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Bab III 

Metode Penelitian 

 

Dalam suatu penelitian ilmiah metode penelitian 

merupakan hal yang sangat penting karena berhasil tidaknya 

suatu penelitian dalam upaya pengujian kebenaran suatu 

hipotesis tergantung kepada metode yang telah digunakan. 

Dalam penelitian ini akan digali pengaruh diversity 

management terhadap turnover intention dengan job 

satisfaction sebagai variabel intervening (studi pada 

Universitas Kristen Satya Wacana). 

 

3.1 . Jenis Data dan Jenis Penelitian 

Aktivitas penelitian tidak akan terlepas dari keberadaan 

data yang merupakan bahan baku informasi untuk 

memberikan gambaran spesifik mengenai obyek penelitian. 

Data penelitian dapat berasal dari berbagai sumber yang 

dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik selama 

kegiatan penelitian berlangsung. Sedangkan jenis data yang 

akan digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif.  
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Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

data primer dan sekunder. Data primer secara khusus 

dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan 

penelitian. Data ini diambil berdasarkan kuesioner yang 

dibagikan kepada responden. Adapun yang termasuk dalam 

data primer adalah identitas responden, tanggapan responden 

terhadap variabel-variabel penelitian. Data sekunder dalam 

penelitian ini dikumpulkan dari organisasi tempat obyek 

penelitian, literatur, jurnal, dan sumber-sumber lain yang 

mendukung penelitian ini. Data sekunder umumnya berupa 

bukti, catatan atau laporan historis yang tersusun dalam 

arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.  

Sedangkan jenis penelitian yang di gunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian Asosiatif yaitu merupakan 

penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan 

antara dua variabel atau lebih (Sugiono, 2004).  
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3.2. Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Menurut Sugiyono (2004) yang dimaksud dengan 

populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek 

atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi penelitian ini 

adalah Universitas Kristen Satya Wacana dengan total 

karyawan 831 orang (sumber dari BARA UKSW). 

3.2.2 Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadi 

wakil representatif yaitu benar-benar mencerminkan 

populasinya. Menurut Sugiyono (2004), sampel adalah bagian 

dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut. Sedangkan teknik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah Disproportional Stratified Random Sampling 

yaitu suatu cara pengambilan sampel secara acak tanpa 

memperhatikan besar kecilnya perimbangan yang terdapat 

pada lapisan dalam populasi. Adapun sampel yang dipakai 

ialah karyawan non akademik dan karyawan akademik UKSW. 
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3.3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan menyebarkan kuesioner kepada 

karyawan non akademik dan karyawan akademik UKSW 

dengan cara memberikan kuisioner pada setiap fakultas 

sesuai dengan karyawan yang bekerja di sana serta pada 

setiap bagian yang mendukung pada universitas ini, seperti 

BARA, bagian keamanan, bagian parkir, bagian promosi, 

carreer center dan bagian keuangan yang kemudian 

dikumpulkan dan diolah. Di mana kuesioner ini berisi 

pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan data tentang 

indikator-indikator dari faktor diversity management, turnover 

intention dan job satisfaction. Penelitian ini juga melakukan 

observasi pada UKSW untuk melihat adanya keragaman di 

dalam perusahaan ini dan juga dengan mempelajari berbagai 

literatur, makalah ilmiah dan berbagai sumber yang terkait 

dengan penelitian ini. 

Pertanyaan dalam kuesioner diuji dengan menggunakan 

skala Likert 1-5 hal ini untuk mendapatkan data yang bersifat 

internal dan diberi skor sebagai berikut : 
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a. Skala 1 menunjukan respon sangat tidak setuju 

b. Skala 2 menunjukan respon tidak setuju 

c. Skala 3 menunjukan respon tidak berpendapat 

d. Skala 4 menunjukan respon setuju 

e. Skala 5 menunjukan respon sangat setuju 

Untuk ketepatan pernyataan agar data yang terkumpul 

mengarah tepat pada model maka dilakukan uji reliabilitas 

dan uji validitas. 

 

3.4 Uji Validitas dan Reliabelitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau 

tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dinyatakan valid 

jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan 

sesuatu yang akan diukur untuk kuesioner tersebut (Ghozali, 

2006 dalam Syafrizal, 2011). Uji reliabilitas merupakan alat 

yang digunakan untuk mengukur kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner 

dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang 

terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu 

ke waktu (Ghozali, 2006 dalam Syafrizal, 2011). Metode yang 
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akan digunakan untuk melakukan uji validitas adalah dengan 

melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total 

skor konstruk atau variabel. Sementara untuk uji reliabilitas 

yang akan digunakan dalam penelitian ini, adalah dengan 

menggunakan program AMOS 19. Terdapat dua cara untuk 

menguji realibilitas yaitu dengan composite/constuct reliability 

dan variance extracted. Cut-off value dari constuct reliability 

adalah minimal 0.70 sedangkan cut-off value untuk variance 

extracted minimal 0.50. 

 

1.5 Satuan Analisis dan Satuan Pengamatan 

Satuan analisis adalah suatu keberadaan atau populasi 

yang tentangnya dibuat suatu kesimpulan atau kerampatan 

empirik (Ihallauw, 2003). Satuan analisis ini dilakukan oleh 

peneliti agar validitas dan reabilitas penelitian dapat terjaga 

(Sugiyono, 2004). Dalam penelitian ini satuan analisisnya 

berupa individu, yakni karyawan non akademik dan karyawan 

akademik UKSW dengan menggambarkan aktivitas yang 

mereka lakukan dalam keragaman manajemen dan kepuasan 

kerja di perusahaan tersebut.  
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Satuan pengamatan adalah kelompok atau individu dari 

mana sumber data diperoleh (Ihallauw, 2003). Berdasarkan 

pengertian tersebut dan sesuai dengan variabel penelitian 

yang telah ditetapkan, maka satuan pengamatan dalam 

penelitian ini adalah mereka yang menjadi karyawan non 

akademik dan karyawan akademik UKSW. 

 

3.6 Variabel Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dengan tiga variabel penelitian. 

Oleh karena itu bentuk hubungannya di dasarkan pada tiga 

variabel yaitu variabel independen (variabel bebas), variabel 

dependen (variabel terikat) dan variabel intervening. Variabel 

independent adalah variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen 

(Sugiono, 2004), dalam penelitian ini adalah diversity 

management. Variabel dependen adalah variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel 

independen (Sugiono, 2004), dalam penelitian ini adalah 

turnover intention. Variabel intervening adalah variabel yang 

secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel 
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dependen dan variabel independen menjadi hubungan yang 

tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur (Sugiono, 

2004), dalam penelitian ini adalah job satisfaction sebagai 

variabel intervening. 

3.6.1 Definisi Konsep Variabel Penelitian 

 Untuk memudahkan pemahaman tentang makna 

variabel yang digunakan dalam penelitian ini maka masing-

masing variabel didefinisikan secara konseptual sebagai 

berikut: 

Tabel 3.1 
Tabel variabel, Definisi konsep dan Indikator empirik 

 

Variabel Definisi Konsep Indikator Empirik 
Diversity 
management 

adalah merangkul berbagai 
jenis orang, yang berdiri 
untuk hal-hal yang berbeda 
dan mewakili budaya yang 
berbeda, generasi, ide, dan 
pemikiran 

Personality, Dimensi 
internal, Dimensi eksternal, 
dan Dimensi organisasi. 

Turnover 
intention 

kuatnya keinginan seseorang 
untuk melakukan turnover 
atau seberapa besar 
keinginan seseorang untuk 
keluar dari tempatnya 
bekerja. 

Sering berfikir keluar dari 
perusahaan, mungkin 
meninggalkan perusahaan, 
berencana  tetap  tinggal  di  
perusahaan, dan mungkin 
tidak mempunyai masa 
depan yang baik jika tetap 
bekerja di perusahaan ini. 

Job 
satisfaction 

Merupakan perasaan 
seseorang yang 
menyenangkan dan tidak 
menyenangkan terhadap 
pekerjaan. 

Kepuasan dengan gaji, 
Kepuasan dengan promosi, 
Kepuasan dengan rekan 
sekerja, Kepuasan dengan 
penyelia, dan Kepuasan 
dengan pekerjaan itu 
sendiri. 
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3.6.2 Definisi Operasional Variabel 

a) Diversity management, dengan adanya perbedaan yang 

ada di antara orang-orang dalam sebuah organisasi 

maka dapat menciptakan konflik diantara orang dalam 

pekerjaan, tetapi dapat juga memberikan keuntungan 

dari ide dan sudut pandang yang berbeda (Gardenswartz 

dan Rowe, 2009). 

Indikator-indikator yang diukur sebagai berikut : 

1. Personality 

2. Dimensi Internal 

3. Dimensi Eksternal 

4. Dimensi Organisasi 

Gambar 3.1 

Operasional Diversity Management 
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Keterangan: 

P    : Personality (extraversion, agreeableness, 

conscientiousness, neuoriticism, openness to 

experiences) 

INT : Dimensi Internal (usia, etnis, jenis kelamin, orientasi 

seksual, cacat tubuh) 

EKS : Dimensi Eksternal (status perkawinan, lokasi geografis, 

penghasilan, kebiasaan pribadi, kebiasaan rekreasi, 

agama, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, 

penampilan, status orang tua, kedudukan perkawinan) 

ORG : Dimensi Organisasi (tingkat fungsional, konten kerja, 

minat, departemen, durasi kerja, jenis pekerjaan, lokasi 

kerja) 

 

b) Kepuasan Kerja (Job Satisfaction) adalah sikap umum 

individu terhadap pekerjaannya atau sebagai serangkaian 

perasaan senang atau tidak senang dan emosi seorang 

pegawai atau pegawai yang berkenaan dengan pekerjaannya 

sehingga merupakan suatu penilaian pegawai terhadap 
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perasaan menyenangkan, positif atau tidak terhadap 

pekerjaannya (Robbins, 2003). 

Indikator-indikator yang diukur sebagai berikut : 

1. Kepuasan dengan gaji (Satisfaction with pay) 

2. Kepuasan dengan promosi (Satisfaction with promotion) 

3. Kepuasan dengan rekan sekerja (Satisfaction with co-

workers) 

4. Kepuasan dengan penyelia (Satisfaction with supervisor) 

5. Kepuasan dengan pekerjaan itu sendiri (Satisfaction work 

itself) 

Sumber: Celluci, Anthony J. dan David L. DeVries (1978) 

dalam Lhatifah (2008). 

Gambar 3.2 

Operasional Job Satisfaction 
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Keterangan : 

JS 1 : Kepuasan dengan gaji (Satisfaction with pay) 

JS 2 : Kepuasan dengan promosi (Satisfaction with promotion) 

JS 3 : Kepuasan dengan rekan sekerja (Satisfaction with co-

workers) 

JS 4 : Kepuasan dengan penyelia (Satisfaction with supervisor) 

JS 5 : Kepuasan dengan pekerjaan itu sendiri (Satisfaction 

work itself) 

 

c) Keinginan untuk Pindah (Turnover Intention) dalam 

penelitian ini didefinisikan sebagai keinginan seseorang 

untuk keluar dari perusahaan. Indikator-indikator yang 

diukur sebagai berikut : 

1. Sering berfikir keluar dari perusahaan sekarang 

2. Mungkin meninggalkan perusahaan tahun depan 

3. Berencana tetap tinggal di perusahaan ini 

4. Mungkin tidak mempunyai masa depan yang baik jika tetap 

bekerja di perusahaan ini 

Sumber: Chen dan Francesco (2000)  dalam Suhanto (2009). 
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Gambar 3.3 

Operasional Turnover Intentions 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

TI 1 : Sering berfikir keluar dari perusahaan sekarang 

TI 2 : Mungkin meninggalkan perusahaan tahun depan 

TI 3 : Berencana tetap tinggal di perusahaan ini 

TI 4 : Mungkin tidak mempunyai masa depan yang baik jika 

tetap bekerja di perusahaan ini 

 

3.7 Teknik analisis 

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan alat 

analisis SEM dimana untuk menggunakan alat ini diperlukan 

bantuan program AMOS 19. Alasan penggunaan SEM karena 

alat ini mampu menganalisis multivariate secara bersamaan 

sedangkan tujuan pengunaan teknik multivariate adalah 

untuk memperluas kemampuan dalam menerangkan 
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penelitian dan juga mencapai efisiensi stastistik dengan 

keunggulan yang dimiliki SEM yaitu: 

a.Mempunyai metode yang jelas tentang hubungan antar 

multi relationships secara simultan dengan cepat 

b.Mempunyai kemampuan untuk mengestimasi hubungan 

secara komprehensif yang membuat peralihan dari 

exploratory ke explanatory, Hair (1995) dalam Ferdinand 

(2002). 

Alat analisis SEM yang digunakan untuk menguji data dan 

model penelitian terdiri dari beberapa pengujian yaitu: 

a. Pengujian data 

Uji normalitas Univariat dan Multivariat : untuk menguji 

apakah data penelitian bersifat normal secara unvariat dan 

multivariat  

Uji Outliers: untuk menguji apakah data penelitian terdapat 

data ekstrim 

Uji Korelasi/Kovarians: untuk menguji apakah terdapat 

multikolienaritas atau singularitas pada masing-masing 

variabel 

b. Pengujian model penelitian 



15 

 

Model pengukuran (measurement model): variabel-variabel 

penelitian akan diuji undimensionalitasnya dalam 

membentuk suatu laten variabel. 

Model struktural (Structural model): model penelitian akan 

diukur hubungan sebab akibat yang terjadi melalui 

pengujian goodness of fit serta beberapa justifikasi yang 

terdapat pada model. Adapun untuk pengembangan model 

SEM yang lengkap perlu langkah sebagai berikut : 

1. Pengembangan model teoritis 

Langkah pertama yang harus dilakukan dalam 

mengembangkan sebuah model penelitian dilakukan 

dengan mencari dukungan teori yang kuat melalui 

serangkaian eksplorasi ilmiah melalui telaah pustaka guna 

mendapatkan justifikasi atas model teoritis yang akan 

dikembangkan. Karena tanpa dasar teori yang kuat, SEM 

tidak dapat digunakan. SEM digunakan untuk menguji 

kausalitas yang ada teorinya dan bukan untuk membentuk 

teori kausalitas. Hal ini disebabkan karena SEM tidak 

digunakan untuk menghasilkan sebuah model, tetapi 

digunakan untuk mengkorfimasi model teoritis tersebut 
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melalui data empirik Oleh karenanya pengembangan 

sebuah teori yang berjustifikasi ilmiah merupakan syarat 

utama menggunakan pemodelan SEM (Ferdinand, 2002). 

2. Pengembangan Diagram Alur (Path Diagram) 

Pada langkah kedua, model teoritis yang telah dibangun 

pada langkah pertama akan digambarkan dalam sebuah 

diagram alur, yang akan mempermudah untuk melihat 

hubungan-hubungan kausalitas yang ingin diuji. Dalam 

diagram alur, hubungan antar konstruk akan dinyatakan 

melalui anak panah. Anak panah yang lurus menunjukkan 

korelasi antar konstruk. Konstruk yang dibangun dalam 

diagram alur dapat dibedakan dalam dua kelompok, yaitu : 

a. Konstruk Eksogen (Exogenous Constructs), yang dikenal 

juga sebagai source variables atau independent variables 

yang tidak diprediksi oleh variabel yang lain dalam 

model. Konstruk eksogen adalah konstruk yang dituju 

oleh garis dengan satu ujung panah. 

b. Konstruk Endogen (Endogenous Construct), yang 

merupakan faktor-faktor yang diprediksi oleh satu atau 

beberapa konstruk. Konstruk endogen dapat 
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memprediksi satu atau beberapa konstruk endogen 

lainnya, tetapi konstruk eksogen hanya dapat 

berhubungan kausal dengan konstruk endogen, adapun 

pengembangan diagram alur dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini: 
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Gambar 3.4 
PATH DIAGRAM 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

  
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

Sumber: data primer yang diolah, 2014 
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1. Konversi Diagram Alur ke dalam Persamaan 

Setelah model teoritis dikembangkan dan digambarkan 

dalam sebuah diagram alur, peneliti dapat mulai 

mengkonversi spesifikasi model tersebut kedalam 

rangkaian persamaan. Untuk tahap ini persamaan yang 

dibangun dari diagram alur terdiri dari beberapa hal yaitu: 

a. Persamaan struktural (Structural Equations) yang 

dirumuskan untuk menyatakan hubungan kausalitas 

antar berbagai konstruk yang pada dasarnya disusun 

dengan pedoman sebagai berikut: Variabel endogen = 

variabel eksogen+variabel eksogen+error 

b. Persamaan spesifikasi model pengukuran (Measurement 

Model). Pada spesifikasi itu peneliti menentukan variabel 

mana mengukur konstruk mana, serta menentukan 

serangkaian matriks yang menunjukkan korelasi yang 

dihipotesakan antar variabel. Adapun dalam penelitian ini 

yang merupakan variabel endogen adalah diversity 

management dan turnover intention sedang yang menjadi 

variabel eksogen adalah job satisfaction. 
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2. Memilih Matrik Input dan Estimasi Model 

SEM mula-mula dikembangkan sebagai alat analisis 

yang berbasis pada kovarians. Penggunaan matrik 

kovarians karena dapat menunjukkan perbandingan yang 

valid antara populasi yang berbeda atau sampel yang 

berbeda, dimana hal yang sama tidak dapat dilakukan oleh 

korelasi. Pemakaian matrik kovarians lebih banyak 

digunakan pada penelitian mengenai hubungan, 

dikarenakan standard error dari berbagai penelitian 

menunjukkan angka yang kurang akurat apabila matrik 

korelasi digunakan sebagai input (Ferdinand, 2002). Pada 

penelitian ini matrik input-nya adalah matrik kovarian yang 

ukuran sampel minimalnya adalah 205 responden. SEM 

hanya menggunakan matrik varians/kovarians atau 

matriks korelasi sebagai data input untuk keseluruhan 

estimasi yang dilakukannya. Hair (1996) dalam Ferdinand 

(2002), menemukan bahwa ukuran sampel yang sesuai 

adalah antara 100-200. Sedangkan untuk ukuran sampel 

minimum adalah sebanyak 5 estimasi parameter. Bila 
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estimated parameternya berjumlah 41, maka jumlah 

sampel minimum adalah 205. 

3. Kemungkinan Munculnya Masalah Identifikasi 

Problem identifikasi pada prinsipnya adalah problem 

mengenai ketidakmampuan dari model yang dikembangkan 

untuk menghasilkan estimasi yang unik. Masalah 

identifikasi dapat diketahui dengan melakukan langkah-

langkah sebagai berikut (Ferdinand, 2002): 

a. Dengan starting value yang berbeda dilakukan estimasi 

model berulang kali. Apabila model tidak dapat 

konvergen pada titik yang sama setiap kali estimasi 

dilakukan maka ada indikasi telah terjadi masalah 

indentifikasi. 

b. Model diestimasi dan angka koefisien dari salah satu 

variabel dicatat. Koefisien tersebut ditentukan sebagai 

sesuatu yang fix pada variabel itu kemudian dilakukan 

estimasi ulang. Apabila overall fit index berubah total 

dan jauh berbeda dari sebelumnya, maka dapat diduga 

adanya masalah identifikasi. 
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4. Evaluasi Kriteria Goodness-of-fit 

Pada langkah ini kesesuaian model dievaluasi, 

dilakukan pengujian terhadap berbagai kriteria goodness of 

fit. Hal pertama yang dilakukan adalah bahwa data yang 

digunakan harus memenuhi asumsi-asumsi SEM 

(Ferdinand, 2002), yaitu: 

1. Ukuran sampel minimum adalah 205 yang diperoleh dari 

perhitungan observasi untuk parameter yang diestimasi. 

2. Sebaran data harus dianalisis untuk melihat apakah 

memenuhi asumsi normalitas. Pengujian normalitas 

melalui gambar histogram data. Dan untuk menguji 

linearitas melalui scatterplots dari data melalui pemilihan 

pasangan data dan dilihat pola penyebarannya untuk 

menduga ada tidaknya Linearitas. 

3. Outliers, adalah observasi dengan nilai-nilai ekstrim baik 

secara univariat maupun multivariate yang muncul karena 

kombinasi karakteristik unik yang dimilikinya dan terlihat 

sangat jauh berbeda dari observasi lainnya. Kemudian 

outliers diketahui melalui empat kategori: 
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a. Outliers muncul dikarenakan kesalahan prosedur 

seperti kesalahan dalam entry data ataupun karena 

kesalahan mengkoding data. 

b. Outliers muncul karena keadaan khusus yang 

memungkinkan profil data yang dimiliki lebih dari yang 

lain. Tetapi demikian terdapat penjelasan mengenai 

penyebab timbulnya nilai ekstrim tersebut. 

c. Outliers muncul tanpa alasan tetapi diketahui 

penyebabnya atau tidak ada penjelasan mengenai 

sebab-sebab kemunculan nilai ekstrim tersebut. 

d. Outliers muncul dalam range nilai yang ada, tetapi 

apabila dikombinasikan dengan variabel yang lainnya, 

memunculkan kombinasi yang tidak lazim atau sangat 

ekstrim, dan hal ini disebut dengan multivariate outliers. 

4. Mendeteksi kemunculan multikolinearitas atau 

singularitas dari determinan matrik kovarian. Nilai 

determinan matriks kovarians yang sangat kecil 

memberikan indikasi adanya problem multikolinearitas 

atau singularitas. Sehingga hal yang perlu dilakukan 
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adalah mengeluarkan variable yang menyebabkan hal 

tersebut. 

 

Setelah asumsi-asumsi SEM dilihat, hal berikutnya adalah 

menentukan kriteria yang akan kita gunakan untuk 

mengevaluasi model dan pengaruh-pengaruh yang 

ditampilkan dalam model. Adapun Model yang mempunyai 

tingkat kebaikan model (goodness) adalah model yang 

signifikan berdasarkan beberapa pengukuran yaitu : 

- Chi - Square 

Sebuah model dianggap baik atau memuaskan apabila 

memiliki nilai chi-square yang rendah. Semakin kecil nilai chi-

square semakin baik model tersebut dan dapat diterima 

berdasarkan probabilitas dengan cut off value sebesar p > 

0,005 atau p > 0,10 (Hulland et al, 1996 dalam Ferdinand, 

2002). 

- RMSEA (The root mean square error of approximation) 

Nilai RMSEA menunjukan goodness of fit yang dapat 

diharapkan bila model diestimasi dalam populasi (Hair et al, 

1995 dalam Ferdinand, 2002). Nilai RMSEA yang lebih kecil 
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atau sama dengan 0,08 merupakan indek untuk dapat 

diterimanya model yang menunjukan sebuah close fit dari 

model itu berdasarkan degrees of freedom (Browne, 1993 

dalam Ferdinand, 2002). 

- GFI (Goodness of fit index) 

GFI adalah sebuah ukuran non statistikal yang mempunyai 

rentang nilai antara 0 (poor fit) sampai dengan 1,0 (perfect fit). 

Nilai yang tinggi dalam indek ini menunjukan sebuah better 

fit, Indek kesesuaian ini akan menghitung proporsi tertimbang 

dari varians dalam matriks kovarians sampel yang dijelaskan 

oleh matriks kovarians populasi yang terestimasi (Tanaka & 

Huba, 1989 dalam Ferdinand, 2002). 

- AGFI (Adjusted Goodness of Fit Indek) 

AGFI adalah tingkat penerimaan yang disarankan apabila 

AGFI mempunyai nilai yang sama dengan atau lebih besar 

dari 0.90 (Ferdinand, 2002). 

- CMIN / DF (Minimum Discrepancy Function) 

Nilai CMIN/DF adalah statistik chi square (X2) dibagi dengan 

degree of freedom-nya sehingga disebut juga dengan chi square 

(X2) relatif. Nilai chi square kurang dari 2,0 atau bahkan 
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kurang dari 3,0 adalah indikasi dari acceptable fit antara 

model dan data. 

- TLI (Tucker Lewis Indek) 

TLI adalah merupakan sebuah alternatif incremental fit indek 

yang membandingkan sebuah model yang diuji terhadap 

sebuah baseline model. Nilai yang direkomendasikan sebagai 

acuan untuk diterimaanya sebuah model adalah penerimaan ≥ 

0.95 (Hair dkk, 1995 dalam  Ferdinand, 2002) dan nilai yang 

sangat mendekati 1 menunjukan model yang semakin baik. 

- CFI (Comparative Fit Indek) 

Besaran indek ini adalah pada rentang nilai 0-1 dimana 

semakin mendekati 1 menandakan tingkat fit yang paling 

tinggi (Arbuckle, 1997 dalam Ferdinand, 2002) nilai yang 

direkomendasikan adalah CFI ≥ 0,95 

5. Interpretasi dan Modifikasi Model 

Langkah terakhir adalah menginterpretasikan model 

dan memodifikasikan model bagi model-model yang tidak 

memenuhi syarat pengujian yang dilakukan. Perlunya 

melakukan modifikasi terhadap sebuah model dapat dilihat 

dari jumlah residual yang dihasilkan model tersebut. 
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Modifikasi sebuah model perlu dipertimbangkan bila jumlah 

residual lebih besar dari 5% dari semua residual yang 

dihasilkan model lebih besar dari 2.58, maka cara untuk 

memodifikasi adalah dengan menambah sebuah alur baru 

terhadap model yang diestimasi itu (Hair 1995, dalam 

Ferdinand, 2002). Modifikasi dapat dilakukan dengan 

menggunakan bantuan indeks modifikasi. Sedangkan 

menurut pendapat Santoso (2011), model bisa dianggap fit jika 

default model indeksnya berada di antara saturated model dan 

independence model. 


