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ABSTRAKSI 

Tujuan penilitian ini adalah untuk menguji pengaruh lingkungan kerja 

terhadap kepuasan kerja karyawan, menguji pengaruh lingkungan kerja terhadap 

kinerja karyawan dan menguji pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja 

karyawan. 

Jenis penelitian ini adalah survei dengan pendekatan cross sectional.  

Populasi penelitian ini adalah karyawan PDAM Kota Surakarta yang berjumlah 

444 orang. Sampel sebanyak 120 orang dengan teknik cluster sampling. Teknik 

pengumpulan data menggunakan kuesioner.Teknik analisis data menggunakan 

Structural Equation Modelling. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan kerja berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan PDAM Kota Surakarta. Hasil 

analisis SEM kedua menunjukkan bahwa lingkungan kerja berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja karyawan PDAM Kota Surakarta. Hasil analisis 

SEM ketiga menunjukkan bahwa kepuasan kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan PDAM Kota Surakarta.  

 

Kata kunci : lingkungan kerja, kepuasan kerja dan kinerja karyawan. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to know the effect of work environment on 

employee job satisfaction, to know the effect of work environment on employee 

performance and to know the effect of job satisfaction on employee performance. 

The type of this research is survey with cross sectional approach. The 

population of this research is the employee of PDAM Surakarta City which 

amounted to 444 people. A sample of 120 people with cluster sampling technique. 

Data collection techniques used questionnaires. Data analysis techniques used 

Structural Equation Modeling. 

The results showed that the work environment has a positive and 

significant effect on the job satisfaction of the employees of PDAM Surakarta 

City. The result of second SEM analysis shows that the work environment has a 

positive and significant effect on the performance of the employees of PDAM 

Surakarta City. The result of the third SEM analysis shows that job satisfaction 

has a positive and significant effect on the performance of the employees of 

PDAM Surakarta City. 

 

Keywords: work environment, job satisfaction and employee performance. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sumber daya manusia merupakan aset yang paling penting bagi 

pengembangan organisasi. Penggunaan sumber daya manusia yang tepat 

dapat memberikan hasil yang terbaik bagi organisasi dan manajemen 

perusahaan. Jika sumber daya manusia atau karyawan senang maka mereka 

akan melakukan yang terbaik bagi organisasi, tetapi jika mereka bekerja 

karena terpaksa maka dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Dengan 

demikian pengelolaan sumber daya manusia telah menjadi suatu seni, 

manajemen selalu mencoba untuk menggunakan seni yang memuaskan 

tenaga kerja mereka. Semakin besar tingkat kepuasan karyawan, semakin 

tinggi manfaatnya bagi organisasi (Khan, et al., 2012).  

Persoalan yang kemudian muncul adalah bagaimana menghasilkan 

karyawan yang memiliki kinerja yang optimal. Kinerja karyawan di 

perusahaan harus diukur dan dinyatakan keterkaitannya dengan pencapaian 

arah perusahaan di masa yang akan datang untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. 

Kinerja karyawan secara umum dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor 

internal dan eksternal (Astrina, 2016). Faktor internal merupakan faktor yang 

berasal dari dalam diri karyawan, yang meliputi kepuasan kerja sedangkan 

faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri karyawan, yang 

meliputi lingkungan kerja. 
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Lingkungan kerja sangat berpengaruh terhadap pekerjaan yang 

dilakukan karyawan. Sehingga setiap perusahaan haruslah mengusahakan 

lingkungan kerja yang sedemikian rupa agar memberikan pengaruh positif 

terhadap pekerjaan (Sofyan, 2013). Lingkungan kerja dibagi dalam 

lingkungan fisik maupun non fisik yang dapat memberikan kesan 

menyenangkan, mengamankan dan menentramkan. Kondisi lingkungan kerja 

yang baik akan membuat pegawai merasa nyaman dalam bekerja. 

Kenyamanan tersebut tentunya akan berdampak pada peningkatan kinerja 

pegawai. Sebaliknya, ketidaknyamanan dari lingkungan kerja yang dialami 

oleh pegawai bisa berakibat fatal yaitu menurunnya kinerja dari pegawai itu 

sendiri (Susilaningsih, 2013). 

PDAM merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang masuk dalam 

kategori penyelenggara pelayanan yang bersifat profit oriented dengan 

tugasnya memberikan pelayanan air bersih kepada warga masyarakat. PDAM 

Kota Surakarta dihadapkan pada tuntutan untuk senantiasa mampu 

memberikan pelayanan yang unggul dalam upaya meningkatkan kepuasan 

pelanggan, oleh karena itu agar dapat memberikan pelayanan yang baik maka 

kinerja karyawan  perlu ditingkatkan. 

Permasalahan yang dihadapi PDAM saat ini adalah masih adanya 

keluhan warga, karena PDAM belum bisa melayani pelanggan dengan 

maksimal, masalah masih kurangnya kualitas air yang disalurkan PDAM,  

dengan adanya  berbagai permasalahan yang dihadapi tersebut harus 

diselesaikan secepatnya dan salah satunya melalui peningkatan kinerja 
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karyawan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.  Permasalahan 

tersebut perlu disikapi serius oleh manajemen PDAM Kota Surakarta melalui 

peningkatan kinerja karyawannya dalam pelayanan air bersih.  

Studi terdahulu tentang kepuasan kerja karyawan dipengaruhi oleh 

lingkungan kerja (Wibowo, et al, 2014, Arditha, 2014). Hasil ini bertentangan 

dengan penelitian Dhermawan, et al.,  (2012), dan Riansari, et al., (2012) 

bahwa lingkungan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja 

karyawan.  Adanya perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa  

belum berpengaruhnya lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan. 

Perbedaan hasil ini memberikan peluang bagi peneliti untuk melakukan 

penelitian ulang tentang pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja 

pada obyek yang berbeda yaitu di PDAM Kota Surakarta. 

Studi tentang kinerja karyawan dipengaruhi oleh lingkungan kerja 

(Khan, et al. 2012, Sofyan, 2013)  dan kepuasan kerja  (Juniari, et al, 2015). 

Hasil ini bertentangan dengan penelitian Logahan, et al (2012) dan Setyani  

(2014) bahwa lingkungan kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan.  

Sedangkan Abidin (2010) dan Subakti (2013) menyatakan kepuasan kerja 

tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Adanya perbedaan hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa  belum berpengaruhnya lingkungan 

kerja terhadap kinerja karyawan. Perbedaan hasil ini memberikan peluang 

bagi peneliti untuk melakukan penelitian ulang tentang pengaruh lingkungan 

kerja terhadap kinerja karyawan pada obyek yang berbeda yaitu di PDAM 

Kota Surakarta. 



4 
 

 

 

Berdasarkan review studi terdahulu yang dilakukan peneliti, studi ini 

mencoba mengkonfirmasi pembentukan kinerja karyawan yang dipengaruhi 

oleh lingkungan kerja  dan kepuasan kerja pada obyek karyawan PDAM di 

Surakarta. Penggunaa obyek karyawan PDAM di Surakarta karena belum 

pernah dilakukan kajian kinerja karyawan pada perusahaan tersebut, maka 

studi ini dengan judul “PENGARUH LINGKUNGAN KERJA TERHADAP 

KEPUASAN DAN KINERJA KARYAWAN”  

 

B. Perumusan Masalah 

Kinerja karyawan secara umum dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu 

faktor internal dan eksternal (Astrina, 2016). Faktor internal merupakan 

faktor yang berasal dari dalam diri karyawan, yang meliputi kepuasan kerja 

sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri 

karyawan, yaitu lingkungan kerja.  

 

C. Pertanyaan Penelitian 

1. Apakah lingkungan kerja berpengaruh pada kepuasan kerja karyawan ? 

2. Apakah lingkungan kerja berpengaruh pada kinerja karyawan ? 

3. Apakah kepuasan kerja berpengaruh pada kinerja karyawan? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menguji pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja 

karyawan. 

2. Untuk menguji pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan  

3. Untuk menguji pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Kontribusi Teoritis 

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan khasanah ilmu 

pengetahuan tentang telaah lingkungan kerja, kepuasan kerja dan kinerja 

karyawan serta signifikansi hubungan antara ketiga konstruk tersebut. 

2. Kontribusi Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi pihak 

manajemen perusahaan, bagaimana menciptakan kinerja karyawan 

berdasarkan pada lingkungan kerja yang kuat serta kepuasan kerja. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kinerja Karyawan 

Kinerja pegawai merupakan hal yang bersifat individual, karena setiap 

karyawan mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda- beda dalam 

mengerjakan tugasnya. Pihak manajemen dapat mengukur pegawai atas unjuk 

kerjanya berdasarkan kinerja dari masing-masing. Kinerja karyawan adalah 

perilaku nyata yang ditampilkan setiap karyawan sebagai prestasi kerja yang 

dihasilkan sesuai dengan perannya dalam  perusahaan (Prawatya dan Raharjo, 

2012). Kinerja adalah pencapaian hasil dari standar kerja yang telah 

ditetapkan” (Sutrisno, 2009).  

Kinerja atau prestasi kerja (performance) diartikan sebagai ungkapan 

kemampuan yang didasari oleh pengetahuan, sikap,  ketrampilan dan 

motivasi dalam menghasilkan sesuatu. Masalah kinerja selalu mendapat 

perhatian dalam manajemen karena sangat berkaitan dengan produktivitas 

lembaga atau organisasi. (Hasibuan, 2009).  Kinerja adalah sejauh mana 

seorang anggota organisasi memberikan kontribusi untuk mencapai tujuan 

organisasi (Oluseyi and Ayo, 2009). Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas 

dan kuantitas yang dicapai seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 

2012).  

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa kinerja pegawai  merupakan  hasil kerja pegawai dari segi kualitas 

 

http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/04/metode-penilaian-pendekatan-dalam.html
http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/04/metode-penilaian-pendekatan-dalam.html
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maupun kuantitas berdasarkan standar kerja yang sudah ditentukan. 

Peningkatan kinerja pegawai akan membawa kemajuan bagi organisasi untuk 

dapat bertahan dalam suatu persaingan lingkungan bisnis yang tidak stabil. 

Oleh karena itu, upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja pegawai 

merupakan tantangan manajemen yang paling serius karena keberhasilan 

untuk mencapai tujuan dan kelangsungan hidup organisasi tergantung pada 

kualitas kinerja sumber daya manusia yang ada didalamnya. Untuk 

melahirkan kinerja tidaklah mudah karena diperolehnya kinerja 

(performance) tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor yang mempengaruhi 

kinerja sebagai berikut: 

1. Faktor personal/individual, meliputi: pengetahuan, keterampilan (skill), 

kenampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh 

setiap individu; 

2. Faktor kepemimpinan, meliputi: kualitas dalam memberikan dorongan, 

semangat, arahan, dan dukungan yang diberikan manajer dan team leader; 

3. Faktor tim, meliputi: kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh 

rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, 

kelompokan dan keeratan anggota tim; 

4. Faktor sistem, meliputi: sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur 

yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi, dan kultur kinerja 

dalam organisasi; 

5. Faktor kontekstual (situasional), meliputi: tekanan dan perubahan 

lingkungan eksternal dan internal (Mahmudi, 2010) 
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Kinerja merupakan suatu bentuk kesuksesan seseorang untuk mencapai 

peran atau target tertentu yang berasal dari perbuatannya sendiri. Menurut 

Miner dimensi kinerja adalah ukuran dan penilaian dari perilaku yang aktual 

di tempat kerja. Dimensi kinerja tersebut mencakup : 

1. Quality of Output, kinerja seseorang individu dinyatakan baik apabila 

kualitas output yang dihasilkan lebih baik atau paling tidak sama dengan 

target yang telah ditentukan. 

2. Quantity of Output, kinerja seseorang juga diukur dari jumlah output yang 

dihasilkan. Seseorang individu dinyatakan mempunyai kinerja yang baik 

apabila jumlah/kuantitas output yang di capai dapat melebihi atau paling 

tidak sama dengan target yang telah ditentukan dengan tidak 

mengabaikan kualitas output tersebut. 

3. Time at Work,  dimensi waktu juga menjadi pertimbangan di dalam 

mengukur kinerja seseorang. Dengan tidak mengabaikan kualitas dan 

kuantitas output yang harus dicapai, seorang individu dinilai mempunyai 

kinerja yang baik apabila individu tersebut dapat menyelesaikan 

pekerjaan secara tepat waktu atau bahkan melakukan penghematan waktu. 

4. Cooperation With Others’ Work, kinerja juga dinilai dari kemampuan 

seseorang individu untuk tetap bersifat kooperatif dengan pekerja lain 

yang juga harus menyelesaikan tugasnya masing-masing (Kristanto, 

2010). 
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Penilaian kinerja (performance appraisal) adalah suatu proses yang 

diselenggarakan oleh perusahaan untuk mengevaluasi atau melakukan 

penilaian kinerja individu setiap karyawannya (Hanggraini. 2012). 

Departemen sumber daya manusia dari suatu perusahaan menggunakan hasil 

dari penilaian kinerja sebagai informasi dasar yang digunakan untuk 

mengevaluasi efektifitas dan keberhasilan berbagai kebijakan tentang sumber 

daya manusia. Penilaian yang baik harus dapat memberikan gambaran akurat 

tentang kinerja yang diukur yakni dengan benar-benar menilai prestasi kerja 

karyawan yang dinilai. Penilaian harus mempunyai hubungan dengan 

pekerjaan (job related) yaitu dengan benar-benar menilai perilaku atau kerja 

karyawan. Proses penilaian kinerja harus mampu mengidentifikasi standar-

standar kinerja, mampu mengukur kriteria-kriteria yang digunakan untuk 

melakukan penilaian, dan mampu memberikan umpan balik kepada karyawan 

mengenai hasil penilaiannya guna meningkatkan kinerja di masa yangdatang 

dan memperbaiki kinerja yang dianggap tidak sesuai dengan standar.Standar 

kinerja (performance standard) adalah patokan-patokan yang digunakan 

sebagai dasar dalam penilaian kinerja aktual karyawan (Sugijono, 2015).  

Hanggraeni (2012) menyatakan bahwa tujuan penilaian kinerja untuk 

pengambilan keputusan dalam manajemen sumber daya manusia (promosi, 

transfer, pemberhentian), identifikasi kebutuhan akan pelatihan dan 

pengembangan, validasi program seleksi dan pengembangan, pemberian 

umpan balik kepada karyawan atas kinerjanya, menjadikannya sebagai dasar 

untuk menentukan keputusan tentang alokasi remunerasi. 
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Kinerja karyawan dapat mencapai performa terbaik apabila perusahaan 

menilai kinerja karyawan. Utomo, et al., (2015) mengatakan pengukuran kinerja 

merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang diderivasi 

dari tujuan strategis organisasi. Setelah penilaian kinerja selesai dilakukan, maka 

selanjutnya akan diberikan reward, punishment atau bahkan promosi terhadap 

karyawan yang bersangkutan. Dalam hal ini, perusahaan harus mampu memberikan 

keputusan dalam memberikan reward, punishment maupun promosi yang sesuai 

dengan penilaian yang telah ditetapkan oleh perusahaan, untuk mendukung hal 

tersebut maka dibutuhkan sistem yang mampu memberikan rekomendasi karyawan 

yang paling berpotensi. Suatu sistem yang mampu memberikan rekomendasi 

karyawan terbaik dari semua karyawan yang sesuai dengan penilaian kinerja yang 

telah ditetapkan. 

Penilaian kinerja dapat menjadi sumber informasi utama dan umpan 

balik untuk pegawai, yang merupakan kunci pengembangan bagi pegawai di 

masa mendatang. Di saat atasan mengidentifikasi kelemahan, potensi dan 

kebutuhan pelatihan melalui umpan balik penilaian kinerja, mereka dapat 

memberitahukan pegawai mengenai kemajuan pegawai tersebut, 

mendiskusikan keterampilan apa yang perlu mereka kembangkan dan  

melaksanakan perencanaan pengembangan. Penilaian kinerja dapat 

dilaksanakan oleh siapa saja yang mengerti benar tentang penilaian kinerja. 

Menurut Sedarmayanti (2011) beberapa metode penilaian kinerja karyawan 

antara lain adalah: 

a. Penilaian yang berorientasi pada masa lalu  
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Metode penilaian yang berorientasi pada masa lalu diartikan dan 

didefinisikan  sebagai penilaian perilaku kerja yang dilakukan pada masa 

lalu sebelum penilaian  dilakukan. Dengan mengevaluasi prestasi ke rja di 

masa lalu, para karyawan mengarahkan kepada perbaikan-perbaikan 

prestasi. Teknik-teknik penilaian  tersebut antara lain :  

a. Rating Scale  

Rating scale adalah penilaian yang didasarkan pada suatu skala 

tertentu dari rendah sampai tinggi. Faktor-faktor  yang dipilih dalam 

metode ini biasanya terbagi ke dalam dua jenis yaitu yang 

berhubungan dengan pekerjaan (jumlah dan mutu pekerjaan) dan yang 

berhubungan dengan karakteristik pribadi (inisiatif, kemampuan 

menyesuaikan diri, kerja sama).  

b. Checklist  

Checklist adalah penilaian yang didasarkan pada suatu standar unjuk 

kerja yang sudah dideskripsikan terlebih dahulu, kemudian penilai 

memeriksa apakah sudah memenuhi atau melakukannya. Standar-

standar unjuk kerja misalnya pegawai hadir atau pulang tepat waktu, 

pegawai bersedia bilamana diminta untuk lebur, pegawai patuh pada 

atasan, dan lain-lain. Penilai disini adalah atasan langsung.  

c. Critical Incident Technique  

Critical Incident Technique adalah penilaian yang didasarkan pada 

perilaku khusus yang dilakukan di tempatkerja, baik perilaku yang 

baik maupun perilaku yang tidak baik. Penilaian dilakukan dengan 
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observasi langsung ke tempat kerja, kemudian mencatat perilaku-

perilaku kritis yang tidak baik atau baik, dan mencatat tanggal dan 

waktu terjadinya perilaku tersebut.  

d. Skala penilaian berjangkarkan perilaku 

Skala penilaian berjangkarkan perilaku (behaviorally anchored rating 

scale – BARS)  mengkombinasikan manfaat penilaian berdasarkan 

kuantitas dan penilaian insiden kritis, penilaian naratif dengan 

menjangkari sebuah skala berdasarkan kuantitas dengan contoh 

perilaku-perilaku spesifik dari kinerja yang baik dan jelek  

e. Observasi dan tes unjuk kerja 

Observasi dan tes unjuk kerja adalah penilaian yang dilakukan melalui 

tes di lapangan. Metode ini memerlukan ongkos yang besar dan kurang 

praktis. 

f. Metode perbandingan kelompok 

Metode perbandingan kelompok  dilakukan dengan membandingkan  

seorang karyawan dengan rekan sekerjanya. Penilaian ini biasanya 

dilakukan  oleh penyelia atau atasan langsung.  

2. Penilaian yang berorientasi pada masa depan  

Metode ini dapat diartikan dengan peni laian akan potensi seorang 

pegawai untuk melakukan pekerjaan pada masa yang akan datang. Metode 

penilaian-penilaian ini terdiri dari :  

a. Penilaian diri sendiri  
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Penilaian diri sendiri adalah penilaian pegawai untuk diri sendiri 

dengan harapan pegawai tersebut dapat mengidentifikasi aspek-aspek 

perilaku kerja yang perlu diperbaikipada masa yang akan datang. 

Pelaksanaannya, organisasi atau atasan penilai mengemukakan 

harapan-harapan yang diinginkan dari pegawai pada pegawai, tujuan 

organisasi, dan tantangan-tantangan yang dihadapi organisasi. 

Kemudian berdasarkan informasi tersebut pegawai dapat 

mengidentifikasi aspek-aspek perilaku yang perlu diperbaiki.  Salah 

satu kebaikan dari metode ini adalah dapat mencegah terjadinya 

perilaku membenarkan diri (defensive behavior). Metode ini disebut 

pendekatan masa depan, sebab pegawai  akan memperbaiki diri dalam 

rangka melakukan tugas-tugas untuk masa yang akan datang dengan 

lebih baik.  

b. Management By Objective  (MBO)  

Management by objective  adalah sebuah program manajemen yang  

melibatkan pegawai dalam pengambilan keputusan untuk menentukan  

sasaran-sasaran yang dicapainya, yang  dapat dilakukan melalui 

prosedur:  atasan menginformasikan tujuan yang akan dicapai unit 

kerjanya yang  merupakan terjemahan dari unit kerja nya dari yang 

lebih atas, dan tentunya  dengan tantangan-tantangan yang mungkin  

dihadapi dalam pencapaian tujuan  tersebut.  

c. Penilaian secara psikologis  
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Penilaian secara psikologis adalah proses penilaian yang dilakukan  

oleh para ahli psikologi  untuk mengetahui potensi  seseorang yang 

berkaitan  dengan pelaksanaan pekerjaan seperti kemampuan 

intelektual, motivasi, dan  lain-lain yang bersifat psikologis. Penilaian 

ini biasanya dilakukan melalui  serangkaian tes psikologi  seperti tes 

kecerdasan, tes kecerdasan emosional, dan tes kepribadian, yang 

dilakukan melalui wawancara atau tes-tes tulis  

d. Assessment centre  

Assessment centre atau pusat penilaian adalah penilaian yang  

dilakukan melalui serangkaian teknik pe nilaian dan dilakukan oleh 

sejumlah  penilai untuk mengetahui potensi seseorang da lam 

melakukan tanggung jawab  yang lebih besar.  Proses pelaksanaannya 

dilakukan  dengan interview mendalam, tes  psikologi, pemeriksaan 

latar belakang, penilaian rekan kerja dan menstimulasikan pekerjaan 

dalam bentuk mengambil keputusan dari suatu  masalah untuk 

mengetahui kekuatan-kekuatan, kelemahan-kelemahan dari  potensi 

seseorang.  

Dalam penelitian ini alat ukur yang dibuat peneliti akan diisi oleh 

karyawan itu sendiri atau dengan kata lain penilaian kinerja penelitian ini 

menggunakan self report. Manajer sering melakukan inflated ratings yaitu 

strategi politik yang digunakan pengawas untuk kepentingannya sendiri 

dengan asumsi bahwa keefektifan kinerja mereka tergantung pada 

bawahan mereka sendiri. Maka para atasan itu melakukan penilaian 
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pertama-tama adalah tetap memikirkan untuk keuntungan dirinya dulu. 

Oleh karena itu tidak ada bedanya antara penilaian yang dilakukan diri 

sendiri dengan penilaian orang lain atau manajerial, malah penilaian diri 

memiliki bias yang lebih rendah dan memiliki hubungan yang tinggi 

dengan penilaian objektif bila dibandingkan dengan penilaian manajerial 

(Satwika, 2012). Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini 

menggunakan penilaian diri sebagai sumber untuk melakukan penilaian 

kinerja. 

 

B. Lingkungan Kerja  

Lingkungan kerja dalam suatu perusahaan termasuk salah satu  hal yang 

penting untuk diperhatikan, meskipun lingkungan kerja tidak melaksanakan 

proses produksi dalam suatu perusahaan, namun lingkungan kerja mempunyai 

pengaruh langsung terhadap para karyawan  yang melaksanakan proses 

produksi tersebut. Lingkungan kerja adalah semua keadaan terdapat di sekitar 

tempat kerja yang akan mempengaruhi secara langsung maupun tidak 

langsung (Sedarmayanti, 2009).  Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang 

ada disekitar pekerja yang dapat mempengaruhi dalam bekerja meliputi 

pengaturan penerangan, pengontrolan suara gaduh, pengaturan kebersihan 

tempat kerja dan pengaturan keamanan tempat kerja (Reksohadiprodjo dan 

Gitosudarmo, 2006). Lingkungan kerja merupakan akar kunci yang 

menyebabkan keterlibatan atau pelepasan karyawan. Perbaikan lingkungan 
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kerja dapat mengurangi keluhan dan ketidakhadiran sambil meningkatkan 

produktivitas  (Leblebici, 2012)  

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa 

lingkungan kerja merupakan lingkungan dimana seorang pegawai bekerja 

dengan berbagai situasi dan kondisi yang ada di sekitarnya baik secara fisik 

maupun non fisik. Lingkungan kerja yang kondusif memberikan rasa aman 

dan memungkinkan para karyawan untuk dapat berkerja optimal, apabila 

karyawan menyenangi lingkungan kerja dimana dia bekerja, maka karyawan 

tersebut akan betah di tempat kerjanya untuk melakukan aktivitas dan 

menyelesaikan tugasnya.  

 Secara garis besar, jenis lingkungan kerja terbagi menjadi dua yaitu 

lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non fisik (Sedarmayanti, 2009). 

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut : 

1. Lingkungan Kerja Fisik 

Lingkungan kerja fisik adalah semua keadaan yang berbentuk fisik yang 

terdapat disekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi karyawan baik 

secara langsung maupun tidak langsung antara lain : 

a. Penerangan 

Penerangan adalah cukupnya sinar yang masuk kedalam ruang kerja, 

masing-masing karyawan perusahaan. Penerangan yang ada harus 

sesuai dengan kebutuhan, tidak terlalu terang tetapi juga tidak terlalu 

gelap, dengan sistem penerangan yang baik diharapkan karyawan akan 
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menjalankan tugasnya dengan lebih teliti, sehingga kesalahan karyawan 

dalam bekerja dapat diperkecil. 

b. Temperatur udara atau suhu udara 

Temperatur udara atau suhu udara terlalu panas bagi karyawan akan 

dapat menjadi penyebab penurunnya kepuasan kerja para karyawan 

sehingga akan menimbulkan kesalahan-kesalahan pelaksanaan proses 

produksi. 

c. Kebersihan 

Kebersihan lingkungan merupakan hal yang tak terpisahkan dari 

kehidupan karyawan. Adanya lingkungan yang bersih dapat 

memberikan kenyamanan bagi karyawan dalam bekerja. 

Lingkungan yang bersih dapat menimbulkan perasaan yang nyaman 

dan senang, sehingga dapat mempengaruhi semangat kerja seseorang. 

d. Ruang gerak 

Manajemen perusahaan perlu untuk memperhatikan ruang gerak yang 

memadai dalam perusahaan, agar karyawan dapat leluasa bergerak 

dengan baik, terlalu sempitnya ruang gerak yang tersedia akan 

mengakibatkan karyawan tidak dapat bekerja dengan baik. Oleh karena 

itu manajemen perusahaan tentunya harus dapat menyusun perencanaan 

yang tepat untuk runag gerak yang dari masing-masing karywan. 

e. Pewarnaan 

Pewarnaan harus diperhatikan dalam sebuah lingkungan kerja, karena 

warna mempengaruhi jiwa seseorang yang ada di sekitarnya. Menata 
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warna di tempat kerja perlu dipelajari dan direncanakan sebaik-baiknya. 

Pada kenyataannya tata warna tidak dapat dipisahkan dengan penataan 

dekorasi. Hal ini dapat dimaklumi karena warna mempunyai pengaruh 

besar terhadap perasaan. Sifat dan pengaruh warna kadang-kadang 

menimbulkan rasa senang, sedih dan lain-lain, karena dalam sifat warna 

dapat merangsang perasaan manusia. Selain warna merangsang emosi 

atau perasaan, warna dapat memantulkan sinar yang diterimanya.  

f. Kebisingan 

Karyawan memerlukan suasana yang dapat mendukung konsentrasi 

dalam bekerja suasana bising yang bersumber dari mesin-mesin 

perusahaan maupun dari kendaraan umum akan dapat menganggu 

konsentrasi karyawan dalam bekerja. 

g. Keamanan kerja 

Keamanan kerja merupakan faktor yang sangat penting yang 

diperhatikan oleh perusahaan. Kondisi kerja yang aman akan membuat 

karyawan tenang dalam bekerja sehingga meningkatkan produktivitas 

karyawan. 

2. Lingkungan Kerja Non Fisik 

Lingkungan kerja non fisik adalah semua keadaan yang terjadi yang 

berkaitan dengan hubungan kerja baik hubungan dengan atasan maupun 

hubungan sesama rekan kerja, ataupun hubungan dengan bawahan. 

 Penciptaan lingkungan kerja yang sehat untuk menjaga kesehatan para 

karyawan dari gangguan-gangguan penglihatan, pendengaran, kelelahan dan 
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lain-lain (Handoko, 2009). Upaya untuk menciptakan iklim yang 

menyenangkan perlu adanya pengaturan dan pengontrolan lingkungan kerja 

antara lain, pengaturan penerangan tempat kerja, pengontrolan terhadap suara-

suara gaduh, pengap terhadap udara, pengontrolan terhadap kebersihan tempat 

kerja, pengontrolan keamanan tempat kerja. 

Arep dan Tanjung (2012) menyatakan bahwa manfaat lingkungan kerja 

adalah menciptakan gairah kerja, sehingga produktivitas kerja meningkat. 

Sementara itu, manfaat yang diperoleh karena bekerja dengan orang-orang 

yang termotivasi adalah pekerjaan dapat diselesaikan dengan tepat. Artinya 

pekerjaan diselesaikan sesuai standar yang benar dan dalam skala waktu yang 

ditentukan. Penelitian terdahulu yang dilakukan Wibowo, et al (2014), Arditha 

(2014) menyatakan bahwa lingkungan kerja berpengaruh terhadap kepuasan 

kerja, berdasarkan hal tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini :  

H1 : Lingkungan kerja berpengaruh  positif dan signifikan  pada 

kepuasan kerja karyawan 

Lingkungan kerja memiliki peranan penting dalam pelaksanaan tugas 

bagi para karyawan di lingkungan perusahaan swasta ataupun instansi 

pemerintahan, dengan lingkungan kerja yang nyaman dan representatif akan 

mendukung dan memotivasi semuakaryawan melaksanakan tugas secara 

optimal. Lingkungan kerja sangatlah perlu untuk diperhatikan karena 

merupakan salah satu faktor yang penting dalam menentukan kinerja 

karyawan.Dengan lingkungan kerja yang baik, para karyawan dapat terpacu 

untuk melaksanakannya dengan baik.  
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Mereka akan merasa lebih senang dan lebih mudah untuk 

berkonsentrasi dalam bekerja sehingga kinerjanya tinggi. Sedangkan jika 

lingkungan kerja buruk, dapat berdampak buruk juga pada kinerja 

parakaryawan.Hal ini dikarenakan mereka merasa tidak nyaman dalam 

bekerja sehingga kinerja menjadi rendah. Lingkungan kerja yang kondusif 

memberikan rasa aman dan memungkinkan para pegawai untuk dapat bekerja 

optimal Khan, et al (2012) dan Sofyan (2013) menyatakan bahwa lingkungan 

kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. 

Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H2 : Lingkungan kerja berpengaruh signifikan dan positif terhadap 

kepuasan kerja karyawan. 

C. Kepuasan Kerja 

Setiap orang yang bekerja mengharapkan memperoleh kepuasan dari 

tempatnya bekerja. Pada dasarnya kepuasan kerja merupakan hal yang 

bersifat individual karena setiap individu akan memiliki tingkat kepuasan 

yang berbeda-beda sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam diri setiap 

individu. Semakin banyak aspek dalam pekerjaan yang sesuai dengan 

keinginan individu, maka semakin tinggi tingkat kepuasan yang dirasakan. 

Kepuasan adalah perasaan yang dialami dan dirasakan oleh seseorang, 

apa yang diharapkan telah terpenuhi atau bahkan menerima lebih dari yang 

diharapkan, sementara pekerjaan seseorang merupakan upaya untuk mencapai 

tujuan dengan mendapatkan pendapatan atau kompensasi dari kontribusinya 

terhadap tempat bekerja. Kepuasan kerja akan tercapai ketika input arah arus 
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dan perumusan kebijakan dalam suatu organisasi dapat diterima (Ismiyarto, et 

al, 2015). Kepuasan kerja juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan 

emosional karyawan yang menyenangkan atau tidak menyenangkan yang 

mana para karyawan memandang dari sudut pandang pekerjaan mereka 

(Handoko, 2009). 

Fatmawati (2014) menyatakan kepuasan kerja dapat diartikan sebagai 

apa yang membuat orang–orang menginginkan dan menyayangi pekerjaan, 

atau sesuatu yang membuat mereka bahagia dengan pekerjaannya atau keluar 

adari pekerjaannya. Funmilola dan Sola (2014) mendefinisikan kepuasan 

kerja sebagai hasil dari penilaian pekerja terhadap lingkungan kerja yang 

dapat memenuhi kebutuhan individu mereka. Kepuasan kerja jangka 

mengacu pada sikap dan perasaan orang tentang pekerjaan mereka. Sikap 

positif dan menguntungkan terhadap pekerjaan menunjukkan kepuasan kerja.  

Hasibuan (2009) menyatakan bahwa kepuasan kerja adalah sikap 

emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Sikap ini 

dicerminkan oleh moral kerja, kedisiplinan dan prestasi kerja. Kepuasan kerja 

dinikmati dalam pekerjaan, luar pekerjaan, dan kombinasi dalam dan luar 

pekerjaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja menurut 

Hasibuan (2009) diantaranya adalah balas jasa yang adil dan layak, 

penempatan yang tepat sesuai keahlian, berat ringannya pekerjaan, suasana 

dan lingkungan pekerjaan, peralatan yang menunjang pelaksanaan pekerjaan, 

sikap pimpinan dalam kepemimpinannya, sifat pekerjaan monoton atau tidak. 
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Berdasarkan pendapat para tokoh tersebut dapat disimpulkan bahwa 

kepuasan kerja merupakan suatu perilaku individu berhubungan dengan 

pekerjaannya. Perilaku ini dibangun dari persepsi mereka terhadap 

pekerjaannya. Robbins (2012) membagi kepuasan kerja menjadi tiga dimensi 

sebagai berikut: 

1. Kepuasan kerja adalah suatu emosi yang merupakan respon terhadap 

situasi kerja. Hal ini tidak dapat dilihat, tetapi hanya dapat diduga, atau hal 

ini tidak dapat dinyatakan, tetapi akan tercermin dalam sikap karyawan. 

2. Kepuasan kerja dinyatakan dengan perolehan hasil yang sesuai, atau 

bahkan melebihi dari yang diharapkan, misalnya seseorang bekerja sebaik 

yang mampu dilakukannya dan berharap mendapat imbalan yang sepadan. 

3. Kepuasan kerja biasanya dinyatakan dalam sikap. Seseorang merasa puas 

dengan pekerjaanya akan tercermin melalui sikap, misalnya dia semakin 

loyal pada perusahaan, bekerja dengan baik, berdedikasi tinggi, tertib serta 

sikap-sikap lain yang bersifat positif. 

Pendapat lain juga dikemukakan oleh As`ad (2007)  mengemukakan 

bahwa tiga faktor untuk dapat melihat kepuasan kerja yaitu 1) hubungan antar 

karyawan, yaitu yang melalui hubungan manajer dengan karyawan, sugesti 

dari teman sekerja, emosi dan situasi kerja. 2) Faktor individual, seperti sikap  

terhadap pekerjaannya dan jenis  kelamin. 3) Faktor eksternal yang mencakup 

keadaan keluarga karyawan, reaksi  dan kesempatan untuk meningkatkan 

kemampuan seperti melalui penataran, training dan sebagainya.  
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Kepuasan kerja merupakan sikap (positif) tenaga kerja terhadap 

pekerjaannya, yang timbul berdasarkan penilaian terhadap situasi kerja. 

Penilaian tersebut dapat dilakukan terhadap salah satu pekerjaannya, 

penilaian dilakukan sebagai rasa menghargai dalam mencapai salah satu nilai-

nilai penting dalam pekerjaan, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 

dua unsur penting dalam kepuasan kerja, yaitu nilai-nilai pekerjaan dan 

kebutuhan-kebutuhan dasar. Karyawan yang puas lebih menyukai situasi  

Apabila perusahaan memperhatikan kepuasan kerja pegawai, maka 

pegawai akan semakin giat bekerja sehingga produktivitas kerja karyawan 

akan semakin tinggi pula. Sutrisno (2009) menyatakan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepuasan kerja karyawan antara lain: 

a. Kesempatan untuk maju, dalam hal ini ada tidaknya kesempatan untuk 

memperoleh pengalaman dan peningkatan kemampuan selama kerja; 

b. Keamanan kerja, faktor ini disebut sebagai penunjang kepuasan kerja, baik 

bagi karyawan. Keadaan yang aman sangat mempengaruhi perasaan 

karyawan selama bekerja; 

c. Gaji. Gaji lebih banyak menyebabkan ketidakpuasan, dan jarang orang 

mengekspresikan kepuasan kerjanya dengan jumlah uang yang 

diperolehnya; 

d. Perusahaan dan manajemen, perusahaan dan manajemen yang baik adalah 

yang mampu memberikan situasi dan kondisi kerja yang stabil. Faktor ini 

menentukan kepuasan kerja karyawan; 
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e. Pengawasan, sekaligus atasannya. Supervisi yang buruk dapat berakibat 

absensi dan turn over; 

f. Faktor instrinsik dari pekerjaan. Atribut yang ada dalam pekerjaan 

mensyaratkan ketrampilan tertentu. Sukar dan mudahnya serta kebanggaan 

akan tugas dapat meningkatkan atau mengurangi kepuasan; 

g. Kondisi kerja. Termasuk di sini kondisi setempat, ventilasi, penyinaran, 

kantin dan tempat parkir; 

h. Aspek sosial dalam pekerjaan, merupakan salah satu sikap yang sulit 

digambarkan tetapi dipandang sebagai faktor yang menunjang puas atau 

tidak puas dalam kerja; 

i. Komunikasi. Komunikasi yang lancar antar karyawan dengan pihak 

manajemen banyak dipakai alasan untuk menyukai jabatannya. Dalam hal 

ini adanya kesediaan pihak atasan untuk mendengar, memahami dan 

mengakui pendapat ataupun prestasi karyawannya sangat berperan dalam 

menimbulkan rasa puas terhadap kerja; 

j. Fasilitas. Fasilitas perusahaan, cuti, dana pensiun atau perumahan 

merupakan standar suatu jabatan dan apabila dapat dipenuhi akan 

menimbulkan rasa puas. 

Tingkat kepuasan kerja yang tinggi akan mendorong karyawan 

senantiasa hadir dan mencurahkan tenaga, pikiran dan waktunya untuk 

keberhasilan perusahaan. Sebaliknya bila kebutuhan itu tidak terpenuhi akan 

timbul ketidakpuasan dalam bekerja. Akibat yang ditimbulkan dari 

ketidakpuasan tersebut antara lain : tingkat produktivitas menurun, tingkat 
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absensi tinggi, tingkat turnover karyawan tinggi, prestasi kerja menurun 

(Handoko, 2009). Untuk mendapatkan hasil yang baik bagi perusahaan 

ataupun karyawan maka diperlukan adanya kerjasama yang baik dari pihak 

karyawan dan pihak perusahaan. Idris (2015), Juniari, et al (2015) 

menyatakan bahwa kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini : 

H3 : Kepuasan kerja berpengaruh pada kinerja karyawan. 

 

D. Model Penelitian 

Gambar di bawah ini menjelaskan kerangka konseptual pengaruh 

lingkunan kerja terhadap kepuasan kerja dan kinerja karyawan. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Gambar 1. Model Penelitian 

 

Model penelitian di atas menggambarkan bahwa lingkungan kerja dan kepuasan 

kerja mempengaruhi kinerja karyawan.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan metode survei pada 

karyawan PDAM Kota Surakarta. Survei dalam penelitian ini digunakan 

untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja 

karyawan yang dimediasi kinerja karyawan. Pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah cross sectional dimana data yang menyangkut 

variabel independen dan variabel dependen dikumpulkan dalam waktu yang 

bersamaan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden 

(Notoatmodjo, 2012). 

 

B. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2010) menyebutkan bahwa populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah semua 

karyawan PDAM Kota Surakarta yang berjumlah 444 orang. 
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Tabel 3.1  Data Jumlah Karyawan PDAM Kota Surakarta  

Bagian Jumlah (Orang) 

Bidang langganan 48 

Bidang Keuangan 58 

Bidang Asset 53 

Inspektorat Perusahaan 35 

Sekretariat Perusahaan 33 

Penelitian dan Pengembangan 38 

Bidang Produksi 53 

Bidang Distribusi 55 

Bidang Limbah Cair 48 

Bidang Hukum, Kelembagaan dan Kerjasama 23 

Jumlah 444 

       Sumber: PDAM Kota Surakarta, 2016 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Penentuan jumlah sampel ditentukan dengan persyaratan yang 

ditentukan oleh Hair et al. (1998). Hair et al. (1998) menyatakan bahwa 

jumlah sampel yang diambil minimal 5 kali dari jumlah parameter yang 

dipergunakan dalam penelitian. Hair et al. (1998) menyebutkan bahwa 

jumlah sampel yang representatif untuk menggunakan teknik analisis SEM 

adalah 100–200, maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini 

ditentukan 200 orang dengan teknik cluster sampling  dengan cara 

menyebarkan kuesioner ke masing-masing bagian yang ada di PDAM 

Kota Surakarta. 

3. Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah karyawan PDAM Kota Surakarta 

sebanyak 120 karyawan (Hair et al., 1998). 
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C. Pengukuran Variabel  

1. Lingkungan Kerja  

Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar pegawai yang 

mempengaruhi tugas-tugas yang dibebankan kepada karyawan. 

Lingkungan kerja diukur dengan skala Likert berdasarkan indikator 

lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non fisik (Sedarmayanti, 

2009). 

2. Kepuasan Kerja  

Kepuasan kerja adalah keadaan emosional karyawan yang menyenangkan 

atau tidak menyenangkan yang mana para karyawan memandang dari 

sudut pandang pekerjaan mereka. Kepuasan kerja diukur dengan skala 

Likert berdasarkan indikator  hubungan antar karyawan, faktor individual 

dan faktor eksternal (As’ad, 2007). 

3. Kinerja Karyawan 

Kinerja adalah tingkat keberhasilan karyawan dalam melaksanakan tugas 

dan tanggung jawabnya sesuai tanggung jawabnya secara individu maupun 

kelompok. Kinerja karyawan diukur dengan skala Likert berdasarkan 

indikator dari quality of kualitas pekerjaan, kuantitas pekerjaan, waktu 

kerja dan hubungan dengan rekan kerja (Kristianto, 2010). 

 

D. Sumber Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer. 

Data primer adalah data yang berasal langsung dari responden melalui 

kuesioner tentang lingkungan kerja, kepuasan kerja dan kinerja karyawan. 
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E. Teknik Analisis Data  

1. Pengujian Instrumen Penelitian 

a. Uji Validitas  

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan Confirmatory 

factor analysis (CFA). Menurut Hair et al. (1998), factor loading lebih 

besar  0.30 dianggap memenuhi level minimal, factor loading  0.40 

dianggap lebih baik dan sesuai dengan rules of thumb yang dipakai 

para peneliti, dan factor loading  0.50 dianggap signifikan. Tekanan 

pendekatan ini adalah practical, not statistical, significance. 

Confirmatory factor analysis (CFA), berbeda dengan exploratory 

factor analysis, khususnya digunakan untuk memvalidasi skala-skala 

pengukuran untuk konstruk-konstruk spesifik dan memberikan peneliti 

kontrol penuh dalam menspesifikasi indikator-indikator untuk setiap 

konstruk atau faktor (Hair et al., 1998). Jadi semakin besar nilai 

absolut factor loading, semakin penting loading tersebut 

menginterpretasikan konstruknya.  

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel. “Suatu kuesioner dikatakan reliabel 

atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah 

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2005). Uji 

reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan program SPSS. SPSS 

memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik 
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Cronbach Alpha (α). “Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel 

jika nilai Cronbach Alpha > 0,60 (Ghozali, 2005). 

2. Teknik Pengujian Hipotesis 

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan pengujian 

model struktural dengan pendekatan Structural Equation Modelling yaitu: 

a. Asumsi Kecukupan Sampel. 

Sampel yang harus dipenuhi dalam permodelan ini berjumlah minimal 

5 kali jumlah parameter yang akan diestimasi  

b. Asumsi Normalitas. 

Dalam SEM terutama bila diestimasi dengan teknik maximum 

likelihood mensyaratkan sebaiknya asumsi normalitas pada data 

dipenuhi. Nilai statistik untuk menguji normalitas disebut z value 

(Critical ratio atau CR pada output AMOS). 

c. Asumsi Outliers. 

Outlier adalah data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat 

sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam 

bentuk nilai ekstrim baik untuk konstruk tunggal maupun konstruk 

kombinasi. Dalam analisis multivariate adanya outlier dapat diuji 

dengan statistik chi square terhadap nilai mahalanobis distance square 

pada tingkat signifikansi 0,001 dengan degree of freedom sejumlah 

konstruk yang digunakan dalam penelitian  

d. Evaluasi atas kriteria Goodness of Fit. 

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

hipotesis mengenai model. Tetapi berbagai fit indeks yang digunakan 
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untuk mengukur derajat kesesuaian antara model yang disajikan dan 

data yang disajikan. Fit indeks yang digunakan meliputi: 

1) Chi Square. Tujuan analisis ini adalah mengembangkan dan menguji 

sebuah model yang sesuai dengan data. Dalam pengujian ini nilai X2 

yang rendah dan menghasilkan tingkat signifikansi yang lebih besar 

dari 0,05 akan mengindikasikan tidak ada perbedaan yang signifikan 

antara matriks kovarians data dan matriks kovarian yang diestimasi. 

Chi Square sangat bersifat sensitif terhadap sampel yang terlalu kecil 

maupun yang terlalu besar. Oleh karenanya pengujian ini perlu 

dilengkapi dengan alat uji lainnya. 

2) CMIN/DF adalah nilai chi square dibagi dengan degree of freedom. 

Pengarang menganjurkan menggunakan ratio ukuran ini untuk 

mengukur fit. Menurut Wheaton et.al nilai ratio 5 (lima) atau kurang 

dari lima merupakan ukuran yang reasonable.  

3) Goodness of fit index (GFI). Indeks ini dikembangkan oleh Joreskog 

dan Sorbom yaitu ukuran non–statistik yang nilainya berkisar dari 

nilai 0 (poor fit) sampai 1.0 (perfect fit). Nilai GFI tinggi 

menunjukkan fit yang lebih baik dan berapa nilai GFI yang dapat 

diterima sebagai nilai yang layak belum ada standarnya, tetapi 

peneliti menganjurkan nilai di atas 90% sebagai ukuran good fit.  

4) Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) merupakan 

ukuran yang mencoba memperbaiki kecenderungan statistik chi 
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square menolak model dengan jumlah sampel yang besar. Nilai 

RMSEA < 0,08 merupakan ukuran yang dapat diterima. 

5) Parsimonious goodness of fit index (PGFI), memodifikasi GFI atas 

dasar parsimony estimated model. Nilai PGFI berkisar antara 0 

sampai 1,0 dengan nilai semakin tinggi menunjukkan model lebih 

parsimony. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Sampel 

Bab ini akan membahas hasil analisis data dan pembahasan meliputi 

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

menggunakan analisis SEM (structural equation modeling). Sampel terdiri 

dari 120 responden. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kuesioner 

yang diberikan, responden digolongkan ke dalam beberapa kelompok yang 

berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan masa kerja. 

1. Deskripsi Sampel Berdasarkan Umur  

Karaktarestik sampel berdasarkan umur dapat dirincikan sebagai berikut : 

Tabel 4.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 

Usia Jumlah (karyawan) Persentase (%) 

< 30 th 

30 th s/d 45 th 

46 tahun ke atas 

26 

59 

35 

21,7 

49,2 

29,1 

Jumlah 120 100 

Sumber : data primer diolah, 2017 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden berusaia antara 30 – 45 tahun sebanyak 59 

responden (49,2%), hal ini menunjukkan karyawan masih dalam rentang 

usia produktif dalam bekerja. 

2. Jenis Kelamin Responden  

Gambaran gambaran responden berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut : 

Tabel 4.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah (karyawan) Persentase (%) 
33 



 

 

 

Laki-laki 

Wanita 

77 

43 

64,2 

35,8 
Jumlah 120 100 

       Sumber : data primer diolah, 2017 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah laki-laki yaitu  77 responden (64,2%), 

hal ini menunjukkan bahwa laki-laki bertanggung jawab dalam mencukupi 

kebutuhan rumah tangganya dalam bekerja. 

3. Pendidikan Terakhir Responden  

Gambaran gambaran responden berdasarkan pendidikan terakhir 

responden sebagai berikut : 

 

Tabel 4.3.  Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 

Pendidikan Terakhir Jumlah (karyawan) Persentase (%) 

SD 

SMP 

SMA 

PT 

0 

0 

28 

92 

0,0 

0,0 

23,3 

76,7 
Jumlah 120 100 

     Sumber : data primer diolah, 2017 

Responden dalam penelitian ini tidak ada yang mempunyai tingkat pendidikan SD dan SMP (0,0%), 

responden dengan tingkat pendidikan terakhir SMA sebanyak 28 orang 

(23,3%) dan responden dengan tingkat pendidikan  terakhir peguruan 

tinggi sebanyak 92 orang (76,7%). 

 

4. Masa Kerja Responden  

Gambaran responden berdasarkan masa kerja sebagai berikut : 

Tabel 4.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja 

 Masa kerja   Jumlah (karyawan) Persentase (%) 

< 5 tahun 

5 s/d 10 th 

10 tahun ke atas 

32 

39 

49 

26,7 

32,5 

40,8 
Jumlah 120 100 

Sumber: data primer diolah, 2017 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden mempunyai masa kerja lebih dari 10 tahun 

yaitu sebanyak 49 orang (40,8%), hal ini berarti bahwa karyawan telah 



 

 

 

mempunyai pengalaman kerja yang cukup dalam membantu kinerja 

perusahaan. 

 

B. Hasil Analisis Data 

1. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian 

a. Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah butir-butir 

kuesioner mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Oleh karena 

konstruk-konstruk dalam penelitian ini merupakan konstruk 

keperilakuan, maka uji validitas kuesioner menggunakan metode 

analisis faktor. Validitas kuesioner diketahui dengan melihat nilai 

loading factornya dalam tabel Rotated component matrix. Butir-butir 

kuesioner dalam satu variabel dinyatakan valid bila mempunyai faktor 

loading lebih besar dari 0,5, dan tidak mempunyai nilai ganda (cross 

loading) dalam faktor (kolom) yang ada, dan terekstrak sempurna 

(mempunyai korelasi tinggi satu sama lain) dalam satu kolom. Hasil 

uji validitas disajikan dalam Tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Kuesioner 

Butir kuesioner Loading factor Keterangan 

LK2 

LK5 

LK6 

LK7 

LK8 

LK9 

 

KP1 

KP2 

KP3 

KP4 

0,758 

0,802 

0,759 

0,813 

0,832 

0,713 

 

0,776 

0,834 

0,789 

0,710 

Valid 

Valid 

Valid  

Valid 

Valid 

Valid 

 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 



 

 

 

 

KN7 

KN8 

KN9 

 

 

0,738 

0,751 

0,815 

 

Valid 

Valid 

Valid 

 

Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

Prinsip uji validitas menggunakan analisis faktor adalah jika 

item kuesioner dikatakan valid apabila mempunyai loading faktor 

lebih dari  0,4 serta tidak mempunyai nilai ganda (cross laoding) 

dalam kolom yang ada.  Hasil uji validitas dengan CFA diketahui 

bahwa dari 9 kuesioner lingkungan kerja sebanyak 3 kuesioner yaitu 

nomor 1,3 dan 4 dikeluarkan. Dari 10 kuesioner kepuasan kerja 

sebanyak 6 kuesioner yaitu nomor 5,6,7,8,9 dan 10 dikeluarkan dan 

dari 9 kueisoner kinerja karyawan sebanyak 6 kuesioner yaitu nomor 

1,2,3,4,5 dan 6 dikeluarkan karena nilai loading factornya di lebih 

kecil dari  0,4 serta mempunyai nilai ganda (cross laoding).  

Berdasarkan hasil tersebut kemudian dilakukan uji CFA ulang 

seperti pada tabel 4.5 diatas yang menunjukan bahwa sebanyak 13 

item kuesioner tersebut valid karena lebih besar dari 0,4 dan tidak 

mempunyai nilai ganda. 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu butir 

kuesioner konsisten dari waktu ke waktu dalam mengukur suatu 

variabel. Reliabilitas kuesioner diuji dengan menggunakan metode 



 

 

 

Cronbach Alpha (). Reliabilitas butir kuesioner diketahui dari 

koefisien Alpha () nya. Bila nilai   lebih besar dari 0,6 maka butir 

kuesioner dapat dinyatakan reliabel. Sebaliknya bila nilai  lebih kecil 

dari  0,6  maka butir kuesioner dinyatakan tidak reliabel. Hasil uji 

reliabilitas disajikan dalam Tabel berikut.    

Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner 

 

Variabel Koefisien Alpha () Keterangan 

Lingkungan Kerja (LK) 

Kepuasan Kerja (KP) 

Kinerja Karyawan (KN) 

0,877 

0,784 

0,702 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

                   Sumber : Data primer yang diolah, 2017        

Terlihat semua butir kuesioner valid dalam dalam tabel di atas, 

mempunyai nilai reliabilitas lebih besar dari 0,6 sehingga dapat 

disimpulkan butir-butir kuesioner lingkungan kerja, kepuasan kerja 

dan kinerja karyawan reliabel digunakan mengambil data. 

c. Pengujian Hipotesis  

Teknik yang digunakan untuk menganalisi data adalah model 

persamaan struktural (SEM) dengan aplikasi AMOS. Hasil analisis 

SEM ditampilkan dalam gambar 4.1. 



 

 

 

 

2. Uji  Kesesuaian Model dengan datanya (Uji Model Fit) 

Uji kesesusaian model dengan datanya meliputi :1) uji asumsi 

normalitas data, 2) uji keberadaan outlier, 3) uji googness of fit 4) uji 

hipotesis. 

a. Uji Asumsi Normalitas Data 

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

terletak dalam interval -2,58 < c.r < 2,58. (Hasil dapat dilihat dalam 

lampiran). Terlihat dalam output SEM nilai c.r sebesar 5,653. 

Walaupun normalitas multivariate masih jauh dari syarat sebesar 2,58, 

namun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 

yang diperoleh berdasarkan jawaban responden yang sangat beragam, 

sehingga sulit untuk mendapatkan data yang berdistribusi normal 

multivariate secara sempurna. 

b. Uji Keberadaan Oulier 



 

 

 

Outlier adalah hasil observasi yang menyimpang jauh dari hasil 

observasi lainnya. Deteksi keberadaan outlier (multivariate outlier) 

dilakukan dengan mengamati nilai Mahalanobis distance. Kriteria 

ujinya adalah bila suatu hasil observasi lebih besar dari nilai kritis 

yang ditentukan, maka hasil observasi tersebut dikatakan outlier. 

Sebaliknya bila lebih kecil dari nilai kritisnya, maka hasil observasi 

tersebut dinyatakan bukan outlier. Nilai kritis dapat ditentukan dari 

nilai chi-square (    dengan derajat bebas sebesar jumlah indikator, 

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

13 dan taraf signifikansinya 0,01. Nilai   (13; 0,01) = 27,96. 

Observasi yang mempunyai nilai mahalanobis distance lebih besar 

dari 29,1 perlu dihilangkan. Namun dalam penelitian ini penghilangan 

outlier ini berakibat goodness of fit justru memburuk. Oleh karena itu 

outlier tetap dipertahankan. 

 

c. Uji Goodness Of Fitt 

Pada tahap ini kesesuaian model penelitian dievaluasi tingkat 

Goodness Of Fit. Uji goodness of fit dilakukan untuk menguji 

kesesuaian model dengan datanya. Hasil uji Goodness Of Fit dapat 

dilihat sebagai berikut : 

Tabel 4.7 Evaluasi Goodness Of Fit Model 

Indeks Nilai kritis Hasil Keterangan 

CMIN Diharapkan kecil 110,914 - 

CMIN/DF ≤ 2,00 1,403 Baik  



 

 

 

GFI ≥ 0,90 0,954 Baik 

AGFI ≥ 0,90 0,920 Baik 

CFI ≥ 0,90 0,986 Baik 

RMSEA ≤ 0,08 0,045 Baik  

TLI ≥ 0,90 0,980 Baik 

NFI ≥ 0,90 0,954 Baik  
IFI ≥ 0,90 0,986 Baik 

RMR ≤ 0,04 0,020 Baik  

        Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

Hasil di atas menginformasikan bahwa model mempunyai goodness of 

fit yang baik, artinya model sesuai/cocok dengan datanya. 

d.  Uji Hipotesis 

1) Uji hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan dengan menganalisis hubungan 

sebab-akibat (kausalitas) antar variabel dalam model berdasarkan 

nilai critical ratio (c.r)  atau probabilitasnya (p) nya. Jika arah 

hubungan sesuai dengan hipotesis penelitian serta didukung nilai 

c.r yang memenuhi persyaratan maka dapat dikatakan bahwa 

hipotesis yang diuji mendapat dukungan yang kuat. Nilai kritis 

(c.r) didapat dari tabel luas kurva normal (Z tabel) pada taraf 

signifikansi 0,05.  Kriteria ujinya adalah bila nilai probabilitas (p) 

lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan ada pengaruh yang 

signifikan. Hasil uji hipotesis dapat disajikan dalam tabel 4.8 

berikut: 

Tabel 4.8 Uji Hipotesis 

   
Estimate S.E. C.R. P Hipotesis  

Kp <--- LK ,373 ,127 2,937 ,003 Terdukung 

Kn <--- LK ,152 ,077 1,977 ,048 Terdukung 



 

 

 

   
Estimate S.E. C.R. P Hipotesis  

Kn <--- Kp ,323 ,111 2,918 ,004 Terdukung 

Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

Dari hasil tabel 4.7 di atas, maka dapat disimpulkan: 

Hasil uji hipotesis dalam hubungan antara lingkungan kerja 

dan kepuasan kerja, hasil hipotesis mendukung pengaruh 

lingkungan kerja terhadap kepuasna kerja (β = 0,373; p<0,05). 

Hasil uji hipotesis dalam hubungan antara lingkungan kerja 

dengan kinerja karyawan, hasil hipotesis mendukung pengaruh 

lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan (β = 0,152; p<0,05). 

Hasil uji hipotesis dalam hubungan antara kepuasan kerja 

dengan kinerja karyawan, hasil hipotesis mendukung pengaruh 

kepuasan kerja kerja terhadap kinerja karyawan (β = 0,323; 

p<0,05). 

 

C. Pembahasan  

1. Pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja  

Berdasarkan hasil uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa 

lingkungan kerja berpengaruh  positif dan signifikan terhadap kepuasan 

kerja karyawan. Hal ini dapat dimaknai bahwa semakin baik lingkungan 

kerja perusahaan maka semakin tinggi kepuasan kerja karyawan. 

Penciptaan lingkungan kerja yang sehat untuk menjaga kesehatan para 

karyawan dari gangguan-gangguan penglihatan, pendengaran, kelelahan 

dan lain-lain (Handoko, 2009). Upaya untuk menciptakan iklim yang 



 

 

 

menyenangkan perlu adanya pengaturan dan pengontrolan lingkungan 

kerja antara lain, pengaturan penerangan tempat kerja, pengontrolan 

terhadap suara-suara gaduh, pengap terhadap udara, pengontrolan 

terhadap kebersihan tempat kerja, pengontrolan keamanan tempat kerja. 

Arep dan Tanjung (2012) menyatakan bahwa manfaat lingkungan 

kerja adalah menciptakan gairah kerja, sehingga produktivitas kerja 

meningkat. Sementara itu, manfaat yang diperoleh karena bekerja dengan 

orang-orang yang termotivasi adalah pekerjaan dapat diselesaikan 

dengan tepat. Artinya pekerjaan diselesaikan sesuai standar yang benar 

dan dalam skala waktu yang ditentukan. Hasil ini mendukung penelitian 

terdahulu dari Wibowo, et al (2014), Arditha (2014) bahwa lingkungan 

kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja. 

 

2. Pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis, maka dapat disimpulkan bahwa 

lingkungan kerja berpengaruh  positif dan signifikan  pada kinerja 

karyawan. Hal ini dapat dimaknai bahwa semakin baik lingkungan kerja 

perusahaan maka semakin baik kinerja karyawan. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu bahwa 

lingkungan kerja yang kondusif memberikan rasa aman dan 

memungkinkan para pegawai untuk dapat bekerja optimal dimana 

penelitian Khan, et al (2012) dan Sofyan (2013) menunjukkan bahwa 



 

 

 

lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

pegawai.  

Lingkungan kerja memiliki peranan penting dalam pelaksanaan 

tugas bagi para karyawan di lingkungan perusahaan swasta ataupun 

instansi pemerintahan, dengan lingkungan kerja yang nyaman dan 

representatif akan mendukung dan memotivasi semua karyawan 

melaksanakan tugas secara optimal. Lingkungan kerja sangatlah perlu 

untuk diperhatikan karena merupakan salah satu faktor yang penting 

dalam menentukan kinerja karyawan. Dengan lingkungan kerja yang 

baik, para karyawan dapat terpacu untuk melaksanakannya dengan baik. 

Mereka akan merasa lebih senang dan lebih mudah untuk berkonsentrasi 

dalam bekerja sehingga kinerjanya tinggi. Sedangkan jika lingkungan 

kerja buruk, dapat berdampak buruk juga pada kinerja para karyawan. 

Hal ini dikarenakan mereka merasa tidak nyaman dalam bekerja 

sehingga kinerja menjadi rendah.  

3. Pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis, maka dapat disimpulkan bahwa 

kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Hal ini dapat dimaknai bahwa semakin tinggi kepuasan kerja 

karyawan maka semakin baik kinerja karyawan. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu dari Idris 

(2015), Juniari, et al (2015) yang menyatakan bahwa kepuasan kerja 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Tingkat kepuasan kerja yang 



 

 

 

tinggi akan mendorong karyawan senantiasa hadir dan mencurahkan 

tenaga, pikiran dan waktunya untuk keberhasilan perusahaan. Sebaliknya 

bila kebutuhan itu tidak terpenuhi akan timbul ketidakpuasan dalam 

bekerja. Akibat yang ditimbulkan dari ketidakpuasan tersebut antara lain 

: tingkat produktivitas menurun, tingkat absensi tinggi, tingkat turnover 

karyawan tinggi, prestasi kerja menurun (Handoko, 2009). Untuk 

mendapatkan hasil yang baik bagi perusahaan ataupun karyawan maka 

diperlukan adanya kerjasama yang baik dari pihak karyawan dan pihak 

perusahaan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh lingkungan 

kerja terhadap kinerja karyawan, menguji pengaruh lingkungan kerja 

terhadap kepuasan kerja karyawan dan menguji pengaruh kepuasan kerja 

terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan hasil analisis SEM pertama 

menunjukkan bahwa variabel lingkungan kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan PDAM Kota Surakarta. Hasil 

analisis SEM kedua menunjukkan bahwa lingkungan kerja berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PDAM Kota Surakarta. 

Hasil analisis SEM ketiga menunjukkan bahwa kepuasan kerja berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PDAM Kota Surakarta.  

 

B. Keterbatasan 

Penelitian ini mempunyai sejumlah keterbatasan antara lain penelitian 

hanya dilakukan di satu insittusi yaitu PDAM Kota Surakarta, oleh karena itu 

untuk meningkatkan daya generalisasi maka diperlukan pengulangan 

(replikasi) penelitian pada perusahaan yang berbeda.  

 

 

 



 

 

 

C. Saran  

1. Bagi PDAM Kota Surakarta 

a. Untuk meningkatk;an kinerja karyawan melalui lingkungan kerja 

maka yang perlu dilakukan oleh pihak manajemen adalah untuk tetap 

menjaga kebersihan ruangan kantor serta menciptakan kebersamaan 

karyawan melalui kegiatan di luar kantor seperti outbond untuk 

menjaga kerukunan dan meningkatkan hubungan baik antar karyawan. 

b. Untuk meningkatk;an kinerja karyawan melalui kepuasan kerja maka 

yang perlu dilakukan oleh pihak manajemen adalah untuk 

memberikan kesempatan promosi jabatan bagi karyawan yang 

berprestasi. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Dalam upaya meningkatkan generalisasi hasil penelitian di masa 

depan, maka penelitian perlu direplikasi pada perusahaan yang lebih 

beragam. Diharapkan  untuk penelitian selanjutnya dapat 

mengembangkan model dalam penelitian ini. Peneliti selanjutnya juga 

dapat menambah faktor atau variabel lain yang berpengaruh terhadap 

kinerja karywan, misalnya adalah kepemimpinan.  
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PETUNJUK PENGISIAN 

 

1. Tulislah data identitas Bp/Ibu/Sdr pada tempat yang tersedia 

2. Baca pertanyaan dengan cermat dan pilih salah satu jawaban pada kolom 

yang tersedia dengan memberikan tanda √ (centang) 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

No.   : ................................................................... 

Umur   : ................................................................... 

Jenis Kelamin  : ................................................................... 

Pendidikan Terakhir : .................................................................... 

Masa Kerja  : ................................................................... 

 

Keterangan : 

 (SS)  : Sangat Setuju  

 (S)   : Setuju  

 (N)   : Netral   

 (TS)   : Tidak Setuju 

 (STS)   : Sangat Tidak Setuju 

 

Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan mengenai pendapat bp/ibu/sdr 

tentang Lingkungan Kerja, Kepuasan Kerja dan Kinerja Karyawan. Berilah tanda 

check list (√) pada salah satu jawaban yang sesuai dengan pendapat saudara dalam 

pernyataan-pernyataan di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

VARIABEL LINGKUNGAN KERJA  

 

No Pernyataan  PILIHAN 

SS S N TS STS 

1 Penerangan yang cukup baik mendukung 

pelaksanaan kerja  

     

2 Penataan ruangan kerja membantu dalam 

pelaksanaan kerja  

     

3 Pewarnaan ruangan kantor mendukung 

pelaksanaan kerja 

     

4 Kebersihan kerja mendukung pelaksanaan kerja       

5 Sirkulasi udara di ruang kerja mendukung 

pelaksanaan kerja 

     

6 Interaksi antara karyawan dengan pimpinan 

berjalan baik 

     

7 Komunikasi dengan karyawan lain berjalan 

dengan  baik 

     

8 Koordinasi dengan pihak pimpinan berjalan baik       

9 Tercipta suasana kekeluargaan di dalam dan di 

luar kantor 

     

10 Saling tolong menolong apabila rekan lain 

mengalami kesulitan kerja 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VARIABEL KEPUASAN KERJA 

 

No Pernyataan PILIHAN 

SS S N TS STS 

1 Saya puas bekerja di instansi ini karena sesuai dengan fungsi dan 

tanggungjawab saya 
     

2 Saya puas bekerja di instansi ini karena sesuai dengan kemampuan yang saya 

miliki 
     

3 Saya puas bekerja di instansi ini karena gaji dibayarkan tepat waktu sesuai 

prestasi 
     

4 Saya puas bekerja di instansi ini karena mendapatkan tunjangan tepat waktu      

5 Saya puas bekerja di instansi ini karena atasan memberikan promosi jabatan 

secara adil  
     

6 Saya puas bekerja di instansi ini karena atasan memberikan promosi jabatan 

secara terbuka kepada semua pegawai 
     

7 Saya puas bekerja di instansi ini karena atasan mengawasi pekerjannya      

8 Saya puas bekerja di instansi ini karena atasan memberikan kesempatan untuk 

berpartisipasi 
     

9 Saya puas bekerja di instansi ini karena sesama rekan dapat saling bekerjasama       

10 Saya puas bekerja di instansi ini karena sesama rekan saling membantu      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VARIABEL KINERJA KARYAWAN 

 

 

No Pernyataan PILIHAN 

SS S N TS STS 

1 Hasil pekerjaan saya dapat 

dipertanggungjawabkan dengan baik 

     

2 Saya selalu menjaga kualitas dari hasil 

pekerjaan saya  

     

3 Hasil kerja lebih baik daripada rekan kerja yang 

lain 

     

4 Saya telah bekerja sesuai dengan target yang 

telah ditetapkan 

     

5 Saya akan bekerja lembur untuk dapat 

menyelesaikan pekerjaan yang diberikan 

     

6 Saya selalu datang bekerja tepat waktu       

7 Saya selalu pulang sesuai dengan jam yang 

telah ditetapkan perusahaan 

     

8 Saya dapat bekerja secara tim apabila 

dibutuhkan perusahaan 

     

9 Saya memberikan saran kepada karyawan lain 

yang membutuhkan  

     

10 Komunikasi antar karyawan berjalan dengan 

baik 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Factor Analysis 1 

 

 

KMO and Bartlett's Test

,599

1025,353

378

,000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of  Sampling

Adequacy.

Approx.  Chi-Square

df

Sig.

Bart let t's Test of

Sphericity

Communalities

1,000 ,430

1,000 ,777

1,000 ,690

1,000 ,490

1,000 ,688

1,000 ,568

1,000 ,694

1,000 ,729

1,000 ,643

1,000 ,317

1,000 ,312

1,000 ,345

1,000 ,086

1,000 ,615

1,000 ,421

1,000 ,437

1,000 ,682

1,000 ,328

1,000 ,398

1,000 ,718

1,000 ,605

1,000 ,600

1,000 ,643

1,000 ,517

1,000 ,086

1,000 ,539

1,000 ,589

1,000 ,707

LK1

LK2

LK3

LK4

LK5

LK6

LK7

LK8

LK9

KP1

KP2

KP3

KP4

KP5

KP6

KP7

KP8

KP9

KP10

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

Initial Extraction

Extraction Method:  Principal Component Analysis.



 

 

 

 

Total  Variance Explained

7,823 27,939 27,939 7,823 27,939 27,939 5,612 20,043 20,043

3,627 12,953 40,892 3,627 12,953 40,892 5,407 19,311 39,354

3,204 11,442 52,334 3,204 11,442 52,334 3,634 12,980 52,334

2,043 7,296 59,630

1,577 5,633 65,264

1,341 4,790 70,054

1,225 4,374 74,428

1,019 3,639 78,067

,848 3,027 81,094

,723 2,583 83,677

,713 2,545 86,222

,615 2,196 88,417

,545 1,947 90,364

,450 1,608 91,972

,352 1,258 93,230

,319 1,138 94,368

,278 ,992 95,361

,263 ,938 96,299

,211 ,755 97,054

,187 ,667 97,720

,157 ,562 98,282

,126 ,449 98,732

,103 ,368 99,100

,087 ,310 99,410

,073 ,260 99,669

,045 ,161 99,830

,025 ,091 99,921

,022 ,079 100,000

Component

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Total % of  Variance Cumulat iv e % Total % of  Variance Cumulat iv e % Total % of  Variance Cumulat iv e %

Initial Eigenvalues Extraction Sums of  Squared Loadings Rotation Sums of  Squared Loadings

Extraction Method: Principal Component Analy sis.



 

 

 

 

Component Matrixa

,603   

,727  ,484

,785   

,650   

,566  ,606

,518  ,543

,707  ,433

,708  ,475

,677  ,429

 ,514  

 ,478  

 ,514  

   

 ,764  

 ,542  

 ,577  

 ,822  

 ,558  

 ,579  

,722  -,423

,520  -,547

,582  -,490

,682  -,422

,614   

   

,564   

,717   

,726  -,401

LK1

LK2

LK3

LK4

LK5

LK6

LK7

LK8

LK9

KP1

KP2

KP3

KP4

KP5

KP6

KP7

KP8

KP9

KP10

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

1 2 3

Component

Extraction Method:  Principal Component Analysis.

3 components extracted.a. 



 

 

 

 
  

Rotated Component Matrixa

 ,534  

 ,851  

,433 ,669  

,647   

 ,829  

 ,752  

 ,801  

 ,833  

 ,778  

  ,512

  ,465

  ,508

   

  ,769

  ,555

  ,591

  ,825

  ,559

  ,569

,807   

,744   

,765   

,782   

,699   

   

,658   

,704   

,807   

LK1

LK2

LK3

LK4

LK5

LK6

LK7

LK8

LK9

KP1

KP2

KP3

KP4

KP5

KP6

KP7

KP8

KP9

KP10

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

1 2 3

Component

Extraction Method: Principal Component Analy sis. 

Rotation Method:  Varimax with Kaiser Normalization.

Rotation converged in 4 iterations.a. 



 

 

 

 

 
Factor Analysis 

 

Component Transformation Matrix

,722 ,691 -,043

,047 ,012 ,999

-,690 ,723 ,024

Component

1

2

3

1 2 3

Extraction Method: Principal Component Analy sis.  

Rotation Method:  Varimax with Kaiser Normalization.

KMO and Bartlett's Test

,599

1025,353

378

,000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of  Sampling

Adequacy.

Approx.  Chi-Square

df

Sig.

Bart let t's Test of

Sphericity



 

 

 

Total  Variance Explained

7,823 27,939 27,939 7,823 27,939 27,939 5,612 20,043 20,043

3,627 12,953 40,892 3,627 12,953 40,892 5,407 19,311 39,354

3,204 11,442 52,334 3,204 11,442 52,334 3,634 12,980 52,334

2,043 7,296 59,630

1,577 5,633 65,264

1,341 4,790 70,054

1,225 4,374 74,428

1,019 3,639 78,067

,848 3,027 81,094

,723 2,583 83,677

,713 2,545 86,222

,615 2,196 88,417

,545 1,947 90,364

,450 1,608 91,972

,352 1,258 93,230

,319 1,138 94,368

,278 ,992 95,361

,263 ,938 96,299

,211 ,755 97,054

,187 ,667 97,720

,157 ,562 98,282

,126 ,449 98,732

,103 ,368 99,100

,087 ,310 99,410

,073 ,260 99,669

,045 ,161 99,830

,025 ,091 99,921

,022 ,079 100,000

Component

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Total % of  Variance Cumulat iv e % Total % of  Variance Cumulat iv e % Total % of  Variance Cumulat iv e %

Initial Eigenvalues Extraction Sums of  Squared Loadings Rotation Sums of  Squared Loadings

Extraction Method: Principal Component Analy sis.



 

 

 

 
 

Communalities

1,000 ,430

1,000 ,777

1,000 ,690

1,000 ,490

1,000 ,688

1,000 ,568

1,000 ,694

1,000 ,729

1,000 ,643

1,000 ,317

1,000 ,312

1,000 ,345

1,000 ,086

1,000 ,615

1,000 ,421

1,000 ,437

1,000 ,682

1,000 ,328

1,000 ,398

1,000 ,718

1,000 ,605

1,000 ,600

1,000 ,643

1,000 ,517

1,000 ,086

1,000 ,539

1,000 ,589

1,000 ,707

LK1

LK2

LK3

LK4

LK5

LK6

LK7

LK8

LK9

KP1

KP2

KP3

KP4

KP5

KP6

KP7

KP8

KP9

KP10

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

Initial Extraction

Extraction Method:  Principal Component Analysis.



 

 

 

 

Component Matrixa

,603   

,727   

,785   

,650   

,566  ,606

,518  ,543

,707   

,708   

,677   

 ,514  

   

 ,514  

   

 ,764  

 ,542  

 ,577  

 ,822  

 ,558  

 ,579  

,722   

,520  -,547

,582   

,682   

,614   

   

,564   

,717   

,726   

LK1

LK2

LK3

LK4

LK5

LK6

LK7

LK8

LK9

KP1

KP2

KP3

KP4

KP5

KP6

KP7

KP8

KP9

KP10

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

1 2 3

Component

Extraction Method:  Principal Component Analysis.

3 components extracted.a. 



 

 

 

 

 
 
 

Rotated Component Matrixa

 ,534  

 ,851  

 ,669  

,647   

 ,829  

 ,752  

 ,801  

 ,833  

 ,778  

  ,512

   

  ,508

   

  ,769

  ,555

  ,591

  ,825

  ,559

  ,569

,807   

,744   

,765   

,782   

,699   

   

,658   

,704   

,807   

LK1

LK2

LK3

LK4

LK5

LK6

LK7

LK8

LK9

KP1

KP2

KP3

KP4

KP5

KP6

KP7

KP8

KP9

KP10

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

1 2 3

Component

Extraction Method: Principal Component Analy sis. 

Rotation Method:  Varimax with Kaiser Normalization.

Rotation converged in 4 iterations.a. 

Component Transformation Matrix

,722 ,691 -,043

,047 ,012 ,999

-,690 ,723 ,024

Component

1

2

3

1 2 3

Extraction Method: Principal Component Analy sis.  

Rotation Method:  Varimax with Kaiser Normalization.



 

 

 

MEASUREMENT MODEL_EXOGEN – 1 

 

Notes for Group (Group number 1) 

The model is recursive. 

Sample size = 120 

Variable Summary (Group number 1) 

Your model contains the following variables (Group number 1) 

Observed, endogenous variables 

x9 

x8 

x7 

x6 

x5 

x4 

x3 

x2 

Unobserved, exogenous variables 

LK 

e9 

e8 

e7 

e6 

e5 

e4 

e3 

e2 



 

 

 

 

 

Variable counts (Group number 1) 

Number of variables in your model: 17 

Number of observed variables: 8 

Number of unobserved variables: 9 

Number of exogenous variables: 9 

Number of endogenous variables: 8 

 

Notes for Model (Default model) 

Computation of degrees of freedom (Default model) 

Number of distinct sample moments: 36 

Number of distinct parameters to be estimated: 16 

Degrees of freedom (36 - 16): 20 

Result (Default model) 

Minimum was achieved 

Chi-square = 57,885 

Degrees of freedom = 20 

Probability level = ,000 

 

Estimates (Group number 1 - Default model) 

Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) 

Maximum Likelihood Estimates 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

x9 <--- LK 1,000 
    

x8 <--- LK 1,173 ,145 8,078 *** 
 

x7 <--- LK 1,147 ,144 7,987 *** 
 

x6 <--- LK ,954 ,131 7,307 *** 
 

x5 <--- LK 1,066 ,141 7,541 *** 
 

x4 <--- LK ,753 ,137 5,503 *** 
 



 

 

 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

x3 <--- LK ,837 ,128 6,519 *** 
 

x2 <--- LK 1,193 ,162 7,353 *** 
 

 

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

   
Estimate 

x9 <--- LK ,715 

x8 <--- LK ,790 

x7 <--- LK ,780 

x6 <--- LK ,712 

x5 <--- LK ,735 

x4 <--- LK ,534 

x3 <--- LK ,634 

x2 <--- LK ,716 

Variances: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

LK 
  

,277 ,064 4,318 *** 
 

e9 
  

,265 ,039 6,765 *** 
 

e8 
  

,230 ,037 6,203 *** 
 

e7 
  

,234 ,037 6,295 *** 
 

e6 
  

,246 ,036 6,781 *** 
 

e5 
  

,268 ,040 6,644 *** 
 

e4 
  

,393 ,053 7,353 *** 
 

e3 
  

,289 ,041 7,106 *** 
 

e2 
  

,374 ,055 6,756 *** 
 

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

   
Estimate 

x2 
  

,513 

x3 
  

,402 

x4 
  

,286 

x5 
  

,540 

x6 
  

,506 

x7 
  

,609 

x8 
  

,623 

x9 
  

,511 



 

 

 

Model Fit Summary 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 16 57,885 20 ,000 2,894 

Saturated model 36 ,000 0 
  

Independence model 8 465,200 28 ,000 16,614 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model ,032 ,899 ,819 ,500 

Saturated model ,000 1,000 
  

Independence model ,258 ,362 ,180 ,281 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model ,876 ,826 ,915 ,879 ,913 

Saturated model 1,000 
 

1,000 
 

1,000 

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

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model ,714 ,625 ,652 

Saturated model ,000 ,000 ,000 

Independence model 1,000 ,000 ,000 

NCP 

Model NCP LO 90 HI 90 

Default model 37,885 18,833 64,573 

Saturated model ,000 ,000 ,000 

Independence model 437,200 370,995 510,838 

FMIN 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model ,486 ,318 ,158 ,543 

Saturated model ,000 ,000 ,000 ,000 

Independence model 3,909 3,674 3,118 4,293 



 

 

 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model ,126 ,089 ,165 ,001 

Independence model ,362 ,334 ,392 ,000 

AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 89,885 92,503 134,485 150,485 

Saturated model 72,000 77,891 172,350 208,350 

Independence model 481,200 482,509 503,500 511,500 

ECVI 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Default model ,755 ,595 ,980 ,777 

Saturated model ,605 ,605 ,605 ,655 

Independence model 4,044 3,487 4,663 4,055 

HOELTER 

Model 
HOELTER 

.05 

HOELTER 

.01 

Default model 65 78 

Independence model 11 13 

 

  



 

 

 

MEASUREMENT MODEL_EXOGEN - 2 

 

 

MEASUREMENT MODEL_ENDOGEN – 1 

 

 

  



 

 

 

STRUCTURAL MODEL 

 

 

Notes for Group (Group number 1) 

The model is recursive. 

Sample size = 120 
 

Variable Summary (Group number 1) 

Your model contains the following variables (Group number 1) 

Observed, endogenous variables 

x9 

x8 

x7 

x6 

x5 

x2 

x26 

x27 
x28 

x13 



 

 

 

x12 

x11 

x10 

Unobserved, endogenous variables 

Kn 

Kp 

Unobserved, exogenous variables 

LK 

e9 

e8 

e7 

e6 

e5 

e2 

e26 

e27 

e28 

e13 

e12 

e11 

e10 

z1 

z2 

Variable counts (Group number 1) 

Number of variables in your model: 31 

Number of observed variables: 13 

Number of unobserved variables: 18 

Number of exogenous variables: 16 

Number of endogenous variables: 15 

 

Assessment of normality (Group number 1) 

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

x10 2,000 5,000 -,374 -1,672 -,490 -1,095 

x11 2,000 5,000 -,178 -,794 -,763 -1,707 

x12 2,000 5,000 ,114 ,509 -,940 -2,102 

x13 2,000 5,000 -,083 -,369 -,559 -1,251 

x28 1,000 5,000 -,588 -2,630 ,949 2,121 

x27 2,000 5,000 -,648 -2,896 ,539 1,206 

x26 2,000 5,000 -,521 -2,328 ,192 ,429 

x2 1,000 5,000 -,359 -1,605 -,620 -1,386 

x5 1,000 5,000 -,736 -3,291 ,686 1,534 



 

 

 

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

x6 1,000 5,000 -,749 -3,349 ,343 ,768 

x7 1,000 5,000 -,563 -2,518 ,039 ,088 

x8 1,000 5,000 -,595 -2,663 ,129 ,287 

x9 2,000 4,000 -,636 -2,843 -,915 -2,046 

Multivariate  
    

20,382 5,653 

 

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

Observation number Mahalanobis d-squared p1 p2 

101 38,047 ,000 ,033 

7 32,865 ,002 ,020 

28 26,556 ,014 ,247 

76 26,409 ,015 ,107 

56 25,273 ,021 ,113 

100 24,496 ,027 ,105 

57 23,670 ,034 ,120 

79 23,462 ,036 ,073 

102 23,414 ,037 ,034 

72 23,186 ,040 ,021 

23 22,423 ,049 ,035 

108 22,316 ,051 ,019 

107 22,303 ,051 ,008 

66 22,088 ,054 ,005 

80 21,235 ,068 ,017 

30 20,870 ,076 ,019 

71 20,598 ,081 ,017 

37 20,527 ,083 ,010 

38 20,102 ,093 ,015 

20 19,997 ,095 ,010 

5 19,995 ,095 ,005 

115 19,324 ,113 ,016 

24 18,929 ,125 ,025 

12 18,077 ,155 ,108 

42 17,961 ,159 ,091 

21 17,871 ,162 ,073 

87 17,473 ,179 ,115 

54 17,473 ,179 ,077 

95 17,395 ,182 ,061 

52 17,360 ,183 ,042 



 

 

 

Observation number Mahalanobis d-squared p1 p2 

51 17,326 ,185 ,029 

73 16,847 ,206 ,068 

22 16,704 ,213 ,065 

92 16,460 ,225 ,081 

6 16,346 ,231 ,073 

90 15,937 ,253 ,138 

39 15,450 ,280 ,275 

3 15,266 ,291 ,299 

10 14,641 ,330 ,583 

103 14,625 ,331 ,516 

9 14,437 ,344 ,554 

117 14,426 ,345 ,484 

41 14,200 ,360 ,549 

67 14,061 ,370 ,561 

11 14,005 ,373 ,521 

40 14,005 ,373 ,446 

118 13,927 ,379 ,421 

55 13,844 ,385 ,401 

83 13,792 ,389 ,362 

35 13,548 ,406 ,444 

106 13,515 ,409 ,393 

36 13,327 ,423 ,443 

70 13,174 ,434 ,472 

84 12,961 ,451 ,543 

26 12,772 ,466 ,598 

31 12,590 ,480 ,649 

74 12,424 ,493 ,688 

2 12,310 ,502 ,695 

47 12,162 ,514 ,722 

32 12,023 ,526 ,744 

81 11,977 ,530 ,712 

44 11,834 ,541 ,737 

25 11,739 ,549 ,734 

110 11,636 ,558 ,736 

82 11,297 ,586 ,859 

14 11,225 ,592 ,848 

77 11,224 ,592 ,801 

69 11,086 ,604 ,822 

63 11,003 ,611 ,814 

85 11,002 ,611 ,761 



 

 

 

Observation number Mahalanobis d-squared p1 p2 

48 10,747 ,632 ,844 

1 10,239 ,674 ,965 

91 10,196 ,678 ,956 

4 10,100 ,686 ,956 

27 10,038 ,691 ,950 

68 10,001 ,694 ,936 

60 9,910 ,701 ,934 

78 9,776 ,712 ,944 

33 9,667 ,721 ,946 

64 9,545 ,731 ,951 

113 9,455 ,738 ,950 

50 9,382 ,744 ,944 

89 9,318 ,748 ,936 

96 9,001 ,773 ,975 

49 8,962 ,776 ,967 

98 8,727 ,793 ,983 

13 8,687 ,796 ,977 

62 8,530 ,807 ,982 

8 8,328 ,822 ,989 

45 8,300 ,824 ,984 

114 8,104 ,837 ,990 

112 7,847 ,853 ,996 

53 7,616 ,868 ,998 

105 7,404 ,880 ,999 

16 7,228 ,890 ,999 

59 7,204 ,891 ,999 

34 7,136 ,895 ,999 

19 7,026 ,901 ,998 

104 6,780 ,913 ,999 

43 6,678 ,918 ,999 

 

 

  



 

 

 

Notes for Model (Default model) 

Computation of degrees of freedom (Default model) 

Number of distinct sample moments: 91 

Number of distinct parameters to be estimated: 29 

Degrees of freedom (91 - 29): 62 

Result (Default model) 

Minimum was achieved 

Chi-square = 110,914 

Degrees of freedom = 62 

Probability level = ,000 
 

 

Estimates (Group number 1 - Default model) 

Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) 

Maximum Likelihood Estimates 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

Kp <--- LK ,373 ,127 2,937 ,003 
 

Kn <--- LK ,152 ,077 1,977 ,048 
 

Kn <--- Kp ,323 ,111 2,918 ,004 
 

x9 <--- LK 1,000 
    

x8 <--- LK 1,253 ,158 7,930 *** 
 

x7 <--- LK 1,235 ,156 7,903 *** 
 

x6 <--- LK ,977 ,140 6,970 *** 
 

x5 <--- LK 1,086 ,152 7,143 *** 
 

x2 <--- LK 1,180 ,174 6,794 *** 
 

x26 <--- Kn 1,000 
    

x27 <--- Kn 1,615 ,433 3,726 *** 
 

x28 <--- Kn 1,845 ,494 3,731 *** 
 

x13 <--- Kp ,773 ,171 4,521 *** 
 

x12 <--- Kp ,922 ,180 5,133 *** 
 

x11 <--- Kp 1,031 ,193 5,342 *** 
 

x10 <--- Kp 1,000 
    

 



 

 

 

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

   
Estimate 

Kp <--- LK ,361 

Kn <--- LK ,255 

Kn <--- Kp ,559 

x9 <--- LK ,691 

x8 <--- LK ,816 

x7 <--- LK ,812 

x6 <--- LK ,705 

x5 <--- LK ,724 

x2 <--- LK ,685 

x26 <--- Kn ,418 

x27 <--- Kn ,709 

x28 <--- Kn ,717 

x13 <--- Kp ,540 

x12 <--- Kp ,651 

x11 <--- Kp ,705 

x10 <--- Kp ,623 

Variances: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

LK 
  

,259 ,063 4,113 *** 
 

z1 
  

,240 ,075 3,203 ,001 
 

z2 
  

,048 ,025 1,906 ,057 
 

e9 
  

,283 ,041 6,820 *** 
 

e8 
  

,204 ,036 5,748 *** 
 

e7 
  

,203 ,035 5,797 *** 
 

e6 
  

,250 ,037 6,750 *** 
 

e5 
  

,277 ,042 6,636 *** 
 

e2 
  

,407 ,059 6,850 *** 
 

e26 
  

,434 ,061 7,141 *** 
 

e27 
  

,238 ,050 4,779 *** 
 

e28 
  

,297 ,064 4,653 *** 
 

e13 
  

,402 ,060 6,712 *** 
 

e12 
  

,320 ,054 5,896 *** 
 

e11 
  

,297 ,056 5,265 *** 
 

e10 
  

,437 ,071 6,152 *** 
 

 

 



 

 

 

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

   
Estimate 

Kp 
  

,131 

Kn 
  

,480 

x10 
  

,388 

x11 
  

,497 

x12 
  

,423 

x13 
  

,291 

x28 
  

,514 

x27 
  

,502 

x26 
  

,175 

x2 
  

,470 

x5 
  

,524 

x6 
  

,497 

x7 
  

,660 

x8 
  

,666 

x9 
  

,478 

 

 

Model Fit Summary 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 28 53,328 38 ,051 1,403 

Saturated model 66 ,000 0 
  

Independence model 11 1169,168 55 ,000 21,258 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model ,020 ,954 ,920 ,549 

Saturated model ,000 1,000 
  

Independence model ,211 ,375 ,250 ,312 

 

  



 

 

 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model ,954 ,934 ,986 ,980 ,986 

Saturated model 1,000 
 

1,000 
 

1,000 

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

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model ,691 ,659 ,681 

Saturated model ,000 ,000 ,000 

Independence model 1,000 ,000 ,000 

NCP 

Model NCP LO 90 HI 90 

Default model 15,328 ,000 38,710 

Saturated model ,000 ,000 ,000 

Independence model 1114,168 1006,674 1229,063 

FMIN 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model ,268 ,077 ,000 ,195 

Saturated model ,000 ,000 ,000 ,000 

Independence model 5,875 5,599 5,059 6,176 

 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model ,045 ,000 ,072 ,590 

Independence model ,319 ,303 ,335 ,000 

AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 109,328 112,922 201,681 229,681 

Saturated model 132,000 140,471 349,689 415,689 

Independence model 1191,168 1192,580 1227,450 1238,450 

 



 

 

 

ECVI 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Default model ,549 ,472 ,667 ,567 

Saturated model ,663 ,663 ,663 ,706 

Independence model 5,986 5,446 6,563 5,993 

HOELTER 

Model 
HOELTER 

.05 

HOELTER 

.01 

Default model 200 229 

Independence model 13 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


