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BAB III 

METODE PENELITIAN  

3.1.  Pendekatan Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan menggunakan berupa metode kuantitatif. Metode penelitian 

kuantitatif adalah sebuah metode penelitian yang di mana proses penelitiannya meneliti 

suatu populasi atau sampel tertentu, di mana dilakukan secara acak dalam cara 

pengambilan sampelnya, dan proses pengumpulan data penelitian menggunakan instrument 

penelitian, serta melakukan analisis data yang kuantitatif untuk menguji hipotesis yang 

telah dibuat (Sugiyono, 2011). 

 Untuk mendapatkan sebuah hasil dari penelitian, kuantitatif sudah banyak digunkan para 

peneliti. Creswell (2016) menjelaskan bahwa dalam suatu penelitian kuantitatif data-data 

dikumpulkan terlebih dahulu dengan menggunakan isntrumen khusus yang telah dirancang, 

untuk melakukan penilaian terhadap perilaku, dan kemudian dilakukan analisis terhadap 

informasi dengan menggunakan prosedur statistik dan pengujian hipotesis. 

3.2. Profil Penelitian 

 Sejarah singkat Rumah Sakit Budi Kemuliaan bermula dari pemikiran Ibu Sri 

Soedarsono D, untuk membantu meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, khususnya 

kesehatan ibu dan anak di pulau Batam. Kemudian dengan dukungan Dr. Soemarno, 

selaku Ketua Perhimpunan Budi Kemuliaan Jakarta, maka niat mulia itupun terwujud, 

dengan berdirinya Rumah Bersalin dan Balai Pengobatan Budi Kemuliaan Batam yang 

diresmikan oleh Menteri Kesehatan RI pada tanggal 8 Oktober 1984. Sesuai dengan 
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perkembangan dan tantangan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang 

lebih baik, maka pada tanggal 8 Oktober 1993, bertepatan dengan hari jadinya yang ke-

IX, Rumah Bersalin dan Balai Pengobatan mengembangkan diri menjadi Rumah Sakit 

Budi Kemuliaan Batam. Dengan pengelolaan yang masih sederhana oleh Ibu Sri 

Soedarsono dan Dr. Ismanto Soemantoro Sp.B waktu itu, maka dalam kurun waktu 

hingga 25 tahun ini, baik sarana, prasarana maupun jenis pelayanan di Rumah Sakit Budi 

Kemuliaan Batam berkembang cukup pesat sehingga kapasitas tempat tidur saat ini tidak 

kurang dari 200 tempat tidur. 

Pada tahun 2004 Rumah Sakit Budi Kemuliaan Batam mendapat kepercayaan dari 

pemerintah menjadi 25 rumah sakit pertama di Indonesia yang menjadi pusat pelayanan 

pasien ODHA dan kemudian diberi hibah berupa gedung 2 lantai (Paviliun Anyelir) 

khusus untuk pelayanan pasien HIV/AIDS pada tahun 2006 dari beberapa yayasan di 

negeri Belanda. Bangunan tersebut saat ini digunakan untuk pelayanan rawat inap pasien 

penyakit menular dan HIV/AIDS dan pusat konsultasi masalah HIV/AIDS. 

Pada tahun 2011 Rumah Sakit Budi Kemuliaan Batam telah mendapat Sertifikat 

Akreditasi dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit dan pengakuan Pemerintah melalui 

Kementerian Kesehatan sebagai Rumah Sakit Umum Kelas B.  

Sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat, maka 

pada tahun 2011 dibangun 3 lantai seluas 3000 m2 untuk melayani pasien rawat jalan dan 

juga sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan keluarga besar Rumah Sakit Budi 

Kemuliaan Batam terhadap jasa (alm). Bapak Soedarsono Darmosoewito, maka gedung 

tersebut diberi nama GEDUNG SOEDARSONO DARMOSOEWITO. 



77 
 

Sejak tahun 2014 RS Budi Kemuliaan Batam telah bekerja sama dengan BPJS 

Keseehatan dalam melayani kesehatan seluruh masyarakat, dimana sesuai amanat 

Undang Undang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional SJSN, bahwa pada tahun 2019 

seluruh penduduk Indonesia harus menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional 

(Universal Coverage). 

Sejak berdirinya Rumah Sakit Budi Kemuliaan Batam sampai tahun 2018 ini, 

telah terjadi 5 (lima) kali pergantian Direktur, dimana pada Tahun 2017, Dewan Pengurus 

Perkumpulan Budi Kemuliaan Batam memberikan kepercayaan kepada Dr. Suyanto, 

Sp.OG, MMRS sebagai Direktur. 

Pada tahun 2016, Perkumpulan Budi Kemuliaan Batam bekerja sama dengan 

Yayasan Citramas mengelola sebuah rumah sakit umum kelas C yang diberi nama 

Rumah Sakit Soedarsono Darmosoewito, yang berlokasi di Kawasan Industri Terpadu 

Kabil, Nongsa, Batu Besar, Batam. Bersamaan dengan itu juga pada tahun 2016, 

Perkumpulan Budi Kemuliaan Batam dibangun Klinik Budi Kemuliaan di Kawasan 

Industri Citra Mas, sebagai fasilitas kesehatan tingkat Pertama untuk melayani pasien-

pasien peserta BPJS Kesehatan di wilayah Kecamatan Nongsa dan sekitarnya. 

Pada tahun 2018 ini, RS Budi Kemuliaan Batam sedang melakukan proses 

persiapan Akreditasi SNARS Edisi 1 Tahun 2018. Dengan terakreditasinya RS Budi 

Kemuliaan Batam, diharapkan Mutu Pelayanan RS terus dapat ditingkatkan, sehingga 

menjadi pilihan masyarakat. 

Perkumpulan Budi Kemuliaan Batam melalui serangkaian kegiatan-kegiatannya, 

akan senantiasa berupaya memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik kepada seluruh 

lapisan masyarakat tanpa dengan mengutamakan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, tidak 
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mencari keuntungan semata. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai luhur yang dipegang teguh 

yaitu bahwa MELAYANI ADALAH SEBUAH KEBAIKAN, KEHORMATAN DAN 

IBADAH. Oleh karena itu selalu diyakini bahwa kebesaran dan kemajuan Perkumpulan 

Budi Kemuliaan Batam, bukan diukur dari seberapa banyak yang dimiliki dan dicapai, 

tapi seberapa besar Perkumpulan Budi Kemuliaan Batam berguna dan diakui oleh 

masyarakat yang membutuhkan kami. 

 

 3.2.1. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih oleh penulis adalah “Rumah Sakit Budi Kemulian 

Batam” Jln. Budi Kemuliaan No.1, Seraya Batam. 

3.2.2. Logo 

 

3.2.3. Visi, Misi, dan Motto organisasi 

a. Visi 

Menjadi Rumah Sakit Pilihan Masyarakat Yang Mengedepankan Mutu dan 

Efisiensi Layanan Dalam keramahan Lingkungan. 

b. Misi  

1. Menyediakan sarana dan memberikan layanan kesehatan untuk keselamatan 

pekerja, pasien dan pengunjung. 
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2. Menetapkan dan memberikan layanan kesehatan yang brmutu sesuai standar 

profesi kesehatan. 

3. Menggunakan sarana dan memberikan layanan kesehatan secara efisiensi dalam 

waktu dan biaya. 

4. Menjaga dan memastikan tidak rusak lingkungan, sebelum, selama dan sesudah 

memberikan layanan kesehatan. 

c. Motto 

 Kami Ada Untuk Anda 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah atribut atau sifat, objek maupun kegiatan yang memiliki 

beberapa variasi yang telah ditentukan oleh seorang peneliti untuk dipelajari dan dipahami, 

kemudian dilakukannya kesimpulan dari yang sudah di pahami maupun di pelajari 

(sugiyono, 2011). Sementara itu bahwa  didalam suatu variabel selalu merujuk kepada 

karakteristik seorang peneliti yang diteliti dapat dilakukan pengukuran atau observasi yang 

beragam, dimana dalam pengukuran variabel dilakukan dengan dua kategori atau lebih, serta 

diukur dengan menggunakan skala. Dalam sebuah penelitian kuantitatif, maka setiap 

variabel yang digunakan akan saling dihubungkana satu sama lain guna mendapatkan 

jawaban untuk menjawab rumusan masalah yang telah dibuat dan mengunggkapkan sebuah 

hasil prediksi tentang apa yang diinginkan dari hasil tersebut. 

Dalam penelitian ini variabel yang akan digunakan adalah variabel lingkungan kerja 

(X1), dan stres kerja (X2), sebagai variabel independen, kemudian variabel kepuasan kerja 

(Z), sebagai variabel intervening, dan terakhir variabel komitmen organisasi (Y), sebagai 

variabel dependen. 
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1. Variabel independen 

Variabel independen atau variabel bebas merupakan tipe variabel yang 

mempengaruhi, menjelaskan, atau yang berpengaruh pada outcome (timbulnya 

variabel independen (Indriantor, 2011). Creswell (2009), menjelaskan bahawa 

variabel ini dikenal dengan variabel yang memiliki karakteristik berupa treatment, 

manipulated, antecendent, dan predictor. Berdasarkan definisi diatas, dapat 

disimpulkan bahwa variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang 

memiliki kekuatan dalam menjelaskan, dan mempengaruhi variabel yang memiliki 

kekuatan dalam menjelaskan, dan mempengaruhi variabel dependen atau terikat, baik 

itu mempengaruhi secara positif maupun secara negatif. Dalam penelitian ini yang 

menjadi variabel independen adalah variabel lingkungan kerja (X1), dan stres kerja 

(X2). 

2. Variabel intervening (Z) 

Variabel intervening merupakan jenis variabel yang dapat mempengaruhi 

antara dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen menjadi suatu 

hubungan yang tidak langsung. Terletak diantara variabel independen dan variabel 

dependen, variabel intervening dapat membuat variabel independen melakukan 

pengaruh atau penjelasan secara tidak langsung pada variabel dependen (indriantor, 

2001). Sementara creswell (2009), mengatakan bahwa variabel intervening mencoba 

untuk menjadi mediasi pengaruh-pengaruh antara variabel independen/bebas terhadap 
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variabel dependen/terikat. Dalam penelitian ini variabel interveningnya adalah 

kepuasan kerja (Z). 

 

3. Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen merupakan tipe variabel yang dipengaruhi, atau dijelaskan 

oleh variabel independen(indriantoro, 2001). Creswell (2009) mengungkapkan bahwa 

variabel dependen adalah sebuah hasil dari proses pengaruh yang dilakukan oleh 

variabel independen. Variabel dependen juga memiliki nama lain seperti outcome, 

criterion, dan effect variables. Dapat disimpulkan bahwa variabel dependen atau 

variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi variabel independen, dan 

menjadi variabel utama yang ada dalam penelitian, serta sebagai faktor untuk 

melakukan suatu penelitian. Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah 

komitmen organisasi (Y). 

3.4.  Definisi Operasional Variabel dan Indikator Penelitian 

Menurut Sugiyono (2011), definisi operasional merupakan suatu penjelasan yang 

diberikan untuk suatu konstruk atau variabel, dengan memberikan arti, dan memberikan 

suatu spesifikasi terhadap kejelasan, serta memberikan operasional yang digunakan untuk 

melakukan pengukuran terhadap konstruk atau variabel. Sedangkan, Indriantoro (2001), 

bahwa definisi operasional adalah penetuan suatu konstruk sehinngga variabel akan dapat 

diukur, dan akan menjelaskan tentang cara tertentu yang dapat digunakan oleh peneliti 

dalam proses pengoperasionalisasikan konstruk, agar memungkinkan untuk peneliti lain 

untuk melakukan replika pengukuran dengan cara yang sama atau yang lebih baik. Adapun 

definisi operasional dalam penelitian ini, sebagai berikut : 
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3.4.1 Lingkungan Kerja (X1) 

        Lingkungan kerja adalah keseluruhan alat perkakas dan bahan yang dihadapi  pada 

lingkungan kerja sekitarnya dimana seseorang bekerja sesuai dengan metode kerjanya serta 

membentuk pengaturan kerja yang baik sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok 

(Nitisemito 2006. Menurut Nitisemito (2006) terdapat beberapa dimensi dalam lingkungan 

kerja, yaitu : 

1. Lingkungan Kerja Fisik 

 Menurut Nitisemito (2006) lingkungan kerja fisik adalah semua yang terdapat disekitar 

tempat kerja yang dapat mempengaruhi pegawai baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Lingkungan kerja fisik dapat dibagi dalam dua kategori, yakni : 

a. Lingkungan yang langsung berhubungan dengan karyawan contohnya pusat kerja, 

kursi, meja. 

b. Lingkungan perantara atau lingkungan umum dapat juga disebut lingkungan kerja 

yang mempengaruhi kondisi manusia, misalnya temperatur, kelembaban, sirkulasi 

udara, pencahayaan, kebisingan, getaran mekanis, bau tidak sedap, warna. 

2. Lingkungan Kerja Non Fisik 

       Menurut Nitisemito (2006) menyatakan bahwa lingkungan kerja non fisik adalah 

semua keadaan yang terjadi yang berkaitan dengan hubungan kerja, baik dengan atasan 

maupun dengan sesama rekan kerja ataupun hubungan dengan bawahan. 

 

3.4.2. Stres kerja (X2) 

 Cartwright & Cooper (1998) mengemukakan bahwa stres kerja sebagai suatu ketegangan 

atau tekanan yang dialami ketika tuntutan yang dihadapkan melebihi kekuatan yang ada 
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pada diri kita.Catwright and cooper (1998) menyimpulkan bahwa zaman modern adalah 

usia kecemasan dan stres. Stres itu sendiri akan dipengaruhi oleh sejumlah stres.. Terdapat 

beberapa dimensi dalam stres kerja  menurut catwright and cooper (1998) yaitu : 

1. Faktor Pekerjaan 

Keadaan lingkungan kerja yang tidak menentu akan dapat menyebabkan pengaruh 

pembentukan struktur organisasi yang tidak sehat terhadap pegawai. Dalam faktor 

lingkungan terdapat tiga hal yang dapat menimbulkan stres bagi pegawai yaitu posisi, 

konflik organsisai dan teknologi. Perubahan yang sangat cepat karena adanya penyesuaian 

terhadap ketiga hal tersebut membuat seseorang mengalami ancaman terkena stres. Hal ini 

dapat terjadi, misalnya perubahan teknologi yang begitu cepat. Perubahan yang baru 

terhadap teknologi akan membuat keahlian seseorang dan pengalamannya tidak terpakai 

karena hampir semua pekerjaan dapat terselesaikan dengan cepat dan dalam waktu yang 

singkat dengan adanya teknologi yang digunakannya.  

2. Faktor Individu 

Work overload Pada dasarnya, faktor yang terkait dalam hal ini muncul dari dalam 

keluarga, masalah ekonomi pribadi dan karakteristik pribadi dari keturunan. Hubungan 

pribadi antara keluarga yang kurang baik akan menimbulkan akibat pada pekerjaan yang 

akan dilakukan karena akibat tersebut dapat terbawa dalam pekerjaan seseorang. 

Sedangkan masalah ekonomi tergantung dari bagaimana seseorang tersebut dapat 

menghasilkan penghasilan yang cukup bagi kebutuhan keluarga serta dapat menjalankan 

keuangan tersebut dengan seperlunya. 

3. Faktor Organisasi 
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Didalam organisasi terdapat beberapa faktor yang dapat menimbulkan stres yaitu 

role demands (tuntutan peran), interpersonal demands (tuntutan antar perseorangan), 

organizational structure (struktur organisasi) dan organizational leadership 

(kepemimpinan organisasi). 

3.4.3. Kepuasan kerja (Z) 

          Kepuasan kerja merupakan masalah persepsi, sehingga kepuasan kerja yang 

ditunjukkan seseorang akan berbeda dengan orang lain. Karena, apa yang dianggap 

penting oleh setiap orang akan selalu berbeda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku 

didalam dirinya (Smith, 1969).. Terdapat beberapa indikator kepuasan kerja yaitu : 

1. Gaji 

Smith(1969) Penilai menilai jumlah gaji, tunjangan maupun bonus yang diberikan 

perusahaan dan diterima karyawan harus sesuai dengan apa yang karyawan berikan 

kepada perusahaan agar mereka merasa puas.  

2. Promosi 

Menururt Smith (1969) promosi merupakan faktor yang berhubungan dengan ada 

tidaknya kesempatan untuk memperoleh peningkatan karir selama bekerja. 

3. Supervisi 

Atasan yang baik berarti mau menghargai pekerjaan bawahannya. Bagi bawahan, 

atasan bisa dianggap sebagai figur ayah/ibu/teman dan sekaligus atasannya. 

 

3.4.4 Komitmen Organisasi (Y) 

       Meyer & Allen (1991) merumuskan suatu definisi mengenai komitmen dalam 

berorganisasi yaitu sebagai suatu konstruk psikologis yang merupakan karakteristik 
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hubungan anggota organisasi dengan organisasinya, dan memiliki implikasi terhadap 

keputusan individu untuk melanjutkan keanggotaannya dalam berorganisasi.. Berikut 

merupakan dimensi dan indikator komitmen organisasi menurut Allen dan Mayer, yaitu 

: 

1. Affective commitmen 

Merupakan suatu pendekatan emosional dari individu dalam keterlibatan dengan 

organisasi, sehingga individu akan merasa dihubungkan dengan organisasi. Komponen 

afektif berkaitan dengan emosional, identifikasi dan keterlibatan pegawai di dalam suatu 

organisasi, yaitu :  

a. Senang berkarir sepanjang hidup dalam perusahaan 

b. Masalah organisasi adalah masalah setiap karyawan 

c. Rasa memiliki terhadap organisasi 

d. Kebanggaan menjadi bagian dari keluarga organisasi 

2. Continue Commitment  

Merupakan hasrat yang dimiliki oleh individu untuk bertahan dalam organisasi, 

sehingga individu merasa membutuhkan untuk dihubungkan dengan organisasi. 

Komitmen ini didasarkan pada persepsi pegawai tentang kerugian yang akan dihadapinya 

jika ia meninggalkan organisasi, yaitu :  

a. Tetap tinggal  di organisasi karena kebutuhan gaji 

b. Tetap tinggal di organisasi karena keuntungan yang didapatkan dari perusahaan.  

c. Susah meninggalkan organisasi meskipun sangat ingin untuk meninggalkan 

organiasasi 

d. Karyawan bertahan pada organiasasi karena tidak ada alternatif pekerjaan lain. 
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3. Normative Commitment (NC)  

Merupakan suatu perasaan wajib dari individu untuk bertahan dalam organisasi. 

Normatif merupakan perasaan perasaan pegawai tentang kewajiban yang harus dia 

berikan kepada organisasi, dan tindakan tersebut merupakan hal benar yang harus 

dilakukan, yaitu : 

a. Tidak meninggalkan organisasi meskipun hal tersebut menguntungkan.  

b. Kesadaran dalam diri karyawan bahwa komitmen adalah sesuatu yang harus  

dilakukanya 

b. Keyakinan terhadap organisasi 

c. Tidak meninggalkan organisasi karena adanya tanggung jawab yang tinggi dalam 

suatu organisasi. 

 

3.5. Populasi dan Sampel 

 3.5.1  Populasi  

Salah satu pendekatan yang dilakukan dalam penelitian kuantiatif adalah 

mengidentifikasi populasi penelitian tersebut. Sugiyono (2011), menjelaskan bahwa arti 

dari populasi adalah suatu wilayah yang digeneralisasi dan terdapat obyek atau subyek 

didalamnya dengan memiliki kualitas dan karateristik yang telah ditentukan oleh peneliti 

guna dipelajari dan dipahami, kemudian akan dilakukan penarikan kesimpulan. 

Disamping itu, menurut Zikmund et al (2009), populasi merupakan sebuah grup yang 

lengkap dengan jenis karakteristik yang dimiliki sama. Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah populasi terbatas yang jelas jumlahnya secara kuantitatif. Dalam 

penelitian ini populasinya melibatkan seluruh karyawan medis (perawat), yang ada di 
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Rumah Sakit Budi Kemuliaan, Batam dengan jumlah 70, sehingga populasi dalam 

penelitian ini berjumlah 70 perawat  di Rumah Sakit Budi Kemuliaan, Batam  

3.5.2 Sampel 

       Pendekatan lain yang dilakukan dalam penelitian kuantiatif adalah mengidentifikasi 

sampel penelitian tersebut. Sugiyono (2011), mengatakan bahwa sampel merupakan 

bagian dari jumah dan karateristik yang menjadi bagian dari populasi tersebut. Maka, 

sampel yang didapatkan dari populasi harus benar – benar representative agar dapat 

menggeneralisasi populasi. Sedangkan Zikmund et al., (2009), mengungkapkan bahwa 

sampel menjadi bagian dari populasi, dan tujuannya adalah untuk dapat 

mengestimasikan karakteristik yang belum diketahui pada sutu populasi. Dalam 

penelitian ini akan mengambil jumlah sampel dari populasi karyawan medis (perawat) 

di Rumah Sakit Budi Kemuliaan dengan jumlah sekian 70 orang. Maka, metode yang 

akan digunakan dalam pegambilan sampel penelitian ini yaitu metode sensus 

(Sugiyono, 2011). 

3.6  Jenis data  

1. Data Primer 

Menurut Sugiyono (2011) sumber data primer merupakan data yang didapatkan 

oleh pencari data secara langsung dari sumber data. Data primer adalah informasi yang 

didapatkan melalui tangan pertama oleh peneliti terhadap variabel utama dengan maksud 

penelitian yang spesifik (Sekaran, 2013). Dalam penelitian ini data primer yang 

digunakan berasal dari responden yang merupakan karyawan Rumah Sakit Budi 

Kemuliaan, yang tentunya berkaitan dengan identitas responden, seperti persepsi 

terhadap variabel yang diteliti. 
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2. Data Sekunder 

Menurut Sugiyono (2011) sumber data sekunder merupakan data yang didapatkan 

oleh pencari data secara tidak langsung, contohnya data diberikan lewat orang lain. Arti 

lain dari data sekunder adalah informasi yang telah terkumpul dari berbagai sumber yang 

telah ada seperti arsip, dokumentasi, analisis industry yang tersedia dimedia cetak atau 

internet, dan publikasi dari pemerintah (Sekaran, 2013). Dalam penelitian ini, data 

sekunder yang digunakan meliputi dokumen-dokumen yang relvern yang dimiliki 

organisasi akan digunakan sebagai data pendukung penelitian dan disesuaikan dengan 

variable yang akan diteliti.  

3.7 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 

melakukan penyebaran kuisioner yang diberikan kepada responden atau objek penelitian. 

Menurut Sugiyono (2011), menjelaskan bahwa kuisioner merupakan teknik dari 

pengumpulan data yang biasa dilakukan dengan memberi beberapa pertanyaan secara 

tertulis kepada responden yang kemudian untuk dijawab oleh responden. Kuisioner 

dianggap sangat relevan digunakan dalam penelitian kuantitatif selama semua informasi 

yang didapatkan membahas tentang pertanyaan penelitian, sementara mengajukan 

pertanyaan yang salah atau tidak relevan akan menjadi kesalahan dan jebakan bagi peneliti 

(Zikmund, 2009). Kuisioner yang disebarkan memiliki item pertanyaan mengenai Stres 

Kerja  (Smith et al 1969)  lingkungan kerja ( Nitisimeto 2006), Komitmen Organisasi (Allen 

and Meyer 1990), dan Kepuasan Kerja (Cartwright dan Cooper 1998) Jawaban yang 

disediakan dalam setiap pertanyaan menggunakan skala likert. Skala likert berfungsi untuk 

mengukur sikap, pendapat, serta persepsi seseorang atau sekelompok orang tetang fenomena 
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sosial (Sugiyono, 2011). Setiap pertanyaan penelitian akan disediakan 5 (lima) alternatif 

jawaban didalam setiap pertanyaan dengan skor : 

Skala Likert pengumpulan data 

 

 

  

  

Tabel 3.1 Skala Likert 

 

 

Skala Likert Variabel unfavorable(stres kerja) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 Metode Analisis Data 

Dalam penelitian kuantitatif, analisa data merupakan langkah yang harus dilakukan 

setelah data dari semua responden terkumpul. Langkah yang dapat dilakukan yaitu dengan 

mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data sesuai 

variabel dari semua responden, menyajikan data dari setiap variabel yang diteliti, melakukan 

perhitungan guna menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji 

hipotesis yang diajukan (Sugiyono, 2016). Analisa data digunakan agar mengetahui hasil dari 

penelitian tersebut akan diterima atau ditolak. 

3.8.1 Analisa Deskriptif 

Statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara menggambarkan data yang telah terkumpul dengan tujuan untuk membuat 

Jawaban Nilai 

Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Ragu-ragu (R) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

Jawaban Nilai 

Sangat Setuju (SS) 1 

Setuju (S) 2 

Ragu-ragu (R) 3 

Tidak Setuju (TS) 4 

Sangat Tidak Setuju (STS) 5 
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kesimpulan yang berlaku untuk umum. Penelitian yang dilakukan pada populasi jelas akan 

menggunakan statistik deskriptif dalam analisisnya (Sugiyono, 2016). 

3.8.2 Analisa Structural Equation Modelling (SEM) 

Saat ini, Structural Equation Modeling (SEM) telah banyak digunakan dalam berbagai 

bidang ilmu, dan dikembangkan sebagai jalan keluar dalam berbagai kesulitan atau 

keterbatasan yang terjadi dalam analisis multivariat. Latan (2012), dalam Haryono (2017), 

mengutip pendapat Chin (1988), Gefen et al (2000), Kirby dan Bolen (2009), Gefen et al 

(2011). Pirouz (2006), yang mengatakan bahwa model persamaaan struktural (Structural 

Equation Modeling) adalah teknik analisis multivariat generasi kedua yang 

menggabungkan analisis faktor dan jalur sehingga memungkinkan bagi peneliti untuk 

menguji serta mengestimasi secara simultan hubungan antara multiple exogeneus dan 

endogeneus dengan banyak indikator. Sementara, Maruyama (1998), dalam Wijaya 

(2001), menyebutkan Structural Equation Modeling (SEM) adalah sebuah model statistik 

yang memberikan perkiraan perhitungan dari kekuatan hubungan hipotesis diantara 

variabel dalam sebuah model teoritis, baik langsung atau melalu variabel antara 

(intervening or moderating). 

 

 

 

 

3.8.3 Partial Least Square (PLS) 

Dalam penelitian, sering kali seorang peneliti akan dihadapkan pada kondisi dimana  

ukuran sampel cukup besar, namun landasan teori yang dimiliki lemah dalam hal 
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hubungan antar variabel yang dihipotesiskan. Tetapi, tidak jarang juga ditemukan 

hubungan antar variabel yang sangat kompleks, namun PLS-SEM tidak menuntut sampel 

dalam jumlah besar, minimal direkomendasikan antara 30-100 kasus. Maka, Partial Least 

Square (PLS) dapat dipakai untuk mengatasi masalah tersebut (Haryono, 2017). Partial 

Least Square (PLS), menggunakan dua evaluasi model pengukuran dalam uji analisis, 

yaitu  

1) Outer Model bertujuan untuk mmenguji validitas dan reliabilitas. 

2) Inner Model bertujuan untuk menguji kualitas (pengujian hipotesis untuk menguji 

dengan model prediksi). 

1. Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model) 

Outer model sering juga disebut (outer relation atau measurement model) yang 

mendefinisikan bagaimana setiap blok item berhubungan dengan variabel latennya. 

Model pengukuran (outer model) digunakan untuk menilai validitas dan realibilitas 

model. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan instrumen penelitian 

mengukur apa yang seharusnya diukur (Abdillah 2009). Sedangkan uji reliabilitas 

digunakan untuk mengukur konsistensi alat ukur dalam mengukur suatu konsep atau 

dapat juga digunakan untuk mengukur konsistensi responden dalam menjawab item 

pernyataan dalam kuesioner atau instrument penelitian. Penjelasan lebih lanjut model 

pengukuran (outer model) dengan menggunakan uji Convergent Validity, Discriminant 

Validity, dan Composit Reliability adalah sebagai berikut : 

 

a. Corvergent Validity 
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Convergent validity mengukur besarnya korelasi antar konstruk dengan 

variabel laten. Pengujian convergent validity dapat dilihat dari loading factor untuk 

tiap indikator konstruk. Nilai loading factor > 0,7 adalah nilai idela, artinya indikator 

tersebut valid mengukur konstruk yang dibuat. Dalam penelitian empiris, nilai 

loading factor > 0,5 masih diterima. Bahkan, sebagian ahli menerima 0,4. Nilai ini 

menunjukkan persentasi konstruk mampu menerangkan variasi yang ada dalam 

indikator (Haryono, 2017). 

b. Disc riminant Validity 

Discriminant validity terjadi jika dua instrumen yang berbeda yang mengukur 

dua konstruk yang diprediksi tidak berkorelasi menghasilkan skor yang memang tidak 

berkorelasi (Hartono, 2008: 64 dalam Jogiyanto, 2011). Discriminant validity dari 

model reflektif dievaluasi melalui cross loading kemudian dibandingkan nilai AVE 

dengan kuadrat dari nilai korelasi antar konstruk/membandingkan akar kuadrat AVE 

dengan korelasi antar konstruknya. Ukuran cross loading adalah membandingkan 

korelasi indikator dengan konstruk blok lainnya. Bila korelasi antara indikator dengan 

konstruknya lebih tinggi dari korelasi dengan blok lainnya, hal ini menunjukkan 

konstruk tersebut memprediksi ukuran pada blok mereka dengan lebih baik dari blok 

lainnya. Ukuran discriminant validity lainnya adalah bahwa nilai akar AVE harus 

lebih tinggi daripada korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya atau nilai AVE 

lebih tinggi dari kuadrat korelasi antara konstruk (Haryanto, 2017). 

 

 

c. Composit Reliability 
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     Mengukur reabilitas suatu konstruk dengan item refleksif dapat dilakukan dengan 

dua cara yaitu dengan Cronbach’s Alpha dan Composite Reliability. Composite 

Reliability (CR) lebih baik dalam mengukur internal consistency dibandingkan 

Chonbach’s Alpha sebab Cr tidak mengansumsikan kesamaan boot dari setiap 

indikator. Cronbach’s Alpha cenderung menaksir lebih rendah dibandingkan 

Composite Reliability. Interpretasi Composite Realibility sama dengan Cronbach 

Alpha. Nilai batas ≥ 0,7 dapat diterima dan nilai ≥ 0,8 sangat memuaskan. Ukuran 

lainnya dari convergent validity adalah nilai Average Variance Extracted (AVE). 

Nilai AVE menggambarkan besarnya varian atau keragaman variabel manifes yang 

dapat dimiliki oleh konstruk laten. Dengan demikian, semakin besar varian atau 

keragaman variabel manifes yang dapat dikandung oleh konstruk laten, maka 

semakin besar representasi variabel manifes terhadap konstruk latennya. 

d. Second Order Confirmatory Factor Analysis 

Pada penelitian ini, model konstruk termasuk pada model dua jenjang (second 

order) dimana beberapa variabel menggunakan dimensi. Dalam PLS, pengujian 

second order konstruk akan melalui dua jenjang, pertama analisis dilakukan dari 

konstruk laten dimensi ke indikator-indikatornya dan kedua, analisis dari konstruk 

laten ke dimensinya. Proses dan tahapan pada pengujian konstruk multidimensional 

(second order) yang bersifat reflektif dalam PLS sama dengan konstruk 

unidimensional (first order). Pada tahap menggambar model penelitian, seluruh 

indikator yang ada di dimensi konstruk ditarik semuanya ke konstruk di higher order. 

Jika pada pengujian convergent validity dan discriminant validity (proses algoritm) 

terdapat indikator disalah satu konstruk (apakah indikator yang di higher order atau 
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yang ada di dimensi konstruk) harus dihapus karena skor loading-nya rendah maka 

indikator tersebut harus dibuang di kedua jenjang (di higher order dan di dimensi 

konstruk) (Jogiyanto, 2011). Pada tahap bootstrapping, nilai tabel path coefficient 

akan menunjukkan tingkat signifikansi dari masing-masing indikator konstruk 

(dimensi) terhadap variabel latennya dengan ketentuan nilai t-statistik >1.96 (Ghozali 

and Latan, 2015). 

2. Evaluasi Model Struktural (Inner Model) 

Spesifikasi hubungan antar variabel laten (structural model) adalah yang disebut 

Inner Model atau disebut juga dengan inner relation, menggambarkan hubungan antar 

variabel laten berdasarkan teori substansif penelitian. 

a. R-Square (R2) 

Untuk mengevaluasi model struktural adalah dengan cara melihat signifikansi 

hubungan antar variabel. Perubahan nilai R-squares (R2) dapat digunakan untuk 

menjelaskan pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten 

dependen. Kriteria R2 terdiri dari tiga kasifikasi, yaitu: nilai R2 0.67, 0.33 dan 0.19 

sebagai substansial, sedang dan lemah. 

b. Uji Hipotesis (Bootstraping) 

Dalam menilai signifikansi pengaruh antar variabel, perlu dilakukan prosedur 

bootstrapping. Prosedur boottrap menggunakan seluruh sampe asli 66 untuk 

melakukan resampling kembali. Hair et al., 2001 dalam Ghazali dan Latan (2015) 

menyarankan number of bootstap samples sebesar 5000 dengan catatan jumlah 

tersebut harus lebih besar dari original sampel. Namun, beberapa literatur 

menyarankan number of bootstrap samples sebesar 200 - 1000 sudah cukup untuk 
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mengoreksi standar error estimate PLS (Ghazali dan Latan, 2015). Dalam resampling 

bootstrap, nilai signifikansi yang digunakan (two-tailed) t-values sebesar 1.65 

(significance level = 10%), 1.96 (significance level=5%) dan 2.58 (significance level 

= 1%). 

3. Analisis SEM dengan Efek Mediasi 

Pengujian efek mediasi dalam analisis menggunakan PLS menggunakan 

prosedur yang dikembangkan oleh Baron dan Kenny (1986) dengan tahapan sebagai 

berikut : 

a. Model pertama, menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen 

dan harus signifikan pada t-statistik lebih besar dari 1.96. 

b. Model kedua, menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel intervening 

dan harus signifikan pada t-statistik lebih besar dari 1.96. 

c. Model ketiga,menguji secara simultan pengaruh variabel independen dan intervening 

terhadap variabel dependen. 

 

 

 

 

 

 

 


