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BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

Pada bab IV ini disajikan gambaran data penelitian yang 

diperoleh dari hasil jawaban reponden, proses pengolahan 

data dan analisis hasil pengolahan data tersebut. Hasil 

pengolahan data selanjutnya akan digunakan sebagai dasar 

untuk analisis dan menjawab hipotesis penelitian yang 

diajukan. 

Analisis data diskriptif digunakan untuk 

menggambarkan kondisi jawaban responden untuk masing-

masing variabel. Kuesioner yang disebarkan responden 

sebanyak 400 kuesioner. Kuesioner yang kembali dan 

memenuhi kriteria sampel sebanyak 205 kuesioner. Hasil 

jawaban dari kuesioner tersebut selanjutnya digunakan untuk 

mendapatkan tendensi jawaban responden mengenai kondisi 

masing-masing variabel penelitian. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Structural Equation Modeling (SEM) dengan terlebih 

dahulu melakukan pengujian terhadap dimensi-dimensinya 
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dengan confirmatory factor analysis. Evaluasi terhadap model 

SEM juga akan dianalisis mendapatkan dan mengevaluasi 

kecocokan model yang diajukan. Setelah diketahui semua 

hasil pengolahan data, selanjutnya akan dibahas dan yang 

terakhir adalah menarik kesimpulan yang didasarkan pada 

hasil analisis hasil tersebut. 

 

4.1 Gambaran Objek Penelitian UKSW Salatiga 

  Penelitian ini dilakukan pada UKSW semula lahir 

dengan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Guru Kristen 

Indonesia (PTPG-KI). Diresmikan pada tanggal 30 November 

1956 dengan lima jurusan, yaitu Pendidikan, Sejarah, Bahasa 

Inggris, Hukum, dan Ekonomi. PTPG-KI Satya Wacana 

berubah menjadi FKIP-KI pada tanggal 17 Juli 1959. 

Kemudian pada tanggal 5 Desember 1959 diresmikan menjadi 

Universitas Kristen Satya Wacana dengan kehadiran Fakultas 

Ekonomi dan Fakultas Hukum yang kemudian diikuti dengan 

pembukaan beberapa Fakultas dan Program Studi baru. Pada 

tanggal 29 maret 1977, berdasarkan persetujuan menteri 

pendidikan dan kebudayaan, IKIP kristen satya wacana secara 



3 

 

kelembagaan diintregasikan kembali ke dalam Universitas 

sebagai salah satu fakultas, menjadi FKIP-UKSW. Sejak saat 

itu, kembali yang ada hanyalah satu lembaga saja, yaitu 

Universitas Kristen Satya Wacana. 

  Kebijakan UKSW dalam mengelola keragaman tercermin 

dalam visi univertas, yaitu menjadi univertas scientiarum dan 

magistorum et scolarium, dalam keragaman pengembangan 

program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta 

publikasi karya-karya ilmiah di lingkungan perguruan tinggi 

terjadi dalam bentuk keragaman kemampuan individu dosen, 

keragaman kemampuan institusi perguruan tinggi, dan 

keragaman dari sisi regionalisasi dan bahkan keragaman 

dalam membangun budaya serta melaksanakan pengabdian 

kepada masyarakat, dan bekerja sama dalam berbagai agama, 

ras, usia, jabatan pekerjaan, tingkat pendidikan, jenis kelamin 

untuk bekerja samadalam pembentukan creative minority. 

 

1.2 Data dan Deskriptif Responden 

Data deskriptif ini menguraikan berbagai kondisi 

responden yang ditampilkan secara statistik dan memberikan 
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informasi secara sederhana keadaan responden yang dijadikan 

obyek penelitian yang terdiri dari seluruh karyawan non 

akademik dan karyawan akademik UKSW. Sedang data 

diperoleh dengan menyebar kuesioner sebanyak 400 secara 

hard copy kepada responden UKSW yaitu karyawan non 

akademik dan karyawan akademik dan data yang kembali 

sebanyak 205 responden. Berikut data diskriptif identitas 

responden yang menunjukan jenis kelamin, usia, masa kerja, 

tingkat pendidikan, jabatan pekerjaan, status perkawinan dan 

agama. 

4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Pada tabel 4.1 dapat diketahui proporsi responden 

berdasarkan jenis kelamin UKSW adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Responden Presentasi (%) 
Laki-laki 133 64.87% 
Wanita 72 35.13% 
Total  205 100% 

      Sumber: diolah, 2014 

 

Berdasarkan pada Tabel 4.1 dari 205 orang responden 

dalam penelitian ini menjelaskan jenis kelamin pria dan 

wanita dengan presentasi yaitu 64.87% dan 35.13%. Secara 
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keseluruhan responden berdasarkan jenis kelamin pada 

UKSW, jenis kelamin laki-laki jumlahnya lebih banyak dari 

pada jenis kelamin wanita. 

 

4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Pada tabel 4.2 dapat diketahui proporsi responden 

berdasarkan usia UKSW adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Usia (tahun) Jumlah Responden Presentasi (%) 
21 - 30 48 23.42% 
31 - 40 72 35.12% 
41 - 50 46 22.43% 
> 51 39 19.03% 
Total  205 100% 

      Sumber: diolah, 2014 

 

Dari Tabel 4.2 dapat dijelaskan deskripsi responden 

yang telah menggambarkan identitas presentasinya yaitu usia, 

21-30 tahun, 31-40 tahun, 41-50 tahun, dan >51 tahun 

dengan prosentasi yaitu 23.42%, 35.12%, 22.43%, dan 

19.03%. Secara keseluruhan persebaran responden 

berdasarkan usia pada UKSW telah merata, meskipun pada 

usia 31-40 tahun jumlahnya lebih banyak, ini berarti sebagian 

responden tergolong berpengalaman dan di harapkan memiliki 
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pandangan yang luas tentang keragaman manajemen yang 

lebih tinggi. 

 

4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja 

Pada tabel 4.3 dapat diketahui proporsi responden 

berdasarkan masa kerja UKSW adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja 

Masa Kerja (tahun) Jumlah Responden Presentasi (%) 
0 - 5 73 35.60% 
6 - 10 43 20.98% 
11 - 15 34 16.59% 
>16 55 26.83% 
Total  205 100% 

       Sumber: diolah, 2014 

 

Berdasarkan Tabel 4.3 menjelaskan deskripsi responden 

yang telah menggambarkan identitas presentasinya yaitu 

masa kerja, yang berturut-turut dikelompokan menjadi 0-5 

tahun, 6-10 tahun, 10-55 tahun, dan ≥ 16 tahun dengan 

prosentasi yaitu 35.60%, 20.98%, 16.59% dan 26.83%. Secara 

keseluruhan persebaran responden berdasarkan masa kerja 

pada UKSW pada masa kerja 0-5 tahun jumlahnya lebih 

banyak, hal ini dikarenakan banyaknya karyawan maupun 

dosen usia produktif di dalam organisasi ini. 
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4.2.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat 

Pendidikan 

Pada tabel 4.4 dapat diketahui proporsi responden 

berdasarkan tingkat pendidikan UKSW adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Tingkat Pendidikan Jumlah Responden Presentasi (%) 
SMP 3 1.46% 
SMA, SMK atau STM 76 37.08% 
D1 – D4 21 10.25% 
S1 53 25.85% 
> S2 52 25.36% 
Total  205 100% 

    Sumber: diolah, 2014 

 

Dari Tabel 4.4 diatas dapat diperoleh deskripsi 

responden yaitu tingkat pendidikan, yang berturut-turut 

adalah SMP, SMA/SMK/STM, D1-D4, S1 dan >S2 dengan 

presentasi yaitu 1.46%, 37.08%, 10.25%, 25.85%, dan 

25.36%. Secara keseluruhan persebaran responden 

berdasarkan tingkat pendidikan pada UKSW, jumlahnya lebih 

banyak pada tingkat pendidikan SMA dan setaranya. 
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4.2.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan 

Pekerjaan 

Pada tabel 4.4 dapat diketahui proporsi responden 

berdasarkan jabatan pekerjaan UKSW adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan Pekerjaan 

Jabatan Pekerjaan Jumlah Responden Presentasi (%) 
Non akademik 125 60.98% 
akademik 50 24.38% 
Lain-lain 30 14.64% 
Total  205 100 % 
Sumber: diolah, 2014 

 

Berdasarkan Tabel 4.5 menjelaskan deskripsi responden 

yang telah menggambarkan identitas presentasinya yaitu 

jabatan pekerjaan, yang berturut-turut adalah  dengan 

presentasi yaitu 60.98%,  24.38%, dan 14.64%. Keseluruhan 

persebaran responden terbesar berdasarkan pekerjaan di 

UKSW, adalah jabatan pekerjaan non akademik. 

 

4.2.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Status 

Perkawinan 

Pada tabel 4.6 dapat diketahui proporsi responden 

berdasarkan status perkawinan UKSW adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Status Perkawinan 

Status Perkawinan Jumlah Responden Presentasi (%) 
Belum Menikah  55 26.83% 
Menikah 147 71.71% 
Janda/Duda 3 1.46% 
Total  205 100% 
Sumber: diolah, 2014 

 

Dari Tabel 4.6 menjelaskan deskripsi responden yang 

telah menggambarkan identitas status perkawinan yaitu, 

belum menikah, menikah dan Janda/Duda dengan prosentasi 

yaitu 26.83% , 71.71% dan 1.46%. Secara keseluruhan 

responden berdasarkan status perkawinan pada UKSW yang 

menikah jumlahnya lebih banyak, karena mereka rata-rata 

dalam usia matang. 

 

4.2.7 Karakteristik Responden Berdasarkan Agama 

Pada tabel 4.7 dapat diketahui proporsi responden 

berdasarkan agama pada UKSW adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.7 Karakteristik Responden Berdasarkan Agama 

Status Perkawinan Jumlah Responden Presentasi (%) 
Islam  12 5.86% 
Kristen  156 76.10% 
Khatolik  33 16.09% 
Budha  0 0% 
Hindu  0 0% 
Lain - lain 4 1.95% 
Total  205 100% 

   Sumber: diolah, 2014 
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Berdasarkan Tabel 4.7 menjelaskan deskripsi responden 

yang telah menggambarkan identitas agama yaitu, Islam, 

Kristen, Katholik, Budha, Hindu dan Lain-lain yaitu 5.86%, 

76.10%, 16.09%, 0%, 0% dan 1.95%. Secara keseluruhan 

persebaran responden berdasarkan agama pada UKSW yang 

beragama kristen jumlahnya lebih banyak, hal ini di 

karenakan karena UKSW adalah yayasan pendidikan Kristen. 

 

4.2.8 Karakteristik Responden Berdasarkan Suku 

Pada tabel 4.8 dapat diketahui proporsi responden 

berdasarkan suku UKSW adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.8 Karakteristik Responden Berdasarkan Suku 

Suku Jumlah responden Presentasi (%) 
Alor 4 1.95% 
Ambon 2 0.97% 
Bugis 1 0.48% 
Jawa 162 79.06% 
nias 1 0.48% 
Manado 1 0.48% 
Rote 2 0.97% 
Tionghoa 5 2.44% 
Lain-lain 27 13.17% 
Total 205 100% 

Sumber: diolah, 2014 
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Berdasarkan Tabel 4.8 menjelaskan deskripsi responden 

yang telah menggambarkan identitas suku yaitu, Alor, Ambon, 

Bugis, Jawa, nias, Manado, Rote, Tionghoa dan Lain-lain yaitu 

1.95%, 0.97%, 0.48%, 79.06%, 0.48%, 0.48%, 0.97%, 2.44% 

dan 13.17%. Secara keseluruhan persebaran responden 

berdasarkan suku pada UKSW yaitu yang bersuku jawa 

jumlahnya lebih banyak, hal ini di karenakan karena UKSW 

berada di pulau jawa, provinsi jawa tengah. 

 

4.3 Proses dan Hasil Analisis Data 

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian 

ini menerapkan analisis dengan SEM sebagai upaya pengujian 

hipotesis. Model teoritis dalam penelitian ini telah 

digambarkan pada bab II dimana model penelitian tersebut 

terdiri dari 41 indikator untuk menguji adanya hubungan 

kausalitas antara variabel-variabel yang dihipotesiskan. 

Dalam analisis SEM terdapat dua metode penggunaan 

jenis matrik data input yang digunakan yaitu matrik 

varians/kovarians dan matriks korelasi. Analisis ini akan 

menggunakan input matriks kovarians untuk estimasi 

selanjutnya. Pemilihan input dengan matriks kovarian adalah 
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karena matriks kovarian memiliki keuntungan dalam 

memberikan perbandingan yang valid antar populasi atau 

sampel yang berbeda, yang kadang tidak memungkinkan jika 

menggunakan model matriks korelasi. 

Masalah yang mungkin muncul adalah masalah 

mengenai ketidakmampuan model yang dikembangkan untuk 

menghasilkan estimasi yang unik. Gejala-gejala masalah 

identifikasi antara lain : 

1. Standar error untuk satu atau beberapa koefisien adalah 

sangat besar. 

2. Program tidak mampu menghasilkan matrik informasi yang 

seharusnya disajikan. 

3. Muncul angka-angka yang ekstrim seperti adanya varians 

error yang negatif. 

4. Muncul korelasi yang sangat tinggi antar koefisien estimasi 

yang didapat, misalnya, lebih dari 0.9, (Ferdinand, 2002). 

Apabila masalah-masalah tersebut muncul dalam 

analisis SEM, maka mengindikasikan bahwa data penelitian 

tidak mendukung model struktural yang dibentuk. Dengan 

demikian model perlu di revisi dengan mengembangkan teori 
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yang ada untuk membentuk model yang baru. Teknik estimasi 

yang akan digunakan dalam perhitungan SEM adalah dengan 

menggunakan maximum likelihood. Namun sebelum 

membentuk suatu full model SEM, terlebih dahulu akan 

dilakukan pengujian terhadap faktor-faktor yang membentuk 

masing-masing variabel. Pengujian akan dilakukan dengan 

menggunakan model confirmatory factor analysis. Kecocokan 

model (goodness of fit), untuk confirmatory factor analysis juga 

akan diuji. Dengan program AMOS, ukuran-ukuran goodness 

of fit tersebut akan nampak dalam outputnya. Selanjutnya 

kesimpulan atas kecocokan model yang dibangun akan dapat 

dilihat dari hasil ukuran-ukuran goodness of fit yang 

diperoleh. Pengujian goodness of fit terlebih dahulu dilakukan 

terhadap model confirmatory factor analysis. Berikut ini 

merupakan bentuk analisis goodness of fit tersebut 

(Ferdinand, 2002). 
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4.3.1 Analisis Faktor Konfirmatori (Confirmatory Faktor 

Analysis) 

Analisis faktor konfirmatori ini merupakan tahap 

pengukuran terhadap indikator yang membentuk variabel 

laten dalam model penelitian. Tujuan dari analisis faktor 

konfirmatori adalah untuk menguji unidimensionalitas dari 

dimensi-dimensi pembentuk masing-masing variabel laten. 

Hasil analisis faktor konfirmatori dari masing-masing model 

selanjutnya akan dibahas pada uraian berikut ini: 

1. Analisis Faktor Konfirmatori Konstruk Eksogen 

Personality 

Hasil pengolahan data untuk confirmatory factor 

analysis untuk konstruk eksogen disajikan pada Tabel 4.9 

dan Gambar 4.1. Ringkasan hasil confirmatory factor analysis 

tersebut dapat diringkas dalam tabel berikut ini: 

 
Tabel 4.9 Hasil Analisis Faktor Konfirmatori Konstruk Eksogen 

Personality 

Goodness of Fit 
Indeks 

Cut-off Value Hasil 
Analisis 

Evaluasi Model 

Chi-square (X2) Df = 5 31,084 Good  
Probability ≥ 0.05 0,000 Marginal 
RMSEA ≤ 0.08 0,160 Marginal 
GFI ≥ 0.90 0,940 Good  
AGFI ≥ 0.90 0,819 Marginal 
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CMIN/ DF ≤ 2.00 - Marginal 
TLI ≥ 0.95 0,273 Marginal 
CFI ≥ 0.95 0,636 Marginal 

 

 

Tabel 4.10 Regression Weight Konstruk Eksogen Personality 

   Estimat
e 

S.E.          
Std.estimate 

C.R. P Label 

P1 <--- P 1,000                       ,325    
P2 <--- P -1,930 ,730              -,376 -2,645 ,008 par_1 
P3 <--- P -1,815 ,671              -,398 -2,705 ,007 par_2 
P4 <--- P -3,013 1,082            -,635 -2,786 ,005 par_3 
P5 <--- P ,974 ,393               ,327                 2,482 ,013 par_4 

 

Gambar 4.1 

Analisis Faktor Konfirmatori Konstruk Eksogen Personality 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Berdasarkan Tabel 4.9, Tabel 4.10 dan Gambar 4.1 dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

a. Hasil analisis pengolahan data terlihat bahwa kedua 

konstruk yang digunakan untuk membentuk sebuah 

model penelitian pada proses analisis faktor 
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konfirmatori telah memenuhi kriteria goodness of fit 

yang telah ditetapkan. Sebagaimana dijelaskan pada 

Tabel 4.8 bahwa nilai probability pengujian goodness of 

fit menunjukkan nilai 0,000 dengan pengujian-

pengujian kelayakan model yang belum memenuhi 

syarat sebagai model yang baik. Dengan demikian 

kecocokan model yang diprediksikan dengan nilai-nilai 

pengamatan masih belum cukup memenuhi kecocokan 

modelnya. 

b. Nilai lambda atau faktor loading yang disyaratkan 

adalah harus lebih besar dari 0.40 (Ferdinand, 2002). 

Sebagaimana disebutkan pada gambar 4.1 masing-

masing nilai lamda sebesar 0.45, 1.20, 0.93, 0.71 dan 

0.42 dimana nilai lambda/faktor loading tersebut 

memiliki nilai di atas 0.40 maka dapat dikatakan bahwa 

indikator-indikator pembentuk variabel laten eksogen 

telah menunjukkan unidimensionalitas. Selanjutnya 

berdasarkan confirmatory factor analysis tersebut, model 

penelitian ini dapat digunakan untuk analisis 
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selanjutnya, sehingga tidak perlu dilakukan modifikasi 

atau penyesuaian. 

 

2. Analisis Faktor Konfirmatori Konstruk Eksogen Internal  

Hasil pengolahan data untuk confirmatory factor 

analysis untuk konstruk eksogen disajikan pada Tabel 4.11 

dan Gambar 4.2. Ringkasan hasil confirmatory factor analysis 

tersebut dapat diringkas dalam tabel berikut ini: 

 

Tabel 4.11 Hasil Analisis Faktor Konfirmatori Konstruk Eksogen 

Internal 

Goodness of Fit 
Indeks 

Cut-off Value Hasil 
Analisis 

Evaluasi Model 

Chi-square (X2) Df = 5 4,597 Good  
Probability ≥ 0.05 0,467 Good 
RMSEA ≤ 0.08 0,000 Good 
GFI ≥ 0.90 0,991 Good  
AGFI ≥ 0.90 0,904 Good  
CMIN/ DF ≤ 2.00 0,919 Good 
TLI ≥ 0.95 1,005 Good 
CFI ≥ 0.95 1,000 Good 
 

Tabel 4.12 Regression Weight Konstruk Eksogen Internal 

   Estimate S.E. C.R. P Label 
INT6 <--- INT 1,000     
INT4 <--- INT ,545 ,180 3,035 ,002 par_1 
INT3 <--- INT 1,682 ,276 6,104 *** par_2 
INT2 <--- INT 1,354 ,217 6,255 *** par_3 
INT1 <--- INT ,829 ,220 3,774 *** par_4 
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Gambar 4.2 

Analisis Faktor Konfirmatori Konstruk Eksogen Internal 

 
Berdasarkan Tabel 4.11, Tabel 4.12 dan Gambar 4.2 dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

a. Hasil analisis pengolahan data terlihat bahwa kedua 

konstruk yang digunakan untuk membentuk sebuah 

model penelitian pada proses analisis faktor 

konfirmatori telah memenuhi kriteria goodness of fit 

yang telah ditetapkan. Sebagaimana dijelaskan pada 

Tabel 4.11 bahwa nilai probability pengujian goodness of 

fit menunjukkan nilai 0,467 dengan pengujian-

pengujian kelayakan model yang telah memenuhi syarat 

sebagai model yang baik. Dengan demikian kecocokan 
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model yang diprediksikan dengan nilai-nilai pengamatan 

belum cukup memenuhi kecocokan modelnya. 

b. Nilai lambda atau faktor loading yang disyaratkan 

adalah harus lebih besar dari 0.40 (Ferdinand, 2002). 

Sebagaimana disebutkan pada gambar 4.2 masing-

masing nilai lamda sebesar 1.18, 0.40, 0.27, 0.89, dan 

0.54, dimana nilai lambda/faktor loading tersebut 

memiliki nilai rata-rata di atas 0.40 maka dapat 

dikatakan bahwa indikator-indikator pembentuk 

variabel laten eksogen telah menunjukkan 

unidimensionalitas. Selanjutnya berdasarkan 

confirmatory factor analysis tersebut, model penelitian 

ini dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. 

 

3. Analisis Faktor Konfirmatori Konstruk Eksogen 

Eksternal  

Hasil pengolahan data untuk confirmatory factor 

analysis untuk konstruk eksogen eksternal disajikan pada 

Tabel 4.13 dan Gambar 4.3. Ringkasan hasil confirmatory 
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factor analysis tersebut dapat diringkas dalam tabel berikut 

ini: 

Tabel 4.13 Hasil Analisis Faktor Konfirmatori Konstruk Eksogen 

Eksternal 

Goodness of Fit 
Indeks 

Cut-off Value Hasil 
Analisis 

Evaluasi Model 

Chi-square (X2) Df = 20 38,147 Good  
Probability ≥ 0.05 0,008 Marginal 
RMSEA ≤ 0.08 0,067 Good 
GFI ≥ 0.90 0,954 Good 
AGFI ≥ 0.90 0,918 Good 
CMIN/ DF ≤ 2.00 1,907 Good 
TLI ≥ 0.95 0,815 Marginal 
CFI ≥ 0.95  0,868 Marginal 
 

Tabel 4.14 Regression Weight Konstruk Eksogen Eksternal 

   Estimate S.E. C.R. P Label 
EKS10 <--- EKS 1,000     
EKS9 <--- EKS -2,620 ,855 -3,065 ,002 par_1 
EKS8 <--- EKS -2,400 ,782 -3,069 ,002 par_2 
EKS5 <--- EKS -2,552 ,820 -3,111 ,002 par_3 
EKS4 <--- EKS ,718 ,415 1,730 ,084 par_4 
EKS3 <--- EKS ,746 ,434 1,719 ,086 par_5 
EKS2 <--- EKS -2,072 ,747 -2,773 ,006 par_6 
EKS1 <--- EKS -1,678 ,618 -2,713 ,007 par_7 

Gambar 4.3 

Analisis Faktor Konfirmatori Konstruk Eksogen Eksternal 
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Berdasarkan Tabel 4.13, Tabel 4.14 dan Gambar 4.3 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

a. Hasil analisis pengolahan data terlihat bahwa kedua 

konstruk yang digunakan untuk membentuk sebuah 

model penelitian pada proses analisis faktor 

konfirmatori telah memenuhi kriteria goodness of fit 

yang telah ditetapkan. Sebagaimana dijelaskan pada 

Tabel 4.13 bahwa nilai probability pengujian goodness of 

fit menunjukkan nilai 0,008 dengan pengujian-

pengujian kelayakan model yang telah memenuhi syarat 

sebagai model yang baik. Dengan demikian kecocokan 

model yang diprediksikan dengan nilai-nilai pengamatan 

belum cukup memenuhi kecocokan modelnya. 

b. Nilai lambda atau faktor loading yang disyaratkan 

adalah harus lebih besar dari 0.40 (Ferdinand, 2002). 

Sebagaimana disebutkan pada gambar 4.3 masing-

masing nilai lamda sebesar 0.83, 1.10, 0.89, 0.81, 0.44, 

0.54, 0.66, dan 0.55, dimana seluruh nilai 

lambda/faktor loading tersebut memiliki nilai di atas 

0.40 maka dapat dikatakan bahwa indikator-indikator 
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pembentuk variabel laten eksogen dapat menunjukkan 

unidimensionalitas. Selanjutnya berdasarkan 

confirmatory factor analysis tersebut, model penelitian 

ini dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. 

 

4. Analisis Faktor Konfirmatori Konstruk Eksogen 

Organizational 

Hasil pengolahan data untuk confirmatory factor 

analysis untuk konstruk eksogen eksternal disajikan pada 

Tabel 4.15 dan Gambar 4.4. Ringkasan hasil confirmatory 

factor analysis tersebut dapat diringkas dalam tabel berikut 

ini: 

Tabel 4.15 Hasil Analisis Faktor Konfirmatori Konstruk Eksogen 

Organizational 

Goodness of Fit 
Indeks 

Cut-off Value Hasil Analisis Evaluasi Model 

Chi-square (X2) Df = 2 13,684 Good  
Probability ≥ 0.05 0,001 Marginal 
RMSEA ≤ 0.08 0,169 Marginal 
GFI ≥ 0.90 0,968 Good  
AGFI ≥ 0.90 0,838 Marginal 
CMIN/ DF ≤ 2.00 6,842 Marginal 
TLI ≥ 0.95 0,770 Marginal 
CFI ≥ 0.95 0,923 Marginal 
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Tabel 4.16 Regression Weight Konstruk Eksogen Organizational 

   Estimate S.E. C.R. P Label 
ORG7 <--- ORG 1,000     
ORG6 <--- ORG ,942 ,142 6,645 *** par_1 
ORG2 <--- ORG ,595 ,126 4,719 *** par_2 
ORG1 <--- ORG ,763 ,116 6,602 *** par_3 

 

Gambar 4.4 

Analisis Faktor Konfirmatori Konstruk Eksogen Organizational 

 
Berdasarkan Tabel 4.15, Tabel 4.16 dan Gambar 4.4 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

a. Hasil analisis pengolahan data terlihat bahwa konstruk 

yang digunakan untuk membentuk sebuah model 

penelitian pada proses analisis faktor konfirmatori telah 

memenuhi kriteria goodness of fit yang telah ditetapkan. 

Sebagaimana dijelaskan pada Tabel 4.15 bahwa nilai 

probability pengujian goodness of fit menunjukkan nilai 
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0,001 dengan pengujian-pengujian kelayakan model 

yang belum memenuhi syarat sebagai model yang baik. 

Dengan demikian kecocokan model yang diprediksikan 

dengan nilai-nilai pengamatan belum cukup memenuhi 

kecocokan modelnya. 

b. Nilai lambda atau faktor loading yang disyaratkan 

adalah harus lebih besar dari 0.40 (Ferdinand, 2002). 

Sebagaimana disebutkan pada gambar 4.4 masing-

masing nilai lamda sebesar 0.28, 0.68, 0.37 dan 0.54 

dimana nilai lambda/faktor loading tersebut sebagian 

memiliki nilai di atas 0.40 maka dapat dikatakan bahwa 

indikator-indikator pembentuk variabel laten eksogen 

sudah menunjukkan unidimensionalitas. Selanjutnya 

berdasarkan confirmatory factor analysis tersebut, model 

penelitian ini dapat digunakan untuk analisis 

selanjutnya. 
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5. Analisis Faktor Konfirmatori Konstruk Endogen 

Diversity Management 

Hasil pengolahan data untuk confirmatory factor 

analysis untuk konstruk endogen disajikan pada Tabel 4.17 

dan Gambar 4.5. Ringkasan hasil confirmatory factor analysis 

tersebut dapat diringkas dalam tabel berikut ini: 

 
Tabel 4.17 Hasil Pengujian Kelayakan Model Pada Analisis Faktor 

Konfirmatori Konstruk Endogen Diversity Management 
 

Goodness of Fit 
Indeks 

Cut-off Value Hasil Analisis Evaluasi Model 

Chi-square (X2) Df = 2 0,164 Marginal  
Probability ≥ 0.05 0,921 Good  
RMSEA ≤ 0.08 0,000 Good  
GFI ≥ 0.90 1,000 Good  
AGFI ≥ 0.90 0,998 Good  
CMIN/ DF ≤ 2.00 0,082 Good  
TLI ≥ 0.95 1,073 Good  
CFI ≥ 0.95 1,000 Good  

 
 

Tabel 4.18 Regression Weight Konstruk Edogen diversity management 

   Estimate     S.E.             
Std.Estimate C.R. P Label 

DM1 <--- DM 1,000                           
,298    

DM2 <--- DM 2,296 ,747                   
,543 3,073 ,002 par_1 

DM3 <--- DM 1,901 ,610                   
,598 3,114 ,002 par_2 

DM4 <--- DM 2,039 ,654                   
,642 3,119 ,002 par_3 
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Gambar 4.5 
Analisis Faktor Konfirmatori Konstruk Endogen Diversity Management 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Tabel 4.17, Tabel 4.18 dan Gambar 4.5 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

a. Hasil analisis pengolahan data terlihat bahwa konstruk 

diversity management yang digunakan untuk 

membentuk sebuah model penelitian pada proses 

analisis faktor konfirmatori semua indeks dapat 

dikatakan masih berada pada rentang nilai atau derajat 

kesesuaian yang diharapkan. Nilai probability pengujian 

goodness of fit menunjukkan nilai 0,921 dengan 

pengujian-pengujian kelayakan model yang memenuhi 

syarat sebagai model yang baik. Dengan demikian 

kecocokan model yang diprediksikan dengan nilai-nilai 

pengamatan memenuhi kecocokan modelnya. 
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b. Nilai lambda atau faktor loading yang disyaratkan 

adalah harus lebih besar dari 0.40 (Ferdinand, 2002). 

Sebagaimana disebutkan pada gambar 4.5 masing-

masing nilai lamda sebesar 0.70, 0.86, 0.44 dan 0.41 

dimana nilai lambda/faktor loading tersebut memiliki 

nilai di atas 0.40 maka dapat dikatakan bahwa 

indikator-indikator pembentuk variabel laten eksogen 

sudah menunjukkan unidimensionalitas. Selanjutnya 

berdasarkan confirmatory factor analysis tersebut, model 

penelitian ini dapat digunakan untuk analisis 

selanjutnya. 

 

6. Analisis Faktor Konfirmatori Konstruk Endogen job 

satisfaction 

Hasil pengolahan data untuk confirmatory faktor 

analysis untuk konstruk endogen disajikan pada Tabel 4.19 

dan Gambar 4.6. Ringkasan hasil confirmatory factor analysis 

tersebut dapat diringkas dalam tabel berikut ini: 
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Tabel 4.19 Hasil Pengujian Kelayakan Model Pada Analisis Faktor 

Konfirmatori Konstruk Endogen job satisfaction 

Goodness of Fit 
Indeks 

Cut-off Value Hasil Analisis Evaluasi Model 

Chi-square (X2) Df = 5 12,303 Marginal  
Probability ≥ 0.05 0,031 Good  
RMSEA ≤ 0.08 0,085 Marginal  
GFI ≥ 0.90 0,977 Good  
AGFI ≥ 0.90 0,931 Good  
CMIN/ DF ≤ 2.00 2,461 Marginal  
TLI ≥ 0.95 0,905 Marginal  
CFI ≥ 0.95 0,953 Good  

 

Tabel 4.20 Regression Weight Konstruk Eksogen Organizational 

   Estimate S.E.         std.Estimate C.R. P Label 
JS5 <--- JS 1,000                    ,667    
JS4 <--- JS 1,234 ,184            ,796 6,711 *** par_1 
JS3 <--- JS ,359 ,095            ,313 3,772 *** par_2 
JS2 <--- JS ,795 ,147            ,468 5,406 *** par_3 
JS1 <--- JS ,847 ,160            ,457 5,294 *** par_4 

 
Gambar 4.6 

Analisis Faktor Konfirmatori Konstruk Endogen job satisfaction 

 
Berdasarkan Tabel 4.19, Tabel 4.20 dan Gambar 4.6 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
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a. Hasil analisis pengolahan data terlihat bahwa konstruk 

job satisfaction yang digunakan untuk membentuk 

sebuah model penelitian pada proses analisis faktor 

konfirmatori semua indeks dapat dikatakan masih 

berada pada rentang nilai atau derajat kesesuaian yang 

diharapkan. Nilai probability pengujian goodness of fit 

menunjukkan nilai 0,031 dengan pengujian-pengujian 

kelayakan model belum memenuhi syarat sebagai model 

yang baik. Dengan demikian kecocokan model belum 

bisa diprediksikan dengan nilai-nilai pengamatan 

memenuhi kecocokan modelnya. 

b. Nilai lambda atau faktor loading yang disyaratkan 

adalah harus lebih besar dari 0.40 (Ferdinand, 2002). 

Sebagaimana disebutkan pada gambar 4.6 masing-

masing nilai lamda sebesar 0.70, 0.58, 0.30, 0.23 dan 

0.32 dimana sebagian nilai lambda/faktor loading 

tersebut sebagian memiliki nilai di atas 0.40 maka dapat 

dikatakan bahwa indikator-indikator pembentuk 

variabel laten eksogen sudah menunjukkan 

unidimensionalitas. Selanjutnya berdasarkan 
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confirmatory factor analysis tersebut, model penelitian 

ini dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. 

 

7. Analisis Faktor Konfirmatori Konstruk Endogen 

turnover intention 

Hasil pengolahan data untuk confirmatory factor 

analysis untuk konstruk endogen disajikan pada Tabel 4.21 

dan Gambar 4.6. Ringkasan hasil confirmatory factor analysis 

tersebut dapat diringkas dalam tabel berikut ini: 

 
Tabel 4.21 Hasil Pengujian Kelayakan Model Pada Analisis Faktor 

Konfirmatori Konstruk Endogen turnover intention 

Goodness of Fit 
Indeks 

Cut-off Value Hasil Analisis Evaluasi Model 

Chi-square (X2) Df = 2 14,369 Good  
Probability ≥ 0.05 0,001 Marginal  
RMSEA ≤ 0.08 0,174 Marginal  
GFI ≥ 0.90 0,967 Good 
AGFI ≥ 0.90 0,836 Marginal  
CMIN/ DF ≤ 2.00 7,185 Marginal  
TLI ≥ 0.95 0,758 Marginal  
CFI ≥ 0.95 0,919 Good  
 

Tabel 4.22 Regression Weight Konstruk Eksogen Turnover Intention 

   Estimate S.E.               Std.Estimate C.R. P Label 
TI1 <--- TI 1,000                             ,884    
TI2 <--- TI ,187 ,082                     ,179  2,276 ,023 par_1 
TI3 <--- TI -,506 ,082                   -,589 -6,153 *** par_2 
TI4 <--- TI ,686 ,109                    ,619  6,277 *** par_3 
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Gambar 4.7 

Analisis Faktor Konfirmatori Konstruk Endogen turnover intention 

 
Berdasarkan Tabel 4.21, Tabel 4.22 dan Gambar 4.7 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

a. Hasil analisis pengolahan data terlihat bahwa konstruk 

job satisfaction yang digunakan untuk membentuk 

sebuah model penelitian pada proses analisis faktor 

konfirmatori semua indeks dapat dikatakan masih 

berada pada rentang nilai atau derajat kesesuaian yang 

diharapkan. Nilai probability pengujian goodness of fit 

menunjukkan nilai 0,001 dengan pengujian-pengujian 

kelayakan model belum memenuhi syarat sebagai model 

yang baik. Dengan demikian kecocokan model belum 
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bisa diprediksikan dengan nilai-nilai pengamatan 

memenuhi kecocokan modelnya. 

b. Nilai lambda atau faktor loading yang disyaratkan 

adalah harus lebih besar dari 0.40 (Ferdinand, 2002). 

Sebagaimana disebutkan pada gambar 4.7 masing-

masing nilai lamda sebesar 0.22, 0.83, 0.38 dan 0.59 

dimana sebagian nilai lambda/faktor loading tersebut 

sebagian memiliki nilai di atas 0.40 maka dapat 

dikatakan bahwa indikator-indikator pembentuk 

variabel laten eksogen sudah menunjukkan 

unidimensionalitas. Selanjutnya berdasarkan 

confirmatory factor analysis tersebut, model penelitian 

ini dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. 

 

4.3.2 Analisis Structural Equation Modelling (SEM) 

Analisis selanjutnya adalah analisis Structural Equation 

Model (SEM) secara full model, setelah dilakukan analisis 

terhadap tingkat unidimensionalitas dari indikator-indikator 

pembentuk variabel laten yang diuji dengan confirmatory factor 

analysis. Analisis hasil pengolahan data pada tahap full model 



33 

 

SEM dilakukan dengan melakukan uji kesesuaian dan uji 

statistik. Hasil pengolahan data untuk analisis full model SEM 

ditampilkan pada Tabel 4.23 dan Gambar 4.8, Uji terhadap 

kelayakan full model SEM ini diuji dengan menggunakan Chi-

square, CFI, TLI, CMIN/DF, GFI, AGFI dan RMSEA. 

 

Tabel 4.23 Hasil Pengujian Kelayakan Structural Equation Modeling 

(SEM) 

Goodness of Fit 
Indeks 

Cut-off 
Value 

Hasil 
Analisis 

Evaluasi Model 

Chi-square (X2) Df=892.317 892,317 Good  
Probability ≥ 0.05 0.000 Good 
RMSEA ≤ 0.08 0,099 Marginal 
GFI ≥ 0.90 0,832 Good 
AGFI ≥ 0.90 0,756 Good 
CMIN/ DF ≤ 2.00 2.738 Marginal 
TLI ≥ 0.95 0.749 Good 
CFI ≥ 0.95 0.741 Good 

 

Gambar 4.8 

Hasil Pengujian Structural Equation Modeling (SEM) 
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Dari Gambar 4.8 dan Tabel 4.23 di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa: 

Hasil analisis pengolahan data terlihat bahwa konstruk 

job satisfaction yang digunakan untuk membentuk sebuah 

model penelitian pada proses analisis faktor konfirmatori 

semua indeks dapat dikatakan masih berada pada rentang 

nilai atau derajat kesesuaian yang diharapkan. Tingkat 

signifikansi untuk uji hipotesis perbedaan adalah bahwa 

pengujian-pengujian kelayakan model cukup memenuhi 

syarat sebagai model yang baik dan indeks Df dan GFI 

memberikan konfirmasi yang baik bahwa model ini dapat 

diterima karena berada pada rentang nilai yang diharapkan. 

Hasil ini masih dianggap wajar bila secara umum tingkat 

kelayakan (goodness of fit) relatif baik. 

 

4.4 Menilai Kemungkinan Munculnya Masalah Identifikasi 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diketahui 

bahwa besaran standard error varians error dan korelasi 

antara koefisien estimasi berada dalam rentang nilai yang 

tidak mengindikasikan adanya problem identifikasi. 
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Permodelan dalam SEM menuntut terpenuhinya beberapa 

asumsi, baik pada proses pengumpulan data maupun pada 

proses pengolahannya. Berikut ini disajikan beberapa 

bahasan tentang asumsi dan hasil pengolahan data dengan 

menggunakan program AMOS 19. 

1.4.1 Evaluasi Univariate Outliers 

Deteksi adanya univariate outliers dapat dilakukan dengan 

menentukan ambang batas yang dikategorikan sebagai 

outliers dengan cara mengkonversi nilai data penelitian ke 

dalam standard score atau yang biasa disebut z-score, yang 

mempunyai rata-rata nol dengan standard deviasi sebesar 

1,00 (Hair, 1995 dalam Ferdinand 2002). Pengujian 

univariate outliers dilakukan per konstruk dengan program 

SPSS, pada menu descriptive statistic-summarize. 

Observasi data yang memiliki nilai z-score ≥3,0 akan 

dikategorikan sebagai outliers. 

1.4.2 Evaluasi Multivariate Outliers 

Multivariate outliers perlu dilakukan evaluasi karena 

walaupun data yang dianalisis menunjukan tidak ada 

outliers pada tingkat univariate akan tetapi observasi-
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observasi itu dapat menjadi outliers bila sudah 

dikombinasikan. Jarak Mahalonobis (The mahanolobis 

distance) untuk tiap-tiap observasi dapat dihitung dan 

akan menunjukan jarak sebuah observasi dari rata-rata 

semua variabel dalam sebuah ruang multidimensional 

(Hair, 1995 dalam Ferdinand, 2002). Dari hasil pengolahan 

data telah diketahui bahwa jarak mahalanobis minimal 

adalah 6,506 dan maksimal adalah 41,416. Hasil pengujian 

jarak mahalanobis dilihat pada Tabel 4.24 berikut ini: 

Tabel 4.24 Observations farthest from the centroid (Mahalanobis 

distance) 

Observation number Mahalanobis d-squared p1 p2 
134 42.527 .002 .234 
26 39.461 .004 .149 
72 38.252 .006 .075 
52 36.227 .010 .100 
20 35.941 .011 .043 
84 32.961 .024 .262 

176 32.817 .025 .162 
96 31.904 .032 .209 
97 31.858 .032 .123 

...... ............. ....... ......... 

...... ............. ....... ......... 
17 17.664 .545 .773 

145 17.615 .548 .754 
121 17.615 .548 .704 
135 17.584 .550 .671 
114 17.516 .555 .661 
138 17.516 .555 .604 
18 17.508 .555 .551 

132 17.409 .562 .562 
63 17.326 .568 .561 
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1.4.3 Evaluasi Normalitas Data 

Uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan 

criteria CR ±2,58 pada tingkat signifikansi 0,01 (1%). Hasil 

uji normalitas data dari penelitian ini dapat dilihat pada 

Tabel 4.25 berikut ini: 

Tabel 4.25 Assessment of normality 

Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. 
P4 1.000 5.000 .110 .597 -.888 -2.411 
TI4 1.000 5.000 -.089 -.482 -.375 -1.019 
TI3 2.000 5.000 -.444 -2.412 .121 .329 
TI1 1.000 5.000 -.034 -.186 -.614 -1.667 
DM4 1.000 5.000 -.435 -2.361 .315 .856 
DM3 2.000 5.000 -.660 -3.583 .419 1.137 
DM2 1.000 5.000 -.691 -3.751 -.039 -.105 
JS5 2.000 5.000 -.370 -2.008 -.018 -.048 
JS4 2.000 5.000 -.479 -2.599 -.052 -.142 
ORG1 2.000 5.000 -.455 -2.470 .579 1.573 
ORG7 1.000 5.000 -.810 -4.397 .493 1.339 
ORG6 1.000 5.000 -1.003 -5.447 1.613 4.380 
ORG3 2.000 5.000 -.954 -5.181 1.892 5.138 
EKS9 1.000 5.000 .406 2.206 -.394 -1.069 
EKS8 1.000 4.000 .426 2.314 -.071 -.193 
EKS5 1.000 4.000 .539 2.928 .059 .160 
INT2 1.000 4.000 .744 4.039 .496 1.348 
INT3 1.000 4.000 .820 4.453 .394 1.069 
INT6 1.000 4.000 .221 1.198 -.218 -.592 
Multivariate      26.235 6.178 

 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa ada angka 

pada kolom CR yang lebih besar dari ±2,58, pada tingkat 

signifikansi 0,01 (1%). Oleh karena itu dapat dikatakan 

bahwa tidak terdapat bukti bahwa distribusi data normal. 
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1.4.4 Uji Reliabilitas dan Validitas 

Reliablilitas adalah ukuran konsistensi internal dari 

indikator-indikator sebuah variabel bentukan yang 

menunjukkan derajat sampai dimana masing-masing 

indikator itu mengindikasikan sebuah variabel bentukan yang 

umum. 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 

0.10. Hasil perhitungan realibilitas dan validitas ditunjukkan 

oleh Tabel 4.26. Dan hasil perhitungan variance extracted 

pada table di bawah ini menunjukkan bahwa semua konstruk 

memenuhi syarat cut-off diatas 0.10. 

Tabel 4.26 Variance extracted 

Personality Internal Eksternal Organisasi DM JS TI 
0.325 0.527 0.301 0.649 0.298 0.667 0.884 
-0.376 0.038 -0.546 0.676 0.543 0.796 0.179 
-0.398 0.257 -0.567 0.444 0.598 0.313 -0.589 
-0.635 0.827 0.051 0.017 0.642 0.468 0.619 
0.327 0.696 0.115 0.648 0.520 0.457 0.567 
0.412 0.327 -0.635 0.478 0.540 

0.445 0.172 0.680 
0.192 0.513 
-0.399 
-0.388 
0.337 



39 

 

4.5 Pengujian Hipotesis 

Setelah semua asumsi dapat dipenuhi, selanjutnya akan 

dilakukan pengujian hipotesis sebagaimana diajukan pada 

bab sebelumnya. Pengujian 3 hipotesis penelitian ini 

dilakukan berdasarkan nilai Critical Ratio (CR) dari suatu 

hubungan kausalitas dari hasil pengolahan SEM sebagaimana 

pada tabel 4.27 berikut: 

 

Tabel 4.27 Regression Weight Structural Equational Model 

   Estimate S.E. C.R. P Label 
JS <--- DM .307 .142 2.165 .030 par_16 
TI <--- JS -.982 .130 -7.577 *** par_1 
TI <--- DM .309 .141 2.201 .028 par_19 
 

Berdasarkan table parameter estimasi untuk pengujian 

diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: 

4.5.1 Pengujian Hipotesis 1 

Pengujian hipotesis ini membuktikan bahwa diversity 

management berpengaruh terhadap job satisfaction. Hal ini 

mengandung pengertian bahwa semakin tinggi diversity 

management semakin tinggi pula job satisfaction, hal ini dapat 

diketahui dari hasil parameter estimasi untuk pengujian 

pengaruh diversity management terhadap job satisfaction 
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menunjukkan nilai CR sebesar 2,165 dengan probabilitas 

sebesar 0,03. Nilai CR memenuhi syarat untuk penerimaan H1 

yaitu nilai CR sebesar 2,165 yang lebih besar dari ± 1.96 dan 

sedangkan syarat probabilitas yang < 0,05 yaitu 0,030 lebih 

kecil dari syarat yang di tentukan. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis 1 menyatakan bahwa diversity 

management berpengaruh terhadap job satisfaction, diterima 

dan terbukti. 

4.5.2 Pengujian Hipotesis 2 

Pengujian hipotesis ini membuktikan bahwa diversity 

management berpengaruh terhadap turnover intention. Hal ini 

mengandung pengertian bahwa semakin tinggi variabel 

diversity management maka semakin tinggi pula turnover 

intention, hal ini dapat dilihat dari nilai parameter estimasi 

untuk pengujian pengaruh diversity management terhadap 

turnover intention menunjukkan nilai CR sebesar 2,201 

dengan probabilitas sebesar 0,028. Kedua nilai tersebut 

diperoleh memenuhi syarat untuk penerimaan H2 yaitu nilai 

CR sebesar 2,201 yang lebih besar dari ± 1.96 dan probabilitas 

yang lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,028. Dengan demikian dapat 
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disimpulkan bahwa hipotesis 2, yang menyatakan bahwa 

diversity management berpengaruh terhadap turnover 

intention, diterima dan terbukti. 

 

4.5.3 Pengujian Hipotesis 3 

Pengujian hipotesis ini membuktikan bahwa job 

satisfaction berpengaruh negatif terhadap turnover intention. 

Hal ini mengandung pengertian bahwa semakin tinggi variabel 

job satisfaction maka semakin rendah turnover intention. Hal 

ini menunjukkan nilai CR sebesar -7,577 dan probabilitas 

0,000. Kedua nilai tersebut diperoleh memenuhi syarat untuk 

penerimaan H3 yaitu nilai CR sebesar -7,577 yang lebih besar 

dari ± 1.96 dan probabilitas yang lebih kecil dari 0.05, yaitu 

0,000. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 

yang menyatakan job satisfaction berpengaruh terhadap 

terhadap turnover intention, diterima dan terbukti.  

Dari ketiga pengujian hipotesis diatas dapat diringkas 

pada Tabel 4.28 sebagai berikut: 
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Tabel 4.28 Ringkasan Pengujian Hipotesis 

No Hipotesis Hasil Uji 
1 Diversity management berpengaruh terhadap Job 

Satisfaction 
Diterima 

2 Diversity management berpengaruh terhadap Turnover 
Intention 

Diterima 

3 Job satisfaction berpengaruh terhadap Turnover Intention Diterima 
 

4.6 Pembahasan Hasil Penelitian 

Penelitian ini berusaha untuk memperoleh gambaran 

tentang pengaruh diversity management terhadap turnover 

intention dengan job satisfaction sebagai variable intervening 

pada UKSW. Setelah melalui proses analisis, diperoleh 

beberapa kesimpulan yang akan dibahas dan disampaikan 

pada bagian ini. Pada pembahasan hasil penelitian ini akan 

menjelaskan hasil dari hipotesis penelitian ini.  

1.6.1.  Pengaruh Diversity Management Terhadap Job 

Satisfaction 

Berdasarkan hasil analisis pada penelitian ini 

menunjukan pengaruh positif antara diversity management 

terhadap job Satisfaction karyawan non akademik dan 

karyawan akademik UKSW, yang artinya hipotesis diterima. 

Dengan hasil analisis ini berarti semakin tinggi tingkat 

keragaman, maka semakin puas bekerja pada organisasi ini. 
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Terdapat lima aktivitas organisasi yang berpengaruh pada 

program manajemen keragaman, yaitu: memiliki 

kepemimpinan yang kuat, menilai situasi, memberikan 

pelatihan dan pendidikan keragaman, mengubah budaya dan 

sistem manajemen, dan melakukan evalusi program 

keragaman (Mondy, 2008).  

Dalam kontribusi keragaman pada UKSW tidak ada 

diskrimasi terhadap ras (39,02%), tidak ada peraturan yang 

membatasi usia (49,76%), adanya layanan yang dalam 

memperkerjakan individu yang cacat (36,59%), tidak ada 

masalah dalam perkawinan pada lingkungan organisasi ini 

(46,34%), tidak ada perlakuan yang berbeda pada jenis 

kelamin (55,61%), siapapun bisa menjadi pimpinan jika di 

anggap mampu tanpa memperhatikan jenis kelamin. Hal 

inilah yang mencerminkan kepuasan kerja karyawan pada 

organisasi ini. Adanya kondisi kerja, tanggung jawab, 

kesempatan untuk maju, kepuasan individu, kreativitas dan 

pencapaian prestasi yang sesuai dengan keinginan karyawan 

berakibat pada kesesuaian antara tujuan karyawan dengan 

tujuan organisasi. Semua aspek ini ketika dikelola dengan 
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baik, keragaman ini memiliki potensi untuk membawa 

perspektif baru, ide-ide, dan sudut pandang yang dibutuhkan 

oleh organisasi. Namun, jika salah kelola, mereka bisa 

menabur benih-benih konflik dan menghambat efektivitas. 

Untuk memaksimalkan kemampuan untuk mengelola 

kompleksitas perbedaan, organisasi harus memiliki kerangka 

dan strategi.  Hal ini yang tercermin dalam visi dan misi 

UKSW, yaitu bahwa universitas harus menampakkan hakikat 

persekutuan, kesatuan, dan kerjasamanya dalam seluruh 

aspek keberadaan maupun kegiatan-kegiatannya. Dengan 

memiliki kepemimpinan yang kuat tanpa adanya dominasi, 

menilai situasi keragamannya pada setiap lini, memberikan 

pelatihan dan pendidikan keragaman pada karyawan 

akademik dan non akademik UKSW, mengubah budaya dan 

sistem manajemen sesuai dengan budaya universitas, dan 

melakukan evalusi program keragaman secara berkala. 

1.6.2.  Pengaruh Diversity Management Terhadap Turnover 

Intentions 

Berdasarkan hasil analisis pada penelitian ini 

menunjukan ada pengaruh positif antara diversity 
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management terhadap turnover intentions pada karyawan non 

akademik dan karyawan akademik UKSW yang artinya 

hipotesis diterima. Semakin tinggi diversity management 

karyawan maka semakin tinggi niat untuk pindah karyawan 

tersebut. Menurut Suwandi (2004) dikutip oleh Risambessy 

(2009), turnover dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: 

pertama Voluntary turnover yaitu karyawan meninggalkan 

organisasi karena alasan sukarela, ada dua jenis yaitu: 

Avoidable turnover (yang dapat dihindari) dan Unavoidable 

turnover (yang tidak dapat dihindari). Yang kedua Involuntary 

turnover: karyawan meninggalkan perusahaan karena 

terpaksa. Sebagaimana disebutkan pada masing-masing nilai 

turnover intentions menunjukkan interval sebesar 0.884, 

0.179, 0.589 dan 0.619 dimana sebagian nilai faktor loading 

tersebut sebagian memiliki nilai di atas 0.40. Dari hasil 

penelitian terdapat bahwa indikator Avoidable turnover ingin 

keluar dari pekerjaan sekarang mempunyai kontribusi yang 

paling besar (0.884) dibanding dengan indikator-indikator 

lainnya terhadap dimensi diversity management. Turnover 

intentions organisasi ini disebabkan oleh kondisi kerja yang 
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lebih baik di organisasi lain, serta adanya organisasi lain yang 

lebih baik. Oleh kerena itu berdasarkan kondisi ini, dinamika 

praktek terbaik untuk meningkatkan harapan pada diversity 

management adalah membuat sebuah komite keragaman 

budaya dan adanya kebijakan dari universitas untuk 

memastikan nilai-nilai dan suasana kerja  keragaman 

organisasi tetap terjaga. 

1.6.3.  Pengaruh Job Satisfaction Terhadap Turnover 

Intentions 

Berdasarkan hasil analisis pada penelitian ini 

menunjukan ada pengaruh negatif antara job satisfaction 

terhadap turnover intentions pada karyawan non akademik 

dan karyawan akademik UKSW yang artinya hipotesis 

diterima. Semakin tinggi job satisfaction karyawan akademik 

dan karyawan non akademik maka semakin rendah niat 

untuk pindah karyawan tersebut. Harold E. Burt dalam As’ad 

(2002), mengemukakan pendapatnya tentang faktor-faktor 

yang dapat menimbulkan kepuasan kerja, yaitu: 1) Faktor 

hubungan antar pegawai: hubungan antar manajer dengan 

pegawai, faktor fisik dan kondisi kerja, hubungan sosial, 
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emosi dan situasi kerja, 2) Faktor individual: sikap pada 

pekerjaan, umur seseorang sewaktu bekerja dan jenis kelamin 

dan 3) Faktor dari luar: keadaan keluarga pegawai, rekreasi, 

pendidikan. Dari hasil penelitian terdapat bahwa indikator 

kepuasan berdasarkan faktor yang berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja yang terdiri kepuasan dengan gaji, kepuasan 

dengan promosi, kepuasan dengan rekan sekerja, kepuasan 

dengan penyelia dan kepuasan dengan pekerjaan itu sendiri 

yang sesuai dengan keinginan pegawai akan berakibat pada 

rendahnya keinginan pegawai untuk meninggalkan organisasi 

tempat ia bekerja sekarang serta kemungkinan individu akan 

mencari pekerjaan pada organisasi lain. Pengaruh kepuasan 

kerja terhadap turnover intention menunjuk pada interval 

0.667, 0.796, 0.313, 0.468 dan 0.457 dimana nilai rata-rata 

faktor loading tersebut memiliki nilai di atas 0.40. Dari hasil 

penelitian terdapat bahwa indikator kepuasan dengan gaji 

mempunyai kontribusi yang paling besar (0.796) dibanding 

dengan indikator-indikator lainnya terhadap dimensi turnover 

intention. Dengan melihat pengaruh kepuasan dengan gaji 

terhadap turnover intention yang paling tinggi, maka dalam 
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rangka untuk menurunkan niat untuk pindah karyawan 

diperlukan adanya suatu sistem penggajian yang jelas dan adil 

serta berdasarkan kompetensi untuk menekan niat untuk 

pindah karyawan. Ini membuktikan bahwa indikator di atas 

dapat menjadi sebab utama munculnya niat untuk pindah 

karyawan UKSW, dengan kepuasan terhadap gaji menjadi 

yang utama. Adanya dukungan yang baik oleh atasan 

terhadap bawahan, munculnya pola pikir dan perilaku atasan 

yang mau mendengar saran dan pendapat bawahan, 

perlakuan yang jujur dari manajemen terhadap karyawan 

serta juga didukung oleh motivasi kerja yang tinggi para 

atasan itu sendiri dapat menurunkan turnover intention 

karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa Job satisfaction 

mampu menurunkan turnover intention. Hasil penelitian ini 

juga menerima dan mendukung hasil dari penelitian-

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suhanto (2009), 

Lathifhah (2008), Syafrizal (2011), bahwa adanya pengaruh 

negatif antara job satisfaction dan turnover intentions. 


