Default model) 

Minimum was achieved 

Chi-square = 49,976 

Degrees of freedom = 39 

Probability level = ,112 
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Estimates (Group number 1 - Default model) 

Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) 

Maximum Likelihood Estimates 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

SP <--- RK ,011 ,115 ,096 ,924 par_10 

KK <--- SP -,094 ,092 -1,030 ,303 par_6 

KK <--- RK ,575 ,090 6,423 *** par_12 

KO <--- KK ,507 ,085 5,939 *** par_7 

KO <--- SP -,079 ,063 -1,253 ,210 par_8 

KO <--- RK ,451 ,082 5,493 *** par_11 

X4 <--- SP 1,000 
    

X5 <--- SP 1,227 ,183 6,692 *** par_1 

X6 <--- SP 1,185 ,170 6,971 *** par_2 

X9 <--- KK 1,000 
    

X10 <--- KK ,955 ,072 13,180 *** par_3 

X11 <--- KO 1,000 
    

X12 <--- KO 1,135 ,108 10,497 *** par_4 

X13 <--- KO 1,001 ,104 9,660 *** par_5 

x3 <--- RK 1,000 
    

x2 <--- RK 1,166 ,079 14,682 *** par_9 

x1 <--- RK 1,000 
    

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

   
Estimate 

SP <--- RK ,011 

KK <--- SP -,098 

KK <--- RK ,606 

KO <--- KK ,525 

KO <--- SP -,085 

KO <--- RK ,492 

X4 <--- SP ,764 

X5 <--- SP ,789 

X6 <--- SP ,783 

X9 <--- KK ,917 

X10 <--- KK ,929 

X11 <--- KO ,829 
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Estimate 

X12 <--- KO ,868 

X13 <--- KO ,819 

x3 <--- RK ,820 

x2 <--- RK ,914 

x1 <--- RK ,896 

Variances: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

RK 
  

,320 ,053 6,062 *** par_13 

z1 
  

,313 ,077 4,061 *** par_14 

z2 
  

,180 ,034 5,282 *** par_15 

z3 
  

,042 ,015 2,870 ,004 par_16 

e4 
  

,223 ,047 4,732 *** par_17 

e5 
  

,286 ,068 4,189 *** par_18 

e6 
  

,278 ,063 4,429 *** par_19 

e9 
  

,054 ,017 3,279 ,001 par_20 

e10 
  

,042 ,015 2,837 ,005 par_21 

e11 
  

,122 ,022 5,582 *** par_22 

e12 
  

,114 ,023 5,001 *** par_23 

e13 
  

,132 ,023 5,687 *** par_24 

e3 
  

,156 ,027 5,857 *** par_25 

e2 
  

,085 ,022 3,907 *** par_26 

e1 
  

,078 ,017 4,635 *** par_27 

Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

SP 
  

,000 

KK 
  

,376 

KO 
  

,844 

x1 
  

,803 

x2 
  

,836 

x3 
  

,672 

X13 
  

,671 

X12 
  

,753 

X11 
  

,687 

X10 
  

,863 

X9 
  

,841 

X6 
  

,613 

X5 
  

,623 
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Estimate 

X4 
  

,584 

Implied Covariances (Group number 1 - Default model) 

 
x1 x2 x3 X13 X12 X11 X10 X9 X6 X5 X4 

x1 
,39

8           

x2 
,37

3 

,52

0          

x3 
,32

0 

,37

3 

,47

6         

X1

3 

,23

7 

,27

6 

,23

7 
,401 

       

X1

2 

,26

9 

,31

3 

,26

9 
,305 ,459 

      

X1

1 

,23

7 

,27

6 

,23

7 
,269 ,305 ,391 

     

X1

0 

,17

5 

,20

4 

,17

5 
,221 ,250 ,220 ,304 

    

X9 
,18

4 

,21

4 

,18

4 
,231 ,262 ,231 ,275 ,342 

   

X6 
,00

4 

,00

5 

,00

4 

-

,044 

-

,050 

-

,044 

-

,031 

-

,033 

,71

7   

X5 
,00

4 

,00

5 

,00

4 

-

,045 

-

,051 

-

,045 

-

,032 

-

,034 

,45

5 

,75

7  

X4 
,00

4 

,00

4 

,00

4 

-

,037 

-

,042 

-

,037 

-

,026 

-

,028 

,37

1 

,38

4 

,53

6 

Implied Correlations (Group number 1 - Default model) 

 
x1 x2 x3 

X1

3 

X1

2 

X1

1 

X1

0 
X9 X6 X5 X4 

x1 
1,0

00           

x2 
,81

9 

1,0

00          

x3 
,73

4 

,74

9 

1,0

00         

X1

3 

,59

3 

,60

5 

,54

3 

1,0

00        

X1

2 

,62

9 

,64

1 

,57

5 

,71

1 

1,0

00       
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x1 x2 x3 

X1

3 

X1

2 

X1

1 

X1

0 
X9 X6 X5 X4 

X1

1 

,60

1 

,61

3 

,54

9 

,67

9 

,71

9 

1,0

00      

X1

0 

,50

4 

,51

4 

,46

1 

,63

2 

,66

9 

,64

0 

1,0

00     

X9 
,49

7 

,50

7 

,45

5 

,62

4 

,66

1 

,63

1 

,85

2 

1,0

00    

X6 
,00

8 

,00

8 

,00

7 

-

,08

2 

-

,08

7 

-

,08

3 

-

,06

7 

-

,06

6 

1,0

00   

X5 
,00

8 

,00

8 

,00

7 

-

,08

2 

-

,08

7 

-

,08

3 

-

,06

7 

-

,06

6 

,61

8 

1,0

00  

X4 
,00

8 

,00

8 

,00

7 

-

,08

0 

-

,08

4 

-

,08

1 

-

,06

5 

-

,06

4 

,59

8 

,60

3 

1,0

00 

Residual Covariances (Group number 1 - Default model) 

 
x1 x2 x3 X13 X12 X11 X10 X9 X6 X5 X4 

x1 

-

,01

2 
          

x2 

-

,00

7 

,00

0          

x3 
,01

1 

,01

0 

,02

4         

X1

3 

-

,02

7 

-

,01

5 

,01

1 

,00

0        

X1

2 

-

,02

1 

,02

2 

-

,00

6 

-

,00

6 

,00

0       

X1

1 

,00

3 

,01

4 

,03

2 

,00

5 

,00

2 

,00

0      

X1

0 

-

,00

7 

,00

1 

,03

2 

,02

4 

-

,00

7 

-

,01

5 

,00

0     

X9 

-

,01

1 

-

,00

5 

,01

0 

,00

5 

,00

8 

-

,01

4 

,00

0 

,00

0    

X6 ,01 - ,04 ,03 ,02 ,03 ,00 ,02 ,00
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x1 x2 x3 X13 X12 X11 X10 X9 X6 X5 X4 

8 ,03

0 

1 7 0 2 6 9 0 

X5 

-

,01

6 

-

,06

3 

,00

5 

-

,04

2 

-

,08

9 

-

,03

5 

-

,02

0 

-

,02

6 

-

,00

2 

,00

0  

X4 
,02

9 

-

,00

5 

,09

6 

,03

5 

-

,01

1 

,07

0 

,00

3 

,01

0 

,00

7 

-

,00

5 

,00

0 

Standardized Residual Covariances (Group number 1 - Default model) 

 
x1 x2 x3 

X1

3 
X12 X11 

X1

0 
X9 X6 X5 X4 

x1 

-

,21

9 
          

x2 

-

,12

2 

,000 
         

x3 
,20

5 
,155 ,364 

        

X1

3 

-

,59

4 

-

,274 
,220 

,00

0        

X1

2 

-

,41

2 

,389 
-

,117 

-

,11

8 

,000 
      

X1

1 

,07

6 
,271 ,649 

,09

6 
,044 ,000 

     

X1

0 

-

,18

9 

,015 ,759 
,58

9 

-

,148 

-

,364 

,00

0     

X9 

-

,26

4 

-

,111 
,218 

,11

6 
,170 

-

,324 

,00

0 

,00

0    

X6 
,33

9 

-

,498 
,702 

,69

5 
,343 ,599 

,13

0 

,59

6 

,00

0   

X5 

-

,29

0 

-

1,01

4 

,082 

-

,75

8 

-

1,50

7 

-

,642 

-

,41

2 

-

,51

7 

-

,02

0 

,00

0  

X4 
,63

9 

-

,100 

1,90

3 

,74

9 

-

,225 

1,52

8 

,06

5 

,23

9 

,09

4 

-

,06

9 

,00

0 
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Factor Score Weights (Group number 1 - Default model) 

 
x1 x2 x3 X13 X12 X11 

X1

0 
X9 X6 X5 X4 

R

K 

,30

0 

,32

0 

,15

0 
,038 ,050 ,041 

,00

3 

,00

3 
,004 ,004 ,005 

SP 
,01

3 

,01

4 

,00

7 

-

,014 

-

,018 

-

,015 

,00

0 

,00

0 
,236 ,237 ,247 

K

K 

,00

2 

,00

2 

,00

1 
,037 ,049 ,040 

,46

8 

,37

4 
,000 ,000 ,000 

K

O 

,06

3 

,06

8 

,03

2 
,166 ,218 ,179 

,11

2 

,08

9 

-

,008 

-

,008 

-

,008 

Total Effects (Group number 1 - Default model) 

 
RK SP KK KO 

SP ,011 ,000 ,000 ,000 

KK ,574 -,094 ,000 ,000 

KO ,741 -,126 ,507 ,000 

x1 1,000 ,000 ,000 ,000 

x2 1,166 ,000 ,000 ,000 

x3 1,000 ,000 ,000 ,000 

X13 ,742 -,127 ,508 1,001 

X12 ,841 -,143 ,575 1,135 

X11 ,741 -,126 ,507 1,000 

X10 ,548 -,090 ,955 ,000 

X9 ,574 -,094 1,000 ,000 

X6 ,013 1,185 ,000 ,000 

X5 ,013 1,227 ,000 ,000 

X4 ,011 1,000 ,000 ,000 

Standardized Total Effects (Group number 1 - Default model) 

 
RK SP KK KO 

SP ,011 ,000 ,000 ,000 

KK ,605 -,098 ,000 ,000 

KO ,808 -,136 ,525 ,000 

x1 ,896 ,000 ,000 ,000 

x2 ,914 ,000 ,000 ,000 

x3 ,820 ,000 ,000 ,000 

X13 ,662 -,112 ,430 ,819 

X12 ,701 -,118 ,455 ,868 
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RK SP KK KO 

X11 ,670 -,113 ,435 ,829 

X10 ,562 -,091 ,929 ,000 

X9 ,555 -,090 ,917 ,000 

X6 ,009 ,783 ,000 ,000 

X5 ,009 ,789 ,000 ,000 

X4 ,008 ,764 ,000 ,000 

Direct Effects (Group number 1 - Default model) 

 
RK SP KK KO 

SP ,011 ,000 ,000 ,000 

KK ,575 -,094 ,000 ,000 

KO ,451 -,079 ,507 ,000 

x1 1,000 ,000 ,000 ,000 

x2 1,166 ,000 ,000 ,000 

x3 1,000 ,000 ,000 ,000 

X13 ,000 ,000 ,000 1,001 

X12 ,000 ,000 ,000 1,135 

X11 ,000 ,000 ,000 1,000 

X10 ,000 ,000 ,955 ,000 

X9 ,000 ,000 1,000 ,000 

X6 ,000 1,185 ,000 ,000 

X5 ,000 1,227 ,000 ,000 

X4 ,000 1,000 ,000 ,000 

Standardized Direct Effects (Group number 1 - Default model) 

 
RK SP KK KO 

SP ,011 ,000 ,000 ,000 

KK ,606 -,098 ,000 ,000 

KO ,492 -,085 ,525 ,000 

x1 ,896 ,000 ,000 ,000 

x2 ,914 ,000 ,000 ,000 

x3 ,820 ,000 ,000 ,000 

X13 ,000 ,000 ,000 ,819 

X12 ,000 ,000 ,000 ,868 

X11 ,000 ,000 ,000 ,829 

X10 ,000 ,000 ,929 ,000 

X9 ,000 ,000 ,917 ,000 

X6 ,000 ,783 ,000 ,000 

X5 ,000 ,789 ,000 ,000 
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RK SP KK KO 

X4 ,000 ,764 ,000 ,000 

Indirect Effects (Group number 1 - Default model) 

 
RK SP KK KO 

SP ,000 ,000 ,000 ,000 

KK -,001 ,000 ,000 ,000 

KO ,290 -,048 ,000 ,000 

x1 ,000 ,000 ,000 ,000 

x2 ,000 ,000 ,000 ,000 

x3 ,000 ,000 ,000 ,000 

X13 ,742 -,127 ,508 ,000 

X12 ,841 -,143 ,575 ,000 

X11 ,741 -,126 ,507 ,000 

X10 ,548 -,090 ,000 ,000 

X9 ,574 -,094 ,000 ,000 

X6 ,013 ,000 ,000 ,000 

X5 ,013 ,000 ,000 ,000 

X4 ,011 ,000 ,000 ,000 

Standardized Indirect Effects (Group number 1 - Default model) 

 
RK SP KK KO 

SP ,000 ,000 ,000 ,000 

KK -,001 ,000 ,000 ,000 

KO ,317 -,052 ,000 ,000 

x1 ,000 ,000 ,000 ,000 

x2 ,000 ,000 ,000 ,000 

x3 ,000 ,000 ,000 ,000 

X13 ,662 -,112 ,430 ,000 

X12 ,701 -,118 ,455 ,000 

X11 ,670 -,113 ,435 ,000 

X10 ,562 -,091 ,000 ,000 

X9 ,555 -,090 ,000 ,000 

X6 ,009 ,000 ,000 ,000 

X5 ,009 ,000 ,000 ,000 

X4 ,008 ,000 ,000 ,000 
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Modification Indices (Group number 1 - Default model) 

Covariances: (Group number 1 - Default model) 

   
M.I. Par Change 

e2 <--> z1 4,168 -,046 

e12 <--> e2 6,319 ,036 

e10 <--> e13 4,949 ,024 

e5 <--> z3 5,371 -,044 

e4 <--> e3 5,931 ,057 

e4 <--> e11 5,924 ,051 

Variances: (Group number 1 - Default model) 

   
M.I. Par Change 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
M.I. Par Change 

x2 <--- SP 4,168 -,148 

x2 <--- X4 4,196 -,103 

x3 <--- X4 7,062 ,155 

X11 <--- X4 4,374 ,110 

X5 <--- X12 4,631 -,201 

X4 <--- x3 4,750 ,171 

X4 <--- X11 4,322 ,180 
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Model Fit Summary 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 27 49,976 39 ,112 1,281 

Saturated model 66 ,000 0 
  

Independence model 11 815,561 55 ,000 14,828 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model ,026 ,917 ,859 ,542 

Saturated model ,000 1,000 
  

Independence model ,193 ,305 ,167 ,255 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model ,939 ,914 ,986 ,980 ,986 

Saturated model 1,000 
 

1,000 
 

1,000 

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

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model ,709 ,666 ,699 

Saturated model ,000 ,000 ,000 

Independence model 1,000 ,000 ,000 

NCP 

Model NCP LO 90 HI 90 

Default model 10,976 ,000 33,290 

Saturated model ,000 ,000 ,000 

Independence model 760,561 671,885 856,663 

FMIN 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model ,495 ,109 ,000 ,330 

Saturated model ,000 ,000 ,000 ,000 



99 
 

 
 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Independence model 8,075 7,530 6,652 8,482 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model ,053 ,000 ,092 ,430 

Independence model ,370 ,348 ,393 ,000 

AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 103,976 111,257 174,850 201,850 

Saturated model 132,000 149,798 305,248 371,248 

Independence model 837,561 840,528 866,436 877,436 

ECVI 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Default model 1,029 ,921 1,250 1,102 

Saturated model 1,307 1,307 1,307 1,483 

Independence model 8,293 7,415 9,244 8,322 

HOELTER 

Model 
HOELTER 

.05 

HOELTER 

.01 

Default model 111 127 

Independence model 10 11 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

 
 

 

LAMPIRAN 4 

TABULASI DATA PENELITIAN 

RSP KO1 KO2 KO3 KK1 KK2 KK3 KK4 SP1 SP2 SP3 RK1 RK2 RK3 

1 4 5 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 

2 4 4 4 3 4 4 4 2 2 2 4 4 4 

3 2 4 4 2 4 4 4 2 2 2 4 4 4 

4 4 5 5 4 4 5 5 1 1 2 4 4 4 

5 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 5 5 

6 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 

7 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 5 4 

8 4 4 3 4 4 4 4 2 2 3 4 4 4 

9 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 

10 4 4 4 4 4 3 4 2 2 2 4 4 4 

11 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 4 4 4 

12 4 4 4 5 5 3 3 3 3 3 4 4 4 

13 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 4 4 4 

14 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 

15 4 4 5 4 4 4 4 3 2 2 3 4 4 

16 4 4 5 4 4 4 4 2 2 3 4 4 4 

17 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 3 3 3 

18 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 

19 4 4 3 3 4 4 4 2 2 2 4 4 4 

20 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 

21 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 

22 4 4 4 4 4 3 3 2 2 2 4 4 4 

23 4 4 4 4 4 3 4 3 2 3 4 4 4 

24 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 4 4 4 

25 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 5 4 

26 4 5 4 3 5 4 4 2 2 3 4 5 4 

27 4 5 4 3 5 4 4 2 2 2 4 5 4 

28 4 5 4 3 5 4 4 2 2 2 4 5 4 

29 4 5 4 3 5 4 4 2 2 2 4 5 4 

30 4 5 4 3 5 4 4 2 2 2 4 5 4 

31 4 5 4 3 5 4 4 2 2 2 4 5 4 

32 4 5 4 3 5 4 4 2 2 2 4 5 4 
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33 4 5 4 3 5 4 4 2 2 2 4 5 4 

34 4 5 4 4 5 5 5 2 2 2 5 5 5 

35 5 5 4 4 4 5 4 2 2 3 4 4 5 

36 5 5 4 5 5 4 4 2 2 2 5 5 5 

37 5 5 4 5 5 4 4 3 1 3 5 5 5 

38 5 5 5 4 5 5 5 1 1 2 5 5 5 

39 3 4 4 3 4 4 4 2 2 2 3 3 3 

40 3 4 4 3 4 4 4 2 2 2 3 3 3 

41 4 5 5 4 4 5 5 1 2 2 4 4 4 

42 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 3 

43 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 

44 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 

45 5 5 4 5 4 4 4 2 2 2 4 5 4 

46 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 2 

47 4 4 4 5 5 4 4 3 2 2 4 4 4 

48 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 

49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 

50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 

51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

52 5 5 5 4 4 5 5 2 2 2 4 4 4 

53 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 3 

54 4 4 3 4 5 4 3 2 2 2 4 4 3 

55 4 4 4 4 4 4 4 2 1 2 4 4 4 

56 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 5 3 

57 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 

58 4 4 5 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 

59 4 4 4 3 4 4 4 2 2 2 4 4 4 

60 4 4 4 4 4 3 4 2 2 2 4 4 4 

61 5 5 5 4 4 3 4 2 2 2 4 4 4 

62 4 3 4 4 4 3 4 2 2 2 3 4 4 

63 4 5 4 4 4 4 4 3 2 2 4 4 4 

64 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 3 

65 5 5 5 4 5 5 5 3 1 2 4 5 5 

66 5 5 5 4 5 5 5 3 1 2 4 5 5 

67 5 5 5 4 5 5 5 3 1 2 4 4 4 

68 4 4 3 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 

69 5 5 5 4 5 5 5 3 1 2 4 5 5 

70 4 4 4 4 4 4 5 2 4 2 5 5 5 

71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 



102 
 

 
 

72 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 

73 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 

74 5 4 4 4 5 4 4 2 2 2 5 5 4 

75 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 

76 5 5 5 4 4 4 4 2 2 2 4 5 4 

77 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 4 4 4 

78 5 4 5 4 5 4 4 2 2 2 4 5 5 

79 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 

80 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 4 4 4 

81 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 4 4 4 

82 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 

83 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 

84 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 4 4 4 

85 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 

86 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 3 

87 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 4 4 4 

88 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 

89 4 4 4 4 4 4 4 3 2 5 4 4 4 

90 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 

91 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

92 4 5 4 3 4 4 4 3 2 4 4 4 4 

93 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 

94 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 3 3 3 

95 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

96 4 4 4 3 4 4 4 2 2 2 3 3 3 

97 5 5 4 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 

98 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 

99 5 5 5 5 5 5 5 2 1 2 4 4 4 

100 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 

101 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

102 4 5 5 4 4 5 5 2 4 5 3 4 3 
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