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SARI 

ARIANI S. 2017. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB NIAT 

KELUAR KARYAWAN BAGIAN SISTEM INFORMATIKA DI RUMAH 

SAKIT. SKRIPSI. PROGRAM STUDI S1 MANAJEMEN. FAKULTAS 

EKONOMI. UNIVERSITAS SETIA BUDI. PEMBIMBING I. DIDIK 

SETYAWAN, SE.,MM.SC. PEMBIMBING II. IR. RUDY JANUAR, M.T. 

 

 Studi tentang niat keluar pada bagian sistem informatika di suatu 

organisasi masih menjadi kajan penting dalam penelitian. Penelitin ini bertujuan 

untuk menguji faktor-faktor penyebab niat keluar karyawan bagian sistem 

informatika di rumah sakit. Bagian sistem informatika yang banyak membentuk 

tekanan kepada karyawan memberikan dampak untuk berniat keluar dari 

organisasi. 

 Penelitian ini menggunakan metode survey dan koesioner untuk 

mengumpulkan data. Data dikumpulkan dengan teknik penyampelan purposive 

sampling dengan jumlah 62 koesioner yang dapat diolah. Pengujian instrument 

penelitian menggunakan SPSS dan pengujian hipotesis menggunakan SEM. 

 Hasil analisis menunjukan bahwa H1, H6 dan H7 terdukung menjadi 

penyebab niat keluar karyawan sedangkan H2, H3, H4 dan H5 tidak terdukung. 

Hasil tersebut memberikan makna bahwa niat keluar karyawan bagian sistem 

informatika rumah sakit disebabkan karena komitmen organisasi, kelelahan kerja 

dan kepuasan kerja yang dipengaruhi oleh karakteristik kerja yang tidak baik.  

 

Kata kunci : Niat Keluar, Komitmen Organisasi, Kelelahan Kerja, Kepuasan 

Kerja, Otonomi Kerja, Karakteristik Kerja 
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ABSTRACT 

ARIANI S. 2017. AN ANALYSIS OF FACTORS COUSE OUT OF 

EMPLOYEES OF INFORMATICS SYSTEMS IN HOSPITAL. SKRIPSI. 

STUDY PROGRAM S1 MANAGEMENT. FACULTY OF ECONOMICS. 

UNIVERSITY OF SETIA BUDI. LEADER I. DIDIK SETYAWAN, SE., 

MM.SC. LEADER II. IR. RUDY JANUAR, M.T. 

 The study of turnover intention on the part of the informatics system in an 

organization has still an importans study in the research. This research aims to 

examine the factors cause turnover intention of employees the informatics system 

in the hospital. The part of the informatics system that forms a lot  of pressure on 

employees has an impact to intend to turnover intention of the organization. 

 This research used survey and questioner method to collect data. Data 

were collected by purposive sampling technique with the amount of 62 questioner. 

Testing research instrument used SPPS and hypothesis testing using SEM.  

 The results of analysis showed that H1, H6 and H7 were supported to 

turnover intention of employee, while H2, H3, H4 and H5 were not supported. 

These results provide meant that the turnover intention of employee of the hospital 

informatics system due of organizational commitment, work exhaustion and job 

satisfaction were influenced by the characteristics of work  that is not good.  

 

Keywords : Turnover Intentions, Organizational Commitment, Work Exhaustions, 

Job Satisfaction, Work Autonomy, Work Characteristic  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Studi tentang niat karyawan bagian sistem informatika keluar dari 

organisasi masih menjadi kajian penting. Hal ini disebabkan karena masih 

terdapat keragaman factor-faktor yang mempengaruhi karyawan bagian sistem 

informatika keluar dari pekerjaannya. Berbagai studi terdahulu menunjukan 

adanya berbagai faktor dalam memengaruhi niat karyawan keluar dari 

pekerjaanya antara lain komitmen pekerjaan (Ahuja et al., 2007), kepuasan 

kerja (McKnight et al., 2009), kelelahan kerja (Moore et al., 2000). Perbedaan 

faktor penelitian tersebut berdampak kepada keragaman hasil berbagai 

penelitian yang disebabkan perbedaan tujuan yang disesuaikan dengan setting 

penelitian. Keragaman hasil penelitian ini mengindikasikan belum adanya  

model yang sesuai dengan setting penelitian. Sehingga studi ini masih penting 

dilakukan dengan melakukan konfirmasi kembali faktor-faktor yang 

teridentifikasi secara teoritis untuk membagun model penelitian yang 

disesuaikan dengan setting penelitian yang digunakan.  

Fenomena yang terjadi tentang niat keluar karyawan bagian sistem 

informatika dari pekerjaan yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan hasil survey 

Karir.com kepada 6530 karyawan tahun 2015, teridentifikasi 13% menyatakan 

tidak mempunyai rasa nyaman dalam organisasi tempatnya bekerja dan ada 

keinginan untuk keluar dari pekerjaanya serta 34% karyawan resign setelah 2 
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tahun (Liputan6.com 2016). Fenomena ini juga terjadi di Amerika Serikat 

yang menunjukan bahwa terdapat karyawan bagian sistem informatika yang 

berkeinginan keluar dari perusahaannya (Ahuja et al., 2007). Dimana 

karyawan bagian sistem informatika mengalami kelebihan beban kerja dan 

stress yang dirasakan oleh karyawan karena harus membagi waktu antara 

pekerjaan dan keluarga sedangkan pekerjaanya yang menuntut kesiapan jika 

terjadi kerusakan pada sistem. Berdasarkan fenomena diatas menujukkan 

bahwa hal ini dapat mendorong karyawan bagian sistem informatika untuk 

berkeinginan keluar dari perusahaannya karena ketidakpuasan dan 

ketidaknyamanan individu dalam organisasi yang bisa menjadi asalan untuk 

melakukan pengkajian selanjutnya.    

Berbagai studi terdahulu menunjukan adanya berbagai faktor yang 

dapat mempengaruhi niat keluar karyawan dari pekerjaanya antara lain 

komitmen organisasi (Ahuja et al., 2007),  kelelahan kerja (Moore., 2000), 

kepuasan kerja (McKnight et al., 2009). Variabel tersebut teridentifikasi 

merupakan variabel valid yang secara teoritis mempengaruhi niat keluar 

karyawan dari pekerjaanya. Hal ini ditunjukan oleh studi Ahuja et al. (2007) 

yang menunjukan bahwa komitmen organisasi mempunyai pengaruh langsung 

pada niat keluar karyawan pada obyek pekerja bagian sistem informatika dari 

sebuah perusahaan industri komputer dan perangkat lunak. Hasil kajian  ini 

mendukung studi yang dilakukan oleh Pare et al. (2001) menemukan adanya 

hubungan yang kuat antara komitmen afektif dan keinginan keluar karyawan. 

Sedangkan studi lain yang dilakukan oleh McKnight et al. ( 2009) yang 
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menunjukan bahwa kepuasan kerja dapat memediasi karakteristik kerja dalam 

mempengaruhi niat keluar karyawan pada obyek bagian analisis program 

sistem informatika di Amerika Serikat. Namun penelitian yang dilakukan oleh 

Lucy et al. (2004) menunjukan bahwa ketidakpuasan dapat memengaruhi niat 

keluar karyawan pada pada obyek tenaga penjual di Australia. Hasil studi lain 

diungkapkan oleh Moore et al. (2000) bahwa kelelahan kerja dapat 

mempengaruhi niat keluar karyawan dalam organisasi pada obyek karyawan 

sistem informatika dan manajer di perusahaan industri Amerika Serikat. 

Sedangkan Houkes et al. (2003) menemukan hubungan antara ruang lingkup 

pekerjaan dan kelelahan emosional pada karyawan bagian sistem informatika. 

Keragaman hasil penelitian ini mengindikasikan masih adanya kesenjangan 

penelitian yang disebabkan adanya keragaman variabel yang membentuk niat 

keluar karyawan dari pekerjaannya. Maka dalam penelitian ini mencoba 

melakukan kajian kembali faktor-faktor yang secara teoritis dapat 

mempengaruhi niat keluar karyawan dari pekerjaanya.  

Model yang dibangun dalam penelitian ini mengajukan variabel 

independen adalah otonomi pekerjaan (Ahuja et al., 2007). Studi terdahulu 

menunjukan bahwa otonomi kerja berpengaruh pada komitmen kerja dan 

kelelahan kerja (Ahuja et al., 2007). Hal ini mengacu pada studi Eby et al. 

(1999) yang menemukan bahwa otonomi kerja mempunyai hubungan positif 

terhadap komitmen organisasi. Otonomi kerja merupakan hal yang penting 

untuk karyawan sistem infomatika karena memberikan kebebasan kepada 

karyawan untuk melakukan pekerjaan secara mandiri sehingga dapat 
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mengurangi frustasi dari kegiatan tugasnya. Selain pengaruh otonomi kerja 

terhadap komitmen kerja, otonomi kerja juga mempengaruhi terhadap 

kelelahan kerja. Hal ini didasarkan pada studi yang dilakukan oleh Moore et 

al. (2000) yang mengatakan bahwa ada hubungan positif terhadap otonomi 

kerja dan kelehan kerja pada karyawan bagian sistem informatika. 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka otonomy kerja menjadi faktor penting 

yang dapat mendorong komitmen kerja dan kelalahan kerja yang berdampak 

pada niat keluar karyawan bagian sistem informatika dari organisasi.   

Model penelitian ini juga mengajukan karakteristik kerja yang dapat 

mempengaruhi kepuasan kerja dan kelelahan kerja (McKnight et al., 2009). 

Studi yang dilakukan oleh McKnight et al. (2009) menunjukan bahwa 

karakteristik kerja dapat mempengaruhi niat keluar karyawan yang dimediasi 

oleh kelelahan kerja dan kepuasan kerja. Karakteristik kerja merupakan kunci 

utama karyawan sistem informatika untuk melalukan pekerjaannya seperti 

keamanan kerja, keadilan imbalan, tim berbagi informasi dan kepercayaan 

pemimpin. Konsep karakteristik kerja yang merupakan persepsi lingkungan 

kerja dapat mengurangi kelelahan kerja, tetapi jika lingkungan kerja memiliki 

aspek yang negatif cenderung akan meningkatkan kelelahan kerja (McKnight 

et al., 2009). Hal ini diartikan bahwa karyawan sistem informatika merasakan 

keamanan ditempat lingkungannya bekerja, cenderung meningkatkan 

kepuasan kerja. Namun jika tidak memiliki rasa aman dalam bekerja 

cenderung untuk menurunkan kepuasan yang dapat meningkatkan niat 

meninggalkan organisasi (McKnight et al., 2009). Berdasarkan penjelasan 
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tersebut dapat disimpulkan bahwa karakteristik kerja menjadi faktor penting 

yang dapat membentuk kelelahan kerja dan kepuasan kerja yang berdampak 

pada niat keluar karyawan bagian sistem informatika.  

Teridentifikasi secara teoritis berdasarkan bahasan yang telah 

dilakukan ditemukannya faktor-faktor yang mempengaruhi keinginan 

karyawan bagian sistem informatika untuk keluar dari pekerjaanya. Studi ini 

menggunakan obyek penelitian karyawan bagian sistem informatika di rumah 

sakit. Hal ini didasarkan pada fenomena yang terjadi di bagian sistem 

informatika terdapat ketidaknyamanan dan kelelahan pada tempat kerja akibat 

tingginya intensitas pekerjaan yang dapat memengaruhi niat keluar karyawan.  

Maka penelitian ini mengajukan judul “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Niat 

Keluar Karyawan Bagian Sistem Informatika Di Rumah Sakit” 

 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan kajian yang dibahas dalam penelitian, fenomena  yang 

terjadi di Indonesia, pada karyawan bagian sistem informatika yang berniat 

keluar dari pekerjaannya Berdasarkan hasil survey Karir.com kepada 6530 

karyawan tahun 2015, teridentifikasi 13% menyatakan tidak mempunyai rasa 

nyaman dalam organisasi tempatnya bekerja dan ada niat untuk keluar dari 

pekerjaannya, serta 34% karyawan berhenti setelah 2 tahun (Liputan6.com 

2016). Karyawan bagian sistem infromatika mengalami beban kerja dan stres 

yang dirasakan oleh karyawan karena harus membagi waktu, hal ini yang 

dapat mendorong karyawan bagian sistem informatika berniat keluar dari 
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perusahaannya. Penelitian terdahulu menunjukan adanya keragaman variabel 

yang mempengaruhi niat keluar karyawan sistem informatika dari pekerjaanya 

(komitmen pekerjaan (Ahuja et al., 2007), kepuasan kerja (McKnight et al., 

2009), kelelahan kerja (Moore et al., 2000). Berbagai keragaman hasil dari 

penelitian studi terdahulu, sehingga penelitian ini dilakukan untuk menguji 

pada variabel independen otonomi kerja yang dimediasi oleh komitmen kerja 

dan kelelahan kerja (Ahuja et al., 2007), lalu karakteristik kerja yang 

dimediasi oleh kepuasan kerja dan kelelahan kerja (McKnight et al., 2009). 

Berdasarkan fenomena dan studi terdahulu, maka permasalahan dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan yaitu faktor-faktor apa saja yang menjadi 

penyebab niat keluar bagian sistem informatika. 

 

C. Pertanyaan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat digunakan 

pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

1. Apakah otonomi kerja berpengaruh pada komitmen organisasi ? 

2. Apakah otonomi kerja berpengaruh pada kepuasan kerja ? 

3. Apakah karakteristik kerja berpengaruh pada kepuasan kerja ? 

4. Apakah karakteristik kerja berpengaruh pada kepuasan kerja ?  

5. Apakah komitmen organisasi berpengaruh pada niat keluar ? 

6. Apakah kepuasan kerja berpengaruh pada niat keluar ? 

7. Apakah kelelahan kerja berpengaruh pada niat keluar ? 
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D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan pertanyaan penelitian, maka tujuan penelitian ini dapat 

dinyatakan sebagai berikut :  

1. Menguji pengaruh otonomi kerja terhadap komitmen organisasi. 

2. Menguji pengaruh otonomi kerja terhadap kelelahan kerja. 

3. Menguji pengaruh karakteristik kerja terhadap kelelahan kerja. 

4. Menguji pengaruh karakteristik kerja terhadap kepuasan kerja.  

5. Menguji pengaruh komitmen organisasi terhadap niat keluar. 

6. Menguji pengaruh kelelahan kerja terhadap niat keluar  

7. Menguji pengaruh kepuasan kerja terhadap niat keluar. 

 

E. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Berdasarkan fenomena niat keluar karyawan bagian sistem 

informatika serta konstruk pernyebab yang terkait yaitu komitmen 

organisasi, kelelahan keja, kepuasan kerja, otonomi kerja, karakteristik 

kerja. Penelitian juga digunakan untuk mengkonfirmasi hubungan antara 

konstruk dalam model yang dirumuskan. 

2. Manfaat Praktis  

Memberikan masukan bagi pengelola rumah sakit untuk 

membangun sistem kerja yang mempertimbangkan faktor komitmen 

organisasi, kelelahan kerja, kepuasan kerja, otonomi kerja dan 

karakteristik kerja sehingga terciptanya sistem kerja tersebut dapat 

meminimalkan niat keluar karyawan.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pada bab ini membahas review literatur konseptual yang dapat digunakan 

untuk membangun model penelitian. Bab ini terbagi menjadi 6 (enam) sub bagian, 

(pertama) membahas sub bagian tentang niat keluar karyawan bagian sistem 

informasi yang merupakan dari tujuan penelitian ini. Sub bagian yang (kedua) 

dalam penelitian ini membahas tentang faktor pembentuk niat keluar karyawan 

yaitu komitmen organisasi adalah seberapa jauh pekerja mengindentifikasi dirinya 

dengan organisasi dan keterlibatannya dalam organisasi.  Sub bagian yang (ketiga) 

yaitu faktor kelelahan kerja mempengaruhi kebosanan yang dialami oleh individu 

dan kelebihan beban kerja yang dapat menimbulkan rasa kelelahan pada 

karyawan. Sub bagian (keempat) yaitu kepuasan kerja yang merupakan variabel 

mediasi yang dapat membentuk niat keluar karyawan.  Pada sub bagian (kelima) 

adalah otonomi kerja yang dipercaya sebagai variabel independen dalam 

penelitian yang dapat mempengaruhi komitmen organisasi dan kelelahan kerja 

sebagai pembentuk niat keluar karyawan. Sub bagian yang (keenam) membahas 

karakteristik kerja sebagai variabel independen dan mempunyai pengaruh pada 

kelelahan kerja dan kepuasan kerja sebagai pembentuk niat keluar karyawan 

bagian sistem informatika. Bahasan terakhir pada bab ini adalah kerangka 

penelitian yang merupakan model dalam penelitian ini. 
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A. Niat Keluar  

Konsep dasar niat dikembangkan oleh Mobley et al. (1978) yang 

menyatakan bahwa niat adalah persepsi individu berdasarkan penilaian yang 

membuat individu untuk melakukan suatu perilaku tertentu. Definisi niat 

mengalami perkembangan yang berdampak perbedaan makna. Studi dari Unal 

et al. (2011) menyatakan bahwa niat mencerminkan seberapa besar keinginan 

individu dalam bertindak untuk melakukan sesuatu. Berdasarkan pernyataan 

tersebut, maka dapat didefinisikan niat adalah dorongan individu untuk 

melakukan suatu tindakan. 

Berbagai studi penelitian tentang niat telah mengalami perkembangan 

antara lain niat membeli (Brown et al., 2001), niat keluar (Jacobs dan Roodt., 

2007) dan niat untuk menggunakan (Wangpipatwong et al., 2008).  Studi 

Brown et al. (2001) menyatakan bahwa niat membeli adalah asumsi konsumen 

untuk membeli suatu produk yang berorientasi pada kenyamanannya dalam 

penggunannya yang dirasakan oleh pembeli. Sedangkan niat menggunakan 

merupakan sikap individu yang berkeinginan untuk menggunakan suatu hal 

tertentu dan didasari dengan mudahnya penggunaan (Wangpipatwong et al., 

2008). Studi lain dari  Jacobs & Roodt (2007) mendefinisikan bahwa niat 

keluar adalah sebuah keputusan individu yang berkaitan dengan pekerjaannya 

untuk melanjutkan pekerjaan atau meninggalkan pekerjaan. Berdasarkan 

konsep niat tesebut, menunjukan perbedaan makna niat yang didasari pada 

perbedaan setting penelitian.  
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Konsep niat keluar dikembangkan pada berbagai setting penelitian 

yang memberikan dampak pada keragaman makna (Egan et al., 2004, Ongori 

2007, Aydogdu dan Asikgil 2011). Penelitian Egan et al. (2004) setting 

penelitiannya adalah karyawan sistem teknologi informatika di Amerika 

Serikat, mengembangkan definisi niat dalam perspektif karyawan untuk keluar 

dari perusahaan tempatnya bekerja.  Studi Ongori (2007) menyatakan makna 

niat keluar adalah rencana untuk meninggalkan sebuah organisasi dan 

merupakan niat langsung untuk benar-benar berhenti. Beberapa peneliti telah 

menunjukan bahwa niat umumnya mempengaruhi karyawan untuk benar-

benar keluar dari organisasi (Hsu. 2009).  Hal berbeda yang dikembangkan 

oleh Aydogdu & Asikgil (2011) yang menyatakan bahwa niat keluar adalah 

sikap terhadap pekerjaannya yang memiliki rasa ketidaknyamanan yang 

memungkinkan individu untuk melakukan niat keluar. Berdasarkan definisi 

niat keluar karyawan tersebut, dapat disimpulkan bahwa niat keluar karyawan 

adalah perilaku karyawan yang berkeinginan untuk meninggalkan organisasi 

atau pekerjaannya.  

Bahasan alat ukur/indikator juga menjadi bahasan penting yang 

disebabkan oleh perbedaan setting penelitian. Studi dari oleh Moore et al. 

(2000) yang menggunakan setting penelitian di perusahaan komputer di 

Amerika Serikat, mengajukan alat ukur/indikator seberapa besar kemungkinan 

akan bekerja di perusahaan yang sama di tahun depan, seberapa besar 

kemungkinan akan mengambil langkah-langkah ditahun depan untuk 

mengamankan pekerjaan diperusahaan yang berbeda, akan bekerja di 
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perusahaan yang sama selama lima tahun, akan mencari pekerjaan di 

perusahaan yang berbeda di tahun depan. Studi lain yang dilakukan oleh Pare 

et al. (2001) setting penelitinnya adalah anggota Quebec dari Pengolahan 

Informasi Masyarakat di Kanada mengajukan alat ukur/indikator yaitu 

seberapa sering ingin berhenti dalam organisasi dan seberapa besar keinginan 

untuk meninggalkan organisasi di tahun depan.  

Sedangkan studi dari Ahuja et al. (2007) mengajukan alat 

ukur/indikator yang diadopsi dari penelitian Moore et al. (2000) namun 

menggunakan setting yang berbeda, penelitian dilakukan untuk menguji 

karyawan sistem infomatika di perusahaan komputer dan indutri perangkat 

lunak,  mengajukan alat ukur/indikator yang digunakan adalah mengukur 

kemungkinan untuk bekerja dalam perusahaan yang sama di tahun depan, 

mengukur bagaimana langkah-langkah untuk mengamankan posisi pekerjaan 

disebuah organisasi yang berbeda ditahun kedepanya, akan bekerja di 

perusahaan selama lima tahun  dan akan mencari pekerjaan di perusahaan 

yang berbeda ditahun depan. Studi lain dari Hsu (2009) yang menggunakan 

setting penelitian karyawan R & D  di industri teknologi tinggi di Taiwan, 

mengajukan alat ukur/indikator adalah jika dapat menemukan pekerjaan yang 

lebih baik maka akan meninggalkan pekerjaan di perusahaan saat ini. Maier et 

al. (2012) menggunakan setting penelitian sumber daya manusia bagian sistem 

informatika, mengajukan tiga alat ukur/indikator yaitu berpikir untuk berhenti 

dari perusahaan saat ini, berniat untuk berhenti dari pekerjaan dan 

meninggalkan perusahaan saat ini.  Beberapa alat ukur/indikator yang telah 

dijelaskan tersebut dalam studi ini menggunakan gabungan alat ukur/indikator 



12 

 

 

dari  Moore et al. (2000) dan Hsu (2009) yang bertujuan untuk memberikan 

gambaran yang utuh tentang niat keluar karyawan. 

Pembentukan niat keluar karyawan terdapat keragaman variabel yang 

memengaruhinya.  Studi yang dilakukan oleh Pare et al. (2001) menemukan 

bahwa komitmen afektif memiliki hubungan yang kuat dengan keinginan 

keluar karyawan. Studi yang dilakukan oleh Patrick. (2003) menyatakan 

bahwa kepuasan kerja mempunyai pengaruh yang signifikan dan negatif  

terkait dengan niat keluar karyawan. Studi terdahulu menunjukan bahwa 

otonomi kerja berpengaruh pada komitmen kerja dan kelelahan kerja (Ahuja et 

al., 2007). Otonomi menyediakan kebebasan sehingga memiliki pengaruh 

yang negatif yang dirasakan oleh karyawan yang kelebihan beban kerja. 

Penjelasan tersebut dapat dimaknai bahwa otonomi berkorelasi dengan 

pekerjaan yang overload, dapat menyebabkan keinginan karyawan bagian 

sistem informatika keluar dari pekerjaan ( Moore et al., 2000; Ahuja et al., 

2007).  

Studi yang dilakukan oleh McKnight et al. (2009) menunjukan bahwa 

karakteristik kerja dapat memengaruhi niat keluar karyawan yang dimediasi 

oleh kelelahan kerja dan kepuasan kerja. Karakteristik kerja mempunyai 

hubungan negatif terhadap kelelahan kerja, karena bekerja yang berlebihan 

dapat menyebabkan kelelahan kerja (McKnight et al., 2007). Hal ini memberi 

arti bahwa rendahnya karakteristik kerja berdampak terhadap pekerjaan yang 

berlebihan yang dapat berpengaruh pada kelelahan.  Jika karyawan tidak 

memiliki kepuasan kerja dalam organisasi mempunyai kecenderungan akan 
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berniat keluar. Berdasarkan penjelasan tersebut, studi penelitian ini mengacu 

pada variabel pembentuk niat keluar karyawan adalah komitmen organisasi 

(Ahuja et al., 2007), kelelahan kerja (Moore et al., 2000) dan kepuasan kerja 

(Egan et al., 2004) yang merupakan variabel mediasai. Studi ini juga 

mengajukan otonomi kerja (Ahuja et al., 2007) dan karakteristik kerja 

(McKnight et al., 2009) sebagai variabel independen, yang dapat 

mempengaruhi niat keluar karyawan, Penjelasan masing-masing variabel 

dijelaskan sebagai berikut : 

 

B. Komitmen Organisasi  

Konsep dasar komitmen dikembangkan oleh Meyer dan Herscovitch 

(2001) yang menyatakan bahwa komitmen adalah gaya pola pikir individu 

yang membentuk hasil kinerja yang baik pada organisasi. Perbedaan definisi 

komitmen dipengaruhi oleh keragaman setting penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti terdahulu. Studi yang dilakukan oleh Hsu (2009) dengan 

menggunakan setting penelitian karyawan R & D di Taiwan, yang menyatakan 

bahwa komitmen organisasi adalah keterlibatan individu di dalam suatu 

kegiatan yang memberikan kepuasan agar tetap bertahan di dalam organisasi. 

Perkembangan komitmen terbagi menjadi lima bentuk yaitu komitmen 

organisasi, komitmen tempat kerja, komitmen afektif, komitmen kontinyu, dan 

komitmen normatif (Meyer dan Allen, 1991; Meyer dan Herscovich, 2001). 

Komitmen organisasi adalah ikatan yang mengikat individu untuk bekerja 

didalam organisasi (Meyer dan Herscovitch., 2001), sedangkan komitmen 
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tempat kerja adalah suatu perilaku yang mempengaruhi efektivitas organisasi 

dan kesejahteraan karyawan dalam suatu organisasi tempatnya bekerja (Meyer 

dan Herscovitch., 2001). Bahasan selanjutnya komitmen afektif, yang 

dimaknai sebagai suatu pendekatan emosional dari individu yang melibatkan 

diri dengan organisasinya (Meyer dan Allen 1991). Penjelasan komitmen 

kontinyu adalah hasrat yang dimiliki oleh individu untuk bertahan dalam 

organisasi (Meyer dan Allen 1991). Bahasan terakhir adalah komitmen 

normatif yang dimaknai perasaan yang mengharuskan individu untuk tetap 

bertahan dalam organisasi (Meyer dan Allen 1991). Berdasarkan keragaman 

definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi adalah sutau 

tingkah laku karyawan yang bekerja yang diikat didalam suatu organisasi agar 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan organisasinya.  

Keragaman alat ukur/indikator komitmen organisasi masih menjadi 

bahasan penting bagi para peneliti yang disebabkan oleh keragaman setting 

penelitian. Studi dari Pare et al. (2001) yang menggunakan setting penelitian 

anggota Quebec dari Pengolahan Informasi Masyarakat di Kanada, 

mengajukan 10 alat ukur/indikator yang digunakan yaitu timbulnya masalah 

dalam organisasi yang disebabkan oleh individu, tidak memiliki rasa yang 

kuat terhadap organisasi, mempunyai arti secara pribadi terhadap organisasi, 

mempunyai emosional terhadap pilihan strategis dari organisasi, nilai yang 

dianjurkan oleh manajemen puncak sesuai dengan karyawan, sulit untuk 

meninggalkan organisasi, terlalu mahal untuk meninggalkan organisasi 

sekarang, hidup karyawan akan terganggu jika memutuskan untuk 
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meninggalkan organisasi, memiliki sedikit pilihan pertimbangan untuk 

meninggalkan organisasi, mempunyai konsekuensi serius jika meninggalakan 

organisasi adalah kelangkaan alternatif.  

Bahasan alat ukur/indikator komitmen organisasi yang berbeda 

diungkapkan oleh Meyer dan Herscovitch (2001) yang mengajukan alat 

ukur/indikator komitmen organisasi yaitu individu akan senang jika 

mengahabiskan karir didalam organisasinya, individu tidak mempunyai 

kewajiban untuk tinggal didalam organisasinya, bekerja menuju keberhasilan 

organisasi merupakan suatu kepentingan bagi individu, bersedia melakukan 

apapun yang diminta oleh organisasinya.  Pendapat lain yang lebih sederhana 

diungkapkan dari studinya Ahuja et al. (2007) menggunakan setting penelitian 

karyawan sistem infomasi di perusahaan komputer dan industri perangkat 

lunak, mengajukan alat ukur/indikator yaitu bersedia untuk dimasukan ke 

bagian manapun untuk keberhasilan organisasi, berpendapat bahwa organisasi 

tempatnya bekerja merupakan organisasi terbaik dari semua organisasi untuk 

bekerja, senang telah memilih organisasi ini untuk bekerja dari pada organisasi 

lain, organisasi memberikan cara terbaik untuk meningkatkan kinerja 

pekerjaan, mempunyai rasa peduli terhadap nasib organisasi. Berdasarkan 

beberapa keragaman alat ukur tersebut, studi penelitian ini mengacu pada alat 

ukur/indikator dari studi penelitian Ahuja et al. (2007) yang memiliki 

kesamaan setting penelitian. 

Studi niat keluar dalam organisasi memiliki beberapa variabel yang 

mempengaruhi salah satunya adalah komitmen organisasi.  Studi terdahulu 
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menunjukan adanya kesamaan hasil pengaruh komitmen terhadap niat keluar 

karywan (Hsu, 2009; Aydogdu dan Asikgil 2011). Studi yang dilakukan oleh 

Hsu (2009) menemukan bahwa komitmen organisasi memiliki hubungan 

negatif terhadap niat keluar, karena karyawan yang memiliki komitmen tinggi 

dengan perusahaanya akan menurunkan niatnya untuk keluar. Komitmen 

organisasi memiliki beberapa faktor yang dapat memengaruhi karyawan yaitu 

kepercayaan, kemauan untuk berusaha melakukan sesuatu, dan keinginan kuat 

untuk bertahan dalam organisasi.  Hal yang sama diungkapkan oleh Aydogdu 

& Asikgil (2011) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi dapat 

menghubungkan individu dengan organisasi, sehingga komitmen organisasi 

merupakan hal yang penting dalam organisasi untuk karyawan agar tetap 

bertahan bekerja dan meningkatkan loyalitas karyawan dengan organisasi. Hal 

ini disebabkan oleh faktor kepribadian, faktor demografis, faktor 

disposisional, faktor yang terkait dengan peran, faktor tentang pengalaman 

kerja dan faktor budaya yang dapat mempengaruhi komitmen organisasi pada 

niat keluar karyawan (Aydogdu dan Asikgil 2011). Hasil studi lain dari Pare et 

al. (2001), menunjukan bahwa komitmen memiliki pengaruh positif dengan 

niat keluar karyawan. Hal yang sama diungkapkan oleh Moore et al. (2000) 

yang menemukan karyawan memiliki pekerjaan yang terus menerus dapat 

memengaruhi komitmen yang tinggi pada organisasi, karena jika karyawan 

bekerja terus menerus akan menimbulkan kelelahan kerja sehingga 

menurunkan komitmennya terhadap organisasi.  
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Berbeda dengan hasil studi yang dilakukan oleh Ahuja et al. (2007) 

yang menyatakan bahwa individu yang memiliki komitmen yang tinggi 

terhadap organisasi akan bersedia bekerja untuk organisasinya. Penjelasan 

tersebut memberi arti, jika karyawan memiliki lebih banyak dukungan dari 

organisasi, cenderung dapat mengembangkan pemikiran yang positif terhadap 

organisasi (Husein & Asif 2012) sehingga dapat meningkatkan karyawan 

untuk memiliki komitmen. Berdasarkan uraian tersebut, komitmen organisasi 

dapat memengaruhi niat keluar karyawan jika karyawan tidak memiliki 

ketertarikan untuk bertahan dengan organisasi atau dengan kata lain tidak 

memiliki rasa kebanggaan dalam organisasi, namun jika karyawan memiliki 

rasa bangga untuk bekerja dalam organisasi cenderung meningkatkan 

komitmennya terhadap organisasi, sehingga dapat menurunkan niat keluar 

karyawan. Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian adalah sebagai 

berikut :  

H1 : Semakin tinggi komitmen organisasi dapat menurunkan niat 

keluar karyawan bagian sistem informatika  

 

C. Kelelahan Kerja  

Kelelahan disebabkan oleh rasa bosan individu terhadap suatu 

kegiatan. Konsep dasar kebosanaan adalah hasil dari banyaknya perasaan 

positif atau negatif dan adanya lingkungan yang salah yaitu terlalu banyaknya 

tekanan, konflik dan tuntutan yang dikombinasikan dengan terlalu sedikit 

imbalan, serta rendahnya pengakuan dan keberhasilan (Kanner et al., 1978). 

Pines et al. (1981) menyatakan bahwa kelelahan berawal dari konstruk 
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kebosanan karena keadaan habisnya persediaan fisik, emosional situasi yang 

menuntut dalam jangka panjang. Selanjutnya kelelahan dapat didefinisikan 

sebagai tuntutan yang mengancam sumber daya dan memicu ketegangan 

dalam bentuk habisnya pesediaan fisik dan emosional (Hobfoll & Freedy., 

1993).  Ketika stress kerja terjadi, karyawan akan mengalami stress setiap hari 

dan akhirnya akan mengakibatkan pengeringan energi dan dapat 

mengakibatkan kelelahan. Selain itu ketika karyawan yang tidak menerima 

dukungan sosial dari rekan kerja atau bahkan memiliki konflik dengan rekan 

kerjanya dapat terjadi kelelahan (Houkes et al., 2003).  

Perkembangan studi penelitian tentang kelelahan mengakibatkan 

keragaman definisi yang disebabkan karena adanya perbedaan beberapa 

setting penelitian. Studi Moore et al. (2000) yang menyatakan kelelahan 

diidentifikasi sebagai kejenuhan dan kebosanan individu, dengan 

menggunakan setting penelitian karyawan sistem informasi di berbagai 

industri di selutuh Amerika Serikat, dalam perkembangannya kelelahan 

terbagi menjadi kelelahan kerja (Moore et al., 2000) dan kelelahan emosional 

(Houkes et al., 2003). Kelelahan kerja didefinisikan sebagai stress yang 

dirasakan individu terkait dengan pekerjaan yang membuat rentan untuk 

kelelahan (Moore et al., 2000). Sedangkan kelelahan emosional adalah beban 

kerja, tekanan waktu, dan kurangnya dukungan sosial dan stres yang dialami 

oleh individu yang terkait dengan kondisi kerja dan hubungan sosial ( Houkes 

et al., 2003). Penelitian lain dari studi Knudsen et al. (2006) yang menyatakan 

bahwa definisi kelelahan kerja adalah perasaan karyawan yang berada dalam 

organisasi yang cenderung merasa stress jika tidak dapat mengontrol 
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kegiatannya dalam bekerja. Berdasarkan penjelasan tersebut, studi ini 

mengacu pada kelelahan kerja pada karyawan bagian sistem informatika.  

Keragaman alat ukur/indikator yang digunakan untuk penelitian 

kelelahan kerja disebabkan karena perbedaan setting penelitian yang 

dilakukan oleh studi terdahulu. Studi Moore et al. (2000) dengan 

menggunakan setting penelitian di Amerika serikat dengan menggunakan 

karyawan sistem informatika, mengajukan alat ukur/indikator yaitu 

menunjukan bahwa merasa emosi jika energinya terkuras dari pekerjaan, 

kegiatan sehari- hari dihabiskan untuk  berkerja, merasa lelah ketika bangun 

dipagi hari, bekerja sepanjang hari membuat tegang. Studi lain dari Knudsen 

et al. (2006) dengan setting penelitiannya adalah organisasi keperawatan di 

komuitas terapeutic, mengajukan alat ukur/indikator yaitu individu merasa 

lelah ketika bangun pagi dan harus bekerja lagi, merasa tertekan dengan 

pekerjaanya, bekerja secara langsung dan memiliki banyak tekanan dari 

individu yang lain, menghabiskan hari di tempat kerja, individu bekerja terlalu 

keras pada pekerjaannya. Ahuja et al. (2007) dengan studi setting penelitian 

karyawan sistem infomatika di perusahaan komputer dan indutri perangkat 

lunak, mengajukan alat ukur/indikator yang diadopsi dari studi penelitian 

Moore et al. (2000). Berdasarkan keragaman alat ukur/indikator yang 

disebabkan karena perbedaan setting penelitian, maka studi ini mengadopsi 

alat ukur/indikator dari studinya Moore et al. (2000) yang memiliki kesamaan 

setting penelitian yaitu karyawan sistem informatika.  
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Pembentukan kelelahan kerja yang dirasakan oleh karyawan 

disebabkan karena stress dan beban kerja yang berlebihan dan tututan dari 

organisasi yang yang dapat menyebabkan karyawan berkeinginan untuk 

keluar. Ketika karyawan mengalami stress tiap hari dan tidak menerima 

dukungan social dari rekan kerja atau bahkan memiliki konflik dengan sesama 

karyawan akan menimbulkan keadaan kelelahan emosional yang berdampak 

pada niat untuk keluar dari organisasi (Moore et al., 2000). Kelelahan dapat 

terjadi dalam berbagai lingkungan pekerjaan, studi penelitian terdahulu 

menunjukan bahwa karyawan teknologi sistem informatika sangat rentan 

dimana karyawan sistem informatika bersaing untuk perubahan teknologi saat 

ini sehingga dapat mengakibatkan karyawan kelelahan kerja karena merasa 

dituntut oleh pekerjaan dan perkembangan zaman. Perubahan tersebut yang 

menuntut organisasi untuk menyediakan karyawan sistem informatika yang 

handal dan dapat menyediakan dukungan teknis, hal ini yang menyebabkan 

karyawan sistem informatika merasa kewalahan karena tuntutan sehingga 

dapat berniat keluar dari organisasi (Moore et al., 2000).  

Kerja yang berlebihan dapat mengakibatkan stress yang terkait dengan 

pekerjaan yang membuatnya rentan untuk kelelahan bekerja. Menurut Moore 

et al. (2000) konsekuensi dari kelelahan dapat mengakibatkan  kepuasan kerja 

berkurang, tidak memiliki komitmem terhadap organisasi, akan menimbulkan 

keinginan keluar yang tinggi. Karyawan sistem informatika bekerja secara 

berlebihan dan terkadang membawa pekerjaannya kerumah sehingga hal ini 

dapat menyebabkan kelelahan kerja pada karyawan. Penelitian tentang niat 
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keluar menunjukan bahwa faktor-faktor kerja terkait dengan niat keluar 

karyawan terutama pada kondisi kerja, antara lain gaji, jenjang karir 

merupakan penyebab utama dari niat keluar karyawan (Houkes et al., 2003). 

Penjelasan tersebut memberikan arti bahwa kelelahan kerja dapat 

mengakibatkan konsekuensi negatif yang luas pada organisasi, seperti hasil 

dari kinerja karyawan terhadap organisasi yang negatif yang dapat 

memengaruhi prestasi kerja karyawan yang buruk dan mengurangi kepuasan 

layanan yang diterima para klien (Knudsen et al., 2006). 

Karyawan sistem informatika dapat mengalami stres yang disebabkan 

jam kerja yang panjang, tuntutan dari para pengguna, permintaan yang 

konstan untuk memperbarui keterampilan yang dapat menyebabkan karyawan 

sistem informatika  stres dan berdampak ada kelelahan kerja (LeRouge et al., 

2006). Karyawan sistem informatika di organisasi terutama di rumah sakit 

dituntut untuk bekerja secara maximal, karena karyawan sistem informatika 

merupakan kunci dari organisasi untuk dapat berkembang dan sebagai 

pelayanan penunjang bagi berkembangnya organisasi. Selain itu karyawan 

sistem informatika diharapkan untuk menjaga aplikasi teknologi informatika 

agar tetap berjalan dengan kata lain karyawan sistem informatika dituntut 

untuk bekerja kurang lebih 24 jam. Studi dari penelitian Ahuja et al. (2007) 

menunjukan bahwa kelelahan kerja dapat mempengaruhi niat keluar 

karyawan. Studi tersebut selaras dengan studi yang dilakukan oleh Moore et 

al. (2000) yang dimaknai kerja yang berlebihan memiliki pengaruh yang kuat 

terhadap kelelahan kerja yang berdampak pada niat keluar karyawan. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, kelelahan kerja dapat dialami oleh karyawan 
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sistem informatika karena beban kerja yang berlebihan sehingga dapat 

meningkatkan niat keluar karyawan bagian sistem informatika. Maka hipotesis 

yang diajukan dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

H2 : Semakin tinggi kelelahan kerja dapat meningkatkan niat 

keluar karyawan bagian sistem informatika. 

 

D. Kepuasan Kerja  

Konsep dasar kepuasan adalah hubungan antara harapan individu 

terhadap penggunaan sesuatu hal dan hasil yang didapatkan (Baroudi et al. 

1986). Pandangan yang sama diungkapkan oleh Haistead et al., (1994) yang 

menyatakan bahwa kepuasan adalah respon pada proses evaluasi dari hasil 

membandingkan kenyataan dengan harapan individu. Studi lain menyatakan 

bahwa kepuasan adalah penentuan antara perbedaan yang terjadi dengan 

perasaan yang seharusnya dirasakan oleh individu dari kondisi nyata yang 

dilakukannya (Han et al., 2012). Kepuasan kerja memiliki dukungan yang 

dapat memengaruhi individu untuk merasa puas yang ditunjukan dari 

kepuasan yang dipengaruhi oleh jenis lingkungan baik dari pekerjaaan 

maupun dari luar pekerjaan atau faktor lain yang dapat memenuhi harapan 

individu (Lee 2002). 

Definisi kepuasan mengalami perkembangan makna yang dipengaruhi 

oleh perbedaan setting penelitian yang diterapkan pada proses kerja. Studi dari 

Egan et al. (2004) menggunakan setting penelitian karyawan  sistem 

informatika di Amerika Serikat yang mendefinisikan kepuasan adalah sikap 

individu yang berinteraksi dengan faktor lingkungan. Studi dari Dick et al. 
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(2004) menggunakan setting penelitian karyawan Bank EES dan Bank 

Regional di Jerman, yang menyatakan bahwa kepuasan kerja merupakan sikap 

individu terhadap pekerjaan dan tugas yang harus dilakukan. Kepuasan yang 

dirasakan oleh kayawan dapat bersumber melalui karakter pekerjaannya antara 

lain kepuasan gaji, kualitas dari pimpinan, dan hubungan sosial sesama rekan 

kerja. Studi lain dari Lee (2002) menggunakan setting penelitian karyawan Air 

Force yang bekerja di dalam sistem informatika, menyatakan bahwa kepuasan 

kerja dapat digunakan sebagai penilaian yang luas tentang sikap individu dari 

penerimaan yang didapatkan secara keseluruhan, kepuasan, dan kenikmatan 

dalam pekerjaannya. Hal ini memberikan makna bahwa karyawan yang 

mendapatkan harapan yang diinginkan dalam suatu organisasi akan merasa 

puas dan akan bekerja untuk dapat mencapai tujuan dari organisasinya. 

Pendapat berbeda diungkapkan oleh Hsu (2009) yang menggunakan 

setting penelitiannya karyawan R & D di industri teknologi di Taiwan, 

mendefinisikan kepuasan kerja seperti yang diterapkan pada mental, fisik dan 

kepuasan lingkungan karyawan. Penjelasan ini dikuatkan oleh Aydogdu & 

Asikgil (2011) dengan menggunakan setting penelitian karyawan dari sektor 

produksi penyedia layanan jasa yang mendefiniskan bahwa kepuasan kerja 

adalah tingkat emosional yang dirasakan individu pada perasaan positif, netral 

atau negatif terhadap yang dirasakan pada suatu objek tertentu di organisasi. 

Berdasarkan keragaman definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kepuasan 

kerja adalah perasaan yang individu yang memiliki rasa puas terhadap yang 
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diterima dari organisasinya dan merasa senang terhadapa pekerjaan yang 

dilakukannya.  

Alat ukur/indikator masih terjadi perdebatan yang disebabkan oleh 

adanya perbedaan setting penelitian. Alat ukur/indikator yang digunakan 

dalam penelitian kepuasan kerja antara lain: McKnight et al. (2009) yang 

menggunakan setting penelitian karyawan programmer sistem informasi di 

suatu perusahaan, mengajukan alat ukur/indikator yaitu  secara umum merasa 

puas dengan pekerjaan saat ini, secara keseluruhan, merasa puas dengan jenis 

pekerjaan yang dilakukan di dalam organisasi, secara umum merasa puas 

dengan pekerjaannya. Alat ukur/indikator yang berbeda diungkapkan oleh Hsu 

(2009) dengan setting penelitiannya adalah karyawan R&D di industry 

teknologi di Taiwan, mengajukan alat ukur/indikator dalam penelitiannya 

yaitu karyawan suka melakukan hal-hal di tempat kerja, karyawan melakukan 

pekerjaan dengan baik untuk mendapatkan kesempatan dipromosikan oleh 

organisasi, pimpinan dalam organisasi berperilaku santai dan kompeten dalam 

melakukan pekerjaannya, mendapatkan manfaat yang baik dari organisasinya 

seperti kebanyakan organisasi lainnya yang menawarkan, ketika melakukan 

pekerjaan dengan baik karyawan menerima penghargaan dari organisasinya, 

aturan dan prosedur membuat karyawan melakukan pekerjaan sederhanan 

dengan baik, karyawan menikmati bekerja dengan rekan kerjanya di 

organisasi, mendapat peluang untuk kenaikan gaji memberikan kepuasan 

karyawan, komunikasi baik dalam organisasi. Berdasarkan penjelasan 

tersebut, alat ukur/indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
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mengacu studi Hsu (2009) karena memiliki kesamaan setting penelitian yaitu 

karyawan teknologi sistem informasi.  

Beberapa hasil studi penelitian menyatakan bahwa kepuasan kerja 

merupakan salah satu faktor atau alasan niat karyawan untuk  meninggalkan 

organisasi ( Lee 2002; Patrick 2003; Lucy et al., 2004). Studi dari Lee (2002) 

menemukan bahwa individu yang memiliki jenis pekerjaan yang cocok 

dengan karirnya akan cenderung memiliki tingkat kepuasan yang tinggi dan 

niat keluar yang rendah dari pada yang memiliki pekerjaan yang tidak sesuai 

dengan jenjang karirnya. Sedangkan studi dari Patrick (2003) secara konsisten 

menunjukan bahwa kepuasan kerja signifikan berpengaruh terhadap niat 

keluar karyawan. Hal ini  memberi arti ketidakpuasan kerja menyebabkan 

seorang karyawan berpikir untuk berniat keluar dan mencari alternatif yang 

lebih menarik. Penjelasan ini didukung oleh Lucy et al. (2004) menyatakan 

bahwa keinginan karyawan keluar dipengaruhi oleh ketidakpuasan kerja, 

kurangnya komitmen terhadap organisasi dan perasaan stress. Namun hasil 

berbeda diungkapkan oleh Egan et al, (2004). yang menemukan bahwa tingkat 

kepuasan kerja mempunyai pengaruh yang kecil terhadap niat keluar 

karyawan. Studi ini dikuatkan oleh Hsu (2009) menyatakan bahwa kepuasan 

kerja mempunyai pengaruh negatif terhadap niat keluar karyawan bagian 

sistem informatika. Penjelasan tersebut memberikan arti jika tingkat kepuasan 

semakin tinggi dapat memengaruhi niat keluar karyawan. Berdasarkan uraian 

tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian adalah sebagai 

berikut: 
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H3 : Semakin tinggi kepuasan kerja dapat menurunkan niat 

keluar karyawan bagian sistem informatika.  

 

E. Otonomi Kerja  

Konsep dasar otonomi didefinisikan oleh Hackman & Oldham (1980) 

yang menyatakan tingkat kebebasan individu dalam menangani tugas-

tugasnya yang memberikan arti dapat membentuk individu mampu 

menunjukan insiatif dan upayanya sendiri. Dalam perkembangannya otonomi 

berkembang menjadi otonomi terhadap pekerjaannya. Studi dari Liu et al. 

(2005) menyatakan bahwa otonomi kerja sebagai tingkat kontrol pekerja yang 

memiliki penjadwalan sendiri dalam menyelesaikan tugas. Otonomi dapat 

menentukan perilaku individu untuk melakukan sesuatu hal yang ingin 

dikerjakannya. Definisi otonomi pekerjaan juga dikembangkan oleh Ahuja et 

al. (2007) yang menyatakan sejauh mana pekerjaan menyediakan kebebasan 

dalam penjadwalan pekerjaan dalam menentukan prosedur kegiatan kerja 

karyawan.   

Dimana dalam karyawan sistem infomasi di perusahaan komputer dan 

indutri perangkat lunak yang menyatakan bahwa otonomi adalah kebebasan 

dan fleksibilitas dalam mengelola kegiatannya sendiri sehingga tidak 

menimbulkan stress (Ahuja et al., 2007). Menurut Allen et al. (2008) yang 

menggunakan setting penelitiannya adalah karyawan sistem informatika 

pemerintah di suatu perusahaan di Amerika Serikat, otonomi adalah 

kemampuan individu untuk dapat menjadwalkan pekerjaan, menentukan dan 

memutuskan cara terbaik yang akan dilakukan agar memberikan kepuasan 

terhadap kegiatanya. Pendapat yang sama dijelaskan oleh McKnight et al. 
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(2009) dengan setting penelitiannya adalah karyawan programmer sistem 

informatika di suatu perusahaan yang menyatakan bahwa otonomi adalah 

suatu kebebasan karyawan, kemerdekaan, dalam mengatur kegiatan atau 

menjadwalkan kegiatannya. Berdasarkan penjelasan definisi tersebut, maka 

otonomi kerja dapat disimpulkan bahwa kebebasan perilaku individu yang 

dapat mengatur, menentukan cara yang akan dilakukan untuk melakukan 

pekerjannya.  

Alat ukur/indikator otonomi mengalami perkembangan yang 

disebabkan oleh perbedaan setting penelitian yang digunakan. Studi Moore et 

al. (2000) yang menggunakan setting penelitian karyawan sistem informatika 

di Amerika Serikat, yang mengajukan alat ukur/indikator yaitu jika 

mempunyai saran untuk organisasi akan sulit untuk mendapat dukungan dari 

pimpinan, memberikan sesuatu yang dapat menarik perhatian pimpinan, 

pimpinan mengakomodasikan ide-ide karyawan sebelum keputusan dibuat, 

karyawan memiliki pengaruh yang sedikit dalam pengambilan keputusan 

dalam organisasi, memberikan partisipasi dalam pengambilan keputusan yang 

memengaruhi pekerjaan karyawan, pimpinan menerima pendapat dari 

karyawan dalam pengambilan keputusan  yang berkaitan dengan pekerjaan. 

Studi Ahuja et al. (2007) dengan setting penelilitiannya adalah karyawan 

sistem informatika di perusahaan industri perangkat lunak, mengajukan alat 

ukur/indikator yaitu mengontrol pekerjaan yang dilakukan karyawan, 

memiliki kebebasan untuk memutuskan melakukan tugas yang diberikan,  

mengatur jadwal sendiri untuk menyelesaikan tugas, memiliki kewenangan 

untuk memulai proyek pekerjaan. Beberapa penjelasan alat ukur/indikator 
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tersebut yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu mengadopsi dari studi 

Ahuja et al. (2007) karena memiliki kesamaan setting penelitiannya.  

Studi terdahulu menemukan bahwa otonomi mempunyai hubungan 

positif terkait dengan komitmen organisasi (Eby et al., 1999). Hasil tersebut 

didukung oleh studi yang diungkapkan oleh Ahuja et al. (2007) menyatakan 

bahwa otonomi dapat mempengaruhi komitmen organisasi pada karyawan 

bagian sistem informatika. Hal ini dimaknai bahwa otonomi sangat penting 

untuk karyawan sistem infomatika karena memberikan kebebasan kepada 

karyawan untuk melakukan pekerjaannya secara mandiri, sehingga dapat 

mengurangi frustasi dari kegiatan tugas para karyawaan sistem informatika. 

Penjelasan ini dikuatkan oleh Allen et al. (2008) yang menyatakan bahwa 

otonomi dapat meningkatkan motivasi, kepuasan dan efektifitas kerja 

karyawan. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian adalah sebagai berikut : 

H4 : Semakin tinggi otonomi kerja dapat meningkatkan 

komitmen organisasi yang dapat menurunkan niat keluar 

karyawan bagian sistem informatika di dalam organisasi.  

 

Kurangnya otonomi kerja memberi dampak pada penurunan prestasi 

kerja dan menimbulkan stres yang dapat berpengaruh pada kelelahan keja 

(Maslach et al., 2001). Kelelahan dapat dipicu oleh persepsi individu terhadap 

kurangnya kontrol pada pekerjaan. Pada umumnya otonomi pekerjaan dapat 

memengaruhi karyawan dalam memulai dan melakukan kegiatan tugasnya 

(Ahuja et al., 2007). Otonomi yang dirasakan karyawan akan membuat 
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karyawan lebih bertanggung jawab terhadap pekerjaanya sehingga dapat 

memberikan hasil yang baik. Berdasarkan penjelasan tersebut semakin tinggi 

otonomi yang diberikan kepada karyawan akan mempunyai dampak pada 

turunnya kelelahan kerja. Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian 

adalah sebagai berikut : 

H5 : Semakin tinggi otonomi kerja yang dirasakan karyawan 

dapat menurunkan kelelahan kerja yang berdampak pada 

turunnya niat keluar karyawan bagian sistem informatika.  

 

F. Karakteristik Kerja 

Konsep dasar karakteristik adalah suatu faktor sistem yang dapat 

memengaruhi motivasi karyawan atau kepuasan kerja karyawan (Waldman, 

1994). Pendapat lain yang diungkapkan oleh Wagner (1995) menyatakan 

bahwa karakteristik adalah proses untuk memutuskan tugas yang seharusnya 

dilakukan oleh individu dalam bekerja yang akan dicapai dalam organisasi. 

Menurut Houkes et al., (2001) yang menyatakan bahwa karakteristik kerja 

dikelompokan menjadi empat kategori, yaitu isi didalam pekerjaan, kondisi, 

sosial dan tenaga kerja dan kondisi kerja. Berdasarkan penjelasan tersebut 

makna karakteristik adalah perilaku individu yang dipengaruhi oleh 

lingkungan yang berdampak pada sikap yang akan dilakukan  

Karakteristik kerja mengalami keragaman definisi penelitian yang 

disebabkan karena perbedaan setting penelitian. Studi dari Allen et al., (2008) 

dengan menggunakan setting penelitian karyawan sistem informatika 

pemerintah negara Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa karakteristik 
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kerja adalah perilaku individu yang dipengaruhi oleh perilaku pimpinan untuk 

melakukan sesuatu hal. Pendapat lain yang diungkapkan oleh McKnight et al. 

(2009) memberikan penjelasan bahwa karakteristik kerja adalah persepsi 

individu terhadap sifat atau isi pada sesuatu hal yang dilakukannya. Hal ini 

memberikan makna bahwa karakteristik kerja adalah perilaku individu dalam 

bekerja yang dipengaruhi oleh lingkungan organisasi. 

 Mcknight et al., (2009) menyatakan bahwa terdapat lima bentuk 

karakteristik yaitu pertama, persepsi karakteristik pekerjaan yaitu sejauh mana 

karyawan merasa diuntungkan terhadap pekerjaan yang dirancang. Kedua 

adalah otonomi yaitu mengevaluasi kebebasan karyawan, kemerdekaan dan 

kebijaksanaan dalam penjadwalan pekerjaan dan bagaimana 

melaksanakannya. Ketiga adalah umpan balik pekerjaan yang menunjukan 

ukuran sejauh mana manajer dapat berkomunikasi tentang bagaimana 

karyawan melakukan pekerjaaanya. Keempat berbagi ketrampilan yang 

menjelasakna berapa banyak ketrampilan yang diperalukan karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya. Sedangkan kelima adalah identitas pekerjaan, 

mengevalusai sejauh mana karyawan mengerjakannya dengan baik, signikansi 

pekerjaan menentukan seberapa penting pekerjaan tersebut. Berdasarkan 

penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa karakteristik kerja adalah suatu 

tindakan karyawan untuk melakukan tugasnya yang dapat dipengaruhi 

lingkungan organisasinya. 

Alat ukur/indikator karakteristik mengalami perkembangan yang 

disebabakan oleh adanya perbedaan seeting penelitian. Studi dari Houkes et 
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al. (2001) dengan setting penelitiannya adalah karyawan bank dan guru, 

mengajukan alat ukurnya/indikator adalah pekerjaan mewajibkan karyawan 

untuk menggunakan keterampilannya dalam bekerja secara maksimal. 

Mcknight et al. (2009) melakukan penambahan alat ukur/indikator pada 

setting penelitian karyawan programmer sistem informatika, yaitu karyawan 

dapat bebas melakukan pekerjaanya tanpa berkonsultasi dengan pimpinan, 

karyawan mendapatkan kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam 

pekerjaanya, karyawan dapat melakukan pekerjannya secara keseluruhan 

dengan baik, karyawan harus mengembangkan ilmu ketrampilannya dalam 

bekerja secara maksimal, berkomunikasi baik dengan rekan kerja dalam 

bertukar informasi mengenai pekerjaan, perusahaan memberikan keamaan 

kerja bagi karyawan. Berdasarkan penjelasan tersebut studi ini menggunakan 

alat ukur/indikator yang dikembangkan oleh McKnight et al. (2009) karena 

memiliki kesamaan setting penelitian.  

Kurangnya dukungan sosial dapat berkontribusi pada pengembangan 

kelelahan emosional, karena peluang untuk mendapat keuntungan dari efek 

protektif kontak sosial yang positif terbatas (Houkes et al., 2001). 

Karakteristik kerja akan mengurangi kelelahan kerja karena pekerjaan umpan 

balik yang memungkinkan untuk dapat meningkatkan kinerja dan menurunkan 

stres kerja. Studi dari Houkes et al. (2003) menunjukan hasil teoritis bahwa 

hubungan antara karakteristik pekerjaan memengaruhi keinginan karyawan 

keluar. Hasil studi dari McKnight et al., (2009) menunjukan bahwa 

karakteristik kerja dapat memengaruhi niat keluar karyawan yang dimediasi 

oleh kelelahan kerja. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dimaknai, bahwa 
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karakterisktik kerja mempunyai peran dalam menurunkan tingkat kelelahan 

kerja karyawan dan memberikan dampak menurunkan niat keluar.  

Konsep karakteristik kerja merupakan persepsi lingkungan kerja yang 

dapat mengurangi kelelahan kerja, tetapi jika lingkungan kerja memiliki efek 

negatif  cenderung akan meningkatkan kelelahan kerja (McKnight et al., 

2009). Karakteristik kerja dapat berdampak langsung pada niat keluar 

karyawan tetapi sepenuhnya dimediasi oleh kelelahan kerja. Berbagai 

ketrampilan yang dimiliki oleh karyawan dapat menurunkan kelelahan kerja 

dengan mengurangi kesalahan pekerjaan. Berdasarkan penjelasan tersebut 

karakteristik kerja dapat membantu mengurangi kelelahan kerja (McKnight et 

al., 2009).  Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian adalah sebagai 

berikut : 

H6 : Semakin tinggi karakteristik kerja dapat menurunkan 

kelelahan kerja pada karyawan bagian sistem informatika. 

 

Konsep karaktersitik kerja salah satunya adalah keamanan kerja dan 

kepercayaan dari pimpinan yang mempunyai pengaruh terhadap kepuasan 

kerja pada karyawan (Houkes et al., 2001). Karyawan sistem informatika yang 

merasakan keamanan ditempat lingkungannya bekerja akan cenderung 

meningkatkan kepuasan kerja, namun jika tidak memiliki rasa keamanan 

dalam bekerja cenderung untuk berniat meninggalkan organisasi. Kepercayaan 

dari pimipinan merupakan hal yang dapat meningkatkan kepuasan kerja, 

karena merasa bahwa hasil kinerjanya dihargai dan dapat meningkatkan 

produktivitas kerja sehingga akan menimbulkan kepuasan kerja. Karyawan 

yang kurang berpengalaman tentang pekerjaanya merupakan faktor kuat untuk 
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berniat keluar, bahkan lebih dari kepuasan kerja. Studi dari Houkes et al. 

(2003) menunjukan hasil teoritis bahwa hubungan antara karakteristik 

pekerjaan memengaruhi keinginan karyawan keluar. Karakteristik kerja dan 

kepuasan kerja merupakan faktor-faktor yang dapat memengaruhi karyawan 

untuk berniat keluar (Samad 2006). Karakteristik kerja dapat berdampak 

langsung pada niat keluar karyawan tetapi sepenuhnya dimediasi oleh 

kepuasan kerja (McKnight et al., 2009). Ketepatan pekerjaan yang dilakukan 

karyawan dapat memberikan hasil bagi keseluruhan pekerjaan sehingga dapat 

menimbulkan kepuasan kerja. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis 

yang diajukan dalam penelitian adalah sebagai berikut : 

H7 : Semakin tinggi karakteristik kerja dapat meningkatkan 

kepuasan kerja yang dapat menurunkan niat keluar. 

 

G. Model Penelitian  

  

  H5  H1  

  H2 

  H6   H3 

  H7 

 

Gambar 1. Model Niat Keluar Karyawan pada Bagian Sistem Informatika 

 

Dalam model diatas, komitmen organisasi, kelelahan kerja dan 

kepuasan kerja berpengaruh langsung pada niat keluar. Otonomi kerja 
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dihipotesiskan berpengaruh langsung pada komitmen organsasi dan kelehan 

kerja yang memediasi niat keluar. Karakteristik kerja berpengaruh langsung 

pada kelelahan kerja dan kepuasan kerja yang memediasi pada niat keluar.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Pada bab ini membahas metode penelitian yang akan digunakan dalam 

studi ini. Bab ini terbagi menjadi lima sub bagian, pertama membahas desain 

penelitian yang akan digunakan untuk menguji hubungan variabel yang diteliti. 

Kedua membahas populasi, sampel, dan teknik penyampelan yang digunakan 

dalam penelitian. Ketiga pengukuran variabel penelitian yang mempengaruhi niat 

keluar karyawan. Keempat yaitu uji validitas dan reliabilitas penelitian. Kelima 

yaitu teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.  

 

A. Desain penelitian 

Studi dalam penelitian adalah penelitian casual, yaitu bertujuan untuk 

menguji hubungan antara variabel yang mempengaruhi niat keluar karyawan. 

Dalam penelitian ini masuk dalam kategori penelitian cross sectional, artinya 

hanya mengambil data penelitian pada satu kurun waktu tertentu. Desain 

penelitian menggunakan metode survey. Survey didefiniskan sebuah metode 

yang mengumpulan informasi dari sampel yang diambil dari beberapa 

individu (Ghozali 2005). Tujuan dari metode suvey adalah mengumpulkan 

informasi dari satu atau lebih dari inidvidu yang digunakan sebagai sampel 

(Ghozali 2005).  

Penelitian yang dilakukan terdiri atas data primer. Data primer adalah 

data yang diperoleh dari responden melalui koesioner (Sujarweni, 2014). Data 
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primer yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dari karyawan sistem 

informatika di rumah sakit melalui pertanyaan yang berupa koesioner.  

 

B. Populasi, Sampel dan Teknik Penyampelan 

1. Populasi  

Populasi adalah jumlah yang terdiri atas objek yang mempunyai 

karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

diteliti, kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2007). Populasi dalam 

penelitian ini adalah karyawan sistem informatika rumah sakit.  

2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi yang digunakan dalam penelitian (Sugiyono, 2007). Sampel 

dalam penelitian ini adalah karyawan bagian sistem informatika rumah 

sakit di kota Surakarta. Hair et al., (2006) memberikan pedoman 

penentuan ukuran sampel berdasarkan besaran factor loading dalam 

penentuan validitas item koesioner. Ukuran Sampel sesuai factor loading 

disajikan dalam Tabel berikut :  

Tabel 1. Ukuran sampel berdasarkan nilai factor loading 

Factor loading Ukuran Sampel 

0.30 350 

0.35 250 

0.40 200 

0.45 150 

0.50 120 

0.60 85 

0.65 70 

0.70 60 

0.75 50 
Sumber : Hair et al (2006) 



37 

 

 

Bedasarkan factor loading 0.65 maka jumlah responden yang akan 

diambil dalam penelitian ini adalah 70 responden. 

3. Teknik Penyampelan  

Teknik penyampelan adalah teknik pengambilan sampel untuk 

menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Teknik 

penyampelan yang digunakan dalam penelitian adalah penyampelan 

purposive. Penyampelan purposive digunakan untuk menentukan target 

suatu kelompok tertentu. Penyampelan purposive dilakukan dengan 

mengambil sampel dari populasi karyawan bagian sistem infromatika di 

rumah sakit Solo. Penyampelan purposive bertujuan untuk menentukan 

objek yang akan dijadikan sampel dengan pertimbangan dari peneliti, 

sehingga sampel yang diambil tidak secara acak melainkan ditentukan oleh 

peneliti. Alasan menggunakan penyampelan purposive, yaitu karena dalam 

penelitian ini menggunakan klasifikasi responden adalah karyawan bagian 

sistem informatika rumah sakit di kota Surakarta, yang data jumlah 

respondennya tidak diketahui. 

 

C. Jenis dan Sumber data  

Dalam penelitian ini terdiri dari satu jenis data, yaitu data primer. Data 

primer adalah daya yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari 

sumber datanya (Sujarweni, 2014). Dalam penelitian data primernya diperoleh 

dari karyawan bagian sistem informatika rumah sakit di Solo Raya yang 

melalui daftar pertanyaan yang  berupa kuisioner. 



38 

 

 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

kuisioner. Dalam penelitian ini menggunakan kuisioner bentuk langsung 

tertutup dengan model rating scale. Dimana responden memilih skala jawaban 

yang tersedia dan responden diminta untuk memilih nomor langsung pada 

tingkat kepentingannya. Skala penelitian untuk mendapatkan data, dengan 

menggunakan Skala Likert, yaitu suatu skala psikometrik yang umum 

digunakan dalam kuisioner, dan merupakan skal yang paling banyak 

digunakan dalam penelitian berupa survey. Skala likert disediakan dalam lima 

pilihan skala dengan format sebagai berikut : 

Tabel 2. Skala Likert 

Taraf Persetujuan Skor  

Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Netral (N) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

Sumber : Ghozali (2004) 

D. Teknik Pengumpulan data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

koesioner, yaitu menyebarkan daftar pertanyaan kepada karyawan bagian 

sistem informatika rumah sakit di Surakarta. 

 

E. Definisi Operasional 

Dalam mengukur variabel penelitian, setiap variabel didefinisikan 

sebagai berikut :  
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1. Niat keluar  

Definisi Niat keluar adalah adalah rencana untuk meninggalkan sebuah 

organisasi dan merupakan niat langsung untuk benar-benar berhenti 

(Ongori, 2007). Niat keluar diukur dengan skala likert berdasarkan 

indikator, bekerja di organisasi yang sama, mempertahankan posisi 

jabatan, bertahan di organisasi, mencari pekerjaan lain, menemukan 

pekerjaan yang lebih baik (Moore et al., 2000;Hsu 2009). 

2. Komitmen organisasi  

Definisi Komitmen organisasi adalah keterlibatan individu di dalam suatu 

kegiatan yang memberikan kepuasan agar tetap bertahan di dalam 

organisasi (Hsu 2009). Komitmen Organisasi diukur dalam Skala Likert 

dalam indikator, bersedia ditempatkan dalam bagian organisasi, persepsi 

bekerja di organisasi yang terbaik, senang bekerja di organisasi, organisasi 

memberikan cara kerja yang baik dalam melakukan kegiatan kerja, peduli 

kemajuan organisasi ( Ahuja et al., 2007) 

3. Kelelahan kerja  

Definsi kelelahan kerja adalah perasaan karyawan yang berada dalam 

organisasi yang cenderung merasa stres jika tidak dapat mengontrol 

kegiatannya dalam bekerja (Knudsen et al., 2006). Kelelahan kerja diukur 

dalam skal likert berdasarkan indikator, emosional, bekerja sepanjang hari, 

lelah bangun di pagi hari, tegang ( Moore et al., 2000)   

4. Kepuasan kerja  

Definisi kepuasan kerja adalah tingkat emosional yang dirasakan individu 

pada perasaan positif, netral atau negatif terhadap yang dirasakan pada 
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suatu objek tertentu di organisasi (Aydogdu & Asikgil, 2011). Kepuasan 

kerja diukur dalam skala likert berdasarkan indikator, suka dengan tempat 

kerja, peluang  promosi jabatan, pimpinan kompeten,  mendapat manfaat 

yang baik, mendapat reward, prosedur membuat kerja lebih baik, bekerja 

sama dengan rekan kerja, peluang kenaikan gaji,  komunikasi baik ( Hsu. 

2009) 

5. Otonomi kerja  

Definisi otonomi kerja adalah kemampuan individu untuk dapat 

menjadwalkan pekerjaan, menentukan dan memutuskan cara terbaik yang 

akan dilakukan agar memberikan kepuasan terhadap kegiatannya ( Allen et 

al. 2008). Otonomi kerja diukur dalam skala liker berdasarkan indikator, 

mengontrol pekerjaan, kebebasan dalam penyelesaian tugas, menjadwal 

pekerjaan, memiliki kewenangan dalam bekerja (Ahuja et al., 2007)  

6. Karakteristik kerja  

Definisi karakteristik kerja adalah perilaku individu yang dipengaruhi oleh 

perilaku pimpinan untuk melakukan sesuatu hal (Allen et al. 2008). 

Karakteristik kerja diukur dalam skala likert berdasarkan indikator, bebas 

melakukan pekerjaan, bekerja dengan baik, bekerja sesuai perintah 

pimpinan, terampil, kemanan dari organisasi ( McKnight et al., 2009)  

 

F. Uji validitas dan Reliabilitas Instrument Penelitian  

1. Uji validitas  

Validitas mempunyai makna sebenarnya. Dalam suatu skala yang 

valid, tingkat perbedaan dalam skor skala pengukuran mencerminkan 
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perbedaan yang sesungguhnya diantara obyek yang diukur ( Ghozali, 

2008). Suatu alat ukur/indikator yang dikatakan valid bila mampu 

mengukur apa yang hendak diukur. Dengan menggunakan instrument 

penelitian yang memiliki validitas tinggi, maka hasil penelitian akan 

mampu menjelaskan masalah penelitian  yang sesuai dengan kenyataan 

sebenarnya. Pengujian validitas koesioner sesuai untuk validitas konstruk 

adalah metode analisis faktor (Ghozali, 2005). Item pertanyaan dikatakan 

valid jika memiliki factor loading ≥0,4 dan terekstrak sempurna pada 

faktor yang sama. 

2. Uji reliabilitas  

Uji reliabilitas menunjuk pada suatu instrument dapat dipercaya 

untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrument telah baik 

(Arikunto, 2002). Suatu data yang telah benar sesuai dengan 

kenyataannya, maka jika diuji berapa kali pun akan tetap sama hasilnya.  

Uji reliabilitas mempunyai makna dapat dipercaya dan konsistensi. 

Reliabilitas adalah indikator tingkat keandalan atau kepercayaan suatu 

hasil pengukuran. Pengukuran konsistensi dari satu waktu ke waktu 

lainnya, maka pengukuran itu dapat diandalkan dan dapat dipercaya dalam 

derajat tertentu (Ghozali, 2005). Metode pendekatan uji ini adalah 

konsistensi internal, yaitu memerlukan satu bentuk tes yang digunakan 

sekali pada sekelompok subjek.  Uji reliabilitas dalam penelitian dilakukan 

dengan rumus alpha cronbach, yaitu : 

     *
 

   
( 

∑   

   
)+ 
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      = reliabilitas instrument  

   = banyaknya butir pertanyaan  

∑     = jumlah varians per butir pertanyaan  

         = varians total  

Taraf signifikan ditentukan 5% jika diperoleh         lebih besar dari 

       maka koesioner memenuhi syarat reliabilitas. Tingkat reliabilitas 

yang diterima secara umum adalah > 0.60.  

 

G. Teknik Analisis Data 

Pembuktian hipotesis penelitian, diperlukan alat analisis terhadap data 

yang telah terkumpul. Dalam penelitian ini digunakan alat statistik deskriptif 

dan konfirmasi analisis data. Statistik deskriptif digunakan untuk 

menggambarkan keadaan responden, sedangkan konfirmasi analisis data 

digunakan untuk pengujian hipotesis. Menurut Ghozali (2005), terdapat 

langkah – langkah untuk tahapan permodelan dan analisis persamaan 

struktural, yaitu :  

1. Pengembangan model teori  

Model persamaan struktural didasarkan pada hubungan kasulitas, 

perubahan satu variabel diasumsikan akan berkaibat pada perubahan 

variabel lain. Hubungan kasualitas yang kuat antara dua variabel yang 

dikembangkan oleh peneliti bukan terletak pada metode analisis yang 

dipilih, tetapi terletak pada pembenaran secara teoritis untuk mendukung 

suatu analisis. Kesalahan yang kritis dalam pengembangan model 
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berdasarkan teori adalahh hilangnya satu atau lebih variabel predektif dan 

masalah ini dikenal dengan specification error. Implikasi dari hilangnya 

variabel signifikan adalah memberikan bias pada penelitian variabel 

lainnya. Sedangkan untuk keinginan, memasukan semua variabel ke dalam 

model harus diimbangi dengan keterbatasan praktis dalam SEM. 

Interprestasi hasil menjadi sulit bila jumlah konsep melebihi 20. Maka 

yang paling penting adalah model harus sederhana dengan concise 

theoretical model. 

2. Menilai kriteria goodness of fit  

 SEM sangat sensitive terhadap karakteristik distribusi data, 

khususnya distribusi yang melanggar normalitas multivare atau adanya 

data menceng yang tinggi. Sehingga, sebelum data diolah harus di uji 

dahulu ada tidaknya data outliner dan data distribusi harus normal secara 

multivare. Goodness of fit mengukur kesesuaian input observasi atau 

matriks kovarian dan korelasi yang sesungguhnya dengan model yang 

diajukan.  

Structural Equation Modeling (SEM) adalah sebuah teknik 

multivare yang mengkombinasikan aspek regresi berganda dan analisis 

faktor, untuk mengestimasi serangkaian hubungan yang terkait secara 

simultan. SEM dapat menguji serangkaian keterkaitan secara simultan, 

sedangkan teknik multivare hanya dapat menguji satu hubungan (Hair, 

1998).  Pengujian SEM dilakukan dengan dua macam pengujian yaitu 

kesesuaian model dan uji signifikasi kasulitas melalui uji keofisien regresi. 

Penjelasan dua macam uji SEM sebagai berikut :  
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a. Uji kesesuaian Model (Goodness of  Fit) 

Dalam analisis SEM, digunakan berbagai indikator kesesuaian yang 

berfungsi untuk mengukur derajar kesesuaian antara model dengan 

data yang digunakan. Masing-masing kriteria goodness of fit sebagai 

berikut : 

1) Chi-Square,  

Chi-Square (    adalah pengukuran dasar yang digunakan dalam 

SEM yang berguna untuk mengkuantitafikasi perbedaan antara 

matriks kovarian hasil observasi dan estimasi, yang menggunakan 

rumus : 

    (N-1) (S- ∑    

Sumber : Hair et al., (2006) 

Dimana  

N = ukuran sampel  

    akan meningkat seiring dengan peningkatan ukuran sampel 

S = matriks kovarian hasil observasi 

∑  = matriks kovarian estimasi  

(S- ∑    = selisih antara matriks kovarian yang hasil observasi 

dan estimasi.  

Dalam teknik SEM untuk kovarian estimasi dipengaruhi oleh 

jumlah parameter yang bebas untuk diestemasikan, jadi model 

degress of freedom (df) juga berpengaruh pada    pengujian 

GOF. Degress of freedom merupakan presentasi jumlah infromasi 
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matematis yang tersedia untuk mengistemasi parameter model. 

Jumlah parameter yang bebas untuk diestemasikan untuk analisis 

struktur kovarian yang ditentukan dengan menggunakan rumus 

yang diambil dari Hair et al., (2006) 

df = ½ [ (p) (p+1)]k 

Dimana : 

P  = total jumlah variabel yang diobservasi  

K = total parameter yang diestimasi (parameter bebas). 

Model yang di uji dalam penelitian akan terlihat baik, jika nilai 

chi-square-nya rendah. Semakin kecil nilai    , maka semakin 

baik model tersebut, karena dalam uji beda chi square nilai    = 

0, berarti tidak ada perbedaan dan diterima berdasarkan 

probabilitas dengan cut off value p > 0.005 atau p > 0.10.  

2) The root mean square error of approximantion (RMEA) 

RMSEA adalah suatu indeks yang digunakan untuk 

mengkompensasikan chi square statistic dalam sampel yang besar 

serta dapat mempresentasikan kesesuaian suatu model dengan 

populasi yang baik. RMSEA dapat membetulkan baik 

kompleksitas model dan ukuran sampel yang digunakan, dengan 

melibatkan perhitungannya. Semakin rendah hasil RMSEA maka 

mengindikasikan model yang sesuai. Nilai RMSEA, yang dapat 

diterima untuk kesesuaian model adalah dibawah 0.10. RMSEA 

mempunyai kelebihan yaitu nilai confidence interval yang 
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dibutuhkan dalam penelitian, misalnya nilai berkisar 0.03 – 0.08 

dengan 95% konfiden.  

RMSEA adalah pengukuran yang berdasarkan non-centarlity 

parameter, yang digambarkan dengan rumus :  

RMSEA = 
√  

     

   
 

Dimana = 

N = jumlah sampel  

Df = degree of freedem dari model, jika    < df, maka RMSEA = 0 

Indeks yang dapat diterima oleh model yang menunjukan sebuah 

close fit dari model berdasarkan degree of freedom merupakan model 

RMSEA yang lebih kecil atau sama dengan 0.08. 

3) Root Mean Error (RMR) 

 RMR adalah residu rata-rata antar matrix kovarian/korelasi 

teramati dan hasil estimasi. RMR menggambarkan rata-rata nilai Fitted 

Residual yang diderivasi dari fitting matrik varian-kovarian model 

yang dihipotesiskan. Jika data yang digunakan adalah matrik korelasi 

maka RMR merupakan rata-rata korelasi residual, sedangkan jika yang 

digunakan matrik kovarian maka RMR merupakan rata-rata residual 

kovarian. Standar RMR dalam menggambarkan rata-rata nilai residual 

berkisar 0-1,  nilai indikator yang baik adalah kurang dari 0.40 

4) Goodness of fit index (GFI) 

Index ini menunjukan tingkat kesesuaian model secara 

keseluruhan yang dihitung dari residual kuadrat model yang diprediksi 
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dibandingkan dengan data yang sebenarnya. GFI akan menghitung 

proporsi tertimbnag dari varian dalam matrik kovarian sampel yang 

dijelaskan oleh matrik kovarian populasi. Nilai GFI yang dapat 

diterima biasanya 0 dan 1, semakin mendekati angka 1 maka akan 

semakin baik. Bila nilai indikator yang baik adalah sama dengan atau 

lebih besar 0.90. 

5) Adjusted goodness of fit index (AGFI) 

Pengujian goodness of fit index yang disesuaikan dengan degree 

of freedom yang tersedia untuk menguji diterima tidaknya model 

dalam penelitian. Tingkat penerimaan dalam model ini adalah lebih 

besar atau sama dengan 0.90. 

Dalam evaluasi permodelan SEM, terdapat beberapa indeks 

yang dapat digunakan sebagai pembanding terhadap model lain yang 

disebut baselined model. Dalam output AMOS terdapat dua model 

baselined yang disajikan bersama dengan model yang dianalisis yaitu 

saturated model dan independed model. Saturated model adalah 

jumlah parameter yang diprogram dengan jumlah parameter yang 

diestimasi dengan jumlah distinc sample momen, sehingga diperoleh 

degree of freedom adalah 0. Sedangkan independed model adalah 

sebuah model dimana semua variabel dibuat tidak berkorelasi, dalam 

model ini jumlah parameter sama dengan jumlah variabel yang 

diobservasi. Selain baseline model, terdapat indeks-indeks dapat 

digunakan untuk mengukur kesesuaian model yang dianalisis adalah 

sebagai berikut : 



48 

 

 

a. Tucker Lewis Index (TLI) 

TLI merupakan alternative increment fit index yang 

membandingkan sebuah model yang diuji terhadap baseline model. 

Tucker lewis index kurang dapat dipengaruhi oleh ukuran sampel. 

Nilai yang digunakan sebagai acuan dalam model penelitian adalah 

lebih besar atau sama dengan 0.90. 

b. Comparative  fit index (CFI) 

CFI adalah indeks kesesuaian incremental yang membandingkan 

model yang diuji dengan null model. Indek ini baik untuk 

mengukur sebuah karena tidak sensitif terhadap besarnya sampel 

dann tidak dipengaruhi oleh kerumitan model. Berdasarkan indeks 

ini rentang nilai sebesar 0-1, dimana semakin mendekati 1 

mengindentifikasi tingkat fit yang paling tinggi. Index ini 

mengindikasikan bahwa model yang diuji memiliki kesesuaian 

yang baik apabila comparative fit index lebih besar atau sama 

dengan 0,90. 

c. NFI ( Normed Fit Index) 

NFI merupakan besar ketidakcocokan antara model targer dengan 

model dasar dengan membandingkan chi-square hitung pada 

model. Nilai NFI dikatakan baik jika ≥0.90.  

d. IFI ( Incremental Fit Index ) 

IFI merupakan indeks masalah yang dapat muncul dalam NFI jika 

nilai yang diperoleh diluar kisaran 0-1. Nilai IFI mengindikasikan 

baik jika nilai ≥0.90.  
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Tabel dibawah merupakan cut off value dari indeks yang akan 

digunakan dalam penelitian : 

Tabel 3. Goodness of Fit Index 

Goodness of fit index Cut of value 

    chi square Diharapkan kecil 

Significant probability ≥0.05 

RMSEA ≤0.08 

GFI ≥0.90 

AGFI ≥0.90 

TLI ≥0.90 

CFI ≥0.90 

NFI ≥0.90 

IFI ≥0.90 

RMR ≤0.40 

Sumber : Ghozali (2004) 

Uji hipotesis dalam penelitian dilakukan dengan analisis structural 

equation model (SEM). SEM merupakan kombinasi antara analisis faktor 

dan model persamaan simultan (Ghozali, 2005). Dalam penelitian ini 

menggunakan dua macam teknik analysis data, yaitu : 

a. Confirmatory Factor Analysis, pada SEM yang digunakan untuk 

mengkonfrimasi faktor-faktor yang paling dominan dalam suatu 

kelompok variabel 

b. Regression Weight, pada SEM yang digunakan untuk meneliti 

seberapa besar pengaruh antar variabel.  

Dalam penelitian, digunakan analisis faktor yang merupakan 

teknik analisis yang menyangkut interdependensi antar variabel yang 

pada dasarnya mencoba melakukan penyederhanaan masalah untuk 

memudahkan interprestasi melalui penggambaran pola hubungan atau 

reduksi data. Hal ini dilakukan dengan cara mengindentifikasi struktur 
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yang terdapat dalam sel variabel yang terobsevasi. Analisi faktor 

dirancang untuk mengindentifikasi faktor-faktor spesifik yang diduga 

memengaruhi alat ukur. Dengan kata lain, analisi faktor merupakan 

teknik yang menentukan Structural Equation Modeling (SEM).  

Analisis faktor terdapat dua jenis faktor menurut Sujarweni 

(2014) yaitu analisis faktor eksploratori dan analisis faktor 

konfirmatori. Analisis faktor eksploratori adalah suatu analisis yang 

dilakukan pada faktor-faktor suatu model yang belum diketahui teori 

yang mendasari. Analisi faktor eksploratori dapat menentukan 

hubungan yang mungkin dari suatu model yang umum, dengan 

menindentifikasi melalui data empiric yang diperoleh. Sedangkan 

analisis faktor konfirmatori merupakan analisis yang dilakukan untuk 

menguji atau konfirmasi secara empiric struktur ketepatan model yang 

dibangun berdasarkan suatu konsep teori tertentu. Pertanyaan pada 

analisi faktor konfirmatori adalah tentang seberapa baik data empiric 

sesuai dengan  model yang diuji.  

Penggunaan SEM dalam penelitian ini, karena kemampuannya 

yang dapat menggabungan model pengukuran (measurement model) 

dan model structural (structural model) secara efisien bila 

dibandingkan dengan teknik multivare (Ghozali, 2008). Pengujian 

yang dilakukan dalam penelitian menggunakan teknik analisi SEM 

yang dapat dilakukan dengan menggunakan model persamaan 

structural yang dilakukan dengan AMOS.  



51 

 

 

b. Uji Kasualitas  

Pengujian hipotesis mengenai kasualitas yang dikembangkan oleh 

model menggunakan maximum likehood estimation (ML) dengan 

program AMOS. Dengan maximum likehood estimation akan 

mendapatkan nilai critical ratio (CR) yang identik dengan t dalam 

regresi.  

3. Menyusun diagram jalur dan persamaan struktural  

 Dalam menyusun model struktural ada dua hal perlu dilakukan 

yaitu menghubungkan antar variabel laten dengan endogen maupun 

eksogen dan menyusun measurement model. Menyusun measurement 

model adalah menghubungkan variabel laten endogen atau eksogen 

dengan variabel indikator atau manifest. Ketika measurement model telah 

terspesifikasi oleh peneliti menentukan realibilitas dari indikator, yang 

dapat dilakukan dengan dietimasi secara empiris dan dispesifikasi.  

4. Memilih jenis input matriks dan estimasi model yang disesuaikan  

 SEM menggunakan data input matriks varian/kovarian atau matriks 

korelasi. Data mentah observasi individu dimasukan dalam program 

AMOS akan mengubah data mentah menjadi matriks kovarian atau 

matriks korelasi. Analisis terhadap data outliner harus dilakukan sebelum 

matriks korelasi atau matriks kovarian dihitung. 

5. Menilai identifikasi model struktural  

 Jika hasil estimasi yang didapat tidak logis, hal ini akan berkaitan 

dengan masalah identifikasi model struktural. Masalah identikasi adalah 

ketidakmampuan proposed model untuk menghasilkan unique estimasi.  
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6. Interprestasi atau modifikasi data  

 Model yang telah dinyatakan diterima, peneliti akan 

mempertimbangkan dilakukannya modifikasi model untuk memperbaiki 

penjelasan terotitis atau goodness of fit. Modifikasi model awal harus 

dilakukan setelah dikaji dengan banyak pertimbangan, jika model yang 

telah dimodifikasi, maka model harus di estimasi dengan data terpisah 

(cross valided) sebelum model dimodifikasi diterima. Pengukuran model 

dengan modification indeks yang nilainya sama dengan penurunan chi-

square, jika koefisien diestimasi. Nilai sama dengan atau > 3.84 yang 

menunjukan penurunan chi-square secara signifikan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Pada bab ini akan membahas tentang hasil dan pembahasan penelitian 

yang telah dilakukan.  Hasil dan pembahasan  pada bab ini terdiri dari tiga bagian, 

pertama deskripsi sampel  yaitu menjelaskan tentang sampel yang digunakan 

dalam penelitian yang diperoleh melalui koesioner. Kedua, hasil penelitian, 

diperoleh dari beberapa uji data dan hipotesis yang digunakan peneliti. Ketiga 

pembahasan, yaitu menjelaskan tentang variabel dan hasil yang telah diperoleh 

dari penelitian. Penjelasan isi keseluruhan sebagai berikut : 

A. Deskripsi Sampel 

Sampel penelitian berjumlah 70 responden dengan melakukan 

penyebaran koesioner di beberapa rumah sakit Solo Raya, namun dalam 

penyebarannya terdapat 65 koesioner yang diterima dan hanya 62 koesioner 

yang dapat diolah dikarenakan ada tiga koesioner yang datanya tidak lengkap. 

Adanya keterbatasan pengumpulan responden yang digunakan dalam 

penelitian, maka sampel yang diambil menggunakan metode penyampelan 

purposive, pengambilan datanya ditentukan oleh peneliti untuk dapat 

mengumpulkan data responden secara lengkap. Beberapa karakteristik sampel 

penelitian dijelaskan  sebagai berikut yang terdapat beberapa bagian.   

Karakteristik sampel berdasarkan jenis kelamin dirincikan sebagai 

berikut : 
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Tabel 4. Karakteristik Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah  Presentase 

Perempuan 2 3.2 % 

Laki-laki 60 96.8 % 

Total 62 100% 

Sumber : Data primer yang telah diolah  

Berdasarkan tabel 4.2, jumlah responden laki-laki dalam penelitian ini 

lebih banyak dengan berjumlah 60 dengan presentase 96.8%. sedangkan 

responden perempuan berjumlah 2 dengan presentase 3.2%. 

Karakteristik sampel berdasarkan umur dapat dapat dirincikan sebagai 

berikut : 

Tabel 5. Karakteristik Umur  

Umur Jumlah Presentase 

<25 8 12.9% 

25-35 th 27 43.4% 

36-45 th 21 33.9 % 

>46 6 9.7% 

Total  62 100% 

Sumber : Data primer yang telah diolah  

Berdasarkan Tabel 4.3 Karakteristik umur responden paling banyak 

antara umur 25-35 tahun dengan jumlah presentase 43.4%, sedangkan umur 

yang sedikit adalah >46 tahun dengan presentase 9.7%. 

Karakteristik sampel berdasarkan pendidikan terakhir dapat dirincikan 

sebagai berikut : 

Tabel 6. Karakteristik Pendidikan  

Pendidikan Jumlah Presentase  

D3 7 11.3% 

S1 55 88.7% 

Total 62 100% 

Sumber : Data primer yang telah diolah  
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Berdasarkan tabel 4.4 karakteristik pendidikan terakhir, banyak pada 

tingkat S1 dengan jumlah 55 responden dengan presentase 88.7%, sedangkan 

tingkat D3 hanya berjumlah 7 dengan presentase 11.3%. 

Karakteristik sampel berdasarkan jurusan pendidikan responden dapat 

dirincikan sebagai berikut : 

Tabel 7. Karakteristik Jurusan  

Jurusan  Jumlah Presentase 

Sistem Informasi 23 37.1% 

Ilmu Komputer 8 12.9% 

Teknik Informatika 25 40.3% 

Lainnya 6 9.7% 

Total 62 100% 

Sumber : Data primer yang telah diolah 

Berdasarkan tabel 4.5 karakteristik jurusan responden paling banyak 

teknik informatika berjumlah 25 dengan presentase 40.3%, sedangkan yang 

sedikit adalah lainnya, berjumlah 6 dengan presentase 9.7%. 

Karakteristik sampel berdasarkan lama bekerjanya responden dapat 

dirincikan sebagai berikut : 

Tabel 8. Karakteristik Lama Bekerja 

Tahun  Jumlah Presentase 

>5 tahun  30 48.4 % 

<5 Tahun 32 51.6 % 

Total 62 100% 

Sumber : Data primer yang telah diolah 

Berdasarkan tabel 4.6 karakteristik lama bekerja responden paling 

banyak lebih dari 5 tahun berjumlah 32 dengan presentase 51.6%. sedangkan 

kurang dari 5 tahun berjumlah sedikit 30 responden dengan presentase 48.4%. 

Karakteristik smapel berdasarkan status pernikahan dapat dirincikan 

sebagai berikut : 
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Tabel 9. Karakteristik Status Pernikahan 

Status Jumlah Presentase 

Menikah  35 56.5% 

Belum Menikah  27 43.5% 

Total  62 100% 

Sumber : Data primer yang telah diolah 

Berdasarkan tabel 4.7, Status pernikahan responden paling banyak 

sudah menikah berjumlah 35 dengan jumlah presentase 56.5%, sedangkan 

status yang belum menikah berjumlah 35 responden dengan responden 43.5%.  

 

B. Hasil Penelitian 

Pengujian instrument dilakukan sebelum melakukan penelitian, untuk 

mengetahui apakah alat ukur yang digunakan dalam penelitian benar-benar 

instrument yang valid dan reliabel. 

1. Uji Validitas  

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui layak atau tidaknya 

variabel yang digunakan dalam penelitian sehingga dapat mengukur apa 

yang seharusnya diukur. Penelitian ini melibatkan variabel perilaku maka 

uji validitas koesioner menggunakan metode analisis faktor. Validitas 

koesioner diketahui dengan melihat nilai factor loading dalam tabel 

Rotated Component Matrix. 

Bila item koesioner dalam satu variabel mempunyai factor loading 

lebih besar dari 0.65, serta tidak mempunyai nilai ganda (cross loading) 

dalam kolom dan teresktrak sempurna pada satu faktor, maka koesioner 

tersebut dapat dikatakan valid. Hasil uji validitas disajikan dalam tabel 

sebagai berikut :  
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Tabel 10. Hasil uji validitas koesioner  
Item Koesioner Factor Loading Keterangan 

NK1 0. 920 Valid 
NK2 0.871 Valid 
NK4 0.899 Valid 
NK5 0.899 Valid 

   
KO1 0.927 Valid 
KO2 0.944 Valid 
KO3 0.940 Valid 
KO4 0.923 Valid 
KO5 0.928 Valid 

   
KK1 0.863 Valid 
KK2 0.856 Valid 
KK3 0.878 Valid 
KK4 0.779 Valid 

   
KPK1 0.800 Valid 

KPK2 0.798 Valid 
KPK4 0.890 Valid 
KPK5 0.889 Valid 
KPK6 0.866 Valid 
KPK7 0.753 Valid 
KPK9 0.842 Valid 

   
OK1 0.944 Valid 
OK2 0.871 Valid 
OK3 0.918 Valid 
OK4 0.904 Valid 

   
KR1 0.913 Valid 
KR2 0.652 Valid 
KR3 0.952 Valid 
KR4 0.947 Valid 
KR5 0.950 Valid 

Sumber : Data Primer yang telah diolah. 2017 
  

Berdasarkan tabel 4.8 diatas menunjukan bahwa dua puluh 

sembilan pertanyaan tersebut valid. Uji validitas yang digunakan dalam 

penelitian menggunakan analisis faktor, jika item koesioner dikatakan 

valid apabila factor loading lebih dari 0.65, serta tidak mempunyai nilai 

ganda (cross loading).  
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Dari tiga puluh dua pertanyaan yang diajukan dalam penelitian, 

terdapat tiga pertanyaan yang dihilangkan karena tidak berkorelasi dengan 

butir koesioner lainnya dalam satu faktor. Beberapa item koesioner yang 

dihilangkan  yaitu NK3, KPK3 dan KPK8. (lihat lampiran hal 113). 

2. Uji Reliabilitas 

 Uji relibiltas dilakukan dilakukan untuk mengetahui apakah butir 

koesioner yang digunakan konsisten dari waktu ke waktu dalam mengukur 

variabel. Dilakukannya pengujian reliabilitas terhadap koesioner untuk 

mengetahui koesioner yang digunakan dapat digunakan, dipercaya dan 

diandalkan.  

 Reliabilitas koesioner diuji dengn metode Cronbach Alpha (α). 

Relibilitas koesioner diketahui dari koefisien Alpha (α) nya. Bila Alpha 

lebih dari 0.6 maka butir koesioner dikatakan reliabel. Sebaliknya jika 

Alpha kurang dari 0.6 maka butir koesioner dinyatakan belum reliabel.  

 Hasil uji relibilitas dalam penelitian ini lebih besar dari 0.6 

sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel yang digunakan dalam 

koesioner reliabel dalam pengambilan data. Adapaun hasil uji relibilitas 

dapat dilihat sebagai berikut :  

Tabel 11.Hasil Uji Reliabilitas Koesioner 

Varibel Koefisien Alpha Keterangan 

Niat Keluar (NK) 0.9015 Reliabel 

Komitmen Organisasi (KO) 0.9765 Reliabel 

Kelelahan Kerja (KK) 0.8840 Reliabel 

Kepuasan Kerja (KPK) 0.9119 Reliabel 

Otonomi Kerja (OK) 0.9381 Reliabel 

Karakteristik Kerja (KR) 0.9415 Reliabel 

Sumber : Data Primer yang telah diolah  
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 Berdasarkan tabel 4.9 hasil uji reliabelitas diatas menunjukan 

bahwa koesioner yang digunakan dalam penelitian mempunyai nilai 

relibilitas lebih besar dari 0.6, maka dapat disimpulkan bahwa semua butir 

koesioner dapat digunakan untuk pengambilan data. 

3. Pengujian hipotesis 

 Teknik data yang digunakan dalam menganalisis data  

menggunakan analisis SEM (Structurall Equation Modeling) dengan 

aplikasi AMOS. Hasil dari penelitian diatas menghasilkan model yang 

ditampilkan pada gambar 4.1 

 

Gambar 2. Diagram jalur 

 Kriteria ujinya adalah bila nilai c.r lebih besar dari nilai Ztabelnya 

maka dapat disimpulkan variabelnya berpengaruh signifikan.  
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a. Uji Model Fit  

1) Uji asumsi normalitas data  

 Normalitas dalam SEM berdasarkan normalitas secara 

multivare. Data dapat dikatakan normal bila nilai critical ratio 

multivariate terletak pada interval -2.58 < c.r < ± 2.58. 

Berdasarkan hasil output SEM dari pengujian hipotesis yang 

dilakukan nilai c.r sebesar 1.153, sehingga dapat dikatakan 

memenuhi asumsi normalitas multivariate karena nilai c.r kurang 

dari ± 2.58. 

2) Uji Keberadaan Outlier  

 Outlier adalah hasil yang menyimpang jauh dari hasil 

observasi yang lainnya. Adanya keberadaan outlier dapat 

diketahui dengan mengamati nilai Mahalanobis distance. Nilai 

kritis ditentukan dari nilai chi-square (x²) dengan derajat bebas 

sebesar jumlah indikator pada taraf signifikan 0.01. 

 Penelitian ini terdapat dua puluh sembilan indikator dan 

taraf signifikannya 0.01. Nilai maksimal mahalanobis distance 

sebesar 49.587 < nilai x² (0.01; 29= 49.587), maka dapat 

disimpulkan bahwa data hasil observasi bukan outlier. 

 Kriteria uji outlier adalah  suatu observasi lebih besar dari 

nilai kritis yang telah ditentukan, maka hasil observasinya 

dinyatakan outlier. Sebaliknya jika lebih kecil dari nilai kritisnya, 

maka hasil observasi dinyatakan bukan outlier.  
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3) Uji goodness of fit   

 Dilakukan uji goodness of fit, untuk menguji kesesuaian 

model dengan data. Evaluasi goodness of fit didasarkan pada 

beberapa kriteria sebagai berikut : 

Tabel 12. Evaluasi Goodness of Fit Model 

No Indeks  Nilai Kritis  

1 CMIN (Minimum value of 

thediscrepancy function C- x²) 

Diharapkan Kecil  

2 CMIN/DF (X²/dfI ≤2,00 

3 GFI (Goodness of Fit Index) ≥0.90 

4 AGFI ( Adjusted Goodness of Fit Index) ≥0.90 

5 CFI (Comparative Fit Index) ≥0.90 

6 RMSEA ( Root Mean Square Eror of 

Approximation) 

≤0.08 

7 TLI ( Tucker-Lewis Index) ≥0.90 

8 NFI ( Normed Fit Index) ≥0.90 

9 IFI ( Incremental Fit Index ) ≥0.90 

10 RMR ( Root Mean Error) ≤0.40 

Sumber : Data primer yang telah diolah  

 

Tabel 13. Hasil Goodness of Fit Model 

Indeks Nilai Kritis Hasil Keterangan 

CMIN Diharapkan kecil 351,836 Relative kecil 

CMIN/DF ≤2,00 1.073 Sangat baik 

GFI ≥0.90 0.764 Marginal 

AGFI ≥0.90 0.687 Marginal 

CFI ≥0.90 0.988 Sangat baik 

RMSEA ≤0.08 0.035 Sangat baik 

TLI ≥0.90 0.985 Sangat baik 

NFI ≥0.90 0.852 Marginal 

IFI ≥0.90 0.988 Sangat Baik 

RMR ≤0.40 0.107 Sangat Baik 

Sumber : Data primer yang diolah 

 Berdasarakan tabel 4.11 hasil goodness of fit model 

menunjukan bahwa nilai indeks dalam goodness of fit  sebagian 

memenuhi kriteria namun tidak memengaruhi nilai goodness of fit  
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sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan sesuai 

dengan data.  

b. Uji hipotesis  

Uji hipotesis dilakukan untuk menganalisis hubungan sebab-

akibat antar variabel yang bersifat pasial dan variabel dependen 

dengan model yang berdasarkan nilai critical ratio (c.r). Bila arah 

hubungan sesuai dengan hipotesis penelitian dan didukung dengan 

nilai yang kuat. Nilai kritis (c.r) didapat dari tabel luas kurva normal 

(Ztabel) pada taraf signifikan 0.01.  

Modifikasi model digunakan untuk memperbaiki nilai 

goodness of fit dari model penelitian, sehingga ada beberapa error 

yang akan diberikan kovarian. Namun dalam penelitian ini, indikasi 

perlunya modifikasi model tidak ada, sehingga tidak diperlukannya  

modifikasi model karena terdapat nilai goodness of fit yang sangat 

baik.  

Tabel 14. Hasil Uji Hipotesis  

Hipotesis Standardized 

estimate 

C.R Ztabel Keterangan 

NK < --KO 0.071 2.946 2.57 Terdukung  

NK < --KK 0.121 2.050 2.57 Tidak Terdukung 

NK < --KPK 0.054 -3.290 2.57 Tidak Terdukung 

KO < --OK 0.026 -3.208 2.57 Tidak Terdukung  

KK < --OK 0.093 2.258 2.57 Tidak Terdukung 

KK< ---KR 0.148 3.568 2.57 Terdukung 

KPK < --KR 0.052 2.578 2.57 Terdukung 

Sumber : Data primer yang telah diolah  

Berdasarkan hasil data di atas dapat disimpulkan bahwa :  
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1. Nilai CR pada hubungan variabel niat keluar (NK) dengan varibel 

komitmen organisasi (KO) sebesar 2.946. Nilai ini lebih besar dari 

Ztabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan variabel niat 

keluar dengan komitmen organisasi signifikan atau berpengaruh 

positif. Jadi hipotesis dinyatakan terdukung.  

2. Nilai CR pada hubungan variabel niat keluar (NK) dan variabel 

kelelahan kerja (KK) sebesar  2.050. Nilai ini lebih kecil dari 

Ztabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel niat keluar 

dengan variabel kelelahan kerja tidak signifikan. Jadi hipotesis 

tidak terdukung. 

3. Nilai CR pada hubungan variabel niat keluar (NK) dengan variabel 

kepuasan kerja (KPK) adalah -3.290. Nilai ini lebih kecil dari 

Ztabel, sehingga dapat disimpulkan hubungan variabel niat keluar 

dan kepuasan kerja tidak signifikan. Jadi dapat dinyatakan 

hipotesis tidak terdukung. 

4. Nilai CR pada hubungan variabel otonomi kerja (OK) dengan 

sebesar variabel komitmen organisasi (KO) -3.208. Nilai ini lebih 

kecil dari Ztabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

komitmen organisasi dan otonomi kerja tidak signifikan dan 

mempunyai pengaruh negative. Jadi dapat dinyatakan hipotesis 

tidak terdukung. 

5. Nilai CR pada hubungan regresi antara variabel otonomi kerja 

(OK) dan variabel kelelahan kerja (KK) adalah 2.258. Nilai ini 
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lebih kecil dari Ztabel, sehingga dapat disimpulkan berpengaruh 

negative. Jadi dapat dinyatakan hipotesis tidak terdukung. 

6. Nilai CR pada hubungan variabel karakteristik kerja (KR) dengan 

variabel kelelahan kerja (KK) mempunyai nilai 3.568. Nilai ini 

lebih besar dari Ztabel, sehingga dapat disimpulkan variabelnya 

berpengaruh positif dan signifikan. Jadi dapat dinyatakan hipotesis 

terdukung 

7. Nilai CR pada hubungan variabel karakteristik kerja (KR) dengan 

variabel kepuasan kerja (KPK) sebesar 2.578. Nilai ini berarti lebih 

besar dari Ztabel, sehingga variabel kepuasan kerja dan variabel 

karakteristik kerja dinyatakan signifikan. Jadi dapat dinyatakan 

hipotesis terdukung. 

 

C. Pembahasan  

1. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Niat Keluar karyawan 

bagian sistem informatika 

 Niat keluar adalah keputusan individu yang berkaitan dengan 

pekerjaannya untuk melanjutkan pekerjaan atau meninggalkan pekerjaan 

(Jacobs & Roodt 2007). Definisi komitmen organisasi menurut Hsu (2009) 

adalah keterlibatan individu di dalam suatu kegiatan yang memberikan 

kepuasan agar tetap bertahan di dalam organisasi. 

 Berdasarkan nilai CR pada hubungan variabel niat keluar (NK) 

dengan varibel komitmen organisasi (KO) sebesar 2.946 > 2.58. Nilai c.r 
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lebih besar dari Ztabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan 

variabel niat keluar dengan komitmen organisasi terdukung atau 

berpengaruh positif. Hasil penelitian menunjukan bahwa komitmen 

karyawan bagian sistem informasi di rumah sakit solo raya tinggi dan 

dapat menurunkan niat untuk keluar dari rumah sakit, hasil ini didukung 

oleh studinya Pare et al. (2001) menunjukan bahwa komitmen memiliki 

pengaruh positif dengan niat keluar karyawan. Hal ini disebabkan karena 

kurangnya keadilan distribusi yang menyebabkan karyawan berniat keluar. 

Berkaitan tentang hubungan timbal balik karyawan dan kewajiban 

organisasi terhadap karyawan, dalam konteks ini berarti ketidak adilan 

yang berkaitan dengan hasil kerja karyawan sistem infromasi dengan 

kewajiban organisasi dapat memengaruhi komitmen organisasi dan niat 

keluar karena ketidakpuasan yang dirasakan karyawan.  

 Studi lain juga menyatakan bahwa komitmen organisasi dapat 

menghubungkan individu dengan organisasi, sehingga komitmen 

organisasi merupakan hal yang penting dalam organisasi untuk karyawan 

agar tetap bertahan bekerja dan meningkatkan loyalitas karyawan dengan 

organisasi (Aydogdu & Asikgil 2011).  

 Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan hasil penelitian yang 

telah dilakukan hasilnya sama meski dengan obyek penelitian berbeda, 

sehingga dapat dijelaskan bahwa komitmen dalam suatu organisasi sangat 

penting karena dapat memengaruhi sikap dan kinerja karyawan dalam 

organiasi. Jika karyawan tidak memiliki komitmen dalam dirinya terhadap 
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organsasi dapat memengaruhi hasil kinerja dan kepuasan karyawan untuk 

bekerja didalam organisasi yang dapat berdampak untuk berniat keluar 

dari tempat kerjanya. Berdasarkan hasil penelitian dan penjelasan tersebut 

dapat disimpulkan bahwa karyawan bagian sistem informasi di rumah 

sakit di Solo raya memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi 

sehingga menurunkan niat karyawan untuk keluar. 

2. Pengaruh Variabel Kelelahan Kerja terhadap Niat Keluar Karyawan 

bagian Sistem Informatika 

 Niat keluar adalah sebuah keputusan individu yang berkaitan 

dengan pekerjaannya untuk melanjutkan pekerjaan atau meninggalkan 

pekerjaan (Jacobs & Roodt 2007). Sedangkan kelelahan kerja 

didefinisikan sebagai stress yang dirasakan individu terkait dengan 

pekerjaan yang membuat rentan untuk kelelahan (Moore et al., 2000).   

 Berdasarkan nilai CR pada hubungan variabel niat keluar (NK) dan 

variabel kelelahan kerja (KK) sebesar  2.050 < 2.58. Nilai c.r lebih kecil 

dari Ztabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel niat keluar dengan 

variabel kelelahan kerja tidak terdukung. Hasil ini berbeda terhadap studi 

yang telah dilakukan oleh Moore et al., (2000) yang menyatakan bahwa 

kelelahan yang dirasakan secara signifikan memengaruhi karyawan sistem 

informasi untuk berniat keluar. Karyawan teknologi informasi sering 

mengalami kelelahan yang disebabkan karena adanya ketidak adilan 

imbalan, kelelahan emosional dan beban kerja yang tinggi, dan penyebab 

lainnya seperti sumber daya yang terbatas, tanggal target yang tidak 
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realistis menjadi penyebab karyawan sering kelelahan dan berniat untuk 

keluar.  

 Penjelasan yang sama oleh Ahuja et al., (2007) menyatakan bahwa 

faktor niat keluar dipengaruhi oleh kelelahan kerja. Penelitian tersebut 

menyatakan bahwa faktor kelelahan yang dialami karyawan sistem 

infromasi disebabkan karena menghabiskan waktu kerjanya dijalan untuk 

bertemu dengan klien sehingga berdampak pada kelelahan kerja karyawan. 

Maka dapat disimpulkan faktor kelelahan kerja menjadi pendorong 

keinginan karyawan keluar dari organisasi.  

 Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu dan hasil penelitian 

yang telah dilakukan terdapat perbedaan hasil yang disebabkan karena 

bedanya obyek penelitian yang digunakan sehingga memengaruhi hasil 

penelitian. Studi penelitian ini menggunakan obyek penelitian empat belas 

rumah sakit pemerintah dan swasta di Solo Raya yang jadwal kerja relatife 

teratur maka tingkat kelelahan kerja kecil, sehingga menurunkan niat 

karyawan keluar dari organisasi.   

3. Pengaruh Variabel Kepuasan Kerja terhadap Niat Keluar karyawan 

bagian sistem informatika 

 Niat keluar adalah keputusan individu yang berkaitan dengan 

pekerjaannya untuk melanjutkan pekerjaan atau meninggalkan pekerjaan 

(Jacobs & Roodt 2007). Studi lain dari Lee (2002) menyatakan bahwa 

kepuasan kerja adalah penilaian yang luas tentang sikap individu dari 

penerimaan yang didapatkan secara keseluruhan, kepuasan, dan 

kenikmatan dalam pekerjaannya. 
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 Berdasarkan nilai CR pada hubungan variabel niat keluar (NK) 

dengan variabel kepuasan kerja (KPK) adalah -3.290 < 2.58. Nilai c.r lebih 

kecil dari Ztabel, sehingga dapat disimpulkan hubungan variabel niat 

keluar dan kepuasan kerja tidak terdukung.  

 Hasil yang berbeda dilakukan oleh Patrick (2003) yang 

menyatakan bahwa kepuasan kerja berpengaruh negatif terhadap niat 

keluar karyawan. Hal ini menjelaskan bahwa ketidakpuasan kerja yang 

menyebabkan karyawan berniat untuk keluar karena karyawan 

menemukan alternative atau organisasi yang lebih menarik. Penjelasan 

yang sama diungkapakan oleh studi Egan et al, (2004) yang menyatakan 

bahwa tingkat kepuasan kerja mempunyai pengaruh yang kecil terhadap 

niat keluar karyawan. Artinya kepuasan kerja yang dirasakan oleh 

karyawan tidak memengaruhi niat keluar karyawan.  

 Studi lain dinyatakan oleh Hsu (2009) menyatakan bahwa 

kepuasan kerja mempunyai pengaruh negatif terhadap niat keluar 

karyawan bagian sistem informatika. Penelitian ini memberikan penjelasan 

bahwa ada banyak faktor yang dapat memengaruhi pengembangan sikap 

kerja karyawan baik positif atau negatif yang dapat memengaruhi sikap 

karyawan dalam bekerja, sehingga berpengaruh pada kepuasan kerja dan 

berniat untuk keluar. Hal ini memberikan arti bahwa semakin tinggi 

kepuasan kerja karyawan dapat menurunkan niat keluar karyawan. Dalam 

konteks penelitian ini dapat disimpulkan bahwa karyawan bagian sistem 

informatika rumah sakit memiliki kepuasan kerja yang tinggi tidak 
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memberikan pengaruh pada rendahnya niat keluar dari rumah sakit. 

Namun niat keluar dapat dipengaruhi oleh berbagai hal seperti studi yang 

dilakukan oleh Houkes et al., (2003) yang menyatakan bahwa kondisi 

kerja seperti gaji, jenjang karir menjadi penyebab utama dari niat keluar 

karyawan. Maka dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja  pada karyawan 

tidak memberikan pengaruh pada niat keluar karyawan.  

4. Pengaruh Variabel Otonomi Kerja terhadap Komitmen Organisasi  

 Komitmen organisasi adalah keterlibatan individu di dalam suatu 

kegiatan yang memberikan kepuasan agar tetap bertahan di dalam 

organisasi (Hsu et al., 2009). Sedangkan otonomi kerja adalah tingkat 

kontrol pekerja yang memiliki penjadwalan sendiri dalam menyelesaikan 

tugas ( Liu et al., 2005) 

 Berdasarkan hasil penelitian nilai CR pada hubungan variabel 

otonomi kerja (OK)  dengan variabel komitmen organisasi (KO) sebesar    

-3.208 < 2.58. Nilai c.r lebih kecil dari Ztabel, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa variabel komitmen organisasi dan otonomi kerja tidak terdukung.  

 Hasil ini berbeda dari studi yang dilakukan oleh Eby et al., (1999) 

yang menyatakan bahwa otonomi mempunyai hubungan positif terkait 

komitmen organisasi yang dimaknai bahwa pemberikan otonomi kerja 

kepada karyawan dapat meningkatkan komitmen organisasi. Penjelasan 

yang sama diungkapkan oleh Ahuja et al. (2007) bahwa otonomi dapat 

memengaruhi komitmen organisasi pada karyawan, penelitian dilakukan 

dengan karyawan sistem informasi. Dimana otonomi penting bagi 
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karyawan teknologi informasi, karena memberikan kebebasan melakukan 

pekerjaannya secara mandiri, sehingga mengurangi frustasi dari beban 

kerja, sehingga dapat meningkatkan komitmen karyawan, karena 

karyawan tidak merasa terbebani oleh organisasi.  

 Hasil penelitian dalam studi ini berbeda dengan penjelasan dari 

studi sebelumnya. Berdasarkan pelaksanaan penelitian yang dilakukan 

pada obyek penelitian, ditemukan terdapat beberapa karyawan masih 

berstatus kontrak. Perbedaan status karyawan kontrak dan karyawan tetap 

(PNS) memengaruhi komitmen organisasi. Hal ini memberikan arti bahwa 

perbedaan status karyawan memberikan dampak pada komitmen 

organisasi meskipun mendapatkan otonomi kerja yang luas dalam bekerja. 

 Hasil ini didukung dengan studinya Aydogdu dan Asikgil (2011) 

yang menyatakan bahwa faktor kepribadian, faktor peran, faktor tentang 

pengalaman kerja dapat memengaruhi komitmen organisasi. Maka 

disimpulkan bahwa karyawan yang perannya hanya sebagai karyawan 

kontrak didalam organisasi meski diberikan otonomi dalam pekerjaannya, 

tidak akan memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi. Hal ini 

mengindikasikan bahwa perbedaan status karyawan terkait dengan 

otonomi kerja mempunyai pengaruh terhadap komitmen organisasi. Maka 

dapat disimpulkan bahwa pemberian otonomi kerja tidak memberikan 

pengaruh pada komitmen karyawan pada organisasi. 
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5. Pengaruh Variabel Otonomi Kerja terhadap Kelelahan Kerja pada 

karyawan bagian sistem informatika  

 Kelelahan kerja didefinisikan sebagai stress yang dirasakan 

individu terkait dengan pekerjaan yang membuat rentan untuk kelelahan 

(Moore et al., 2000). Sedangkan otonomi kerja dikembangkan oleh Ahuja 

et al (2007) yang menyatakan sejauh mana pekerjaan menyediakan 

kebebasan dalam penjadwalan pekerjaan dalam menentukan prosedur 

kegiatan kerja karyawan.   

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan nilai CR pada 

hubungan antara variabel kelelahan kerja (KK) dan variabel otonomi kerja 

(OK) adalah 2.258 < 2.58. Nilai c.r lebih kecil dari Ztabel, sehingga dapat 

disimpulkan tidak berpengaruh. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan 

bahwa otonomi kerja tidak berpengaruh pada penurunan kelelahan kerja. 

Hasil dari penelitian ini didukung oleh studinya Ahuja et al., (2007) yang 

menyatakan bahwa otonomi secara positif memengaruhi komitmen 

organisasi dan negatif dalam memengaruhi kelelahan kerja. Otonomi kerja 

karyawan tidak memengaruhi kelelahan kerja dikarenakan adanya 

perbedaan karakteristik kerja. Bentuk karakteristik kerja dalam kaitannya 

dengan otonomi kerja, adanya fleksibilitas dari otonomi kerja karyawan 

yang dapat menyesuaikan tugas, mengelola jadwal sendiri dan dapat 

mengadaptasi teknologi sesuai dengan perkembangan dapat berdampak 

pada kelelahan kerja yang rendah. Penjelasan tersebut memberikan makna 
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bahwa otonomi kerja tidak memengaruhi kelelahan kerja pada karyawan 

sistem informasi dikarenakan adanya perbedaan karakteristik kerja.  

 Pendapat yang berbeda yang dilakukan oleh Maslach et al., (2001) 

yang menyatakan bahwa otonomi kerja diperlukan bagi karyawan, karena 

jika otonomi kerja berkurang akan berdampak pada penurunan prestasi 

kerja dan menimbulkan stres yang dapat berpengaruh pada kelelahan 

kerja. Karyawan yang mengalami kelelahan dapat berdampak negatif pada 

pekerjaan yang dapat menyebabkan konflik dan menganggu tugas – tugas 

di tempat kerja. Pendapat yang sama diungkapkan oleh Kim dan Stooner 

(2008) yang menyatakan bahwa otonomi kerja sebagai variabel yang 

memoderasi hubungan antara stres kerja dan kelelahan kerja. Hubungan 

stres kerja dan kelelahan kerja akan lebih kuat jika otonomi kerja 

karyawan rendah. Penjelasan tersebut memberikan makna bahwa jika 

otonomi tinggi dapat menurunkan stres kerja yang berdampak pada 

rendahnya kelelahan kerja.  

 Studi yang dilakukan oleh peneliti, responden yang digunakan 

adalah karyawan bagian sistem informasi rumah sakit di Solo, yang rata – 

rata pekerjaanya didalam ruangan atau sekitar rumah sakit sehingga 

otonomi belum terlalu dibutuhkan dan tidak terlalu memengaruhi 

kelelahan kerja karyawan. Peneliti juga melakukan wawancara dengan 

beberapa karyawan dan menemukan bahwa jika karyawan diberikan 

terlalu banyak otonomi, maka pekerjaannya akan tertunda dan karena 

menunda pekerjaan itu yang menyebabkan karyawan merasa kelelahan. 
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Sedangkan otonomi diperlukan untuk mengurangi kelelahan jika karyawan 

bekerja di suatu perusahaan teknologi besar seperti karyawan sistem 

informatika yang membutuhkan otonomi karena pekerjaannya yang 

dilapangan, sehingga merasa kelelahan akan menjadi lebih tinggi. Studi 

yang dilakukan oleh  Houkes et al., (2003) yang menyatakan bahwa 

kondisi kerja seperti gaji, jenjang karir menjadi penyebab utama dari niat 

keluar karyawan. Maka dapat disimpulkan bahwa pemberian otonomi 

kerja tidak memberikan pengaruh pada kelelahan kerja karyawan bagian 

sistem informatika.  

6. Pengaruh Variabel Karakteristik Kerja terhadap Kelelahan Kerja 

pada karyawan bagian sistem informatika 

 Kelelahan kerja didefinisikan sebagai stress yang dirasakan 

individu terkait dengan pekerjaan yang membuat rentan untuk kelelahan 

(Moore et al., 2000). Sedangkan menurut Houkes et al., (2001) 

mendefinisikan bahwa karakteristik kerja dikelompokan menjadi empat 

kategori, yaitu isi didalam pekerjaan, kondisi sosial, tenaga kerja dan 

kondisi kerja. 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan nilai CR pada 

hubungan variabel karakteristik kerja (KR) dengan variabel kelelahan 

kerja (KK)  mempunyai nilai 3.568 > 2.57, nilai c.r lebih besar dari Ztabel, 

sehingga dapat disimpulkan variabelnya berpengaruh positif dan 

terdukung.  
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 Berdasarkan hasil penelitian, maka hubungan variabel karaktersitik 

kerja dengan variabel kelelahan kerja terdukung. Hasil penelitian ini 

didukung oleh penelitian McKnight et al., (2009) yang menyatakan bahwa 

karakteristik kerja dapat memengaruhi niat keluar yang dimediasi 

kelelahan kerja. Lingkungan rumah sakit yang kurang baik dapat 

memengaruhi kelelahan kerja pada karyawan. Pendapat yang sama juga 

diungkapkan oleh Houkes et al., (2001) yang menyatakan bahwa 

kurangnya dukungan sosial dapat berkontribusi pada pertumbuhan 

kelelahan emosional yang dirasakan pada karyawan karena peluang untuk 

mendapat keuntungan dari efek kontak sosial yang positif akan terbatas, 

sehingga dengan memiliki karakteristik kerja yang baik akan memiliki tim 

kerja yang baik pula, maka akan dapat meminimalkan kelelahan yang 

dialami karyawan. Maka dapat disimpulkan membangun karakteristik 

kerja yang baik dapat mengurangi kelelahan kerja pada karyawan, untuk 

memberikan kenyamanan karyawan dalam organisasi yang dapat 

menurunkan kelelahan kerja. 

7. Pengaruh Variabel Karakteristik Kerja terhadap Variabel Kepuasan 

Kerja  

 Kepuasan kerja adalah dukungan yang dapat memengaruhi 

individu untuk merasa puas yang ditunjukan dari kepuasan yang 

dipengaruhi oleh jenis lingkungan baik dari pekerjaaan maupun dari luar 

pekerjaan atau faktor lain yang dapat memenuhi harapan individu (Lee 

2002). Sedangkan definisi karakteristik kerja dikelompokan menjadi 
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empat kategori, yaitu isi didalam pekerjaan, kondisi, sosial dan tenaga 

kerja dan kondisi kerja (Houkes et al., 2001). 

 Berdasarkan nilai CR pada hubungan variabel karakteristik kerja 

(KR) dan variabel kepuasan kerja (KPK) sebesar 2.578  > 2.57. Nilai c.r 

lebih besar dari Ztabel, sehingga variabel karakteristik kerja dan variabel 

kepuasan kerja terdukung dan berpengaruh. Berdasarkan hasil tersebut, 

maka hubungan variabel karakteristik kerja dengan variabel kepuasan 

kerja terdukung.  

 Pendapat yang berbeda dilakukan oleh Samad (2006) yang 

menyatakan bahwa kepuasan kerja merupakan faktor yang dapat 

memengaruhi karyawan untuk berniat keluar sedangkan karakteristik kerja 

mempunyai pengaruh yang kecil terhadap niat keluar. Kurangnya 

kepedulian organisasi terhadap karyawan dapat memengaruhi kepuasan 

karyawan dalam bekerja, karena karyawan kurang diperhatikan oleh 

organsiasi. Karakteristik kerja yang baik seperti keterampilan tugas, 

hubungan timbal balik karyawan yang baik dapat menurunkan niat keluar 

karyawan namun sebaliknya jika memiliki karakteristik kerja kurang baik 

akan memengaruhi kepuasan kerja karyawan  yang berdampak pada niat 

keluar karyawan.  

 Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian McKnight et al., 

(2009) yang menyatakan menyatakan karakteristik kerja melalui mediasi 

kepuasan kerja dapat berdampak pada niat keluar. Dimana karakteristik 

kerja mempunyai peran penting dalam organisasi yang memengaruhi 
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tingkatan untuk berniat keluar karyawan. Karakteristik kerja yang baik 

dibutuhkan oleh karyawan sistem informasi bagian programmer yang 

memiliki pengetahuan yang secara khusus untuk dapat mengeksplorasi 

keahlian dalam merancang dan mempersiapkan kebutuhan bagi pengguna. 

 Hasil ini Karakteristik kerja yang didukung oleh keterampilan kerja 

dan pemberian umpan balik, cenderung akan meningkatkan kepuasan kerja 

dan menurunkan niat keluar. Pendapat ini memperkuat studi yang 

dikemukakan oleh Houkes et al. (2003) yang menunjukan bahwa 

hubungan antara karakteristik pekerjaan memengaruhi keinginan 

karyawan keluar. memberikaan penjelasan bahwa karakteristik kerja 

seperti dukungan sosial, pemberian beban kerja yang wajar, harapan karir 

dapat memengaruhi motivasi karyawan untuk bekerja dan menurunkan 

niat keluar karyawan.  

 Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan hasil penelitian yang 

telah dilakukan dengan obyek penelitian berbeda namun memiliki hasil 

yang sama. Maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik kerja yang baik 

dibutuhkan oleh karyawan bagian sistem informatika rumah sakit karena 

dengan memiliki karakteristik kerja seperti rekan kerja yang baik, kerja 

sama dalam menyelesaikan tugas, kepedulian organiasasi terhadap 

karyawan dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan sehingga 

menurunkan niat keluar karyawan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Niat keluar karyawan merupakan perilaku karyawan yang 

berkeinginan untuk meninggalkan organisasi. Beberapa fenomena niat keluar 

terjadi karena karyawan bagian sistem informatika mengalami kelebihan 

beban kerja dan stress yang dirasakan oleh karyawan karena pekerjaan yang 

menuntut kesiapan jika terjadi kerusakan pada sistem. Tujuan dari penelitian 

ini yaitu melakukan kajian kembali faktor-faktor yang secara teoritis dapat 

mempengaruhi niat keluar karyawan dari pekerjaanya. Faktor – faktor yang 

mempengaruhi niat keluar terdapat lima faktor yang terbagi menjadi tujuh 

hipotesis.  

Hasil uji hipotesis yang telah dilakukan ada tiga hipotesis yang 

terdukung dan terdapat empat hipotesis yang tidak terdukung. Hipotesis 

pertama, komitmen organisasi dengan variabel niat keluar dinyatakan 

terdukung atau berpengaruh positif, artinya karyawan bagian sistem 

informatika memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi sehingga 

menurunkan niat karyawan untuk keluar. Hipotesis kedua, variabel kelelahan 

kerja dan variabel niat keluar dinyatakan tidak terdukung, hal ini menjelasakan 

bahwa kelelahan yang dirasakan karyawan dalam bekerja namun tidak 

memengaruhi untuk berniat keluar karena karyawan memiliki waktu kerja 

yang teratur. Hipotesis ketiga, variabel kepuasan kerja dengann variabel niat 

keluar dinyatakan tidak berpengaruh, hal ini menjelasakan bahwa kepuasan 
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kerja karyawan bagian sistem informatika tidak memengaruhi karyawan untuk 

berniat keluar. Hipotesis keempat, variabel otonomi kerja dengan komitmen 

organisasi dinyatakan tidak terdukung, hal ini menjelasakan bahwa pemberian 

otonomi kerja pada karyawan bagian sistem informatika dirumah sakit tidak 

memengaruhi komitmen karyawa pada organisasi. 

Hipotesis kelima, variabel otonomi kerja dan variabel kelelahan kerja 

dinyatakan tidak terdukung, artinya pemberian otonomi kerja pada karyawan 

bagian sistem informatika dirumah sakit tidak memengaruhi kelelahan kerja 

yang dialami karyawan pada organisasi. Hipotesis keenam, variabel 

karakteristik kerja dengan variabel kelelahan kerja dinyatakan berpengaruh 

positif dan terdukung, hal ini menjelasakan bahwa karakteristik kerja yang 

baik dapat mengurangi kelelahan kerja pada karyawan. Hipotesis yang 

terakhir, variabel karakteristik kerja dan variabel kepuasan kerja dinyatakan 

terdukung, artinya karakteristik didalam tempat kerja dapat memengaruhi 

kepuasan kerja yang dirasakan karyawan. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor yang 

memengaruhi niat keluar adalah komitmen orgnisasi dan karakteristik kerja 

yang dipengaruhi oleh kelelahan kerja dan kepuasan kerja. Hal ini dimaknai 

bahwa semakin tinggi komitmen organisasi dan karakteristik kerja yang baik 

dapat menurunkan niat keluar karyawan 

 

B. Keterbatasan 

  Pelaksanaan penelitian yang dilakukan mengalami adanya 

ketebatasan dengan jumlah responden yang kecil. Hal ini dikarenakan setiap 
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rumah sakit memiliki karyawan bagian sistem informatika yang terbatas. 

Keterbatasan responden tersebut memberikan pengaruh pada loading factor 

yang tinggi, sehingga beberapa pertanyaan penelitian harus dihilangkan 

karena tidak valid. Penelitian dilakukan dirumah sakit Solo Raya untuk 

memenuhi jumlah reponden yang dibutuhkan dan penelitian dilakukan 

menggunakan koesioner, sehingga kemungkinan adanya jawaban yang bias 

atau jawaban responden ada yang tidak jujur karena peneliti tidak dapat 

mengontrol jawaban yang diberikan oleh responden  

 

C. Saran 

  Berdasarkan hasil yang diperoleh peneliti memberikan saran bagi 

instansi rumah sakit di Solo Raya sebagai berikut : 

1. Agar dapat menurunkan kelelahan kerja pada karyawan, rumah sakit 

diharapakan memberikan karakteristik kerja yang mendukung karyawan 

dalam bekerja seperti dukungan sosial antara pimpinan dan karyawan, 

karyawan senior dengan karyawan junior, jika  dapat bekerja sama dan 

dapat menghindari konflik atau perbedaan pendapat, pekerjaan akan cepat 

selesai sehingga tidak menimbulkan kelelahan kerja pada karyawan.  

2. Peningkatan karakteristik kerja yang baik didalam rumah sakit seperti 

kepedulian rumah sakit terhadap karyawan dapat meningkatkan loyalitas 

karyawan, membangun hubungan sosial antara rekan kerja, jika ada 

konflik antar karyawan, pimpinan harus segera mengambil tindakan untuk 

dapat menyelesaikan konflik tersebut, sehingga karyawan akan merasa 
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diperhatikan oleh pimpinan dan karyawan akan merasa senang dalam 

bekerja didalam organisasi meningkatkan kepuasan kerja karyawan.  

3. Peningkatan komitmen dalam organisasi diperlukan agar kepuasan untuk 

bekerja dalam organisasi meningkat seperti, karyawan bekerja bersama-

sama untuk menyelesaikan tugas pekerjaan, karyawan bekerja sesuai 

dengan pedoman, peraturan dan kebijakan yang sesuai. Jika komitmen 

organisasi yang dirasakan tinggi maka dapat menurunkan niat keluar.  

 Saran bagi peneliti selanjutnya, adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini mengambil responden karyawan bagian sistem infromatika 

rumah sakit di Solo Raya yang memiliki jumlah karyawan yang terbatas, 

sehingga bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian 

di obyek lebih luas seperti di kota yang lebih besar dan yang memiliki 

rumah sakit yang lebih banyak  

2. Bagi peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan 

karyawan bagian sistem informatika rumah sakit, disarankan untuk 

melakukan penelitian di obyek penelitian perusahaan teknologi yang lebih 

besar, karena tuntutan kerja dan jam kerja yang lebih tinggi 

memungkinkan dapat memengaruhi niat keluar karyawan. 
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Lampiran 1. Surat Permohonan Ijin Penelitian 
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Lampiran 2. Kuisioner Responden 

KUISIONER RESPONDEN 

 Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir skripsi yang sedang saya 

lakukan di Fakultas Ekonomi Universitas Setia Budi Surakarta, saya akan 

melakukan penelitian tentang karyawan bagian Sistem Informasi di rumah sakit 

kota Surakarta. Adapaun salah satu cara untuk mendapatkannya adalah dengan 

menyebar koesioner kepada responden. Data yang telah Bapak/Ibu dan Saudara/i 

berikan akan dirahasiakan. Kerahasiaan dijamin secara legal, semua berkas yang 

mencantumkan identitas subjek penelitian hanya dipergunakan untuk pengolahan 

data dan apabila penelitian sudah selesai akan dimusnahkan. Untuk itu saya 

mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu dan Saudara/i untuk mengisi koesioner ini 

sebagai data. Bantuan dan jawaban yang anda berikan akan sangat membantu 

dalam proses penyusunan skripsi saya. Atas kesediaannya dan kerjasamanya, saya 

ucapkan terima kasih.  

 

I. IDENTITAS RESPONDEN  

1. Nama   : 

2. Jenis Kelamin  :             Laki – laki   

 Perempuan  
 

3. Umur    :              <25  

 25-35 

 36-45 

                    >45 
 

 

4. Pendidikan Terakhir  :                        D2 

                                      

       D3 

       

       D4 

 

         S1 

   

               PROFESI    
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5. Jurusan Pendidikan :                     Sistem Informasi  

               Ilmu Komputer  

               Teknik Informatika 

               Lainnya                    (sebutkan) 

 

6. Lama Bekerja  :          ≤ 5 tahun  

               ≥ 5 tahun 

 

7. Status Pernikahan   :          Menikah  

             Belum menikah  

 

II. PETUNJUK PENGISIAN  

 Berikan tanda Check (   ) pada jawaban yang anda anggap paling 

sesuai. Jawablah pertanyaan dengan jujur pada kolom yang disediakan, 

jika anda :  

SS  : Sangat Setuju 

S  : Setuju 

N  : Netral 

TS  : Tidak Setuju 

STS  : Sangat Tidak Setuju 
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PERTANYAAN  

1. Niat Keluar 

No Daftar Pertanyaan SS S N TS STS 

1 Jika saya keluar dari tempat kerja 

ini saya akan bekerja di perusahaan 

yang lain 

     

2 Saya akan berusaha mendapatkan 

posisi jabatan yang sama ditempat 

kerja lain 

     

3 Saya akan tetap bekerja pada rumah 

sakit saat ini selama 5 tahun 

kedepan 

     

4 Saya akan mencari pekerjaan di 

tempat kerja yang lain di tahun 

depan 

     

5 Saya akan meninggalkan tempat 

kerja saat ini, jika menemukan 

pekerjaan yang lebih baik.  

     

 

2. Komitmen organisasi  

No Daftar Pertanyaan SS S N TS STS 

1 Saya bersedia bekerja di bagian 

manapun dalam organisasi ini 

     

2 Saya merasa tempat kerja saat ini 

merupakan yang terbaik 

     

3 Saya merasa bekerja di tempat 

kerja saat ini dapat memberikan 

kesenangan  

     

4 Saya merasa tempat kerja saat ini 

memberikan motivasi untuk 

melakukan pekerjaan dengan baik 

     

5 Setiap karyawan peduli terhadap 

kemajuan organisasi  
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3. Kelelahan kerja  

No Daftar Pertanyaan SS S N TS STS 

1 Pekerjaan dibidang sistem 

informatika menguras tenaga dan 

pikiran 

     

2 Kegiatan yang saya lakukan saat 

ini banyak dihabiskan untuk 

bekerja 

     

3 Setelah melakukan kegiatan 

pekerjaan sebelumnya, saat bangun 

dipagi hari merasa lelah untuk 

memulai pekerjaan kembali 

     

4 Bekerja terus-menerus dibidang 

informatika  tanpa istirahat dapat 

menyebabkan ketegangan  

     

 

4. Kepuasan kerja  

No Daftar Pertanyaan SS S N TS STS 

1 Karyawan diberikan keleluasaan 

melakukan kegiatan ditempat kerja  

     

2 Tempat kerja memberikan 

kesempatan setiap karyawan untuk 

mendapatkan promosi jabatan  

     

3 Pimpinan bersikap profesional 

dalam bekerja 

     

4 Organisasi memberikan banyak 

manfaat bagi karyawan 

     

5 Organisasi akan memberikan 

penghargaan jika bekerja sesuai 

dengan target  

     

6 Organisasi membuat aturan dan 

prosedur untuk dapat bekerja 

dengan baik 

     

7 Bekerja dengan banyak rekan kerja 

memberikan kesenangan 
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8 Karyawan merasa puas jika 

mendapatkan kenaikan gaji 

     

9 Karyawan diberikan keleluasaan  

untuk berkomunikasi dengan semua 

rekan kerja 

     

5. Otonomi kerja  

No  Daftar Pertanyaan SS S N TS STS 

1 Karyawan diberikan keleluasaan 

untuk mengelola pekerjaannya  

     

2 Karyawan memiliki kebebasan 

dalam melakukan pekerjaan sesuai 

tugasnya 

     

3 Karyawan dapat mengatur jadwal 

untuk menyelesaikan pekerjaannya 

     

4 Karyawan diberikan kewenangan 

untuk menyelesaikan pekerjaannya  

     

 

6. Karakteristik kerja  

No Daftar Pertanyaan SS S N TS STS 

1 Bekerja disini, karyawan dapat 

melakukan pekerjaan sesuai dengan 

keinginannya  

     

2 Bekerja disini, setiap karyawan 

dituntut untuk  melakukan setiap 

pekerjaan dengan baik 

     

3 Karyawan bagian sistem 

informatika dapat melakukan 

pekerjaan yang diberikan sesuai 

arahan pimpinan 

     

4 Karyawan dituntut terampil dalam 

bekerja 

     

5 Organisasi memberikan keamanan 

terhadap kecelakaan ditempat kerja 

bagi karyawan  
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Lampiran 3. Hasil uji validitas koesioner 

 

HASIL UJI VALIDITAS KOESIONER 

 

Factor Analysis 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,661 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 2074,469 

df 496 

Sig. ,000 

 
Communalities 

 Initial Extraction 

NK1 1,000 ,854 

NK2 1,000 ,799 

NK3 1,000 ,480 

NK4 1,000 ,820 

NK5 1,000 ,844 

KO1 1,000 ,907 

KO2 1,000 ,917 

KO3 1,000 ,923 

KO4 1,000 ,914 

KO5 1,000 ,917 

KK1 1,000 ,785 

KK2 1,000 ,787 

KK3 1,000 ,818 

KK4 1,000 ,628 

KPK1 1,000 ,762 

KPK2 1,000 ,724 

KPK3 1,000 ,281 

KPK4 1,000 ,849 

KPK5 1,000 ,858 

KPK6 1,000 ,836 

KPK7 1,000 ,780 

KPK8 1,000 ,274 

KPK9 1,000 ,847 

OK1 1,000 ,921 

OK2 1,000 ,766 

OK3 1,000 ,873 

OK4 1,000 ,859 

KR1 1,000 ,884 

KR2 1,000 ,481 

KR3 1,000 ,917 

KR4 1,000 ,906 

KR5 1,000 ,921 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis. 

 

  



108 

 

 

 
Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% of 

Variance 

Cumulativ

e % 
Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 
Total 

% of 

Variance 

Cumulativ

e % 

1 7,472 23,349 23,349 7,472 23,349 23,349 5,359 16,747 16,747 

2 5,175 16,172 39,522 5,175 16,172 39,522 4,840 15,126 31,873 

3 4,228 13,211 52,733 4,228 13,211 52,733 4,337 13,554 45,427 

4 3,136 9,799 62,532 3,136 9,799 62,532 3,811 11,909 57,336 

5 2,746 8,582 71,114 2,746 8,582 71,114 3,573 11,167 68,503 

6 2,376 7,425 78,538 2,376 7,425 78,538 3,211 10,035 78,538 

7 1,056 3,301 81,839       
8 ,892 2,788 84,628       
9 ,725 2,265 86,892       
10 ,654 2,044 88,937       
11 ,446 1,392 90,329       
12 ,398 1,242 91,571       
13 ,364 1,136 92,707       
14 ,323 1,008 93,715       
15 ,283 ,884 94,600       
16 ,250 ,781 95,381       
17 ,228 ,713 96,094       
18 ,178 ,557 96,651       
19 ,159 ,498 97,149       
20 ,157 ,492 97,641       
21 ,124 ,387 98,028       
22 ,113 ,354 98,382       
23 ,099 ,310 98,692       
24 ,086 ,269 98,960       
25 ,074 ,232 99,192       
26 ,072 ,226 99,418       
27 ,055 ,173 99,590       
28 ,041 ,127 99,717       
29 ,036 ,114 99,831       
30 ,023 ,071 99,902       
31 ,019 ,058 99,960       
32 ,013 ,040 100,000       
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrixa 

 Component 

1 2 3 4 5 6 

NK1   ,781    

NK2   ,797    

NK3       

NK4   ,735    

NK5   ,767    

KO1 ,719      

KO2 ,707      

KO3 ,724      

KO4 ,768      

KO5 ,733      

KK1       

KK2       

KK3       

KK4       

KPK1 ,630      

KPK2 ,715      

KPK3       

KPK4 ,755      

KPK5 ,768      

KPK6 ,747      

KPK7 ,837      

KPK8       

KPK9 ,852      

OK1       

OK2       

OK3       

OK4       

KR1  ,794     

KR2       

KR3  ,732     

KR4  ,738     

KR5  ,754     

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 6 components extracted. 
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Rotated Component Matrixa 

 Component 

1 2 3 4 5 6 

NK1    ,920   

NK2    ,871   

NK3       

NK4    ,899   

NK5    ,899   

KO1  ,927     

KO2  ,944     

KO3  ,940     

KO4  ,923     

KO5  ,928     

KK1      ,863 

KK2      ,856 

KK3      ,878 

KK4      ,779 

KPK1 ,800      

KPK2 ,798      

KPK3       

KPK4 ,890      

KPK5 ,889      

KPK6 ,866      

KPK7 ,753      

KPK8       

KPK9 ,842      

OK1     ,944  

OK2     ,871  

OK3     ,918  

OK4     ,904  

KR1   ,913    

KR2   ,652    

KR3   ,952    

KR4   ,947    

KR5   ,950    

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 6 iterations. 

 
Component Transformation Matrix 

Component 1 2 3 4 5 6 

1 ,742 ,626 ,181 -,007 ,107 -,119 

2 ,004 -,210 ,726 ,161 ,467 ,430 

3 -,179 ,250 ,171 ,822 -,448 ,013 

4 -,154 ,374 -,545 ,192 ,432 ,562 

5 ,525 -,577 -,337 ,472 ,204 -,117 

6 ,345 -,169 -,038 -,195 -,585 ,687 

Extraction Method: Principal Component Analysis.   

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
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Component Score Coefficient Matrix 

 Component 

1 2 3 4 5 6 

NK1 ,014 -,018 -,010 ,248 ,023 -,020 

NK2 ,007 -,002 ,010 ,227 -,004 ,007 

NK3 -,040 ,008 ,041 ,157 ,012 -,112 

NK4 ,037 -,029 -,037 ,245 ,017 ,007 

NK5 ,003 ,011 -,046 ,241 ,026 ,029 

KO1 -,052 ,214 ,001 ,013 ,007 -,003 

KO2 -,061 ,223 ,004 -,003 ,007 ,009 

KO3 -,050 ,218 -,009 -,015 ,003 ,011 

KO4 -,039 ,209 ,005 -,007 ,010 ,008 

KO5 -,040 ,211 -,020 ,007 ,011 ,018 

KK1 ,006 ,013 -,018 -,022 -,009 ,278 

KK2 ,024 ,002 ,021 -,011 -,070 ,283 

KK3 ,029 ,000 -,047 -,016 ,006 ,287 

KK4 ,005 ,026 -,007 -,009 -,030 ,255 

KPK1 ,185 -,080 -,001 ,053 ,031 ,049 

KPK2 ,172 -,052 ,024 ,046 -,036 -,007 

KPK3 ,034 ,056 ,042 -,056 -,038 ,000 

KPK4 ,198 -,048 -,052 ,023 -,040 ,020 

KPK5 ,195 -,041 -,043 ,002 -,055 ,023 

KPK6 ,183 -,054 -,029 -,023 ,000 -,029 

KPK7 ,128 ,025 ,006 -,041 ,018 ,012 

KPK8 ,039 -,009 ,055 -,024 ,044 -,099 

KPK9 ,161 -,006 ,009 -,010 ,005 ,033 

OK1 -,013 -,005 -,026 ,024 ,277 -,017 

OK2 -,019 ,005 -,032 ,030 ,262 -,032 

OK3 -,011 ,002 -,017 ,007 ,270 -,038 

OK4 -,035 ,022 ,000 ,001 ,264 -,029 

KR1 -,005 -,004 ,213 -,013 -,021 ,023 

KR2 -,002 -,008 ,150 ,032 ,018 -,046 

KR3 -,019 ,005 ,232 -,030 -,042 -,004 

KR4 -,019 -,002 ,231 -,032 -,022 -,024 

KR5 -,022 ,008 ,229 -,010 -,025 -,012 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

 

 
Component Score Covariance Matrix 

Component 1 2 3 4 5 6 

1 1,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

2 ,000 1,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

3 ,000 ,000 1,000 ,000 ,000 ,000 

4 ,000 ,000 ,000 1,000 ,000 ,000 

5 ,000 ,000 ,000 ,000 1,000 ,000 

6 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 1,000 

Extraction Method: Principal Component Analysis.   

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

 

 

 

 

 

 



112 

 

 

Lampiran 4. Hasil Realibilitas  

UJI RELIABILITAS KUESIONER DALAM VARIABEL NIAT KELUAR 

 

 
*** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

_ 

 

 

  R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S - S C A L E  (A L P H A) 

 

                             Mean        Std Dev       Cases 

 

  1.     NK1               3.1290         1.2077        62.0 

  2.     NK2               2.9839          .9833        62.0 

  3.     NK3               3.2419          .9177        62.0 

  4.     NK4               2.7581         1.4336        62.0 

  5.     NK5               2.9355         1.3041        62.0 

 

                                                   N of 

Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 

      SCALE       15.0484    25.1943     5.0194          5 

 

 

Item-total Statistics 

 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 

NK1           11.9194        15.3868        .8812           .8511 

NK2           12.0645        17.4712        .8219           .8711 

NK3           11.8065        20.3882        .4783           .9291 

NK4           12.2903        14.3406        .8103           .8714 

NK5           12.1129        15.0198        .8383           .8608 

 

 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =     62.0                    N of Items =  5 

 

Alpha =    .9015 
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UJI RELIBILITAS KUESIONER DALAM VARIABEL KOMITMEN 

ORGANISASI 

 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ***** 

_ 

 

 

 

  R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S  - S C A L E   (A L P H A) 

 

                             Mean        Std Dev       Cases 

 

  1.     KO1               3.1774         1.1668        62.0 

  2.     KO2               3.3387         1.2538        62.0 

  3.     KO3               3.5000         1.3026        62.0 

  4.     KO4               3.4516         1.3752        62.0 

  5.     KO5               3.3387         1.3543        62.0 

 

                                                   N of 

Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 

      SCALE       16.8065    38.1914     6.1799          5 

 

 

Item-total Statistics 

 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 

KO1           13.6290        25.8437        .9261           .9725 

KO2           13.4677        24.8760        .9390           .9697 

KO3           13.3065        24.4783        .9323           .9706 

KO4           13.3548        23.8065        .9310           .9713 

KO5           13.4677        23.9252        .9383           .9699 

 

 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =     62.0                    N of Items =  5 

 

Alpha =    .9765 
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HASIL UJI RELIBILITAS DALAM VARIABEL KELELAHAN KERJA 

 

 

 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ***** 

_ 

 

 

 

  R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S  -  S C A L E (A L P H A) 

 

                             Mean        Std Dev       Cases 

 

  1.     KK1               3.3710         1.1485        62.0 

  2.     KK2               3.1452          .9382        62.0 

  3.     KK3               2.8710         1.2212        62.0 

  4.     KK4               3.6613         1.2139        62.0 

 

                                                   N of 

Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 

      SCALE       13.0484    15.3255     3.9148          4 

 

 

Item-total Statistics 

 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 

KK1            9.6774         8.6155        .7995           .8306 

KK2            9.9032         9.9249        .7647           .8525 

KK3           10.1774         8.4106        .7657           .8449 

KK4            9.3871         8.8641        .6901           .8755 

 

 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =     62.0                    N of Items =  4 

 

Alpha =    .8840 
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HASIL UJI RELIABILITAS DALAM VARIABEL KEPUASAN KERJA  

 

 

 

 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ***** 

_ 

 

 

 

  R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S  -  S C A L E (A L P H A) 

 

                             Mean        Std Dev       Cases 

 

  1.     KPK1              3.5000         1.4229        62.0 

  2.     KPK2              3.3065         1.1677        62.0 

  3.     KPK3              3.7097          .4921        62.0 

  4.     KPK4              3.7742         1.0310        62.0 

  5.     KPK5              3.6129         1.0300        62.0 

  6.     KPK6              3.7581          .8624        62.0 

  7.     KPK7              3.8065          .8462        62.0 

  8.     KPK8              4.2903          .6110        62.0 

  9.     KPK9              3.5968         1.0782        62.0 

 

                                                   N of 

Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 

      SCALE       33.3548    46.1999     6.7971          9 

 

 

Item-total Statistics 

 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 

KPK1          29.8548        32.7491        .7016           .9082 

KPK2          30.0484        34.5058        .7530           .8982 

KPK3          29.6452        43.7081        .3457           .9204 

KPK4          29.5806        34.8704        .8432           .8909 

KPK5          29.7419        34.9159        .8399           .8912 

KPK6          29.5968        36.6708        .8411           .8933 

KPK7          29.5484        37.3009        .7917           .8967 

KPK8          29.0645        43.2417        .3217           .9215 

KPK9          29.7581        34.1864        .8606           .8892 

 

 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =     62.0                    N of Items =  9 

 

Alpha =    .9119 
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UJI RELIABILITAS DALAM VARIABEL OTONOMI KERJA  

 

 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ***** 

_ 

 

 

 

  R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S - S C A L E   (A L P H A) 

 

                             Mean        Std Dev       Cases 

 

  1.     OK1               3.5323         1.0972        62.0 

  2.     OK2               3.1935         1.1138        62.0 

  3.     OK3               3.4839          .8823        62.0 

  4.     OK4               3.3710         1.1196        62.0 

 

                                                   N of 

Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 

      SCALE       13.5806    15.0999     3.8859          4 

 

 

Item-total Statistics 

 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 

OK1           10.0484         8.1779        .9112           .8997 

OK2           10.3871         8.7002        .7852           .9421 

OK3           10.0968         9.5315        .8793           .9180 

OK4           10.2097         8.2668        .8666           .9152 

 

 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =     62.0                    N of Items =  4 

 

Alpha =    .9381 
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UJI RELIABILITAS DALAM VARIABEL KARAKTERISTIK 

ORGANISASI 

 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ***** 

_ 

 

 

 

  R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S  - S C A L E (A L P H A ) 

 

                             Mean        Std Dev       Cases 

 

  1.     KR1               3.4355         1.1682        62.0 

  2.     KR2               3.9677          .7005        62.0 

  3.     KR3               3.6129         1.2721        62.0 

  4.     KR4               3.5000         1.0519        62.0 

  5.     KR5               3.5484         1.1406        62.0 

 

                                                   N of 

Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 

      SCALE       18.0645    23.8318     4.8818          5 

 

 

Item-total Statistics 

 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 

KR1           14.6290        14.4995        .8956           .9180 

KR2           14.0968        19.7938        .5691           .9702 

KR3           14.4516        13.4976        .9325           .9122 

KR4           14.5645        15.2007        .9173           .9145 

KR5           14.5161        14.3850        .9415           .9088 

 

 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =     62.0                    N of Items =  5 

 

Alpha =    .9415 
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Lampiran 5. Hasil Pengujian Hipopotesis 

 

Analysis Summary 

Date and Time 

Date: 09 Mei 2017 

Time: 8:44:50 

Title 

siska sem: 09 Mei 2017 8:44 

Notes for Group (Group number 1) 

The model is recursive. 

Sample size = 62 

Variable Summary (Group number 1) 

Your model contains the following variables (Group number 1) 

Observed, endogenous variables 

KPK1 

KPK2 

KPK4 

KPK5 
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KPK6 

KPK7 

KPK9 

KO1 

KO2 

KO3 

KO4 

KO5 

KR1 

KR2 

KR3 

KR4 

KR5 

NK1 

NK2 

NK4 

NK5 

OK1 

OK2 

OK3 

OK4 

KK1 

KK2 

KK3 

KK4 

Unobserved, endogenous variables 

xKPK 

xKO 

xNK 

xKK 

Unobserved, exogenous variables 

e1 

e2 

e4 

e5 

e6 

e7 

e9 

e10 

e11 

e12 

e13 

e14 

e15 

xKR 

e16 
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e17 

e18 

e19 

e20 

e21 

e23 

e24 

e25 

xOK 

e26 

e27 

e28 

e29 

e30 

e31 

e32 

s5 

s4 

s2 

s1 
 

Variable counts (Group number 1) 

Number of variables in your model: 68 

Number of observed variables: 29 

Number of unobserved variables: 39 

Number of exogenous variables: 35 

Number of endogenous variables: 33 

 

Parameter Summary (Group number 1) 

 
Weights Covariances Variances Means Intercepts Total 

Fixed 39 0 0 0 0 39 

Labeled 0 0 0 0 0 0 

Unlabeled 30 42 35 0 0 107 

Total 69 42 35 0 0 146 
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Assessment of normality (Group number 1) 

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

KK4 1,000 5,000 -,714 -2,295 -,501 -,805 

KK3 1,000 5,000 ,466 1,498 -,742 -1,192 

KK2 1,000 5,000 -,051 -,165 -,383 -,616 

KK1 1,000 5,000 -,368 -1,182 -,478 -,768 

OK4 1,000 5,000 -,839 -2,698 -,514 -,827 

OK3 2,000 5,000 -,673 -2,162 -,745 -1,198 

OK2 1,000 5,000 -,531 -1,707 -,929 -1,494 

OK1 1,000 5,000 -1,171 -1,765 ,225 ,361 

NK5 1,000 5,000 ,388 1,248 -,956 -1,536 

NK4 1,000 5,000 ,330 1,062 -1,068 -1,717 

NK2 1,000 5,000 ,554 1,780 -,417 -,670 

NK1 1,000 5,000 ,032 ,103 -,781 -1,255 

KR5 1,000 5,000 -,989 -3,179 -,047 -,075 

KR4 1,000 5,000 -,937 -3,012 -,199 -,319 

KR3 1,000 5,000 -1,074 -3,453 -,081 -,130 

KR2 1,000 5,000 -1,687 -5,424 1,391 1,665 

KR1 1,000 5,000 -,714 -2,295 -,333 -,536 

KO5 1,000 5,000 -,912 -2,932 -,628 -1,010 

KO4 1,000 5,000 -1,004 -2,228 -,513 -,825 

KO3 1,000 5,000 -1,167 -1,750 -,037 -,060 

KO2 1,000 5,000 -,762 -2,449 -,470 -,755 

KO1 1,000 5,000 -,411 -1,323 -,507 -,815 

KPK9 1,000 5,000 -1,281 -1,117 ,667 1,072 

KPK7 2,000 5,000 -1,096 -1,524 ,672 1,080 

KPK6 1,000 5,000 -1,525 -1,902 2,408 1,871 

KPK5 1,000 5,000 -1,350 -1,340 1,564 1,513 

KPK4 1,000 5,000 -1,529 -1,914 2,021 1,248 

KPK2 1,000 5,000 -,366 -1,176 -,735 -1,181 

KPK1 1,000 5,000 -,379 -1,217 -1,301 -2,092 

Multivariate  
    

55,504 1,153 
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Normalitas lihat diatas warna merah kurang dari 2,5 

Observations farthest from the centroid (Mahalanobis distance) (Group number 1) 

Observation number Mahalanobis d-squared p1 p2 

21 50,397 ,008 ,399 

45 48,237 ,014 ,213 

12 45,140 ,029 ,260 

46 43,867 ,038 ,207 

34 43,312 ,043 ,124 

56 42,726 ,048 ,078 

4 40,039 ,083 ,257 

10 39,009 ,101 ,291 

28 38,612 ,109 ,233 

42 38,403 ,114 ,162 

61 37,811 ,127 ,155 

3 36,541 ,158 ,271 

41 36,483 ,160 ,183 

18 36,374 ,163 ,123 

11 36,213 ,167 ,085 

15 35,951 ,175 ,065 

59 35,941 ,175 ,035 

29 35,663 ,184 ,027 

47 35,090 ,202 ,033 

5 34,690 ,215 ,032 

24 34,297 ,229 ,032 

32 32,681 ,291 ,165 

50 32,037 ,318 ,223 

9 31,297 ,352 ,322 

17 30,577 ,386 ,435 

31 30,536 ,388 ,348 

60 30,114 ,408 ,377 

53 29,919 ,418 ,340 

62 29,848 ,422 ,271 

39 29,345 ,447 ,324 

27 29,194 ,455 ,279 

51 28,505 ,491 ,394 

7 28,334 ,500 ,352 

44 27,685 ,535 ,466 

26 27,621 ,538 ,388 

2 27,324 ,554 ,387 

8 26,900 ,577 ,429 

1 26,375 ,605 ,507 

16 26,182 ,616 ,470 
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Observation number Mahalanobis d-squared p1 p2 

40 25,505 ,652 ,601 

52 24,552 ,701 ,798 

55 24,545 ,702 ,715 

38 23,658 ,746 ,861 

58 23,558 ,750 ,814 

14 22,630 ,793 ,925 

23 22,531 ,798 ,892 

48 22,315 ,807 ,870 

25 22,074 ,817 ,850 

22 21,894 ,825 ,812 

43 21,800 ,828 ,742 

36 21,605 ,836 ,688 

35 21,239 ,850 ,680 

57 19,180 ,917 ,968 

49 19,127 ,918 ,935 

33 18,061 ,943 ,976 

20 17,333 ,957 ,983 

37 16,586 ,968 ,986 

19 15,282 ,983 ,996 

54 15,117 ,984 ,983 

6 10,046 1,000 1,000 

13 10,046 1,000 1,000 

30 10,046 1,000 ,974 

 

Notes for Model (Group number 1 - Default model) 

Estimates (Group number 1 - Default model) 

Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) 

Maximum Likelihood Estimates 
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Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

xKK <--- xOK ,210 ,093 2,258 ,036 
 

xKK <--- xKR ,528 ,148 3,568 ,013 
 

xKO <--- xOK -,083 ,026 -3,203 ,025 
 

xKPK <--- xKR ,133 ,052 2,578 ,025 
 

xNK <--- xKK ,248 ,121 2,050 ,040 
 

xNK <--- xKPK -,177 ,054 -3,290 ,020 
 

xNK <--- xKO ,210 ,071 2,946 ,010 
 

KPK1 <--- xKPK 1,000 
    

KPK2 <--- xKPK ,841 ,124 6,782 *** 
 

KPK4 <--- xKPK ,885 ,104 8,502 *** 
 

KPK5 <--- xKPK ,878 ,100 8,778 *** 
 

KPK6 <--- xKPK ,727 ,090 8,087 *** 
 

KPK7 <--- xKPK ,650 ,094 6,894 *** 
 

KPK9 <--- xKPK ,916 ,116 7,893 *** 
 

KO1 <--- xKO 1,000 
    

KO2 <--- xKO 1,092 ,058 18,893 *** 
 

KO3 <--- xKO 1,137 ,075 15,112 *** 
 

KO4 <--- xKO 1,189 ,076 15,591 *** 
 

KO5 <--- xKO 1,193 ,076 15,720 *** 
 

KR1 <--- xKR 1,000 
    

KR2 <--- xKR ,444 ,065 6,845 *** 
 

KR3 <--- xKR 1,164 ,074 15,772 *** 
 

KR4 <--- xKR ,929 ,070 13,290 *** 
 

KR5 <--- xKR 1,024 ,070 14,710 *** 
 

NK1 <--- xNK 1,000 
    

NK2 <--- xNK ,813 ,082 9,872 *** 
 

NK4 <--- xNK 1,087 ,113 9,613 *** 
 

NK5 <--- xNK 1,213 ,092 13,217 *** 
 

OK1 <--- xOK 1,000 
    

OK2 <--- xOK ,862 ,069 12,411 *** 
 

OK3 <--- xOK ,740 ,053 14,035 *** 
 

OK4 <--- xOK ,983 ,057 17,155 *** 
 

KK1 <--- xKK 1,000 
    

KK2 <--- xKK ,813 ,094 8,640 *** 
 

KK3 <--- xKK ,976 ,120 8,149 *** 
 

KK4 <--- xKK ,882 ,127 6,927 *** 
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Covariances: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

s4 <--> s2 ,505 ,169 2,995 ,003 
 

s1 <--> xKR -,572 ,361 -1,586 ,113 
 

e24 <--> e25 -,025 ,029 -,872 ,383 
 

e24 <--> e26 ,167 ,066 2,541 ,011 
 

e23 <--> e25 ,075 ,040 1,856 ,063 
 

e21 <--> e24 -,202 ,048 -4,242 *** 
 

e20 <--> e31 -,124 ,050 -2,464 ,014 
 

e20 <--> e26 -,007 ,054 -,125 ,900 
 

e18 <--> e20 ,035 ,023 1,514 ,130 
 

e16 <--> e28 -,080 ,031 -2,580 ,010 
 

e16 <--> e17 -,078 ,024 -3,295 *** 
 

e14 <--> e25 ,060 ,021 2,885 ,004 
 

e13 <--> e16 -,061 ,029 -2,073 ,038 
 

e12 <--> e32 ,123 ,054 2,296 ,022 
 

e11 <--> e16 ,050 ,027 1,868 ,062 
 

e10 <--> e11 ,069 ,029 2,427 ,015 
 

e7 <--> e9 ,080 ,035 2,267 ,023 
 

e4 <--> e5 ,062 ,040 1,557 ,120 
 

e5 <--> xOK -,137 ,066 -2,069 ,039 
 

e1 <--> xOK ,396 ,139 2,857 ,004 
 

e4 <--> e9 -,087 ,033 -2,605 ,009 
 

e9 <--> xKR ,051 ,054 ,935 ,350 
 

e5 <--> e11 -,078 ,025 -3,161 ,002 
 

e5 <--> e18 -,047 ,022 -2,107 ,035 
 

e6 <--> e18 ,027 ,020 1,390 ,165 
 

e4 <--> xKR -,185 ,072 -2,554 ,011 
 

e2 <--> s5 ,181 ,090 2,017 ,044 
 

e5 <--> xKR -,155 ,064 -2,398 ,016 
 

e7 <--> e23 -,010 ,035 -,274 ,784 
 

e7 <--> s5 -,169 ,059 -2,882 ,004 
 

e7 <--> s2 ,099 ,058 1,726 ,084 
 

e6 <--> s1 -,223 ,065 -3,425 *** 
 

e4 <--> e23 ,092 ,042 2,215 ,027 
 

e2 <--> e20 ,125 ,047 2,651 ,008 
 

e5 <--> e9 -,066 ,030 -2,223 ,026 
 

e4 <--> xOK -,133 ,074 -1,790 ,073 
 

e9 <--> xOK ,073 ,056 1,291 ,197 
 

e9 <--> e13 ,062 ,025 2,467 ,014 
 

e2 <--> e30 ,098 ,052 1,894 ,058 
 

e6 <--> e21 -,054 ,025 -2,122 ,034 
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Estimate S.E. C.R. P Label 

e6 <--> e25 ,054 ,019 2,866 ,004 
 

e2 <--> e6 -,058 ,035 -1,646 ,100 
 

 

Variances: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

xKR 
  

1,125 ,241 4,679 *** 
 

xOK 
  

1,152 ,214 5,371 *** 
 

s4 
  

1,043 ,294 3,550 *** 
 

s2 
  

1,161 ,242 4,794 *** 
 

s1 
  

1,238 ,480 2,576 ,010 
 

s5 
  

1,027 ,231 4,444 *** 
 

e1 
  

,861 ,161 5,349 *** 
 

e2 
  

,540 ,102 5,283 *** 
 

e4 
  

,228 ,056 4,057 *** 
 

e5 
  

,201 ,049 4,084 *** 
 

e6 
  

,188 ,038 4,940 *** 
 

e7 
  

,248 ,047 5,320 *** 
 

e9 
  

,174 ,052 3,346 *** 
 

e10 
  

,185 ,039 4,711 *** 
 

e11 
  

,200 ,041 4,905 *** 
 

e12 
  

,171 ,039 4,419 *** 
 

e13 
  

,165 ,039 4,230 *** 
 

e14 
  

,161 ,039 4,164 *** 
 

e15 
  

,217 ,043 5,061 *** 
 

e16 
  

,299 ,054 5,562 *** 
 

e17 
  

,066 ,025 2,650 ,008 
 

e18 
  

,154 ,031 4,974 *** 
 

e19 
  

,099 ,023 4,239 *** 
 

e20 
  

,346 ,072 4,822 *** 
 

e21 
  

,183 ,058 3,139 ,002 
 

e23 
  

,637 ,121 5,266 *** 
 

e24 
  

,078 ,077 1,025 ,305 
 

e25 
  

,086 ,031 2,751 ,006 
 

e26 
  

,434 ,083 5,203 *** 
 

e27 
  

,156 ,032 4,839 *** 
 

e28 
  

,186 ,043 4,356 *** 
 

e29 
  

,311 ,084 3,711 *** 
 

e30 
  

,242 ,062 3,922 *** 
 

e31 
  

,486 ,110 4,403 *** 
 

e32 
  

,685 ,140 4,910 *** 
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Matrices (Group number 1 - Default model) 

Total Effects (Group number 1 - Default model) 

 
xOK xKR xKK xKO xKPK xNK 

xKK ,210 ,528 ,000 ,000 ,000 ,000 

xKO -,083 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

xKPK ,000 ,133 ,000 ,000 ,000 ,000 

xNK ,035 ,108 ,248 ,210 -,177 ,000 

KK4 ,186 ,466 ,882 ,000 ,000 ,000 

KK3 ,205 ,516 ,976 ,000 ,000 ,000 

KK2 ,171 ,429 ,813 ,000 ,000 ,000 

KK1 ,210 ,528 1,000 ,000 ,000 ,000 

OK4 ,983 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

OK3 ,740 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

OK2 ,862 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

OK1 1,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

NK5 ,042 ,131 ,301 ,255 -,215 1,213 

NK4 ,038 ,117 ,270 ,229 -,193 1,087 

NK2 ,028 ,087 ,202 ,171 -,144 ,813 

NK1 ,035 ,108 ,248 ,210 -,177 1,000 

KR5 ,000 1,024 ,000 ,000 ,000 ,000 

KR4 ,000 ,929 ,000 ,000 ,000 ,000 

KR3 ,000 1,164 ,000 ,000 ,000 ,000 

KR2 ,000 ,444 ,000 ,000 ,000 ,000 

KR1 ,000 1,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

KO5 -,099 ,000 ,000 1,193 ,000 ,000 

KO4 -,099 ,000 ,000 1,189 ,000 ,000 

KO3 -,095 ,000 ,000 1,137 ,000 ,000 

KO2 -,091 ,000 ,000 1,092 ,000 ,000 

KO1 -,083 ,000 ,000 1,000 ,000 ,000 

KPK9 ,000 ,122 ,000 ,000 ,916 ,000 

KPK7 ,000 ,086 ,000 ,000 ,650 ,000 

KPK6 ,000 ,097 ,000 ,000 ,727 ,000 

KPK5 ,000 ,117 ,000 ,000 ,878 ,000 

KPK4 ,000 ,118 ,000 ,000 ,885 ,000 

KPK2 ,000 ,112 ,000 ,000 ,841 ,000 

KPK1 ,000 ,133 ,000 ,000 1,000 ,000 
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Direct Effects (Group number 1 - Default model) 

 
xOK xKR xKK xKO xKPK xNK 

xKK ,210 ,528 ,000 ,000 ,000 ,000 

xKO -,083 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

xKPK ,000 ,133 ,000 ,000 ,000 ,000 

xNK ,000 ,000 ,248 ,210 -,177 ,000 

KK4 ,000 ,000 ,882 ,000 ,000 ,000 

KK3 ,000 ,000 ,976 ,000 ,000 ,000 

KK2 ,000 ,000 ,813 ,000 ,000 ,000 

KK1 ,000 ,000 1,000 ,000 ,000 ,000 

OK4 ,983 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

OK3 ,740 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

OK2 ,862 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

OK1 1,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

NK5 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 1,213 

NK4 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 1,087 

NK2 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,813 

NK1 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 1,000 

KR5 ,000 1,024 ,000 ,000 ,000 ,000 

KR4 ,000 ,929 ,000 ,000 ,000 ,000 

KR3 ,000 1,164 ,000 ,000 ,000 ,000 

KR2 ,000 ,444 ,000 ,000 ,000 ,000 

KR1 ,000 1,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

KO5 ,000 ,000 ,000 1,193 ,000 ,000 

KO4 ,000 ,000 ,000 1,189 ,000 ,000 

KO3 ,000 ,000 ,000 1,137 ,000 ,000 

KO2 ,000 ,000 ,000 1,092 ,000 ,000 

KO1 ,000 ,000 ,000 1,000 ,000 ,000 

KPK9 ,000 ,000 ,000 ,000 ,916 ,000 

KPK7 ,000 ,000 ,000 ,000 ,650 ,000 

KPK6 ,000 ,000 ,000 ,000 ,727 ,000 

KPK5 ,000 ,000 ,000 ,000 ,878 ,000 

KPK4 ,000 ,000 ,000 ,000 ,885 ,000 

KPK2 ,000 ,000 ,000 ,000 ,841 ,000 

KPK1 ,000 ,000 ,000 ,000 1,000 ,000 
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Indirect Effects (Group number 1 - Default model) 

 
xOK xKR xKK xKO xKPK xNK 

Xkk ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

xKO ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Xkpk ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Xnk ,035 ,108 ,000 ,000 ,000 ,000 

KK4 ,186 ,466 ,000 ,000 ,000 ,000 

KK3 ,205 ,516 ,000 ,000 ,000 ,000 

KK2 ,171 ,429 ,000 ,000 ,000 ,000 

KK1 ,210 ,528 ,000 ,000 ,000 ,000 

OK4 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

OK3 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

OK2 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

OK1 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

NK5 ,042 ,131 ,301 ,255 -,215 ,000 

NK4 ,038 ,117 ,270 ,229 -,193 ,000 

NK2 ,028 ,087 ,202 ,171 -,144 ,000 

NK1 ,035 ,108 ,248 ,210 -,177 ,000 

KR5 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

KR4 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

KR3 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

KR2 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

KR1 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

KO5 -,099 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

KO4 -,099 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

KO3 -,095 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

KO2 -,091 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

KO1 -,083 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

KPK9 ,000 ,122 ,000 ,000 ,000 ,000 

KPK7 ,000 ,086 ,000 ,000 ,000 ,000 

KPK6 ,000 ,097 ,000 ,000 ,000 ,000 

KPK5 ,000 ,117 ,000 ,000 ,000 ,000 

KPK4 ,000 ,118 ,000 ,000 ,000 ,000 

KPK2 ,000 ,112 ,000 ,000 ,000 ,000 

KPK1 ,000 ,133 ,000 ,000 ,000 ,000 
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Modification Indices (Group number 1 - Default model) 

Covariances: (Group number 1 - Default model) 

   
M.I. Par Change 

e30 <--> xOK 4,720 -,138 

e15 <--> s1 6,229 ,135 

e15 <--> e30 4,022 ,069 

e7 <--> e30 6,422 -,071 

e7 <--> e20 5,576 ,055 

e6 <--> s2 5,534 -,097 

e2 <--> e27 4,102 ,072 

e1 <--> s5 5,958 ,227 

 

 

Variances: (Group number 1 - Default model) 

   
M.I. Par Change 

 

 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
M.I. Par Change 

KK2 <--- OK3 4,419 -,169 

KR1 <--- xKK 5,064 ,146 

KR1 <--- KK2 7,569 ,179 

KPK6 <--- KO2 4,210 -,071 

KPK1 <--- xNK 6,914 ,251 

KPK1 <--- NK4 6,575 ,195 

KPK1 <--- NK2 7,839 ,309 

 

Model Fit Summary 

 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 107 351,836 328 ,175 1,073 

Saturated model 435 ,000 0 
  

Independence model 29 2373,650 406 ,000 5,846 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model ,107 ,764 ,687 ,576 

Saturated model ,000 1,000 
  

Independence model ,417 ,249 ,195 ,232 
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Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model ,852 ,817 ,988 ,985 ,988 

Saturated model 1,000 
 

1,000 
 

1,000 

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

 

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model ,808 ,688 ,798 

Saturated model ,000 ,000 ,000 

Independence model 1,000 ,000 ,000 

 

NCP 

Model NCP LO 90 HI 90 

Default model 23,836 ,000 73,150 

Saturated model ,000 ,000 ,000 

Independence model 1967,650 1818,056 2124,689 

 

FMIN 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model 5,768 ,391 ,000 1,199 

Saturated model ,000 ,000 ,000 ,000 

Independence model 38,912 32,257 29,804 34,831 

 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model ,035 ,000 ,060 ,813 

Independence model ,282 ,271 ,293 ,000 

 

AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 565,836 772,932 793,439 900,439 

Saturated model 870,000 1711,935 1795,303 2230,303 

Independence model 2431,650 2487,779 2493,337 2522,337 

 

ECVI 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Default model 9,276 8,885 10,084 12,671 

Saturated model 14,262 14,262 14,262 28,065 

Independence model 39,863 37,411 42,438 40,783 
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HOELTER 

Model 
HOELTER 

.05 

HOELTER 

.01 

Default model 65 68 

Independence model 12 13 

 

Execution time summary 

Minimization: ,058 

Miscellaneous: ,856 

Bootstrap: ,000 

Total: ,914 
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Lampiran 6. Tabulasi Data 

Responden 
NK KO KK KPK OK KR 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

1 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 

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

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

4 4 3 4 2 3 3 3 4 4 3 4 2 2 4 2 2 4 4 3 3 4 4 2 2 2 3 2 1 3 1 2 1 

5 4 4 3 5 5 4 4 3 4 5 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 

6 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

7 2 3 4 3 3 3 3 4 4 4 2 2 1 2 2 2 4 4 4 4 2 4 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 

8 2 2 2 1 1 5 5 5 5 5 1 2 2 2 2 4 4 4 4 4 5 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 

9 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 1 2 3 3 3 2 2 4 2 3 3 3 4 2 4 2 2 2 

10 3 2 4 2 2 1 1 1 1 1 2 4 2 3 5 5 3 5 4 5 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 

11 3 3 3 3 4 5 5 4 5 5 5 5 4 3 1 1 3 1 1 1 2 3 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 

12 1 2 2 1 2 3 5 4 4 4 4 4 2 4 5 4 3 4 4 4 4 5 4 2 2 2 2 3 4 4 4 3 

13 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

14 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 5 4 5 5 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 

15 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 1 1 2 1 3 4 4 2 4 

16 3 3 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

17 2 2 2 1 1 3 3 4 4 3 3 3 2 3 2 3 4 3 4 4 4 4 4 1 1 2 1 4 4 4 4 3 

18 4 4 3 5 4 3 3 4 4 4 4 2 2 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 3 

19 2 2 5 2 2 5 5 5 5 5 2 3 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 

20 2 2 3 1 2 4 4 4 4 4 2 2 1 2 2 4 4 4 4 4 4 4 3 1 1 2 1 3 4 4 4 4 

21 3 2 4 2 2 3 3 4 1 4 3 3 3 4 2 2 4 3 3 4 4 4 2 4 2 3 2 1 5 1 2 1 

22 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 3 2 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 2 2 2 2 5 5 5 4 5 

23 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 5 4 5 5 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 

24 4 2 3 5 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

25 4 3 3 3 3 1 1 1 1 1 4 3 3 4 2 2 3 1 1 2 2 5 1 4 2 4 4 4 4 4 4 4 

26 1 2 2 1 1 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

27 3 3 5 2 2 4 4 5 5 4 4 2 3 4 2 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 
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Responden 
NK KO KK KPK OK KR 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

28 5 2 2 2 5 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 1 2 2 

29 5 5 4 5 5 3 3 4 4 4 4 5 4 5 2 4 3 4 4 3 3 4 4 1 1 2 1 4 4 4 4 4 

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

31 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 1 2 2 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 5 

32 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 2 2 4 4 3 4 4 3 4 2 2 2 2 1 1 1 1 1 

33 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 

34 3 2 4 1 3 5 5 5 5 5 4 3 2 4 1 2 5 2 3 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 

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

36 3 3 3 1 2 1 1 1 1 1 3 3 3 4 1 2 3 1 1 2 2 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 

37 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 4 5 3 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 

38 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 5 1 2 2 

39 2 2 4 2 2 1 1 1 1 1 3 3 3 5 2 1 3 1 1 2 2 4 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 

40 2 3 3 3 2 3 3 4 4 4 5 4 5 5 5 1 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 2 2 2 

41 5 4 3 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 

42 3 2 3 2 2 4 4 4 5 4 3 2 1 2 3 3 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 

43 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 

44 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 1 2 2 1 5 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 2 1 3 4 4 4 4 

45 4 3 3 5 3 2 2 1 2 1 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 5 1 2 2 

46 4 4 4 1 2 4 4 4 4 4 3 3 1 3 5 3 4 4 3 4 4 5 5 4 3 3 4 5 4 5 5 5 

47 2 2 4 1 2 2 3 3 1 1 3 3 3 4 2 2 3 4 3 3 3 4 2 2 4 3 2 2 4 2 2 2 

48 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 3 3 2 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 2 2 2 2 5 5 5 4 5 

49 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 1 1 1 1 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 2 2 2 

50 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 2 2 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 5 4 4 4 4 4 

51 3 3 5 2 2 3 3 4 4 4 3 3 2 4 3 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 

52 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 2 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 

53 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 2 5 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 

54 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

55 1 2 2 1 1 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 5 5 5 5 5 
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Responden 
NK KO KK KPK OK KR 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

56 5 5 4 5 5 2 2 3 1 1 4 3 3 5 1 2 3 1 1 2 2 5 1 4 4 3 3 4 4 4 4 4 

57 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 1 1 1 2 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 2 2 2 

58 1 1 1 1 1 3 4 4 4 4 3 3 2 5 2 3 4 4 3 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 

59 2 2 2 1 1 4 4 4 4 4 3 2 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 

60 1 2 1 1 1 3 3 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 2 2 2 

61 5 4 4 5 5 2 2 1 1 1 5 4 3 3 1 1 3 2 1 1 2 3 1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 

62 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 4 5 5 5 1 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 

 


