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EXECUTIVE SUMMARY 

THE DEVELOPMENT OF NURSE’S COMMITMENT MODEL BASED 

ON FOCI OF COMMITMENT AND THREE COMPONENT MODELS TO 

REDUCE TURNOVER INTENTION  

 

Nurul Hikmatul Qowi 

 

Currently, turnover intention is the desire of employees to leave the 

organization. Turnover intention could be caused by highly demanding task, 

overtime shifts, complicated work relationship, and lack of opportunities for 

career development. Highly nurse’s turnover will disrupt hospital operation. One 

of the effort that could be done is through increasing the nurse’s commitment. 

This study was conducted to develop a model of nurse’s commitment as an effort 

to reduce nurse’s turnover intention in the hospital.  

This research was developed based on organizational commitment 

model, foci of commitment (commitment to organization/ hospital), commitment 

to head of room, commitment to work group, and occupational commitment), 

three component model (affective, sustainable, and normative commitment), and 

organizational factors that influence turnover intention. The development of this 

commitment model looks at individuals with different mindsets and targets of 

commitment. This different target of commitment has the same goal, that is, for 

the nurse to stay in the hospital. 

This study has two stages, on the first stage researcher used an 

observational analytic design. Study population were nurses who work in nursing 

service units, i.e as many as 297 nurses, with 119 nurses as sample study from all 

units. Data were analyzed using partial least square. Focus Group Discussion with 

the nursing manager, the head of nursing service unit, head nurses and the 

executive nurses were conducted in purpose to find solutions on the strategic 

issues which have been discovered. The modules were arranged with experts as 

materials for the provision of intervention. In the second stage, researcher used 

experimental quasy design with two subjects, control and intervention group. 
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Population were professional nurses as many as 26 nurses with 21 nurses as 

sample study for intervention group, and 19 nurses for control group. Data were 

analyzed using paired t test and independent t test with  α< 0,05. 

The result of the first stage showed, there were significant influence 

of nurse’s characteristic factors (age and need for achievement) toward nurse’s 

commitment (t = 3,023> 1,96); job characteristics (task identity, optional 

interaction, feedback) on nurse’s commitment (t = 2.493> 1.96); work experience 

factors (nurse’s attitude, organizational dependability, personal importance and 

met expectations) on nurse’s commitment (t = 2,320> 1,96); organizational factors 

(management style, empowerment, role perception, career development and 

salary) to the nurse’s commitment (t = 2,215> 1,96); nurse’s commitment 

(commitment to hospital, head nurse, workgroup and occupational commitment) 

to the turnover intention (t = 2.048> 1,96); nurse’s characteristics on the turnover 

intention (t = 2,415> 1,96); job characteristics on the turnover intention (t = 

2.111> 1.96); work experience on the turnover intention (t = 2,000> 1.96) and 

organizational factors on the turnover intention (t = 2.190> 1.96). The second 

stage results based on paired t test were showed no significant difference of 

turnover intention in the control group (p = 0,168). However, there was significant 

difference of turnover intention in the intervention group (p = 0,040). The result 

of independent t test showed, there were no significant effect of nurse’s 

commitment  to work group (nursing staff) module to the nurse’s turnover 

intention (p = 0,503).  

This nurse's commitment model was influenced by several factors 

including nurse’s characteristics, job characteristics, working experience, and 

organization. The development of this nurse’s commitment model may influence 

the turnover intention and may performed by the hospital as an effort to retain the 

nurses. Hospital should develop nurse’s commitment, not only organizational 

commitment, but also nurse’s commitment to the head nurse, commitment to 

workgroup, and occupational commitment. 
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RINGKASAN 

 

PENGEMBANGAN MODEL KOMITMEN PERAWAT BERDASARKAN 

FOCI OF COMMITMENT DAN MODEL TIGA KOMPONEN UNTUK 

MENURUNKAN TURNOVER INTENTION PERAWAT 

 

Nurul Hikmatul Qowi 

 

Turnover intention yaitu keinginan karyawan untuk meninggalkan 

organisasi saat ini. Turnover intention ini dapat disebabkan oleh kelebihan beban 

kerja, pergeseran kerja yang panjang, hubungan kerja yang kompleks, dan 

kurangnya kesempatan untuk perkembangan  karir. Turnover perawat yang tinggi 

akan mengganggu proses operasional rumah sakit. Salah satu upaya yang dapat  

dilakukan yaitu melalui peningkatan komitmen perawat. Penelitian ini dilakukan 

untuk mengembangkan model komitmen perawat sebagai upaya penurunan 

turnover intention perawat di rumah sakit.  

Penelitian ini dikembangkan berdasarkan model komitmen 

organisasi, foci of commitment (komitmen pada organisasi (rumah sakit), 

komitmen pada kepala ruangan, komitmen pada kelompok kerja, dan komitmen 

pada pekerjaan), model tiga komponen (komitmen afektif, berkelanjutan, dan 

normatif), dan faktor organisasi yang mempengaruhi turnover intention. 

Pengembangan model komitmen ini memandang individu yang memiliki pola 

pikir dan target komitmen yang berbeda-beda. Target komitmen yang berbeda ini 

mempunyai tujuan yang sama, yaitu agar perawat bertahan di rumah sakit.  

Penelitian ini memiliki dua tahap, tahap yang pertama menggunakan 

desain analitik observasional. Populasi dalam penelitian ini yaitu perawat yang 

bekerja di pelayanan keperawatan, yaitu sebanyak 297 perawat dengan sampel 

119 perawat dari semua unit pelayanan keperawatan. Data dianalisis 

menggunakan partial least square. Focus Group Discussion dengan kepala 

bidang keperawatan, kepala pelayanan keperawatan, kepala ruangan, dan perawat 

pelaksana dilakukan untuk mencari solusi dari isu strategis yang telah ditemukan. 

Modul disusun bersama pakar sebagai bahan untuk pemberian intervensi. Tahap 

penelitian kesua menggunakan desain quasy experimental pada kelompok kontrol 

dan intervensi.  Populasi yang digunakan yaitu perawat pelaksana disatu  ruangan 
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sebanyak 26 perawat dengan sampel 21 perawat di kelompok perlakuan, dan 19 

perawat di kelompok kontrol. Analisis data menggunakan paired t test dan 

indepenedent t test dengan α< 0,05 . 

Hasil penelitian pada tahap pertama yaitu ada pengaruh singnifikan 

faktor karakteristik perawat (usia, keinginan berprestasi) terhadap komitmen 

perawat (t=3,023>1,96). Ada pengaruh signifikan  karakteristik pekerjaan 

(identitas pekerjaan, interaksi opsional, umpan balik) terhadap komitmen perawat 

(t=2,493>1,96). Ada pengaruh signifikan faktor pengalaman kerja (sikap perawat, 

keterandalan organisasi, perasaan dipentingkan, realisasi harapan) terhadap 

komitmen perawat (t=2,320>1,96). Ada pengaruh signifikan faktor organisasi 

(gaya manajemen, pemberdayaan, persepsi peran, pengembangan karir, gaji) 

terhadap komitmen perawat (t=2,215>1,96). Ada pengaruh signifikan komitmen 

perawat (komitmen pada rumah sakit, kepala ruangan, kelompok kerja (perawat), 

pekerjaan) terhadap turnover intention (t=2,048>1,96). Ada pengaruh signifikan 

karakteristik perawat terhadap turnover intention (t=2,415>1,96). Ada pengaruh 

signifikan karakteristik pekerjaan terhadap turnover intention (t=2,111>1,96). Ada 

pengaruh signifikan pengalaman kerja terhadap turnover intention (t=2,000>1,96). 

Ada pengaruh signifikan faktor organisasi terhadap turnover intention 

(t=2,190>1,96). Adapun hasil penelitian tahap 2 yaitu berdasarkan uji paired t test 

menunjukan tidak ada beda turnover intention pada kelompok kontrol (p = 0,168) 

dan ada beda turnover intention pada kelompok perlakuan (p = 0,040).  Hasil uji 

independent t test menunjukkan tidak ada pengaruh modul komitmen perawat 

pada kelompok kerja terhadap turnover intention perawat (p=0,503).    

Model komitmen perawat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 

karakteristik perawat, karakteristik pekerjaan, pengalaman kerja, dan organisasi. 

Pengembangan model komitmen perawat ini dapat mempengaruhi turnover 

intention dan dapat dilakukan oleh rumah sakit sebagai upaya untuk meretensi 

perawat.  Rumah Sakit dapat melakukan upaya penurunan turnover intention melalui 

peningkatan komitmen perawat yang meliputi komitmen pada rumah sakit, komitmen 

pada kepala ruangan, komitmen pada kelompok kerja (perawat), dan komitmen pada 

pekerjaan.  
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ABSTRACT 

THE DEVELOPMENT OF NURSE’S COMMITMENT MODEL BASED 

ON FOCI OF COMMITMENT AND THREE COMPONENT MODELS TO 

REDUCE TURNOVER INTENTION 

 

Nurul Hikmatul Qowi 

 

Introduction: The purpose of this study were to develop a nurse’s commitment 

model as an effort to reduce turnover intention and improve nursing service. 

Method: Observational analytic design used in the first stage within 119 nurses. 

Data were analyzed using partial least square (PLS). Experimental quasy design 

used in the second stage within 21 nurses as intervention group and 19 nurses as 

control group. Data were analyzed using the paired t test and independent t test. 

Results and analysis: There were significant influence of nurse’s characteristic 

on nurse’s commitment (t = 3.023); job characteristics on nurse’s commitment (t 

= 2.493); work experience on nurse’s commitment (t = 2.320); organizational 

factors on nurse’s commitment (t = 2.215); and nurse’s commitment to the 

turnover intention (t = 2.048). There were significant influence of nurse’s 

characteristic on turnover intention (t = 2.415); job characteristics on turnover 

intention (t = 2.111); work experience on turnover intention (t = 2.000); and 

organizational factors on turnover intention (t = 2.190). In the second stage, paired 

t test showed non-significant difference of turnover intention in the control group 

(p = 0.168) and there was significant difference of turnover intention in the 

intervention group (p = 0.040). Independent t test showed there was non-

significant effect of nurse’s commitment to work group module to the nurse’s 

turnover intention (p = 0.503). Discussion: Nurse's commitment model was 

influenced by nurse’s characteristics, job characteristics, work experience, and 

organization. The development of nurse’s commitment model may reduce 

turnover intention among nurses.  

 

Keywords: Nurse, Foci of commitment, model, Turnover intention 
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ABSTRAK 

PENGEMBANGAN MODEL KOMITMEN PERAWAT BERDASARKAN 

FOCI OF COMMITMENT DAN MODEL TIGA KOMPONEN UNTUK 

MENURUNKAN TURNOVER INTENTION PERAWAT 

 

Nurul Hikmatul Qowi 

 

Pengantar: penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan model komitmen 

perawat sebagai upaya menurunkan turnover intention perawat, sehingga dapat 

meningkatkan pelayanan keperawatan di rumah sakit. Metode: Tahap pertama 

yaitu menggunakan desain analitik observasional dengan sampel 119 perawat. 

Data dianalisis menggunakan partial least square (PLS). Isu strategis dirumuskan 

melaui focus group discussion (FGD). Tahap kedua penelitian ini menggunakan 

desain quasy eksperimental untuk mengetahui pengaruh komitmen perawat pada 

kelompok kerja (perawat) terhadap turnover intention. Penelitian tahap 2 ini 

memiliki sampel 40 perawat, 21 perawat pada kelompok perlakuan dan 19 

perawat pada kelompok kontrol. Pada tahap kedua, data dianalisis menggunakan 

uji paired t test dan independent t test. Hasil dan analisis: ada pengaruh 

singnifikan faktor karakteristik perawat terhadap komitmen perawat 

(t=3,023>1,96). Ada pengaruh signifikan karakteristik pekerjaan  terhadap 

komitmen perawat (t=2,493>1,96). Ada pengaruh signifikan faktor pengalaman 

kerja terhadap komitmen perawat (t=2,320>1,96). Ada pengaruh signifikan faktor 

organisasi  terhadap komitmen perawat (t=2,215>1,96). Ada pengaruh signifikan 

komitmen perawat terhadap turnover intention (t=2,048>1,96). Ada pengaruh 

signifikan karakteristik perawat terhadap turnover intention (t=2,415>1,96). Ada 

pengaruh signifikan karakteristik pekerjaan terhadap turnover intention 

(t=2,111>1,96). Ada pengaruh signifikan pengalaman kerja terhadap turnover 

intention (t=2,000>1,96). Ada pengaruh signifikan faktor organisasi terhadap 

turnover intention (t=2,190>1,96). Pada tahap kedua, hasil uji paired t test 

menunjukan tidak ada beda turnover intention pada kelompok kontrol (p = 0,168) 

dan ada beda turnover intention pada kelompok perlakuan (p = 0,040).  Hasil uji 

independent t test menunjukkan tidak pengaruh terdapat modul komitmen perawat 

pada kelompok kerja terhadap turnover intention perawat (p=0,503). Diskusi: 

Model komitmen perawat dipengaruhi oleh karakteristik perawat, pekerjaan, 

pengalaman kerja, dan organisasi. Pengembangan model komitmen perawat dapat 

menurunkan turnover intention 

 

Kata kunci: Perawat,  Foci of commitment, Model, Turnover intention 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Persaingan antar rumah sakit menjadi semakin ketat dari sebelumnya  

seiring dengan adanya globalisasi pasar medis (Kim, 2010). Institusi yang 

menyediakan pelayanan kesehatan berlomba-lomba dalam memberikan pelayanan 

berkualitas tinggi dengan biaya efektif, dan mudah diakses untuk memenuhi 

kebutuhan perawatan kesehatan masyarakat (Basit and Duygulu, 2016). Rumah 

sakit harus mencari strategi dalam diferensiasi, spesialisasi, dan sentralisasi  untuk 

menjadi rumah sakit yang lebih unggul dari rumah sakit lain (Kim, 2010).  

Rumah sakit adalah organisasi yang sangat mengandalkan sumber daya 

manusia (Lee, Kim and Kim, 2016). Keberhasilan rumah sakit sebagai sebuah 

organisasi bergantung pada bagaimana pimpinan memanfaatkan sumber daya 

manusianya secara efektif (Lee, Kim and Kim, 2016). Keperawatan merupakan 

salah satu sumberdaya manusia yang menjadi tulang punggung rumah sakit 

(Ulrich et al., 2010).  Masalah yang dihadapi penyedia layanan kesehatan 

berkaitan dengan tenaga keperawatan yaitu kesulitan dalam menemukan dan 

mempertahankan perawat yang berkualitas (De Gieter, Hofmans and Pepermans, 

2011), yang pada akhirnya berdampak pada turnover  perawat (Hayes et al., 

2012). Turnover perawat yang tinggi akan mengganggu proses operasional rumah 

sakit. Oleh. karena itu dibutuhkan upaya untuk mengurangi turnover perawat. 
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Adapun model untuk menurunkan turnover intention belum dapat dijelaskan. 

Penelitian yang dilakukan akhir-akhir ini menyebutkan bahwa turnover  

perawat yang tinggi mungkin disebabkan oleh kelebihan beban kerja (Gurková et 

al., 2013; Mosadeghrad, 2013; Hayes et al., 2012), pergeseran kerja yang panjang, 

hubungan kerja yang kompleks, dan kurangnya kesempatan untuk perkembangan  

karir (Gurková et al., 2013). Mosadeghrad (2013) menjelaskan faktor hubungan 

interpersonal berupa dukungan dari manajemen yang kurang juga menyebabkan 

turnover  perawat. Beberapa faktor lain yang menyebabkan turnover  perawat 

yaitu  faktor organisasi, faktor individu, dan peningkatan karir dan gaji (Hayes et 

al., 2012). Faktor organisasi terdiri dari kondisi psikososial lingkungan kerja, tipe 

kepemimpinan, pemberdayaan, dan persepsi peran. Kondisi psikososial yang 

dimaksud yaitu stres, dan burnout (Takase, 2010).  Faktor individu yang 

mempengaruhi turnover intention yaitu usia, pensiun, pengalaman kerja perawat, 

dan tingkat pendidikan (Hayes et al., 2012). 

Tingkat turnover  perawat adalah 10-20% di Amerika Serikat (Takase, 

2010; De Gieter, Hofmans and Pepermans, 2011), Inggris, Australia, Jepang 

(Takase, 2010). Adapun tingkat turnover  perawat yang bekerja pada tahun 

pertama di Amerika serikat lebih tinggi yaitu 27,1%  (Takase, 2010), sedangkan 

tingkat turnover  perawat di Taiwan sekitar 22,1% dari 4602 perawat baru dengan 

masa kerja di bawah 3 bulan di pusat kesehatan pada tahun 2009 (Chiang and 

Chang, 2012).   Angka ini lebih tinggi dibandingkan standar turnover  menurut 

Leap (1993) yang hanya 10-11% per tahun  (Lusiati and Supriyanto, 2013). Data 

turnover  di Balai Pengobatan Santa Familia (BPSF) menunjukkan tingkat 
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turnover  perawat pada tahun 2010 yaitu 33,3% yang semakin meningkat hingga 

angka 55,0% pada tahun 2012 (Lusiati and Supriyanto, 2013). Adapun data 

turnover  perawat di RSI Jemursari Surabaya pada tahun 2013-2014 ditunjukkan 

oleh tabel berikut.  

Tabel 1.1 Data turnover perawat pada tahun 2015-2017 di RS Islam Jemursari 

berdasarkan data SDM Keperawatan 
Tahun Jumlah Turnover perawat 

Turnover Total perawat Persentase 

2015 18 orang 348 5% 

2016 23 orang 354 6,5% 

2017 14 orang 349 4,01 % 

 

Adapun beberapa alasan perawat meninggalkan rumah sakit yaitu diterima 

pegawai negeri, dan menjaga keluarga, sedangkan sebagian besar alasan yang lain 

belum diketahui. Berdasarkan data penelitian Fauziah (2015), dari 3 item 

penyataan yang ditanyakan pada responden, rata-rata jawaban responden terhadap 

variabel turnover intention yaitu 2,45 (rendah). Apabila data tersebut dianalisis 

lebih lanjut pada tiap item penyataan pada kuisioner turnover intention, terdapat 

16-20 perawat (dari 82 perawat) yang menjawab “setuju” dan “sangat setuju” 

pada ketiga pernyataan yang disajikan. Data tersebut menjelaskan bahwa masih 

banyak perawat yang berfikir untuk keluar dari rumah sakit. Oleh karena itu, 

diperlukan strategi untuk mencegah agar niat perawat  untuk keluar dari rumah 

sakit tidak terealisasi.  

Salah satu dampak turnover  yaitu tingginya biaya yang dikeluarkan 

rumah sakit yang mencapai lebih dari 5%  dari biaya operasional tahunan di 

rumah sakit Mexico (Yang, Liu, Liu, & Zhang, 2015). Biaya tersebut meliputi 

biaya penggantian sementara seperti biaya lembur, biaya perekrutan, dan biaya 
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induksi (biaya selama produktivitas yang hilang sampai organisasi mencapai 

tingkat produktivitas yang sama dengan kondisi ketika perawat masih ada) 

(Buchan, 2010 dalam Hayes et al., 2012). Biaya  terbesar digunakan untuk biaya 

penggantian sementara, orientasi dan pelatihan  (North, N and Hughes, 2006). 

Turnover  juga menyebabkan hilangnya perawat terlatih dan terampil, sehingga 

menyebabkan menurunnya produktifitas rumah sakit (Takase, 2010). Rasio 

perawat-pasien yang tinggi sebagai akibat berkurangnya jumlah perawat akan 

menyebabkan beban kerja perawat yang tinggi, penurunan kualitas asuhan 

keperawatan (Jones, 2008), serta kepuasan pasien menurun (Hayes et al., 2012). 

Upaya untuk memperoleh dan mempertahankan sumberdaya manusia 

merupakan hal yang harus diprioritaskan organisasi (Holtom et al., 2008). Salah 

satu cara yang digunakan untuk meretensi atau mempertahankan karyawan yaitu 

dengan meningkatkan komitmen karyawan itu sendiri (Steers, 1977). Berdasarkan 

model komitmen organisasi  (Steers, 1977) komitmen dipengaruhi oleh tiga 

faktor, yaitu karakteristik pribadi, karakteristik pekerjaan, dan pengalaman kerja. 

Model komitmen Steers (1977) belum menyebutkan faktor organisasi dalam salah 

satu faktor komitmen. Su, Baird and Blair (2009) dan  Khan and Zafar (2014) 

mengatakan bahwa faktor organisasi merupakan faktor penting yang 

mempengaruhi komitmen organisasi. Faktor organisasi menurut Hayes et al., 

(2012) antara lain beban kerja, stres, gaya manajemen, pemberdayaan, dan 

persepsi peran, serta pengembangan karir dan gaji.   

Model komitmen yang dikembangkan oleh Steers (1977) memfokuskan 

pada komitmen organisasi yang tidak memandang perbedaan individu dan fokus 
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pada dimensi komitmen afektif. Meyer, Morin and Vandenberghe (2015) 

menyatakan tren terbaru pada penelitian komitmen yaitu penggunaan strategi 

analitik yang berpusat pada individu yang homogen dengan pola pikir tentang 

komitmen yang berbeda. Pendekatan yang berpusat pada individu membutuhkan 

pespektif yang holistik yang dapat mencerminkan interaksi yang kompleks antara 

pola pikir dan atau target komitmen (Meyer, Morin and Vandenberghe, 2015). 

Pola pikir komitmen menurut  J.Allen and P.Meyer (1990) meliputi komitmen 

afektif, berkelanjutan, dan normatif, sedangkan target komitmen (foci of 

commitment) menurut (Clugston, 2000; Dasgupta, 2016) yaitu komitmen pada 

organisasi, supervisor, kelompok kerja, dan pekerjaan.  

Veurink and Fischer (2011) mengatakan bahwa foci of commitment dapat 

mempengaruhi keinginan karyawan untuk berpindah. Beberapa komitmen yang 

dapat memprediksi turnover  yaitu komitmen terhadap organisasi (Wasti and Can, 

2008), komitmen pada kelompok kerja (Knippenberg and Schie, 2000), komitmen 

afektif pada supervisor (Vandenberghe, Bentein and Stinglhamber, 2004; Meyer, 

Morin and Vandenberghe, 2015). Tarigan dan Ariani (2015) dan Mardiana et al. 

(2012) menjelaskan bahwa komitmen afektif, berkelanjutan, dan normatif 

mempunyai pengaruh negatif pada keinginan berpindah.  

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik melakukan 

penelitian tentang “Pengembangan model komitmen perawat berdasarkan foci of 

commitment dan model tiga komponen untuk menurunkan turnover intention 

perawat”. Model ini dibangun berdasarkan faktor komitmen organisasi 

berdasarkan  Steers (1977), dan faktor organisasi (Hayes et al., 2012) yang  terdiri 
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dari beban kerja, stres, gaya manajemen, pemberdayaan, dan persepsi peran, serta 

pengembangan karir dan gaji. Komitmen perawat disusun berdasarkan kombinasi 

antara foci of commitment (Clugston, 2000; Dasgupta, 2016) dan model tiga 

komponen (J.Allen and P.Meyer, 1990) yang mempunyai pengaruh terhadap 

turnover intention (berpikir untuk keluar, niat untuk mencari pekerjaan lain, niat 

untuk keluar) (Mobley, Horner and Hollingsworth, 1978). Adapun implikasi dari 

konsep foci of commitment menurut (Clugston, 2000; Dasgupta, 2016) dalam 

kehidupan perawat di rumah sakit yaitu komitmen pada rumah sakit, kepala 

ruangan, perawat, dan komitmen pada pekerjaan. Penelitian ini diharapkan dapat 

membantu penyedia layanan yang dalam hal ini adalah rumah sakit untuk 

menentukan strategi terbaik dalam meretensi sumberdaya perawat dalam upaya 

peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit. 
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1.2  Kajian Masalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kajian masalah pengembangan model komitmen perawat berdasarkan 

foci of commitment dan model tiga komponen untuk menurunkan 

turnover intention perawat  
 

Berdasarkan  model komitmen organisasi  Steers (1977), retensi karyawan 

dapat ditingkatkan melalui komitmen organisasi. Variabel yang mempengaruhi 

komitmen yaitu  karakteristik pribadi, karakteristik pekerjaan, dan pengalaman 

kerja.  Berdasarkan penelitian Fauziah (2015) menyatakan bahwa hasil rata-rata dari 

jawaban responden terhadap kuisioner turnover intention yaitu 2,45 (rendah). 

Hasil analisis per item pernyataan, terdapat 16-20 perawat (dari 82 perawat) yang 

menjawab “setuju” dan “sangat setuju” pada 3 pernyataan kuisioner turnover 

intention. Turnover yang terjadi di RSI Jemursari Surabaya berdasarkan data 

SDM keperawatan menyatakan bahwa pada tahun 2015 sebanyak 18 perawat 

(5%), 23 perawat (6,5%) pada tahun 2016, dan 14 perawat (4,01%) pada tahun 

Karakteristik personal  

Karakteristik pekerjaan 

Pengalaman kerja 

Faktor organisasi 

1. Komitmen pada rumah sakit yang terdiri dari 

komponen afektif, berkelanjutan, dan normatif 

2. Komitmen pada kepala ruangan yang terdiri dari 

komponen afektif, berkelanjutan, dan normatif 

3. Komitmen pada perawat yang terdiri dari komponen 

afektif, berkelanjutan, dan normatif 

4. Komitmen pada pekerjaan yang terdiri dari 

komponen afektif, berkelanjutan, dan normatif 

5.  

Hasil rata-rata dari jawaban responden terhadap kuisioner 

turnover intention yaitu 2,45 (rendah) (Fauziah, 2015). 

Hasil analisis per item pernyataan, terdapat 16-20 perawat 

(dari 82 perawat) yang menjawab “setuju” dan “sangat 

setuju” pada 3 pernyataan kuisioner turnover intention 
 

 

Turnover perawat di RS Islam 

Jemursari sebanyak 5%, 6,5%, 

4,01% pada tahun 2015-2017 
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2017. Berdasarkan penjelasan  tersebut, penulis tertarik ingin melakukan 

penelitian tentang pengembangan model komitmen perawat berdasarkan foci of 

commitment dan model tiga komponen untuk menurunkan turnover intention  

perawat. Peneliti ini akan mengidentifikasi faktor karakteristik perawat 

(kebutuhan berprestasi, usia, pendidikan), karakteristik pekerjaan (identitas 

pekerjaan,    kesempatan interaksi sosial, umpan balik pekerjaan), faktor 

pengalaman kerja (sikap kelompok, keterandalan organisasi, perasaan 

dipentingkan, realisasi pengharapan), dan faktor organisasi (beban kerja, stres, 

gaya manajemen, pemberdayaan, dan persepsi peran, serta pengembangan karir 

dan gaji). Variabel lain yang diteliti yaitu komitmen perawat yang terdiri dari 

komitmen afektif, berkelanjutan, dan normatif pada rumah sakit, kepala ruangan, 

kelompok perawat, pekerjaan, serta variabel turnover intention perawat (berpikir 

untuk keluar, niat mencari pekerjaan lain, dan niat untuk keluar). 

 

1.3  Rumusan Masalah 

1.3.1 Tahap 1 

1. Apakah ada pengaruh karakteristik perawat (keinginan berprestasi, usia, 

pendidikan) terhadap komitmen perawat di Rumah Sakit Islam 

Jemursari Surabaya? 

2. Apakah ada pengaruh karakteristik pekerjaan (identitas pekerjaan, 

kesempatan interaksi sosial, umpan balik) terhadap komitmen perawat 

di Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya? 
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3. Apakah ada pengaruh pengalaman kerja (sikap kelompok, keterandalan 

organisasi, perasaan dipentingkan, realisasi pengharapan) terhadap 

komitmen perawat di Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya?  

4. Apakah ada pengaruh organisasi (beban kerja, stres, gaya manajemen, 

pemberdayaan, persepsi peran, pengembangan karir dan gaji) terhadap 

komitmen perawat di Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya?  

5. Apakah ada pengaruh komitmen perawat terhadap turnover intention 

(berpikir untuk keluar, niat untuk mencari pekerjaan lain, niat untuk 

keluar) perawat di Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya? 

6. Apakah ada pengaruh karakteristik perawat (keinginan berprestasi, usia, 

pendidikan) terhadap turnover intention (berpikir untuk keluar, niat 

untuk mencari pekerjaan lain, niat untuk keluar) perawat di Rumah 

Sakit Islam Jemursari Surabaya? 

7. Apakah ada pengaruh karakteristik pekerjaan (identitas pekerjaan, 

kesempatan interaksi sosial, umpan balik) terhadap turnover intention 

(berpikir untuk keluar, niat untuk mencari pekerjaan lain, niat untuk 

keluar) perawat di Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya? 

8. Apakah ada pengaruh pengalaman kerja (sikap kelompok, keterandalan 

organisasi, perasaan dipentingkan, realisasi pengharapan) terhadap 

turnover intention (berpikir untuk keluar, niat untuk mencari pekerjaan 

lain, niat untuk keluar) perawat di Rumah Sakit Islam Jemursari 

Surabaya? 
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9. Apakah ada pengaruh organisasi (beban kerja, stres, gaya manajemen, 

pemberdayaan, persepsi peran, pengembangan karir dan gaji) terhadap 

turnover intention (berpikir untuk keluar, niat untuk mencari pekerjaan 

lain, niat untuk keluar) perawat di Rumah Sakit Islam Jemursari 

Surabaya? 

1.3.2 Tahap 2  

Apakah ada pengaruh modul komitmen perawat pada kelompok 

kerja terhadap penurunan turnover intention (berpikir untuk keluar, niat 

untuk mencari pekerjaan lain, niat untuk keluar) perawat? 

 

1.4  Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Menyusun sebuah model komitmen perawat berdasarkan foci of 

commitment dan model tiga komponen untuk menurunkan turnover 

intention  perawat 

1.3.1 Tujuan Khusus 

1. Tahap 1 

1) Menganalisis pengaruh karakteristik perawat (keinginan berprestasi, 

usia, pendidikan) terhadap komitmen perawat di Rumah Sakit Islam 

Jemursari Surabaya 

2) Menganalisis pengaruh karakteristik pekerjaan (identitas pekerjaan, 

kesempatan interaksi sosial, umpan balik) terhadap komitmen 

perawat di Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya 
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3) Menganalisis pengaruh pengalaman kerja (sikap kelompok, 

keterandalan organisasi, perasaan dipentingkan, realisasi 

pengharapan) terhadap komitmen perawat di Rumah Sakit Islam 

Jemursari Surabaya  

4) Menganalisis pengaruh organisasi (beban kerja, stres, gaya 

manajemen, pemberdayaan, persepsi peran, pengembangan karir dan 

gaji) terhadap komitmen perawat di Rumah Sakit Islam Jemursari 

Surabaya  

5) Menganalisis pengaruh komitmen perawat terhadap turnover 

intention (berpikir untuk keluar, niat untuk mencari pekerjaan lain, 

niat untuk keluar) perawat di Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya 

6) Menganalisis pengaruh karakteristik perawat (keinginan berprestasi, 

usia, pendidikan) terhadap turnover intention (berpikir untuk keluar, 

niat untuk mencari pekerjaan lain, niat untuk keluar) perawat di 

Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya 

7) Menganalisis pengaruh karakteristik pekerjaan (identitas pekerjaan, 

kesempatan interaksi sosial, umpan balik) terhadap turnover 

intention (berpikir untuk keluar, niat untuk mencari pekerjaan lain, 

niat untuk keluar) perawat di Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya 

8) Menganalisis pengaruh pengalaman kerja (sikap kelompok, 

keterandalan organisasi, perasaan dipentingkan, realisasi 

pengharapan) terhadap turnover intention (berpikir untuk keluar, niat 
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untuk mencari pekerjaan lain, niat untuk keluar) perawat di Rumah 

Sakit Islam Jemursari Surabaya 

9) Menganalisis pengaruh organisasi (beban kerja, stres, gaya 

manajemen, pemberdayaan, persepsi peran, pengembangan karir dan 

gaji) terhadap turnover intention (berpikir untuk keluar, niat untuk 

mencari pekerjaan lain, niat untuk keluar) perawat di Rumah Sakit 

Islam Jemursari Surabaya 

2. Tahap 2 

Menganalisis pengaruh modul komitmen perawat pada 

kelompok kerja terhadap penurunan turnover intention (berpikir untuk 

keluar, niat untuk mencari pekerjaan lain, niat untuk keluar) perawat 

 

1.5  Manfaat  

1.5.1 Teoritis  

Hasil penelitian ini dapat menjelaskan pengaruh  komitmen perawat 

terhadap turnover intention  perawat sehingga dapat digunakan sebagai 

pengembangan ilmu manajemen keperawatan yang berhubungan dengan 

turnover intention pada  pelayanan keperawatan. 

1.5.2 Praktis 

Manfaat yang didapatkan perawat dari penelitian ini yaitu berupa 

peningkatan pengetahuan dan keterampilan perawat untuk membangun 

komitmen pada kelompok kerja. Hasil penelitian ini juga dapat membantu 

pihak rumah sakit dalam mengidentifikasi turnover intention perawat dan 
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upaya yang dapat dilakukan untuk menurunkan turnover intention sesuai 

dengan modul yang telah disusun peneliti.  
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Model Komitmen 

Komponen pertama dari model komitmen ini menunjukkan bahwa 

komitmen organisasi dipengaruhi karakteristik personal, karakteristik pekerjaan, 

dan pengalaman kerja (Steers, 1977). Karakteristik pribadi terdiri dari variabel-

variabel usia, pendidikan, dan keinginan berprestasi (Steers, 1977). Keinginan 

berprestasi di tempat kerja meliputi kesempatan pertumbuhan karir. Karyawan 

yang merasakan pertumbuhan karier di sebuah organisasi akan mempunyai 

keterikatan secara psikologis pada organisasinya karena kebutuhan mereka 

terpenuhi  (Wang et al., 2014) dan akan meningkatkan komitmen organisasi 

(Weng et al., 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1   Model komitmen organisasi  (Steers, 1977) 

Personal characteristics 

1. Need for achievement 

2. Age 

3. Education 

 

Job characteristics 

1. Task identity 

2. Optional interaction 

3. Feedback 

 

Work experiences  

1. Group attitude 

2. Organizational 

dependability 

3. Personal importance 

4. Met expectations 

 

Organizational 

commitment 

 

 

Outcomes 

1. Desire to remain 

2. Intent to remain 

3. Attendance 

4. Employee 

retention 

5. Job performance 
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Faktor karakteristik pekerjaan terdiri dari identitas pekerjaan, kesempatan 

untuk interaksi sosial, dan umpan - balik yang diberikan oleh pekerjaan  (Steers, 

1977). Model ini juga menjelaskan bahwa komitmen dipengaruhi oleh sifat dan 

kualitas pengalaman kerja seorang karyawan selama dia bekerja. Pengalaman 

kerja yang telah terbukti mempengaruhi komitmen mencakup sikap kelompok 

perawat, keterandalan organisasi, perasaan dipentingkan di sebuah organisasi, dan 

realisasi pengharapan (Steers, 1977). Pengalaman kerja dipandang sebagai 

kekuatan sosialisasi karena memberikan pengaruh penting pada sejauh mana 

keterikatan psikologis terbentuk dengan organisasi.  

Komponen kedua yaitu komitmen mengarah pada beberapa hasil perilaku 

tertentu. Pertama, karyawan yang berkomitmen tinggi harus memiliki keinginan 

dan niat yang kuat untuk tetap berada di dalam organisasi. Perilaku seperti itu 

diwujudkan dalam retensi karyawan. Komitmen akan berhubungan dengan 

kehadiran karyawan di tempat kerja. Karyawan yang berkomitmen akan berupaya 

lebih keras dalam pekerjaan itu  (Steers, 1977). Karyawan yang berupaya lebih 

keras dalam mencapai tujuan organisasi biasanya menerima penghargaan, 

kepuasan kerja, dan mempunyai keinginan lebih besar untuk bertahan dalam 

organisasi (J.Allen and P.Meyer, 1990; Chen et al., 2008; Cowden and 

Cummings, 2012; Lee, Kim and Kim, 2016).  

 

2.2 Konsep Fokus Komitmen (Foci of commitment) 

Foci of commitment atau fokus komitmen adalah suatu kesatuan yang 

terdiri dari individu, kelompok, kepada siapa seorang karyawan itu terikat 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGEMBANGAN MODEL KOMITMEN... NURUL HIKMATUL QOWI



16 

 

 

 

 

(Becker, 1992).  Clugston (2000) & Dasgupta (2016) menyatakan bahwa foci of 

commitment terdiri dari komitmen pada organisasi, supervisor, rekan kerja, dan 

pekerjaan dapat memprediksi keinginan karyawan untuk meninggalkan organisasi 

dan meninggalkan pekerjaannya. 

Berikut merupakan komponen  foci of commitment menurut (Clugston, 

2000; Dasgupta, 2016): 

2.2.1 Komitmen organisasi 

1) Definisi Komitmen organisasi 

Komitmen organisasi adalah tingkatan kesediaan individu untuk 

mempertahankan keanggotaannya karena kesesuaian dan ketertarikan 

mereka dengan tujuan dan nilai-nilai organisasi  (Kusumaputri, 2015). 

Meyer and Allen (1991) merumuskan suatu definisi mengenai komitmen 

dalam berorganisasi sebagai suatu konstruk psikologis yang merupakan 

karakteristik hubungan anggota organisasi dengan organisasinya dan 

memiliki implikasi terhadap keputusan individu untuk melanjutkan 

keanggotaannya dalam berorganisasi. Berdasarkan sudut pandang 

karyawan, mereka berkomitmen pada sebuah organisasi sebagai upaya 

atas imbalan tertentu yang dapat bersifat ekstrinsik (gaji), dan intrinsik 

(kepemilikan, kepuasan kerja) (Baruch and Winkelmann-Gleed, 2002). 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan 

bahwa komitmen organisasi yaitu keterikatan individu terhadap 

organisasinya dan keinginan untuk menjadi anggota dari organisasi 

tersebut. 
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2) Faktor Komitmen organisasi  

Faktor komitmen organisasi menurut Steers (1977) yaitu: 

a. Karakteristik personal yang terdiri dari keinginan berprestasi, usia, 

dan pendidikan 

b. Karakteristik pekerjaan yang terdiri dari identitas pekerjaan, 

kesempatan interaksi sosial, dan timbal balik 

c. Pengalaman kerja yang terdiri dari sikap kelompok pada organisasi, 

keterandalan organisasi, perasaan dipentingkan, dan realisasi 

pengharapan 

3) Dampak komitmen organisasi 

Dampak komitmen organisasi menurut (Meyer et al., 2002)  

antara lain: 

a. Turnover intention dan turnover  

b. On the Job Behavior yang terdiri dari kehadiran, organizational 

citizenship behavior, dan kinerja 

c. Kesehatan dan kesejahteraan karyawan 

 

2.2.2  Komitmen pada supervisor 

Komitmen pada supervisor menunjukkan karyawan yang mempercayai 

supervisor untuk membimbing mereka dan merupakan indikator keterbukaan 

karyawan terhadap supervisor (Emuwa, 2013). Komitmen pada supervisor 

berhubungan dengan keterkaitan vertikal, bertentangan dengan perspektif 

kepemimpinan yang berdasarkan asas dasar timbal balik atau setara  (Cheng, 

Jiang and Riley, 2003). Supervisor tidak akan pernah 'berkomitmen' kepada 
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karyawannya. Sebaliknya, karyawan harus berkomitmen pada supervisor 

yang merupakan norma timbal balik dari supervisor yang memonitoring 

karyawannya (Cheng, Jiang and Riley, 2003). 

Komitmen pada supervisor memainkan peran penting dalam 

manajemen. Kesuksesan seorang karyawan sesuai dengan hubungan 

karyawan dengan supervisor. Apabila terjadi pertentangan antara organisasi 

dan supervisor, karyawan akan menghadapi konflik, sehingga harus 

'berpihak' dan memilih kepada siapa mereka harus loyal (Cheng, Jiang and 

Riley, 2003). Karyawan yang professional akan menunjukkan loyalitas yang 

lebih kepada supervisor daripada ke organisasi dan supervisor lebih 

cenderung memperhatikan komitmen karyawan pada supervisor dan kurang 

memperhatikan komitmen karyawan pada organisasi (Cheng, Jiang and Riley, 

2003). 

Identifikasi supervisor harus berfokus pada : 

1. Meningkatkan kesadaran karyawan akan masalah dan mengajak karyawan 

untuk melihat masalah dari perspektif baru 

2. Supervisor memberikan dukungan, dorongan, pembinaan kepada karyawan 

3. Mengkomunikasikan visi, menekankan karyawan untuk meningkatkan usaha, 

dan memberikan contoh perilaku yang sesuai  (Yang et al., 2011) 

Komitmen afektif pada supervisor mempunyai efek langsung dan tidak 

langsung pada niat berpindah (Stinglhamber, Bentein and Vandenberghe, 2002; 

Meyer, Morin and Vandenberghe, 2015). Komitmen afektif dan normatif terhadap 

atasan juga berhubungan secara positif dengan perilaku kewargaan yang 
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berorientasi pada supervisor (Wasti and Can, 2008). Karyawan dengan komitmen 

organisasi, komitmen pada supervisor dan komitmen afektif yang tinggi 

mempunyai niat untuk berpindah yang rendah (Meyer, Morin and Vandenberghe, 

2015). 

2.2.3  Komitmen pada kelompok kerja 

Kelompok kerja merupakan hal yang sangat penting, karena sebagian 

besar kehidupan individu adalah di kelompok kerja, sehingga keakraban dan 

keterikatan di antara anggota kelompok cenderung lebih tinggi daripada 

keterikatan  antara karyawan dari kelompok kerja yang berbeda dalam organisasi 

yang sama (Knippenberg and Schie, 2000). Kelompok kerja memiliki lebih 

banyak kekuatan langsung dari tim kerja  daripada organisasi  (Knippenberg and 

Schie, 2000). Komitmen terhadap kelompok kerja berpengaruh pada perilaku 

kerja dan pengalaman karena interaksi dengan kelompok kerja lebih sering terjadi 

dan individu lebih aktif di tempat kerja daripada organisasi pada kehidupan 

sehari-hari, sehingga karyawan cenderung mengaitkan rasa kontrol dan emosi 

positif yang dihasilkan pada kelompok kerja mereka bukan kepada organisasi 

secara keseluruhan (Riketta and Dick, 2005) 

Persepsi iklim kelompok kerja, kepuasan dengan rekan kerja atau atasan, 

perilaku altruistik, memiliki hubungan dengan komitmen kelompok kerja. 

Knippenberg and Schie (2000) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa komitmen 

pada kelompok kerja berkorelasi lebih kuat dengan kepuasan kerja, niat 

berpindah, keterlibatan pekerjaan, dan motivasi kerja dibandingkan komitmen 

organisasi. Berbeda dengan penelitian Stinglhamber, Bentein and Vandenberghe 
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(2002), afektif komitmen pada kelompok kerja memiliki efek yang tidak langsung 

pada niat berpindah, yaitu melalui komitmen organisasi. 

2.2.4  Komitmen kerja 

Komitmen kerja yaitu komitmen terhadap suatu pekerjaan tertentu atau 

spesialisasi pekerjaan (Snape and Redman, 2003). Adapun definisi komitmen 

kerja menurut (Allen, Meyer and Smith, 1993) yaitu suatu hubungan psikologis, 

antara individu dan pekerjaannya, berkontribusi dalam memprediksi  aktivitas 

profesional dan perilaku kerja, sikap seseorang terhadap profesi dan memiliki 

implikasi pada manajemen sumber daya manusia yang sangat besar. Tang et al. 

(2012) menyebutkan bahwa komitmen kerja merupakan  ukuran kesetiaan pekerja 

pada bidang pekerjaan tertentu dan merupakan hasil penting dari kehidupan kerja 

(Goswami, Mathew and Chadha, 2007). Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, 

maka komitmen kerja dapat didefinisikan sebagai keterikatan psikologis antara 

karyawan pada suatu spesialisasi pekerjaan.  

 Komitmen  kerja dibagi menjadi tiga, yaitu komitmen afektif, komitmen 

berkelanjutan, dan komitmen normatif (Allen, Meyer and Smith, 1993;  

Cunningham et al., 2012; Snape and Redman, 2003; Goswami, Mathew and 

Chadha, 2007), sedangkan Blau et al. (2009) membagi dimensi komitmen pada 

pekerjaan menjadi 4 dimensi, yaitu komitmen afektif, normatif, dan 2 dimensi 

pada komitmen berkelanjutan (akumulasi biaya, dan terbatasnya alternatif 

pekerjaanx. Tiga dari empat dimensi komitmen kerja yaitu komitmen afektif, 

akumulasi biaya, dan terbatasnya alternatif pekerjaan mempunyai hubungan 

negatif dengan niat untuk meninggalkan pekerjaan  (Blau et al., 2009). Goswami, 
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Mathew and Chadha (2007) menambahkan bahwa komitmen kerja menjadi 

variabel kunci dalam menentukan apakah karyawan akan tinggal atau pergi 

daripada komitmen organisasional 

Komitmen kerja afektif mencerminkan keterikatan profesional, 

identifikasi, dan keterlibatan dalam pekerjaan atau profesi (Cunningham et al., 

2012). Orang-orang memiliki komitmen kerja berkelanjutan karena mereka 

memberikan keterampilan khusus dalam pekerjaan, sehingga mereka tidak 

mampu meninggalkan pekerjaan (Cunningham et al., 2012). Akhirnya, komponen 

normatif mengacu pada perasaan kewajiban karyawan untuk tetap berada di dalam 

organisasi (Cunningham et al., 2012). Goswami, Mathew and Chadha (2007) 

menyatakan bahwa komitmen normatif dapat dibedakan dari komitmen afektif 

dan kontinuitas karena tidak mencerminkan kebutuhan untuk berasosiasi dengan 

tujuan atau misi pekerjaan. Menurut Snape and Redman (2003), komitmen afektif 

dan berkelanjutan berhubungan negatif dengan pikiran menarik dari pekerjaan, 

sedangkan komitmen normatif berhubungan negatif dengan pikiran menarik dari 

pekerjaan hanya jika komitmen berkelanjutan rendah.  

Komitmen karyawan terhadap organisasi bergantung pada realisasi nilai 

dan harapan dari pekerjaan mereka (Bartol, 1979 dalam Goswami, Mathew and 

Chadha, 2007). Pada dasarnya pentingnya komitmen organisasi mengarah pada 

komitmen kerja (Cunningham et al., 2012). Komponen komitmen kerja afektif 

lebih dipengaruhi oleh karakteristik pribadi daripada situasi kerja organisasi 

(Goswami, Mathew and Chadha, 2007). Salah satu karakteristik pribadi yang 

mempengaruhi komitmen kerja afektif yaitu perasaan puas terhadap pemenuhan 
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kebutuhan dasar (Fertig, 2011). Karyawan yang merasa dapat mengontrol 

pengembangan karirnya akan memiliki keterikatan emosional pada pekerjaan 

mereka (Fertig, 2011) dan memiliki perasaan positif terhadap pekerjaannya 

(Goswami, Mathew and Chadha, 2007).  

2.3 Model Tiga Komponen Komitmen 

J.Allen and P.Meyer (1990) menjelaskan komitmen menggunakan model 

tiga dimensi yang dinamakan komitmen afektif, berkelanjutan, dan normatif. 

Dimensi komitmen ini menggambarkan cara-cara yang berbeda pada 

pengembangan komitmen organisasi dan implikasinya pada perilaku anggota.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 A three component model  (Meyer et al., 2002) 
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Adapun penjelasan dari model tiga komponen tersebut antara lain:  

1. Dimensi komitmen afektif 

Dimensi ini merepresentasikan keterlibatan emosional individu 

dengan organisasi. Menurut J.Allen and P.Meyer (1990), komitmen afektif 

adalah keterikatan emosional pada identifikasi dan keterlibatan pada 

organisasi. Anggota organisasi berkomitmen dengan organisasinya 

berdasarkan aspek afektif, melanjutkan, atau melakukan pekerjaannya karena 

mereka memang menginginkan. Anggota organisasi yang berkomitmen pada 

tingkat afektif tetap bertahan dalam organisasi karena mereka memandang 

hubungan personal yang terjalin dengan organisasi sejalan dengan tujuan dan 

nilai-nilai mereka. 

Model komitmen afektif dipengaruhi oleh sejumlah faktor, yaitu 

tanyangan pekerjaan, kejelasan peran, kejelasan tujuan, kesulitan pencapaian 

tujuan, penerimaan oleh manajemen, kekohesivitas rekan sejawat, 

keterandalan organisasi, kesetaraan, kepentingan pribadi, hubungan timbal 

balik, partisipasi dalam organisasi  (J.Allen and P.Meyer, 1990) 

2. Dimensi komitmen berkelanjutan 

Komitmen berkelanjutan  menurut  (J.Allen and P.Meyer, 1990) 

adalah kesadaran perhitungan dihubungkan dengan kondisi ketika  

meninggalkan organisasi. Hal ini mensyaratkan adanya kalkulasi dari 

persepsi individu atau pertimbangan biaya dan resiko terkait dengan situasi 

ketika harus meninggalkan organisasi. Hal ini mengindikasikan perbedaan 

komitmen berkelanjutan dan komitmen afektif, yaitu komitmen afektif lebih 
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menenekankan alasan saat individu tetap berada dalam organisasi karena 

mereka menginginkan. Sebaliknya, komitmen berkelanjutan dikaitkan dengan 

keterikatan instrumental pada organisasi didasarkan pada pengukuran 

perolehan keuntungan ekonomi. 

Kebutuhan untuk tetap bertahan adalah keuntungan yang 

dihubungkan dengan partisipasi berlanjut dan penghentian aktivitas atau 

berakhirnya komitmen adalah biaya yang dihubungkan dengan meninggalkan 

organisasi (J.Allen and P.Meyer, 1990). Komitmen berkelanjutan didasarkan 

pada kembalinya keuntungan-keuntungan materi dan imbalan yang 

didapatkan (J.Allen and P.Meyer, 1990). Upaya mempertahanan karyawan 

yang memiliki komitmen berkelanjutan dapat dilakukan organisasi dengan 

memberi perhatian lebih dan usaha-usaha yang memberikan keuntungan bagi 

anggota yang pada akhirnya akan menumbuhkan moral anggota untuk 

menjadi komitmen secara afektif.  Model komitmen berkelanjutan 

dipengaruhi oleh sejumlah faktor, yaitu keterampilan, pendidikan, relokasi, 

investasi diri, pensiunan, masyarakat, dan alternative pekerjaan lain (J.Allen 

and P.Meyer, 1990) 

3. Dimensi komitmen normatif 

J.Allen and P.Meyer (1990) mendefinisikan komitmen normatif 

sebagai perasaan tanggungjawab untuk melakukan keyakinan normatif yang 

terinternalisasi yaitu tugas dan yanggung jawab yang membuat individu 

merasa berkewajiban mempertahankan keanggotaan dalam organisasi. 

Pertimbangan beberapa anggota yang memiliki komitmen normatif adalah 
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secara moral mereka harus tetap dalam organisasi atau menampilkan aktivitas 

pekerjaan tanpa mempertimbangkan seberapa besar kepuasan atau 

peningkatan status yang diberikan organisasi pada mereka. Kekuatan normatif 

dipengaruhi oleh aturan-aturan yang dipahami mengenai tanggungjawab 

timbal balik antara organisasi dan anggotanya (J.Allen and P.Meyer, 1990).  

2.4 Turnover Intention 

2.4.1 Definisi turnover intention 

Takase (2010) mendeskripsikan turnover intention sebagai proses yang 

multistage yang terdiri dari psikologis, kognitif, dan komponen perilaku. Turnover 

intention diklaim sebagai respon psikologis yang negatif dari organisasi atau 

pekerjaan. Inti dari proses yang dimaksud yaitu keterlibatan komponen kognitif 

terhadap keputusan untuk meninggalkan pekerjaan, dan perilaku penarikan dari 

pekerjaan. Definisi lain dari turnover intention yaitu keinginan karyawan untuk 

meninggalkan organisasi saat ini (Cho, Johanson and Guchait, 2009) 

2.4.2 Indikator turnover intention 

Mobley, Horner and Hollingsworth (1978) menyebutkan indikator 

turnover intention antara lain: 

1. Thinking of quitting  

Karyawan berpikir keluar atau tetap berada di tempat kerjanya. 

Thinking of quiting diawali dengan ketidakpuasan yang dirasakan oleh 

karyawan, kemudian karyawan mulai berpikir untuk keluar dari tempat 

kerjanya saat ini.  
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2. Intention to search  

Karyawan mulai berkeinginan untuk mencari pekerjaan di organisasi 

lain. Apabila karyawan sudah mulai sering berpikir untuk keluar dari 

pekerjaannya karyawan tersebut akan mencoba mencari pekerjaan di luar 

perusahaannya yang di rasa lebih baik.  

3. Intention to quit  

Karyawan berniat untuk keluar apabila telah mendapatkan alternatif 

pekerjaan yang lebih baik.  Intention to quit berujung pada  keputusan 

karyawan untuk tetap tinggal atau keluar dari pekerjaannya. 

 

2.4.3 Jenis-jenis turnover intention 

Keinginan untuk meninggalkan organisasi dapat dikategorikan menjadi: 

1. Perpindahan yang tidak dapat dicegah berhubungan dengan permasalahn 

keluarga, penyakit personal, atau pensiun. 

2. Perpindahan yang diinginkan berhubungan dengan ketidakmampuan dari 

karyawan itu sendiri 

3. Perpindahan yang tidak diinginkan berhubungan dengan karyawan yang 

terampil dan terlatih yang meninggalkan organisasi karena masalah organisasi 

seperti dukungan yang buruk, konflik peran, dan kurangnya supervisi 

(Gyensare, Anku-Tsede, Sanda, & Okpoti, 2016). 

2.4.4 Faktor turnover intention 

Menurut  Hayes et al. (2012), terdapat beberapa faktor yang 

menyebabkan turnover intention pada perawat antara lain: 
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1. Faktor organisasi 

Faktor organisasi yang mempengaruhi turnover intention meliputi: 

1) Kondisi psikososial lingkungan kerja   

Kondisi psikososial lingkungan kerja yaitu beban kerja, stres, dan 

burnout (Takase, 2010). Beban kerja yang tinggi akan meningkatkan 

turnover  karyawan (Mosadeghrad, 2013). 

2) Gaya manajemen 

Berdasarkan hasil penelitian, menyatakan bahwa turnover 

intention lebih dipengaruhi oleh tipe kepemimpinan (Mosadeghrad, 2013). 

Dukungan dari manajemen dan rekan kerja juga mempunyai hubungan 

dengan turnover intention (Mosadeghrad, 2013).  Manajer keperawatan 

harus menjadi pimpinan yang baik, visible, konsultasi dengan staf, 

memberikan pujian dan pengakuan (Hayes et al., 2012) 

3) Pemberdayaan 

Menurut menyatakan bahwa pemberdayaan mempunyai 

hubungan yang tidak langsung dengan turnover intention  (Lee, Kim and 

Kim, 2016).  

4) Persepsi peran 

Peran yang ambigu dan peran yang bertolak belakang dengan 

pekerjaan sebenarnya mempunyai hubungan dengan turnover intention 

(Mosadeghrad, 2013). 
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2. Faktor individu 

1) Usia 

Perawat yang lebih tua akan memiliki komitmen yang lebih tinggi 

dibandingkan perawat muda (Filipova, 2011) 

2) Pensiun  

Pensiun dini juga merupakan faktor turnover  yang dipengaruhi 

oleh faktor individu dan faktor pekerjaan  (Hayes et al., 2012) 

3) Pengalaman kerja perawat 

Pengalaman kerja perawat memiliki hubungan negatif dengan 

keinginan berpindah (Hayes et al., 2012). Perawat yang memiliki 

pengalaman kerja lebih lama memiliki turnover intention yang rendah 

(Filipova, 2011)  

4) Tingkat pendidikan  

Tingkat pendidikan memiliki hubungan yang positif dengan 

turnover intention. Perawat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi  

mempunyai dan keinginan untuk berpindah yang tinggi (Emiroğlu, Akova 

and Tanrıverdi, 2015). Hal ini dikarenakan karyawan dengan pendidikan 

yang tinggi memiliki harapan yang tinggi terhadap gaji, keuntungan, dan 

lain-lain. 

3. Peningkatan karir dan gaji 

Karyawan yang kurang dipromosikan pekerjaannya mempunyai 

hubungan positif dengan turnover intention (Mosadeghrad, 2013; Rubel and 
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Kee, 2015). Gaji yang kurang sesuai juga akan meningkatkan turnover 

intention (Mosadeghrad, 2013) 

 

2.4.5 Dampak turnover intention 

Adapun beberapa dampak yang terjadi akibat turnover  perawat antara 

lain: 

1. Dampak ekonomi 

Biaya turnover  perawat dikeluarkan untuk membentuk produktifitas 

yang hilang, dan organisasi yang tidak efisien dikarenakan ketidakstabilan staf 

(Jones, 2008). North, N and Hughes (2006) menjelaskan bahwa hilangnya 

produktifitas dikarenakan  seorang perawat yang ditunjuk debagai preceptor 

perawat baru sampai perawat baru mencapai tingkat produktifitas yang 

diinginkan. 

2. Hasil asuhan keperawatan 

Tingkat turnover  perawat yang tinggi akan meningkatkan kejadian 

medication error, kejadian jatuh, beberapa kejadian yang merugikan  yang 

dapat mempengaruhi kualitas asuhan keperawatan (Hayes et al., 2012). 

Turnover  ini berefek pada pelayanan pelanggan, kualitas produk, dan 

keefektifan organisasi (Gyensare, Anku-Tsede, Sanda, & Okpoti, 2016). 

3. Hasil pasien 

Hayes et al. (2012) menyebutkan bahwa hanya sedikit penelitian yang 

menyebutkan dampak turnover  yang berhubungan dengan kualitas pelayanan 

pasien. 
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2.5 Hubungan komitmen organisasi, komitmen pada supervisor, omitmen 

pada rekan kerja, dan komitmen kerja dengan turnover intention 

Clugston (2000) & Dasgupta (2016) menyatakan bahwa komitmen 

organisasi, komitmen pada supervisor, kelompok kerja, dan komitmen kerja 

mempengaruhi niat seseorang untuk meninggalkan tempat kerjanya. Veurink & 

Fischer (2011) menambahkan bahwa komitmen pada  organisasi, supervisor, 

rekan kerja, dan pekerjaan mempunyai dampak pada keinginan karyawan untuk 

meninggalkan organisasi dan meninggalkan pekerjaan. Komitmen organisasi 

merupakan variabel penting  dalam mengidentifikasi keinginan berpindah 

(Tarigan and Ariani, 2015). Hal ini didukung dengan pernyataan  (Wasti, 2003) 

yang menjelaskan bahwa komitmen organisasi merupakan prediktor keinginan 

berpindah. Kwantes & Prasad (2014) menyatakan  bahwa perawat merupakan 

tenaga kesehatan yang memiliki komitmen paling tinggi, baik komitmen afektif, 

normatif, dan berkelanjutan, maupun komitmen pada organisasi, supervisor, dan 

rekan kerja dibandingkan dengan beberapa tenaga kesehatan di rumah sakit,. 

Komitmen terhadap organisasi memprediksi niat berpindah (Wasti & Can, 

2008). Vandenberghe, Bentein, & Stinglhamber (2004) & Meyer, Morin, & 

Vandenberghe (2015) menambahkan bahwa komitmen afektif pada supervisor 

mempunyai efek langsung dan tidak langsung pada niat berpindah. Turnover  

akan rendah bila karyawan mempunyai komitmen organisasi, komitmen pada 

supervisor dan komitmen afektif yang tinggi (Meyer, Morin, & Vandenberghe, 

2015). Komitmen pada kelompok kerja berkorelasi lebih kuat dengan kepuasan 
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kerja, niat berpindah, keterlibatan pekerjaan, dan motivasi kerja dibandingkan 

dengan komitmen organisasi (Van Knippenberg dan Van Schie, 2000).  

 

2.6  Hubungan komitmen afektif, normatif, dan keberlanjutan dengan 

Turnover intention 

Komitmen organisasi terbentuk dari adanya pengalaman positif pada 

pekerjaan, kepuasan kerja, kepercayaan pada managemen, remunerasi dan 

penghargaan (Meyer et al., 2002). Karyawan mengalami komitmen pribadi, 

pekerjaan dan lingkungan tergantung pada apakah mereka merasa mau, atau harus 

tetap bersama organisasi (Iverson and Buttigieg, 1999).  

Komitmen organisasi paling baik dilihat dari empat faktor, yakti afektif, 

normatif, kontinyu, dan pengorbanan diri (Iverson and Buttigieg, 1999). Tidak 

semua aspek komitmen meningkatkan efektivitas organisasi, efektifitas organisasi 

ini dapat dilihat dari karyawan yang tetap bertahan di organisasi, tingkat absen 

karyawan, dan lebih menerima perubahan (Iverson and Buttigieg, 1999). Tarigan 

and Ariani (2015) menyebutkan bahwa komitmen afektif, berkelanjutan, dan 

normatif mempunyai pengaruh negatif  pada keinginan berpindah. Mardiana et al. 

(2012) mendukung dengan hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa 

komitmen afektif, kontinyu, dan normatif mempunyai pengaruh negatif pada 

keinginan berpindah pada perawat di rumah sakit swasta di Makassar. Berbeda 

dengan penjelasan diatas, Iverson and Buttigieg (1999) menjelaskan komitmen 

afektif dapat digunakan untuk mengetahui niat karyawan berpindah dari 

organisasi, tingkat absen karyawan, dan lebih menerima perubahan  Komitmen 
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normatif berhubungan dengan keinginan berpindah maupun tingkat absen 

mahasiswa. Komitmen normatif lebih cenderung pada penerimaan perubahan, dan 

aspek pengorbanan pribadi mempengaruhi niat berpindah  

 

2.7  Keaslian Penelitian 

Penyusunan keaslian penelitian ini diawali dengan penentuan keyword 

untuk mencari artikel yang sesuai. Penggunaan keyword “commitment”, “foci of 

commitment”, dan “turnover intention” dengan pembatasan mulai tahun 2010-

2017 didapatkan 228 artikel dari database Google Scholar, 9 artikel pada 

ScienceDirect, emerald insight 655 artikel dan  artikel pada 9190 pada sagepub. 

Seluruh artikel yang didapat disesuaikan dengan kriteria inklusi sehingga 

didapatkan 15 artikel.  
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Tabel 2.1 Keaslian penelitian 

No 
Judul, 

Peneliti, tahun 

Desain 

Penelitian 
Sampel Variabel  Hasil Penelitian 

1 Perceived 

Fairness of 

Performance 

Appraisal, 

Promotion 

Opportunity 

and Nurses 

Turnover 

intention: The 

Role of 

Organizational 

Commitment 

(Rubel and 

Kee, 2015) 

Cross 

sectional 

150 

perawat 

penuh 

waktu di 

rumah sakit 

swasta 

yang 

berbeda 

1. Persepsi 

kewajaran 

penilaian 

kinerja 

2. Kesempatan 

dipromosika

n 

3. Komitmen 

organisasi 

4. Turnover 

intention 

1. Pengaruh negatif 

antara persepsi 

kewajaran penilaian 

kerja dan kesempatan 

dipromosikan pada 

keinginan untuk 

berpindah dan 

komitmen organisasi 

2. Komitmen organisasi 

mempunyai pengaruh 

pada turnover 

intention  

3. Komitmen organisasi 

sebagai mediator 

hubungan antara 

persepsi kewajaran 

penilaian kerja dan 

turnover intention, 

serta sebagai mediator 

hubungan anatar 

kesempatan 

dipromosikan dan 

turnover intention 

2 Relationships 

between 

Organizational 

Commitment, 

OCB, 

Organizational 

Justice and 

Turnover 

intention: 

Evidence from 

Educational 

Institution in 

Malaysia 

(Naiemah et 

al., 2017) 

cross 

sectional 

175 

responden 

dari salah 

satu institusi 

pendidikan 

di Malaysia 

bagian utara 

1. komitmen 

organisasi 

2. keadilan 

organisasi 

3. Organization

al citizenship 

behavior 

4. Turnover 

intention 

1. Komitmen organisasi 

menjadi moderator 

pengaruh 

organizational 

citizenship behavior 

pada turnover intention 

2. Keadilan organisasi 

tidak menjadi 

moderator pengaruh 

organizational 

citizenship behavior 

pada turnover intention  

 

3 Relationship 

between 

ethical 

work climate 

and nurses’ 

perception of 

organizational 

support, 

commitment, 

Cross 

sectional 

500 

perawat 

rawat 

inap  3 

rumah 

sakit di 

alexandr

ia 

1.  Iklim kerja 

yang etis 

2. Perceived 

organizational 

support 

3. Komitmen 

organisasi  

4. Kepuasan Kerja 

5. Turnover 

1. Persepsi pada iklim 

kerja yang etis 

memiliki hungan 

positif dengan 

perceived 

organizational 

support,  komitmen 

organisasi, dan 

kepuasan kerja 
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No 
Judul, 

Peneliti, tahun 

Desain 

Penelitian 
Sampel Variabel  Hasil Penelitian 

job satisfaction 

and turnover  

intent  (Abou 

Hashish, 2017) 

intention 2. Komitmen organisasi 

memiliki hubungan 

yang kuat dengan 

kepuasan kerja 

3. Iklim kerja yang etis, 

perceived 

organizational 

support, komitmen 

organisasi, dan 

kepuasan kerja 

memiliki hubungan 

yang lemah dengan 

turnover intention. 

4. Iklim kerja yang etis, 

perceived 

organizational 

support, komitmen 

organisasi, dan 

kepuasan kerja hanya 

dapat menjelaskan 

33% tentang turnover 

intention. Dan 

variabel tersebut tidak 

signifikan 

memprediksi turnover 

intention 

4 Influence of 

Perceived 

Organizational 

Justice on 

Empowerment, 

Organizational 

commitment 

and Turnover 

intention in the 

Hospital 

Nurses (Lee, 

Kim and Kim, 

2016) 

 

Cross 

sectional 

278 

perawat di 

RS G Kota 

G 

1. Persepsi  

terhadap 

keadilan 

organisasi  

2. Pemberdayaa

n 

3. Komitmen 

organisasi 

4. Turnover 

intention 

1. Persepsi keadilan 

organisasi memiliki 

pengaruh positif 

langsung pada 

pemberdayaan dan 

komitmen organisasi 

2. Persepsi keadilan 

organisasi memiliki 

pengaruh negatif 

langsung pada turnover 

intention 

3. Komitmen organisasi 

memiliki pengaruh 

negatif pada turnover 

intention 

4. Keadilan organisasi 

memiliki pengaruh  

tidak langsung pada 

komitmen organisasi 

dan turnover intention 

5. Pemberdayaan 

memiliki pegaruh tidak 
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No 
Judul, 

Peneliti, tahun 

Desain 

Penelitian 
Sampel Variabel  Hasil Penelitian 

langsung pada turnover 

intention 

6. Keadilan organisasi 

diikuti dengan 

komitmen organisasi 

memiliki pengaruh 

negati pada turnover 

intention 

5 Revisiting the 

impact of job 

satisfaction 

and 

organizational 

commitment 

on nurse 

turnover 

intention: An 

individual 

differences 

analysis (De 

Gieter, 

Hofmans and 

Pepermans, 

2011) 

Cross 

sectional 

287 

perawat di 

beberapa 

rumah sakit 

Belgia 

1. Kepuasan 

kerja 

2. Komitmen 

organisasi 

3. Turnover 

intention 

 

kepuasan kerja dan 

komitmen organisasi 

signifikan dapat 

memprediksi turnover 

intention 

6 Relationships 

Among 

Ethical 

Climates, 

Perceived 

Organizational 

Support, and 

Intent-to- 

Leave for 

Licensed 

Nurses 

in Skilled 

Nursing 

Facilities 

(Filipova, 

2011) 

Cross 

sectional 

656 

perawat 

dari 100 

fasilitas 

keperawata

n 

1. Iklim etik 

2. Perceived 

organizational 

support  

3. Intent to leave 

4. Kepuasan kerja 

5. Komitmen 

organisasi 

1. Komitmen organisai, 

kepuasan kerja, lama 

bekerja di fasilitas 

tersebut, usia, dan tipe 

kepemilikan pasilitas 

2. komitmen menjadi 

mediator hubungan 

antara perceived 

organizational support 

dan intent to leave. 

3. Kepuasan kerja dan 

komitmen organisasi 

menjadi mediator antara 

iklim etik dan intent to 

leave 

 

7 Intrinsic 

Motivation, 

Job Autonomy 

and Turnover 

Intention in the 

Italian 

Healthcare: 

The Mediating 

Cross 

sectional 

442 

perawat 

1. Motivasi 

intrinsik 

2. Otonomi 

pekerjaan 

3. Komitmen 

afektif 

4. Turnover 

intention 

1. Motivasi intrinsik dan 

otonomi pekerjaan 

mempunyai hubungan 

positif dengan 

komitmen afektif 

2. Komitmen afektif 

mempunyai hubungan 

negatif dengan 
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No 
Judul, 

Peneliti, tahun 

Desain 

Penelitian 
Sampel Variabel  Hasil Penelitian 

Role 

of Affective 

Commitment 

Galletta 

turnover intention 

3. Komitmen afektif 

menjadi variabel 

mediator motivasi 

intrinsic dan otonomi 

pekerjaan terhadap 

turnover intention 

8 Examining the 

Relationship 

between 

Turnover 

intention of 

Nurses with 

Job 

satisfaction, 

Affective, 

Occupational, 

and Group 

Commitments: 

Study 

in Private 

Hospitals 

Dasgupta, 2014 

Cross 

sectional 

176 

perawat 

1. Kepuasan 

kerja 

Komitmen 

afektif 

2. Komitmen 

kelompok 

3. Turnover 

intention 

1. Kepuasan kerja, 

komitmen afektif, dan 

komitmen kerja 

perawat mempunyai 

hubungan negatif 

dengan turnover 

intention 

2. Kepuasan kerja dan 

komitmen kelompok 

berhubungan dengan 

komitmen afektif 

3. Komitmen kelompok 

berhubungan dengan 

kepuasan kerja 

4. Komitmen afektif 

sebagai perantara 

hubungan antara 

kepuasan kerja dan 

turnover intention 

 

9 Elucidating the 

Relationships 

among 

Transformatio

nal 

Leadership, 

Job 

Satisfaction, 

Commitment 

Foci and 

Commitment 

Bases in 

the Public 

Sector (Yang 

et al., 2011) 

Cross 

sectional 

300 

karyawan 

1. Transformatio

nal leadership 

2. Kepuasan 

kerja 

3. commitment 

foci  

4. commitment 

bases 

1. Semakin tinggi 

persepsi karyawan 

terhadap 

kepemimpinan 

transformasional, maka 

semakin tinggi 

identifikasi dan 

internalisasi terhadap 

supervisor 

2. Semakin tinggi 

kepuasan kerja 

karyawan, maka 

semakin tinggi 

identifikasi dan 

internalisasi terhadap 

organisasi 

3. kepemimpinan 

transformasional dapat 

memprediksi 

komitmen supervisor 

daripada kepuasan 
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No 
Judul, 

Peneliti, tahun 

Desain 

Penelitian 
Sampel Variabel  Hasil Penelitian 

kerja 

4. kepemimpinan 

transformasional dapat 

memprediksi 

Komitmen 

organisasional lebih 

besar daripada 

kepuasan kerja  

10 A Refocus on 

Foci: A 

Multidimensio

nal and Multi-

foci 

Examination of 

Commitment in 

Work 

Contexts 

(Veurink and 

Fischer, 2011) 

cross 

sectional 

145 

karyawan 

dari 

beberapa 

organisasi 

1. Komitmen 

afektif 

2. Komitmen 

normatif 

3. Komitmen 

berkelanjutan 

4. Empat foci 

(organisation

, supervisors, 

co-workers, 

occupation) 

5. self-reported 

attitudes  

6. Perilaku kerja 

Komponen Foci of 

commitment mempunyai 

dampak yang berbeda 

pada sikap dan perilaku 

kerja (perilaku in-role 

yang dilaporkan sendiri, 

perilaku kewargaan 

organisasi, kepercayaan 

pada supervisor, niat 

untuk meninggalkan 

pekerjaan dan organisasi) 

11 Test and 

Extension of 

Multiple 

Foci/Multiple 

Components of 

Workplace 

Commitment 

in a Hospital 

in India 

(Kwantes and 

Prasad, 2014) 

Studi 

komparasi 

26 staf 

rumah 

sakit, 21 

dokter, dan  

65 perawat 

 

1. Beberapa 

pekerjaan 

(dokter, 

perawat, staf 

rumah sakit) 

2. Komponen 

komitmen 

organisasi 

(affective, 

continuance, 

normative)  

3. focus of 

commitment 

(organization

, supervisor, 

co-worker) 

Berbagai kategori 

pekerjaan menghasilkan 

berbagai tingkat 

komitmen dan juga 

pola perbedaan fokus 

komitmen. Dari beberapa 

kategori pekerjaan, 

perawat mempunyai 

tingkat tertinggi pada 

seluruh komitmen. 

  

12 Dual 

commitment to 

organization 

and 

supervisor: A 

person-

centered 

approach 

(Meyer, Morin 

and 

Cross 

sectional 

Penelitian 1 

481 alumni 

from a 

French-

speaking 

Belgian 

University 

 

Penelitian 2  

261 alumni 

1. Komitmen 

pada 

supervisor 

(afektif, 

normatif, 

berkelanjutan) 

2. Komitmen 

organisasi 

(afektif, 

normatif, 

1. Karyawan yang 

mempunyai komitmen 

pada organisasi dan 

supervisor mempunyai 

keinginan untuk 

meninggalkan 

organisasi yang lebih 

rendah 

2. Turnover pada 

karyawan yang 
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No 
Judul, 

Peneliti, tahun 

Desain 

Penelitian 
Sampel Variabel  Hasil Penelitian 

Vandenberghe, 

2015) 

of a French-

speaking 

Belgian 

school of 

industrial 

engineering 

berkelanjutan) 

3. Perceived 

organizationa

l support 

4. Perceived 

supervisor 

support 

5. Turnover 

intention 

6. Demografi 

 

memiliki komitmen 

pada supervisor dan 

organisasi yang rendah 

tidak berbeda dengan 

karyawan dengan 

komitmen berkelanjutan 

pada organisasi yang 

tinggi dan komitmen 

berkelanjutan pada 

supervisor yang sedang 

3. Karyawan dengan 

komitmen organisasi 

dan komitmen pada 

supervisor yang tinggi 

memiliki komitmen 

berkelanjutan tinggi 

berhubungan negatif 

dengan turnover 

intention 

 

13 Occupational 

Stress and 

Turnover 

intention: 

Implications 

for Nursing 

Management 

(Mosadeghrad, 

2013) 

Cross 

sectional 

296 

perawat 

1. Stres Kerja 

1) Faktor 

Pekerjaan 

(Jenis 

pekerjaan, 

beban kerja, 

tanggungjaw

ab,  

2) Faktor peran 

(peran yang 

ambigu, 

Peran yang 

bertolak 

belakang)  

3) Faktor 

kebijakan 

organisasi 

(struktur 

organisasi, 

kebijakan 

dan 

prosedur, 

gaji, 

Pengakuan 

dan 

promosi, 

Keamanan 

dalam 

Beberapa stress kerja yang 

berhubungan dengan 

turnover intention: 

1. Kebijakan organisasi 

Kekurangan staf, 

kurangnya 

dipromosikan, tekanan 

waktu, pekerjaan yang 

tidak aman, gaji yang 

tidak sesuai 

2. Faktor pekerjaan 

Pekerjaan yang tidak 

seimbang, pekerjaan 

terlalu banyak 

3. Faktor interpersonal 

support manajemen 

yang kurang 

4. 35% perawat akan 

meninggalkan 

pekerjaan mereka 

apabila terdapat 

peluang pekerjaan yang 

lain.  

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGEMBANGAN MODEL KOMITMEN... NURUL HIKMATUL QOWI



39 

 

 

 

 

No 
Judul, 

Peneliti, tahun 

Desain 

Penelitian 
Sampel Variabel  Hasil Penelitian 

bekerja, tipe 

kepemimpin

an, program 

pelatihan, 

bekerja sif) 

4) Faktor 

hubungan 

interpersona

l (Dukungan 

rekan kerja, 

support dari 

manajemen, 

perilaku 

pelanggan, 

Kualitas 

komunikas) 

5) Faktor 

Lingkungan 

(Kondisi 

tempat 

kerja, 

panas/dingin

, ramai, 

Ruang untuk 

bekerja, 

fasilitas) 

2. Turnover 

intention 

14 Organizational 

justice, trust, 

and 

identification 

and their 

effects on 

organizational 

commitment 

in hospital 

nursing staff 

(Chen et al., 

2015) 

Cross 

sectional 

386 

perawat 

di salah 

satu 

rumah 

sakit 

pendidik

an 

Taiwan 

1. Keadilan 

organisasi 

2. Kepercayaan 

organisasi  

3. Identifikasi 

organisasi 

4. Komitmen 

organisasi 

1. Keadilan organisasi 

yang dipersepsikan oleh 

perawat berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kepercayaan 

organisasi 

2. Kepercayaan organisasi 

dan identifikasi 

organisasi berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap komitmen 

organisasi 

15 Effects of 

Nurses’ 

Perceptions of 

Actual 

and Demanded 

Competence on 

Turnover 

intentions 

Cross 

sectional 

766 

perawat 

dari 4 

rumah sakit 

di Jepang 

1. Persepsi 

perawat pada 

kompetensi 

aktual 

2. Persepsi 

perawat pada 

kompetensi 

yang 

1. Turnover intention tidak 

berhubungan dengan 

persepsi perawat pada 

kompetensi yang 

diinginkan 

2. Turnover intention 

mempunyai hubungan 

negatif dengan persepsi 
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No 
Judul, 

Peneliti, tahun 

Desain 

Penelitian 
Sampel Variabel  Hasil Penelitian 

(Takase et al., 

2016) 

diinginkan 

3. Turnover 

intentions 

perawat pada 

kompetensi aktual 

. 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS 

 

3.1 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diteliti : ______________ 
 

Gambar 3.1 Kerangka Konsep pengembangan model komitmen perawat 

berdasarkan foci of commitment dan model tiga komponen untuk 

menurunkan turnover intention perawat (Steers, 1977; Mobley, 

Horner and Hollingsworth, 1978; J.Allen and P.Meyer, 1990; 

Clugston, 2000; Hayes et al., 2012; Dasgupta, 2016) 

Karakteristik perawat 

1. Keinginan berprestasi 

2. Usia 

3. Pendidikan  

Karakteristik pekerjaan 

1. Identitas pekerjaan 

2. Kesempatan interaksi 

sosial 

3. Umpan-balik  

Pengalaman kerja 

1. Sikap kelompok  

2. Keterandalan 

organisasi 

3. Perasaan dipentingkan 

4. Realisasi pengharapan  

Foci of commitment     

1. Organisasi (Rumah sakit)  

2. Kepala ruangan  

3. Perawat 

4. Pekerjaan  

 

Turnover intention  

1. Berpikir untuk 

keluar  

2. Niat untuk 

mencari 

pekerjaan lain 

3. Niat untuk 

keluar 

Faktor Organisasi 

1. Beban kerja 

2. Stres 

3. Gaya manajemen 

4. Pemberdayaan 

5. Persepsi peran  

6. Peningkatan karir 

7. gaji 
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Berdasarkan model komitmen organisasi (Steers, 1977), komitmen 

perawat dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu karakteristik personal, karakteristik 

pekerjaan, dan pengalaman kerja. Karakteristik personal dalam hal ini perawat 

terdiri dari variabel usia, pendidikan, dan keinginan berprestasi (Steers, 

1977). Faktor karakteristik pekerjaan terdiri dari identitas pekerjaan, kesempatan 

interaksi sosial, dan umpan - balik yang diberikan pada pekerjaan (Steers, 1977). 

Faktor ketiga yaitu pengalaman kerja yang mencakup sikap kelompok perawat, 

perasaan dipentingkan, keterandalan organisasi, dan  realisasi pengharapan 

(Steers, 1977).  

Pada penelitian ini, novelty dari model yaitu komitmen perawat yang 

dibangun berdasarkan modifikasi tiga faktor komitmen organisasi Steers (1977) 

dan faktor organisasi (Hayes et al., 2012) yang terdiri dari beban kerja, gaya 

manajemen, pemberdayaan, dan persepsi peran serta pengembangan karir dan 

gaji. Komitmen perawat dikembangkan berdasarkan pendekatan berpusat pada 

individu yang berfokus pada pola pikir individu dan atau target komitmen (Meyer, 

Morin and Vandenberghe, 2015). Target komitmen atau foci of commitment 

menurut (Clugston, 2000; Dasgupta, 2016) dimodifikasi menjadi komitmen 

pada rumah sakit, komitmen pada kepala ruangan, komitmen pada kelompok 

kerja, dan komitmen pada pekerjaan. Indikator komitmen J.Allen and 

P.Meyer (1990) yang digunakan untuk menggambarkan pola pikir perawat 

meliputi komitmen afektif, berkelanjutan, dan normatif.  Komitmen tersebut 

memiliki pengaruh terhadap turnover intention perawat yang meliputi 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGEMBANGAN MODEL KOMITMEN... NURUL HIKMATUL QOWI



43 

 

 

pikiran untuk keluar, niat untuk mencari pekerjaan lain, dan niat untuk 

keluar (Mobley, Horner and Hollingsworth, 1978) 

Individu akan membangun komitmen afektif berupa mengerjakan tugas 

yang terkait dengan tujuan karir mereka, mempelajari hal-hal baru, dan yang 

merasa bahwa organisasi tersebut bersedia memberi penghargaan atas usaha 

mereka. Organisasi dapat membangun komitmen berkelanjutan dengan 

memberikan kesempatan promosi yang cukup dan kenaikan gaji. Kesempatan 

promosi tersebut akan mengembangkan rasa kewajiban moral terhadap organisasi 

(komitmen normatif) (Weng et al., 2010).  

Karyawan yang berkomitmen tinggi memiliki keinginan dan niat yang 

kuat untuk tetap berada di dalam organisasi. Clugston (2000) & Dasgupta (2016) 

menjelaskan bahwa komitmen pada organisasi, supervisor, kelompok kerja, dan 

pekerjaan mempunyai dampak pada turnover intention karyawan. Hal ini 

didukung dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa komitmen pada 

kelompok kerja berkorelasi lebih kuat dengan kepuasan kerja, niat berpindah, 

keterlibatan pekerjaan, dan motivasi kerja dibandingkan komitmen organisasi 

(Knippenberg and Schie, 2000). Tarigan and Ariani (2015) menyebutkan bahwa 

komitmen afektif, berkelanjutan, dan normatif mempunyai pengaruh negatif  pada 

keinginan berpindah. Mardiana et al. (2012) mendukung dengan hasil 

penelitiannya yang menunjukkan bahwa komitmen afektif, berkelanjutan, dan 

normatif mempunyai pengaruh negatif pada keinginan berpindah pada perawat di 

rumah sakit swasta di Makassar. 
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3.2 Hipotesis 

3.2.1 Tahap 1 

H1: 1. Ada pengaruh karakteristik perawat (keinginan berprestasi, usia, 

pendidikan) terhadap komitmen perawat di Rumah Sakit Islam Jemursari 

Surabaya 

2. Ada pengaruh karakteristik pekerjaan (identitas pekerjaan, kesempatan 

interaksi sosial, umpan balik) terhadap komitmen perawat di Rumah Sakit 

Islam Jemursari Surabaya 

3. Ada pengaruh pengalaman kerja (sikap kelompok, keterandalan organisasi, 

perasaan dipentingkan, realisasi pengharapan) terhadap komitmen perawat 

di Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya 

4. Ada pengaruh organisasi (beban kerja, stres, gaya manajemen, 

pemberdayaan, persepsi peran, pengembangan karir dan gaji) terhadap 

komitmen perawat di Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya  

5. Ada pengaruh komitmen perawat terhadap turnover intention perawat 

(berpikir untuk keluar, niat untuk mencari pekerjaan lain, niat untuk 

keluar) di Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya 

6. Ada pengaruh karakteristik perawat (keinginan berprestasi, usia, 

pendidikan) terhadap turnover intention (berpikir untuk keluar, niat untuk 

mencari pekerjaan lain, niat untuk keluar) perawat di Rumah Sakit Islam 

Jemursari Surabaya 

7. Ada pengaruh karakteristik pekerjaan (identitas pekerjaan, kesempatan 

interaksi sosial, umpan balik) terhadap turnover intention (berpikir untuk 
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keluar, niat untuk mencari pekerjaan lain, niat untuk keluar) perawat di 

Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya 

8. Ada pengaruh pengalaman kerja (sikap kelompok, keterandalan organisasi, 

perasaan dipentingkan, realisasi harapan) terhadap turnover intention 

(berpikir untuk keluar, niat untuk mencari pekerjaan lain, niat untuk 

keluar) perawat di Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya 

9. Ada pengaruh organisasi (beban kerja, stres, gaya manajemen, 

pemberdayaan, persepsi peran, pengembangan karir dan gaji) terhadap 

turnover intention (berpikir untuk keluar, niat untuk mencari pekerjaan 

lain, niat untuk keluar) perawat di Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya 

3.2.2 Tahap 2 

H1: Ada pengaruh modul komitmen perawat pada kelompok kerja terhadap 

penurunan turnover intention (berpikir untuk keluar, niat untuk mencari 

pekerjaan lain, niat untuk keluar) perawat.  
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian yang terdiri dari dua tahap. 

Tahap pertama yaitu eksplanasi deskriptif dan tahap kedua adalah uji coba. 

Adapun desain penelitian, populasi dan sampel, kerangka operasional, variabel 

penelitian dan definisi operasional, instrumen penelitian, lokasi dan waktu 

penelitian, prosedur pengumpulan data, cara analisis data, dan ethical clearance 

pada masing-masing tahap adalah sebagai berikut. 

 

4.1 Penelitian Tahap 1 

4.1.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain analitik observasional. Pada penelitian 

ini dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh, kemudian dilakukan analisis 

hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain (Sastroasmoro, and 

Ismael, 2014). Tahap pertama penelitian ini akan menggali gap antara temuan/ 

fakta dengan teori yang berhubungan dengan faktor-faktor komitmen yang bisa 

membentuk komitmen perawat. Pada penelitian ini, peneliti akan mengukur: 

1. Faktor karakteristik perawat 

2. Faktor karakteristik pekerjaan 

3. Faktor pengalaman kerja 
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4. Faktor organisasi 

5. Foci of commitment perawat yang terdiri dari komitmen pada rumah sakit, 

kepala ruangan, perawat, dan pekerjaan 

6. Turnover intention 

 

4.1.2  Populasi dan Sampel, dan Teknik Sampling 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perawat yang bekerja di 

Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya sebanyak 297 perawat.  

2. Sampel dan besar sampel 

Ferdinand (2000) untuk ukuran sampel yang harus dipenuhi dalam 

pemodelan adalah minimum berjumlah 100. Menurut (Sastroasmoro& Ismael, 

2014), rule of the thumb merupakan cara mengitung jumlah sampel dalam 

penelitian multivariat yaitu 5-50 kali jumlah variabel independen yang 

dibutuhkan  Pengembangan model komitmen perawat  menggunakan 17 

subvariabel independen, maka peneliti menggunakan sampel sebesar 17 x 7 = 

119 responden.  

3. Teknik sampling 

Adapun teknik sampling penelitian tahap satu yaitu probability 

sampling jenis Cluster sampling. Cluster berarti pengelompokan sampel 

berdasarkan wilayah atau lokasi populasi. Lokasi yang menjadi cluster adalah 

instalasi rawat inap, instalasi rawat jalan, instalasi bedah sentral, instalasi ruang 
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intensif/ HD, dan istalasi gawat darurat. Adapun cara menentukan jumlah 

sampel pada tiap ruangan digunakan rumus di bawah ini: 

n = X x N1 

           N 

 

Keterangan 

X   = Ukuran strata populasi 

n    = Ukuran tiap strata sampel  

N1 = Ukuran total sampel 

N   = Ukuran total populasi  

 

Berdasarkan rumus diatas, maka didapatkan hasil berikut ini: 

Tabel 4.1 Besar sampel penelitian 

No Nama Ruangan Jumlah 

perawat 

Ukuran strata 

sampel 

1 Azzahra 1 23 9 

2 Azzahra 2 23 9 

3 Dahlia 30 12 

4 Teratai 26 11 

5 Melati 30 12 

6 Zahira 11 4 

7 Neonatus 17 7 

8 ICU 21 8 

9 OK 30 12 

10 IGD 27 11 

11 RES 10 4 

12 HD 23 9 

13 Poli  26 11 

Total 297 119 

 

Adapun kriteria inklusi dan eksklusi dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Kriteria inklusi: 

1) Perawat sudah bekerja di Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya minimal 1 

tahun 
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2) Pendidikan minimal D3 Keperawatan 

3) Perawat pelaksana 

Kriteria eksklusi: 

1) Perawat yang sedang cuti melahirkan 

2) Perawat yang sedang mengikuti pelatihan 

3) Perawat yang sedang ijin atau tugas belajar 

4) Telah berperan dalam uji validitas reliabilitas instrumen 

4.1.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Variabel independen dalam penelitian ini yaitu faktor-faktor komitmen 

yaitu karakteristik perawat, karakteristik pekerjaan, pengalaman kerja, dan faktor 

organisasi. Variabel dependen komitmen perawat yang terdiri dari komitmen pada 

rumah sakit, komitmen pada kepala ruangan, komitmen pada perawat, komitmen 

pada pekerjaan, dan turnover intention 

Tabel 4.2 Variabel Penelitian tahap 1 
Variabel Nama Variabel Sub Variabel 

Independen (X) X1. Karakteristik 

personal 

X1.1 Keinginan berprestasi 

X1.2 Usia 

X1.3 Pendidikan 

 X2. Karakteristik 

pekerjaan 

X2.1 Identitas pekerjaan 

X2.2 Kesempatan interaksi sosial 

X2.3 Umpan balik 

 X3. Pengalaman kerja X3.1 Sikap kelompok 

X3.2 Keterandalan organisasi 

X3.3 Perasaan dipentingkan 

X3.4 Realisasi harapan 

 X4. Faktor organisasi X4.1 Beban kerja 

X4.2 Stres  

X4.3 Gaya manajemen 

X4.4 Pemberdayaan 

X4.5 Persepsi peran 

X4.6 Pengembangan karir 

X4.7 Gaji 

Dependen  

(Y) 

Y1. Komitmen 

perawat 

Y1.1 Komitmen pada rumah sakit  

Y1.2 Komitmen pada kepala ruangan  

Y1.3 Komitmen pada perawat 
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Variabel Nama Variabel Sub Variabel 

Y1.4 Komitmen pada pekerjaan 

 Y2. Turnover 

intention 

Y2.1 Berfikir untuk keluar 

Y2.2 Niat untuk mencari pekerjaan lain 

Y2.3 Niat untuk keluar 

 

Definisi operasional adalah definisi berdasarkan karakteristik yang diamati 

dari sesuatu yang didefinisikan tersebut sehingga memungkinkan peneliti untuk 

melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau 

fenomena (Nursalam, 2016). Berikut ini merupakan definisi operasional dari 

penelitian ini. 

 

Tabel 4.3 Definisi Operasional 

Variabel 

 

Definisi Operasional dan 

Parameter 

Alat 

Ukur 
Skala Skor 

Variabel Independen (X) 

X1 Faktor komitmen 

X1.1 

Keinginan 

berprestasi 

 

Refleksi dari dorongan 

mendapatkan penghargaan selama 

melaksanakan pekerjaan sebagai 

perawat.  Subvariabel ini dapat 

diukur dengan parameter: 

1. Melakukan hak yang terbaik 

untuk pekerjaannya 

2. Selalu memperbaiki kinerjanya 

3. Pantang menyerah dalam bekerja 

4. Berusaha tampil lebih baik dari 

rekan kerja 

Kuesioner Ordinal Kategori penilaian 

Kode 3 : Tinggi     

> 75 % 

Kode 2 : Sedang  

56-75 % 

Kode 1 : Rendah    

< 55 % 

 

X1.2 Usia 

 

Jumlah bilangan tahun yang 

dimiliki perawat sejak lahir sampai 

penelitian dilakukan  

Kuisioner  Nominal Kategori  

3: 41-60 tahun 

2: 21-40 tahun 

1: < 21 tahun 

 

X1.3 

Pendidikan 

 

Jenjang proses pembelajaran 

terakhir yang ditempuh perawat 

dari lembaga formal 

Kuisioner Ordinal Kategori  

3:D3 Keperawatan   

2: S1 keperawatan/ 

D4 

1: S2 Keperawatan 

X2.1 

Identitas 

Penilaian perawat terkait pekerjaan 

yang dapat diselesaikan secara 

Kuesioner Ordinal Kategori penilaian 

Kode 3 : Mandiri    
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pekerjaan keseluruhan dari awal sampai akhir 

dengan hasil yang terlihat.  

Subvariabel ini dapat diukur 

dengan parameter: 

1. Mempunyai kesempatan untuk 

melakukan pekerjaan dari awal 

sampai akhir  

2. Mempunyai kesempatan untuk 

menyelesaikan pekerjaan yang  

dimulai. 

> 75 % 

Kode 2 : Bantuan 

sebagian  56-75 % 

Kode 1 : Bantuan 

total    < 55 % 

 

X2.2 

Kesempatan 

interaksi 

sosial 

Perawat mendapatkan kesempatan 

untuk mengembangkan hubungan 

pertemanan dalam pekerjaan.   

Subvariabel ini dapat diukur 

dengan parameter: 

1. Mempunyai kesempatan untuk 

mengenal orang lain dalam 

pekerjaan 

2. Mempunyai kesempatan untuk 

mengembangkan persahabatan 

erat dalam pekerjaan  

Kuesioner Ordinal Kategori penilaian 

Kode 3 : Tinggi     

> 75 % 

Kode 2 : Sedang  

56-75 % 

Kode 1 : Rendah    

< 55 % 

 

X2.3 Umpan 

balik 

Perawat  mendapatkan informasi 

tentang keefektifan kinerjanya dari 

hasil pekerjaannya.  Subvariabel ini 

dapat diukur dengan parameter: 

1. Mempunyai kesempatan untuk 

mengetahui kualitas pekerjaan 

2. Mempunyai perasaan baik atau 

buruk pekerjaan yang dilakukan  

Kuesioner Ordinal Kategori penilaian 

Kode 3 : Tinggi     

> 75 % 

Kode 2 : Sedang  

56-75 % 

Kode 1 : Rendah    

< 55 % 

 

X3.1 sikap 

kelompok  

Penilaian kelompok perawat pada 

rumah sakit.  Subvariabel ini dapat 

diukur dengan parameter: 

1. Pandangan positif pada rumah 

sakit 

2. Dukungan pada kegiatan rumah 

sakit 

Kuesioner Ordinal Kategori penilaian 

2: Positif (jika skor 

≥ mean) 

1: Negatif (jika 

skor < mean) 

 

X3.2 

keterandalan 

organisasi 

Penilaian  perawat   tentang 

perhatian organisasi (rumah sakit) 

pada anggotanya.  Subvariabel ini 

dapat diukur dengan parameter: 

1. Tanggungjawab dalam bekerja 

2. Pekerjaan diberikan sesuai 

dengan kemampuan 

3. Kebutuhan karyawan 

diperhatikan 

Kuesioner Ordinal Kategori penilaian 

Kode 3 : Tinggi     

> 75 % 

Kode 2 : Sedang  

56-75 % 

Kode 1 : Rendah    

< 55 % 

X3.3 

Perasaan 

dipentingkan 

Penilaian perawat terkait pekerjaan 

yang dilakukan berkontribusi 

penting bagi tujuan rumah sakit.  

Subvariabel ini dapat diukur 

dengan parameter: 

Kuesioner Ordinal Kategori penilaian 

Kode 3 : Tinggi     

> 75 % 

Kode 2 : Sedang  

56-75 % 
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1. Pekerjaan yang dilakukan 

berkontribusi pada rumah sakit 

2. Atasan menghargai hasil kerja  

3. Mendapatkan kepercayaa dari 

atasan 

Kode 1 : Rendah    

< 55 % 

 

X3.4  

Realisasi 

harapan 

Penilaian perawat terhadap 

pencapaian tujuan yang diinginkan 

selama bekerja di rumah sakit.  

Subvariabel ini dapat diukur 

dengan parameter: 

1. Peningkatan keterampilan 

2. Pekerjaan sesuai yang diinginkan 

3. Kenyamanan dalam bekerja  

Kuesioner Ordinal Kategori penilaian 

Kode 3 : Tinggi     

> 75 % 

Kode 2 : Sedang  

56-75 % 

Kode 1 : Rendah    

< 55 % 

 

X4.1 

Beban kerja 

Penilaian perawat tentang volume 

kerja perawat di sebuah unit rumah 

sakit.   Subvariabel ini dapat diukur 

dengan parameter: 

1. Kurangnya staf  

2. Banyak pekerjaan non 

keperawatan 

3. Tidak mempunyai banyak waktu 

untuk menyelesaikan tugas 

Kuesioner Ordinal Kategori penilaian 

Kode 3 : Rendah     

> 75 % 

Kode 2 : Sedang  

56-75 % 

Kode 1 : Tinggi    

< 55 % 

X4.2  

Stres  

Bentuk ketegangan dari fisik, 

psikis, emosi maupun mental yang 

dirasakan perawat selama bekerja 

di rumah sakit.    Subvariabel ini 

dapat diukur dengan parameter: 

1. Kematian pasien 

2. Konflik dengan dokter 

3. Persiapan yang tidak adekuat 

4. Dukungan yang kurang 

5. Konflik dengan perawat lain 

6. Ketidakpastian pengobatan 

Kuesioner Ordinal Kategori penilaian 

Kode 3 : Rendah     

> 75 % 

Kode 2 : Sedang  

56-75 % 

Kode 1 : Tinggi    

< 55 % 

 

 

X4.3  

Gaya 

manajemen 

Penilaian perawat terkait 

kepemimpinan manajer 

keperawatan di rumah sakit.   

Subvariabel ini dapat diukur 

dengan parameter: 

1. Mendukung perawat dalam 

mengambil keputusan 

2. Memberi kesempatan belajar 

dari kesalahan 

3. Memberi penghargaan dan 

pujian atas pekerjaan yang telah 

dilakukan dengan baik 

Kuesioner Ordinal Kategori penilaian 

Kode 3 : Efektif       

> 75 % 

Kode 2 : Cukup 

efektif  56-75 % 

Kode 1 : kurang 

efektif    < 55 % 

 

X4.4  

Pemberdaya

an 

Pemberian tanggungjawab dan 

wewenang pada perawat untuk 

dilibatkan dalam kegiatan 

organisasi. Subvariabel ini dapat 

diukur dengan parameter: 

Kuesioner Ordinal Kategori penilaian 

Kode 3 : Tinggi     

> 75 % 

Kode 2 : Sedang  

56-75 % 
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1. Perawat dilibatkan dalam tata 

kelola rumah sakit 

2. Perawat diberi kesempatan untuk 

mengembangkan karir 

3. Perawat diberi kesempatan untuk 

bekerja dalam pelayanan atau 

struktural  

4. Manajer keperawatan mudah 

diakses staf 

Kode 1 : Rendah    

< 55 % 

 

X4.5 

Persepsi 

peran 

Penilaian perawat terhadap 

seberapa baik perawat telah 

melakukan tanggungjawabnya.  

Subvariabel ini dapat diukur 

dengan parameter: 

1. Memberikan asuhan 

keperawatan berdasarkan ilmu 

keperawatan 

2. Mendokumentasikan proses 

keperawatan 

3. Perawat menjalani masa 

orientasi pada masa awal bekerja 

4. Pendidikan berkelanjutan bagi 

perawat 

5. Bekerja dengan perawat 

berkompeten 

Kuesioner Ordinal Kategori penilaian 

Kode 3 : Baik       > 

75 % 

Kode 2 : Cukup  

56-75 % 

Kode 1 : kurang    

< 55 % 

 

X4.6  

Pengembang

an karir 

Upaya yang dilakukan secara 

formal dan berkelanjutan dengan 

difokuskan pada peningkatan dan 

penambahan kemampuan 

karyawan. Subvariabel ini dapat 

diukur dengan parameter:  

1. Pekerjaan yang memberikan 

kesempatan sesuai karir yang 

diinginkan 

2. Pekerjaan yang memberikan 

kesempatan mengembangkan 

kemampuan dan keterampilan 

3. Pekerjaan yang memberikan 

kesempatan peningkatan posisi 

dan gaji lebih cepat 

Kuisioner ordinal Kategori penilaian 

Kode 3 : Baik       > 

75 % 

Kode 2 : Cukup  

56-75 % 

Kode 1 : kurang    

< 55 % 

 

 

X4.7 

Gaji 

Penilaian perawat terkait jumlah 

imbalan yang diberikan rumah sakit 

atas pekerjaan yang telah 

dilakukan.  Subvariabel ini dapat 

diukur dengan parameter: 

1.  Jumlah gaji yang diterima 

2. Sistem penggajian  

3. Pemberian insentif tambahan 

Kuisioner ordinal Kategori penilaian 

2: puas (jika skor ≥ 

mean) 

1: Tidak puas (jika 

skor < mean) 

 

Y1 Komitmen Perawat  

Y1.1  Perasaan keterikatan perawat  Kuesioner Ordinal Kategori penilaian 
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Komitmen 

pada rumah 

sakit 

terhadap rumah sakit. Subvariabel 

ini dapat diukur dengan parameter: 

1. Memiliki keterikatan emosional 

dengan rumah sakit 

2. Persepsi perawat tentang resiko  

kondisi yang akan terjadi ketika 

harus meninggalkan rumah sakit  

3. Persepsi perawat tentang 

kewajiban setia dengan rumah 

sakit 

Kode 3 : Tinggi     

> 75 % 

Kode 2 : Sedang  

56-75 % 

Kode 1 : Rendah    

< 55 % 

 

Y1.2  

Komitmen 

pada kepala 

ruangan 

Perasaan keterikatan  dengan 

seorang kepala ruangan. 

Subvariabel ini dapat diukur 

dengan parameter: 

1. Memiliki keterikatan emosional 

dengan kepala ruangan 

2. Persepsi perawat tentang resiko  

kondisi yang akan terjadi ketika 

tidak bekerjasama dengan 

kepala ruangan 

3. Persepsi perawat tentang 

kewajiban setia dengan kepala 

ruangan 

Kuesioner Ordinal Kategori penilaian 

Kode 3 : Tinggi     

> 75 % 

Kode 2 : Sedang  

56-75 % 

Kode 1 : Rendah    

< 55 % 

 

Y1.3 

Komitmen 

pada perawat 

Perasaan keterikatan dengan 

perawat yang ada di ruangan tempat 

bekerja. Subvariabel ini dapat 

diukur dengan parameter: 

1. Memiliki keterikatan emosional 

dengan kelompok perawat di 

ruangan tempat bekerja 

2. Persepsi tentang resiko  kondisi 

yang akan terjadi ketika tidak 

bekerjasama dengan kelompok 

perawat  di ruangan tempat 

bekerja 

3. Persepsi perawat tentang 

kewajiban setia dengan  

kelompok perawat yang ada di 

ruangan tempat bekerja 

Kuesioner Ordinal Kategori penilaian 

Kode 3 : Tinggi     

> 75 % 

Kode 2 : Sedang  

56-75 % 

Kode 1 : Rendah    

< 55 % 

 

Y1.4 

Komitmen 

pada 

pekerjaan 

Perasaan keterikatan dengan 

pekerjaan. Subvariabel ini dapat 

diukur dengan parameter: 

1. Memiliki penjiwaan yang kuat 

dengan pekerjaan saat ini 

2. Persepsi tentang resiko  kondisi 

yang akan terjadi ketika tidak  

melakukan pekerjaan tersebut 

3. Persepsi perawat tentang 

kewajiban konsisten dengan  

pekerjaan 

Kuesioner Ordinal Kategori penilaian 

Kode 3 : Tinggi     

> 75 % 

Kode 2 : Sedang  

56-75 % 

Kode 1 : Rendah    

< 55 % 
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4.1.4 Instrumen Penelitian 

1. Instrumen Variabel Bebas 

1) Karakteristik personal 

Karakterisik personal terdiri dari subvariabel keinginan 

berprestasi, usia, dan pendidikan. Instrumen yang digunakan pada sub 

variabel keinginan berprestasi yaitu Manifest Needs Questionnaire (MNQ) 

yang dikembangkan oleh  Steers & Braunstein (1976) dengan 

penerjemahan dan penyesuaian dengan topik penelitian. Kuisioner terdiri 

dari 5 pertanyaan dengan skor yang diberikan tidak pernah skor 1, hampir 

tidak pernah skor 2, jarang skor 3, kadang-kadang skor 4, biasanya skor 5, 

hampir selalu skor 6, selalu skor 7.  

Y2 Turnover intention 

Y2.1 

Berfikir 

untuk keluar 

Proses kognitif pada diri perawat 

untuk bertahan atau berpindah dari 

rumah sakit. Subvariabel ini dapat 

diukur dengan  parameter: 

1. Ketidakpuasan dalam bekerja 

2. Kebutuhan yang tidak 

terpenuhi 

3. Berfikir bekerja di tempat lain 

Kuesioner Nominal Kategori penilaian 

2: Ya (jika skor ≥ 

mean) 

1: Tidak (jika skor 

< mean) 

 

Y2.2 

Niat untuk 

mencari 

pekerjaan 

lain 

Keinginan perawat untuk mencari 

alternatif pekerjaan.  Subvariabel 

ini dapat diukur dengan  parameter: 

1. Usaha mencari pekerjaan lain 

2. Pertimbangan kompensasi 

dalam memilih pekerjaa 

Kuesioner Nominal Kategori penilaian 

2: Ya (jika skor ≥ 

mean) 

1: Tidak (jika skor 

< mean) 

 

Y2.3 

Niat untuk 

keluar 

Keinginan perawat untuk 

meniinggalkan rumah sakit tempat 

bekerja saat ini. Subvariabel ini 

dapat diukur dengan parameter: 

1. Mempunyai rencana 

meninggalkan rumah sakit 

2. Bertahan di rumah sakit 

3. Bermalas-malasan dalam 

bekerja 

Kuesioner Nominal Kategori penilaian 

2: Ya (jika skor ≥ 

mean) 

1: Tidak (jika skor 

< mean) 
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Tabel 4.4 Blueprint Kuesioner keinginan berprestasi 
Kode Variabel Sub 

Variabel 

Indikator Nomor 

Pertanyaan 
Kriteria 

X.1 Karakter

istik 

perawat 

X1.1 

keinginan 

berprestas

i 

 

 

1.  Melakukan hak 

yang terbaik untuk 

pekerjaannya 

2. Selalu 

memperbaiki 

kinerjanya 

3. Pantang menyerah 

dalam bekerja 

4. Menghindari 

tanggungjawab 

tambahan 

5. Berusaha tampil 

lebih baik dari 

rekan kerja 

1, 5, 9, 13, 

19 

Favorable 

1, 5, 9, 15 

Unfavorable 

13 

 

 

2) Karakteristik pekerjaan 

Variabel karakteristik pekerjaan terdiri dari subvariabel identitas 

pekerjaan, kesempatan interaksi sosial, dan umpan balik. Instrumen yang 

digunakan job descriptions  Hackman & Lawler (1971) yang terdiri dari 2 

pernyataan pada tiap subvariabel. Enam pernyataan menggunakan skala 

likert dengan penilaian tidak pernah skor 1, hampir tidak pernah skor 2, 

jarang skor 3, kadang-kadang skor 4, biasanya skor 5, hampir selalu skor 

6, selalu skor 7.  

Tabel 4.5 Blueprint kuesioner karakteristik pekerjaan 
Kode Variabel Sub 

Variabel 

Indikator Nomor 

Pertanyaan 
Kriteria 

X.2 Karakter

istik 

pekerjaa

n 

X2.1 

Identitas 

pekerjaan 

 

 

1. Kesempatan untuk 

melakukan pekerjaan 

dari awal sampai 

akhir  

2. Kesempatan untuk 

menyelesaikan 

pekerjaan yang 

dimulai. 

1, 2 

 

 

 

Favorable 

1, 2 

 

 

  X2.2 

Kesempat

1. Kesempatan untuk 

mengenal orang lain 

3,4 

 

Favorable 

3,4 
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Kode Variabel Sub 

Variabel 

Indikator Nomor 

Pertanyaan 
Kriteria 

an 

interaksi 

sosial 

dalam pekerjaan 

2. Kesempatan untuk 

mengembangkan 

persahabatan erat 

dalam pekerjaan 

  

 

  X2.3 

Umpan-

Balik 

1. Kesempatan untuk 

mengetahui kualitas 

pekerjaan 

2. Perasaan baik atau 

buruk pekerjaan yang 

dilakukan 

5, 6 

 

 

Favorable 

5, 6 

 

 

  

3) Pengalaman kerja 

Variabel pengalaman kerja terdiri dari subvariabel sikap 

kelompok perawat, keterandalan organisasi, perasaan dipentingkan, dan 

realisasi pengharapan. Instrumen yang digunakan pada variabel ini adalah 

kuisioner pengalaman kerja yang disusun sendiri oleh peneliti berdasarkan 

subvariabel. Setiap subvariabel terdiri dari 5 pernyataan.  Skor yang 

diberikan yaitu sangat tidak setuju skor 1, tidak setuju skor 2, netral skor 3, 

setuju skor 4, dan sangat setuju skor 5.  

 

Tabel 4.6 Blueprint kuesioner pengalaman kerja 
Kode Variabel Sub 

Variabel 

Indikator Nomor 

Pertanyaan 
Kriteria 

X.3 Pengalama

n kerja 

X3.1 

sikap 

kelompok 

perawat 

 

 

1. Pandangan 

positif pada 

organisasi 

2. Dukungan 

pada kegiatan 

rumah saki 

1,2,3,4,5  Favorable 

1,2,4 

Unfavorable 

3,5 

  X3.2 

Keteranda

lan 

organisasi 

1. Tanggungjaw

ab dalam 

bekerja 

2. Pekerjaan 

sesuai 

kemampuan 

3. Kebutuhan 

6,7,8,9,10 Favorable 

6,7,9 

Unfavorable 

8,10 
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Kode Variabel Sub 

Variabel 

Indikator Nomor 

Pertanyaan 
Kriteria 

yang 

diperhatikan 

  X3.3 

Perasaan 

dipenting

kan 

1. Pekerjaan 

yang 

dilakukan 

berkontribusi 

pada rumah 

sakit 

2. Atasan 

menghargai 

hasil kerja 

3. Mendapat 

kepercayaan 

dari atasan 

11,12,13,14,

15 

Favorable 

11,12,14 

Unfavorable 

13,15 

 

  X3.4 

Realisasi 

pengharap

an 

1. Peningkatan 

keterampilan 

2. Pekerjaan 

sesuai yang 

diinginkan 

3. Kenyamanan 

bekerja 

16,17,18,19,

20 

Favorable 

16, 18,20 

Unfavorable 

17,19 

 

 

4) Faktor organisasi 

Variabel faktor organisasi terdiri dari subvariabel beban kerja, 

stres, gaya manajemen, pemberdayaan, persepsi peran, serta 

pengembangan karir dan gaji. Instrumen yang digunakan mengukur 

subvariabel beban kerja dan stres menggunakan Nurse Stress Scale 

(GrayToft and Anderson, 1981) yang terdiri dari 29 item penyataan 

dengan skor tidak pernah skor 0, kadang skor 1, sering skor 2, dan sangat 

sering 3. Instrument yang digunakan untuk mengukur subvariabel gaya 

manajemen, pemberdayaan, dan persepsi peran adalah Practice 

Environment Scale of the Nursing Work Index (PES-NWI) yang 

dikembangkan oleh (Lake, 2002) yang terdiri dari 24 item penyataan.  

Skor yang diberikan yaitu sangat tidak setuju skor 1, tidak setuju skor 2, 
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setuju skor 3, dan sangat setuju skor 4. Instrument yang digunakan pada 

variabel pengembangan karir yaitu career growth scale for nurses yang 

dikembangkan oleh  (Liu et al., 2015) dari career growth scale Weng and 

Xi (2010) dengan penerjemahan dan penyesuaian dengan topik penelitian. 

Kuisioner terdiri dari 13 pertanyaan yang mengukur career goal sebanyak 

4 pertanyaan, career capacity 4 pertanyaan, dan career opportunity 7 

pertanyaan. Adapun skor yang diberikan yaitu sangat tidak setuju skor 1, 

tidak setuju skor 2, netral skor 3, setuju skor 4, dan sangat setuju skor 5. 

Subvariabel gaji dinilai menggunakan kuisioner kepuasan kerja yang 

dikembangkan oleh Nursalam (2002) berdasarkan aplikasi kebutuhan 

dasar A. Maslow. Kuisioner ini terdiri 4 pernyataan dengan skoring sangat 

puas skor 5, puas skor 4, cukup puas skor 3, tidak puas skor 2, sangat tidak 

puas skor 1.  

 

Tabel 4.7 Blueprint kuesioner faktor organisasi 
Kode Variabel Sub 

Variabel 

Indikator Nomor 

Pertanyaa

n 

Kriteria 

X4 Faktor 

Organisasi 

X4.1 

Beban 

kerja 

1. Kurangnya staf  

2. Banyak pekerjaan 

non keperawatan 

3. Tidak mempunyai 

banyak waktu untuk 

menyelesaikan 

tugas 

27, 28, 30, 

34 

Favorable 

27, 28, 30, 34 

 

  X4.2 

Stres 

1. Kematian pasien 

2. Konflik dengan 

dokter 

3. Persiapan yang 

tidak adekuat 

4. Dukungan yang 

kurang 

5. Konflik dengan 

perawat lain 

3, 4, 6, 8, 

13, 21 

2, 9, 10, 

14, 19 

15, 23 

7, 11, 16 

5, 20, 22, 

24, 29 

17, 26, 31, 

Favorable 

3, 4, 6, 8, 13, 

21 

2, 9, 10, 14, 19 

15, 23 

7, 11, 16 

5, 20, 22, 24, 

29 

17, 26, 31, 32, 
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Kode Variabel Sub 

Variabel 

Indikator Nomor 

Pertanyaa

n 

Kriteria 

6. Ketidakpastian 

pengobatan 

32, 33 33 

  X4.3 

Gaya 

manajeme

n 

1. Mendukung 

perawat dalam 

mengambil 

keputusan 

2. Memberi 

kesempatan belajar 

dari kesalahan 

3. Memberi 

penghargaan dan 

pujian atas 

pekerjaan yang 

telah dilakukan 

dengan baik 

10, 20, 7, 

3, 13 

Favorable 

10,20, 7, 3, 13 

  X4.4 

pemberda

yaan 

1. Perawat dilibatkan 

dalam tatakelola 

rumah sakit 

2. Perawat diberi 

kesempatan untuk 

mengembangkan 

karir 

3. Perawat diberi 

kesempatan untuk 

bekerja dalam 

pelayanan atau 

struktural 

4. Manajer 

keperawatan mudah 

diakses staf 

23, 6, 17, 

21, 11, 5, 

28, 27, 15 

Favorable 

23, 6, 17, 21, 

11, 5, 28, 27, 

15 

  X4.5 

Persepsi 

peran 

1. Memberikan asuhan 

keperawatan 

berdasarkan ilmu 

keperawatan 

2. Mendokumentasika

n proses 

keperawatan 

3. Perawat menjalani 

masa orientasi pada 

masa awal bekerja 

4. Pendidikan 

berkelanjutan bagi 

perawat 

5. Bekerja dengan 

perawat 

berkompeten 

31, 22, 25, 

26, 30, 18, 

29, 14, 4, 

19 

Favorable 

31, 22, 25, 26, 

30, 18, 29, 14, 

4, 19 

  X4.6 1. Pekerjaan yang 1, 2, 3, 4, Favorable 
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Kode Variabel Sub 

Variabel 

Indikator Nomor 

Pertanyaa

n 

Kriteria 

Pengemba

ngan karir 

memberikan 

kesempatan sesuai 

karir yang 

diinginkan 

2. Pekerjaan yang 

memberikan 

kesempatan 

mengembangkan 

kemampuan dan 

keterampilan 

3. Pekerjaan yang 

memberikan 

kesempatan 

peningkatan posisi 

dan gaji lebih cepat 

5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 

12, 13 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13 

 

 

  X4.7 Gaji 1. Jumlah gaji yang 

diterima 

2. Sistem penggajian  

3. Pemberian insentif 

tambahan 

1, 2, 3, 4 Favorable 

1, 2, 3, 4 

 

2. Instrumen variabel dependen 

1) Komitmen perawat 

a. Komitmen pada rumah sakit 

Instrumen yang digunakan pada variabel komitmen pada rumah 

sakit yaitu berdasarkan (Meyer and Allen, 2004) yang terdiri dari 12 item 

untuk mengukur komitmen afektif 3 pernyataan, komitmen berkelanjutan 

4 pernyataan, dan komitmen normatif 5 pernyataan. Adapun skor yang 

diberikan yaitu sangat tidak setuju skor 1, tidak setuju skor 2, sedikit 

tidak setuju skor 3, netral skor 4, sedikit setuju skor 5, setuju skor 6, dan 

sangat  setuju skor 7. 
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Tabel 4.8 Blueprint kuisioner komitmen pada rumah sakit 
Kode Vari

abel 

Sub 

Varia

bel 

Indikator Nomor 

Pertan

yaan 

Krite

ria 

Y1 Komitmen 

perawat 

Y1.1 

Komitmen 

pada RS 

Memiliki 

keterikatan 

emosional dengan 

rumah sakit 

1, 2, 6 
favorable 

1, 2, 6 

 

   Persepsi perawat 

tentang resiko  

kondisi yang akan 

terjadi ketika 

harus 

meninggalkan 

rumah sakit  

1, 2, 3, 6 

Favorable 

1, 2, 3,6 

 

   Persepsi perawat 

tentang kewajiban 

setia dengan 

rumah sakit 

2, 3, 4, 5,6 

Favorable 

2, 3, 4, 5,6 

 

b. Komitmen pada kepala ruangan 

Instrumen yang digunakan pada variabel komitmen pada kepala 

ruangan yaitu berdasarkan (Meyer and Allen, 2004) yang terdiri dari 12 

item untuk mengukur komitmen afektif 3 pernyataan, komitmen 

berkelanjutan 4 pernyataan, dan komitmen normatif 5 pernyataan. 

Adapun skor yang diberikan yaitu sangat tidak setuju skor 1, tidak setuju 

skor 2, sedikit tidak setuju skor 3, netral skor 4, sedikit setuju skor 5, 

setuju skor 6, dan sangat setuju skor 7. 

Tabel 4.9 Blueprint kuisioner komitmen pada kepala ruangan 
Kode Variabel Sub 

Variabel 

Indikator Nomor 

Pertanyaan 
Kriteria 

Y1 Komitmen 

perawat 

Y1.3 

Komitme

n pada 

kepala 

ruangan 

Memiliki 

keterikatan 

emosional dengan 

kepala ruangan 

 

1, 2, 6 

favorable 

1, 2, 6 

 

   Persepsi perawat 

tentang resiko  

kondisi yang akan 

1, 2, 3, 6 
Favorable 

1, 2, 3, 6 
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Kode Variabel Sub 

Variabel 

Indikator Nomor 

Pertanyaan 
Kriteria 

terjadi ketika tidak 

bekerjasama 

dengan kepala 

ruangan 

   Persepsi perawat 

tentang kewajiban 

setia dengan kepala 

ruangan  

2, 3, 4, 5, 6 
Favorable 

2, 3, 4, 5,6 

 

 

c. Komitmen pada perawat 

Instrumen yang digunakan pada variabel komitmen pada 

perawat yaitu berdasarkan (Meyer and Allen, 2004) yang terdiri dari 12 

item untuk mengukur komitmen afektif 3 pernyataan, komitmen 

berkelanjutan 4 pernyataan, dan komitmen normatif 5 pernyataan. 

Adapun skor yang diberikan yaitu sangat tidak setuju skor 1, tidak setuju 

skor 2, sedikit tidak setuju skor 3, netral skor 4, sedikit setuju skor 5, 

setuju skor 6, dan sangat setuju skor 7. 

Tabel 4.10 Blueprint kuisioner komitmen pada perawat 
Kode Variabel Sub 

Variabel 

Indikator Nomor 

Pertanyaan 
Kriteria 

Y1 Komitmen 

perawat 

Y1.3 

komitmen 

pada 

perawat 

Memiliki keterikatan 

emosional dengan 

rekan  perawat 

 

1, 2, 6 
favorable 

1, 2, 6 

 

   Persepsi perawat 

tentang resiko  

kondisi yang akan 

terjadi ketika tidak 

bekerjasama dengan 

rekan perawat saat 

ini  

1, 2, 3, 6 

Favorable 

1, 2, 3, 6 

 

   Persepsi perawat 

tentang kewajiban 

setia dengan rekan 

perawat 

2, 3, 4, 5, 6 
Favorable 

2, 3, 4, 5,6 

 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGEMBANGAN MODEL KOMITMEN... NURUL HIKMATUL QOWI



64 

 

 

d. Komitmen pada pekerjaan 

Instrumen yang digunakan pada variabel komitmen pada 

pekerjaan yaitu berdasarkan (Meyer and Allen, 2004) yang terdiri dari 12 

item untuk mengukur komitmen afektif 3 pernyataan, komitmen 

berkelanjutan 4 pernyataan, dan komitmen normatif 5 pernyataan. 

Adapun skor yang diberikan yaitu sangat tidak setuju skor 1, tidak setuju 

skor 2, sedikit tidak setuju skor 3, netral skor 4, sedikit setuju skor 5, 

setuju skor 6, dan sangat setuju skor 7. 

Tabel 4.11 Blueprint kuisioner komitmen pada pekerjaan 
Kode Variabel Sub 

Variabel 

Indikator Nomor 

Pertanyaan 
Kriteria 

Y1 Komitmen 

perawat 

Y1.4 

komitmen 

pada 

pekerjaan 

Memiliki penjiwaan 

yang kuat  pada 

pekerjaan 

 

1, 2, 6 
favorable 

1, 2, 6 

 

   Persepsi perawat 

tentang resiko  

kondisi yang akan 

terjadi ketika tidak 

apabila tidak 

melakukan pekerjaan 

tersebut  

1, 2, 3, 6 

Favorable 

1, 2, 3, 6 

 

   Persepsi perawat 

tentang kewajiban 

konsisten dengan 

pekerjaan 

2, 3, 4, 5, 6 
Favorable 

2, 3, 4, 5,6 

 

 

e. Turnover intention 

Kuisioner yang digunakan yaitu kuisioner  Turnover intention 

yang dikembangkan oleh peneliti berdasarkan konsep dari (Mobley, 

Horner and Hollingsworth, 1978). Kuisioner ini terdiri terdiri dari 6 

pernyataan. Adapun skor yang diberikan yaitu sangat tidak setuju skor 1, 

Tidak setuju skor 2, netral skor 3, setuju skor 4, sangat setuju skor 5 
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Tabel 4.12 Blueprint kuisioner Turnover intention 
Kode Variabel Sub 

Variabel 

Indikator Nomor 

Pertanyaan 
Kriteria 

Y2 Turnover 

intention 

Y2.1  

Berfikir 

untuk 

keluar 

1. Ketidakpuasan 

dalam bekerja 

2. Kebutuhan tidak 

terpenuhi 

3. Berfikir bekerja di 

tempat lain 

1, 2 

Favorable 

1,2 

 

  Y2.2 

Niat 

untuk 

mencari 

pekerjaan 

lain 

1. Usaha mencari 

pekerjaan 

2. Pertimbangan 

kompensasi dalam 

memilih pekerjaan 

4,5  

Favorable 

4,5, 

 

  Y2.3  

Niat 

untuk 

keluar 

1. Mempunyai rencana 

keluar 

2. Malas-malasan 

dalam bekerja 

7,8,9  
Favorable 

7,9 

 

 

4.1.5 Uji validitas dan reliabilitas 

Uji validitas dan reliabilitas telah dilakukan pada 10-12 Februari 2018 

pada 30 perawat di RSI Jemursari Surabaya. Responden yang sudah digunakan 

pada uji validitas tidak digunakan kembali sebagai responden penelitian. Adapun 

hasil uji validitas dan reliabilitas instrumen antara lain: 

1. Kuisioner keinginan berprestasi 

Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas kuisioner keinginan 

berprestasi, dapat diketahui bahwa semua item pernyataan valid. Reliabilitas 

dari kuisioner ini yaitu 0,494.  

Tabel 4.13 Hasil uji validitas dan reliabilitas kuisioner keinginan berprestasi 
No Item R Tabel R hasil Keterangan Alpha Cronbach 

Item 1 N= 30 orang 

Sig. 0,05  

R tabel = 

0,361 

0,587 Valid 0,494 

(tidak reliabel) Item 2 0,523 Valid 

Item 3 0,581 Valid 

Item 4 0,641 Valid 

Item 5 0,680 Valid 
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2. Kuisioner karakterististik pekerjaan 

Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas kuisioner karakteristik 

pekerjaan, dapat diketahui bahwa dapat diketahui bahwa terdapat 2 item 

pernyataan yang tidak valid dari 9 item pernyataan. Pernyataan tersebut 

diperbaiki dan digunakan dalam pengambilan data penelitian. Reliabilitas dari 

kuisioner ini yaitu 0,883  

Tabel 4.14 Hasil uji validitas dan reliabilitas kuisioner karakteristik pekerjaan 
No Item R Tabel R hasil Keterangan Alpha Cronbach 

Item 1 N= 30 orang 

Sig. 0,05  

R tabel = 

0,361 

0,270 Dihapus 0,799 

(reliabel) Item 2 0,388 Dihapus 

Item 3 0,250 Dihapus 

Item 4 0,817 Valid 

Item 5 0,757 Valid 

Item 6 0,598 Valid 

Item 7 0,732 Valid 

Item 8 0,818 Valid 

Item 9 0,798 Valid 

 

Tabel 4.15 Hasil uji validitas dan reliabilitas kuisioner karakteristik pekerjaan 
No Item R Tabel R hasil Keterangan Alpha Cronbach 

Item 4 N= 30 orang 

Sig. 0,05  

R tabel = 

0,361 

0,857 Valid 0,883 

(reliabel) Item 5 0,829 Valid 

Item 6 0,639 Valid 

Item 7 0,814 Valid 

Item 8 0,891 Valid 

Item 9 0,887 Valid 

 

3. Pengalaman kerja 

Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas kuisioner pengalaman 

kerja, dapat diketahui bahwa terdapat 1 item pernyataan yang tidak valid dari 

20 item pernyataan. Pernyataan item 1 diperbaiki dan digunakan dalam 

pengambilan data penelitian. Adapun reliabilitas dari kuisioner ini yaitu 0,900. 
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Tabel 4.16 Hasil uji validitas dan reliabilitas kuisioner pengalaman kerja 
No Item R Tabel R hasil Keterangan Alpha Cronbach 

Item 1 N= 30 orang 

Sig. 0,05  

R tabel = 

0,361 

-0,288 Perbaikan 

kalimat 

0,900 

(reliabel) 

Item 2 0,710 Valid 

Item 3 0,718 Valid 

Item 4 0,743 Valid 

Item 5 0,681 Valid 

Item 6 0,732 Valid 

Item 7 0,747 Valid 

Item 8 0,541 Valid 

Item 9 0,424 Valid 

Item 10 0,707 Valid 

Item 11 0,474 Valid 

Item 12 0,664 Valid 

Item 13 0,499 Valid 

Item 14 0,712 Valid 

Item 15 0,539 Valid 

Item 16 0,765 Valid 

Item 17 0,819 Valid 

Item 18 0,697 Valid 

Item 19 0,761 Valid 

Item 20 0,689 Valid 

 

4. Kuisioner stres perawat 

Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas kuisioner stres perawat, 

dapat diketahui bahwa terdapat 7 item pernyataan  yang tidak valid dari 33 

item pernyataan. Pernyataan item 1, 12, 18, dan 25 dihapus, sedangkan 

pernyataan item 2,5,6 diperbaiki dan digunakan dalam pengambilan data 

penelitian. Adapun reliabilitas dari kuisioner ini yaitu 0,964. 

Tabel 4.17 Hasil uji validitas dan reliabilitas kuisioner stres perawat 
No Item R Tabel R hasil Keterangan Alpha Cronbach 

Item 1 N= 30 orang 

Sig. 0,05  

R tabel = 

0,361 

0,161 Dihapus 0,751 

(reliabel) Item 2 0,329 Perbaikan 

kalimat 

Item 3 0,585 Valid 

Item 4 0,723 Valid 

Item 5 0,178 Perbaikan 

kalimat 

Item 6 0,171 Perbaikan 

kalimat 
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No Item R Tabel R hasil Keterangan Alpha Cronbach 

Item 7 0,721 Valid 

Item 8 0,843 Valid 

Item 9 0,817 Valid 

Item 10 0,656 Valid 

Item 11 0,765 Valid 

Item 12 0,069 Dihapus 

Item 13 0,460 Valid 

Item 14 0,607 Valid 

Item 15 0,700 Valid 

Item 16 0,727 Valid 

Item 17 0,725 Valid 

Item 18 0,199 Dihapus 

Item 19 0,517 Valid 

Item 20 0,773 Valid 

Item 21 0,772 Valid 

Item 22 0,756 Valid 

Item 23 0,769 Valid 

Item 24 0,697 Valid 

Item 25 0,231 Dihapus 

Item 26 0,743 Valid 

Item 27 0,712 Valid 

Item 28 0,821 Valid 

Item 29 0,777 Valid 

Item 30 0,833 Valid 

Item 31 0,836 Valid 

Item 32 0,842 Valid 

Item 33 0,734 Valid 

 

Tabel 4.18 Hasil uji validitas dan reliabilitas kuisioner stres perawat (setelah 

beberapa item dihapus) 
No Item R Tabel R hasil Keterangan Alpha Cronbach 

Item 2 N= 30 orang 

Sig. 0,05  

R tabel = 

0,361 

0,336 Perbaikan 

kalimat 

0,964 

(reliabel) 

Item 3 0,592 Valid 

Item 4 0,699 Valid 

Item 5 0,138 Perbaikan 

kalimat 

Item 6 0,221 Perbaikan 

kalimat 

Item 7 0,747 Valid 

Item 8 0,835 Valid 

Item 9 0,828 Valid 

Item 10 0,651 Valid 

Item 11 0,762 Valid 

Item 13 0,401 Valid 

Item 14 0,610 Valid 

Item 15 0,718 Valid 
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No Item R Tabel R hasil Keterangan Alpha Cronbach 

Item 16 0,734 Valid 

Item 17 0,747 Valid 

Item 19 0,536 Valid 

Item 20 0,786 Valid 

Item 21 0,783 Valid 

Item 22 0,765 Valid 

Item 23 0,785 Valid 

Item 24 0,680 Valid 

Item 26 0,737 Valid 

Item 27 0,742 Valid 

Item 28 0,826 Valid 

Item 29 0,786 Valid 

Item 30 0,833 Valid 

Item 31 0,849 Valid 

Item 32 0,863 Valid 

Item 33 0,744 Valid 

 

5. Kuisioner gaya manajemen, pemberdayaan, dan persepsi peran 

Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas kuisioner gaya 

manajemen, pemberdayaan, dan persepsi peran, dapat diketahui bahwa terdapat 

1 item pernyataan yang tidak valid dari 24 item pernyataan. Pernyataan item 1 

diperbaiki dan digunakan dalam pengambilan data penelitian. Adapun 

reliabilitas dari kuisioner ini yaitu 0,927. 

Tabel 4.19 Hasil uji validitas dan reliabilitas kuisioner gaya manajemen, 

pemberdayaan, dan persepsi peran 
No Item R Tabel R Hasil Keterangan Alpha Cronbach 

Item 1 N= 30 orang 

Sig. 0,05  

R tabel = 

0,361 

0,688 Valid 0,927 

(reliabel) Item 2 0,546 Valid 

Item 3 -0,163 Perbaikan 

kalimat 

Item 4 0,688 Valid 

Item 5 0,683 Valid 

Item 6 0,468 Valid 

Item 7 0,622 Valid 

Item 8 0,736 Valid 

Item 9 0,623 Valid 

Item 10 0,778 Valid 

Item 11 0,687 Valid 

Item 12 0,570 Valid 

Item 13 0,559 Valid 
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No Item R Tabel R Hasil Keterangan Alpha Cronbach 

Item 14 0,563 Valid 

Item 15 0,760 Valid 

Item 16 0,686 Valid 

Item 17 0,642 Valid 

Item 18 0,678 Valid 

Item 19 0,719 Valid 

Item 20 0,738 Valid 

Item 21 0,743 Valid 

Item 22 0,802 Valid 

Item 23 0,690 Valid 

Item 24 0,649 Valid 

 

6. Kuisioner pengembangan karir 

Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas kuisioner pengembangan 

karir, dapat diketahui bahwa terdapat 4 item pernyataan yang tidak valid dari 

15 item pernyataan. Pernyataan nomer 14 dan 15 dihapus, sedangkan 

pernyataan pada item 2 dan 13 diperbaiki dan digunakan dalam pengambilan 

data penelitian. Adapun reliabilitas dari kuisioner ini yaitu 0,766. 

Tabel 4.20 Hasil uji validitas dan reliabilitas kuisioner pengembangan karir 
No Item R Tabel R hasil Keterangan Alpa Cronbach 

Item 1 N= 30 orang 

Sig. 0,05  

R tabel = 

0,361 

0,369 Valid 0,695 

(reliabel) Item 2 0,350 Perbaikan 

kalimat 

Item 3 0,482 Valid 

Item 4 0,551 Valid 

Item 5 0,381 Valid 

Item 6 0,556 Valid 

Item 7 0,570 Valid 

Item 8 0,514 Valid 

Item 9 0,686 Valid 

Item 10 0,593 Valid 

Item 11 0,516 Valid 

Item 12 0,575 Valid 

Item 13 0,268 Perbaikan 

kalimat 

Item 14 0,20 Dihapus 

Item 15 0,202 Dihapus 
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Tabel 4.21 Hasil uji validitas dan reliabilitas kuisioner pengembangan karir 

(setelah beberapa item dihapus) 
No Item R Tabel R hasil Keterangan Alpa Cronbach 

Item 1 N= 30 orang 

Sig. 0,05  

R tabel = 

0,361 

0,547 Valid 0,766 

(reliable) Item 2 0,573 Valid 

Item 3 0,686 Valid 

Item 4 0,655 Valid 

Item 5 0,548 Valid 

Item 6 0,725 Valid 

Item 7 0,741 Valid 

Item 8 0,563 Valid 

Item 9 0,571 Valid 

Item 10 0,519 Valid 

Item 11 0,578 Valid 

Item 12 0,491 Valid 

Item 13 0,034 Perbaikan 

kalimat 

 

7. Kuisioner gaji 

Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas kuisioner gaji, dapat 

diketahui bahwa semua item pernyataan valid. Adapun reliabilitas dari 

kuisioner ini yaitu 0,931. 

Tabel 4.22 Hasil uji validitas dan reliabilitas kuisioner gaji 
No Item R Tabel R hasil Keterangan Alpa 

Cronbach 

Item 1 N= 30 orang 

Sig. 0,05  

R tabel = 

0,361 

0,846 Valid 0,931 

(reliabel) Item 2 0,902 Valid 

Item 3 0,957 Valid 

Item 4 0,953 Valid 

 

8. Kuisioner komitmen  

Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas kuisioner komitmen, 

dapat diketahui bahwa terdapat 6 item pernyataan yang tidak valid dari 18 item 

pernyataan. Pernyataan nomer 3, 4, 5, 10, 11, dan 13   dihapus dan digunakan 

dalam pengambilan data penelitian. Adapun reliabilitas dari kuisioner ini yaitu 

0,755. 
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Tabel 4.23 Hasil uji validitas dan reliabilitas kuisioner komitmen 
No Item R Tabel R Hasil Keterangan Alpha Cronbach 

Item 1 N= 30 orang 

Sig. 0,05  

R tabel = 

0,361 

0,577 Valid 0,711 (reliabel) 

Item 2 0,838 Valid 

Item 3 -0,175 dihapus 

Item 4 -0,157 dihapus 

Item 5 -0,082 dihapus 

Item 6 0,829 Valid 

Item 7 0,766 Valid 

Item 8 0,813 Valid 

Item 9 0,629 Valid 

Item 10 0,344 dihapus 

Item 11 0,056 dihapus 

Item 12 0,514 Valid 

Item 13 -0,170 dihapus 

Item 14 0,831 Valid 

Item 15 0,859 Valid 

Item 16 0,895 Valid 

Item 17 0,720 Valid 

Item 18 0,609 Valid 

 

Tabel 4.24 Hasil uji validitas dan reliabilitas kuisioner komitmen (setelah 

beberapa item dihapus) 
No Item R Tabel R Hasil Keterangan Alpha Cronbach 

Item 1 N= 30 orang 

Sig. 0,05  

R tabel = 

0,361 

0,561 Valid 0,755 

(reliabel) Item 2 0,881 Valid 

Item 6 0,866 Valid 

Item 7 0,850 Valid 

Item 8 0,861 Valid 

Item 9 0,77 Perbaikan 

kalimat 

Item 12 0,518 Valid 

Item 14 0,884 Valid 

Item 15 0,906 Valid 

Item 16 0,926 Valid 

Item 17 0,829 Valid 

Item 18 0,693 Valid 

 

9. Kuisioner turnover intention 

Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas kuisioner turnover 

intention, dapat diketahui bahwa terdapat 2 item pernyataan yang tidak valid 

dari 9 item pernyataan. Pernyataan nomer 3, 6, 8 dihapus dan digunakan dalam 

pengambilan data penelitian. Adapun reliabilitas dari kuisioner ini yaitu 0,804. 
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Tabel 4.25 Hasil uji validitas dan reliabilitas kuisioner turnover intention 
No Item R Tabel R Hasil Keterangan Alpha Cronbach 

Item 1 N= 30 orang 

Sig. 0,05  

R tabel = 

0,361 

0,681 valid 0,549 

(tidak reliabel) Item 2 0,809 Valid 

Item 3 -0,087 dihapus 

Item 4 0,681 Valid 

Item 5 0,680 Valid 

Item 6 -0,099 dihapus 

Item 7 0,587 Valid 

Item 8 0,482 Valid 

Item 9 0,518 Valid 

 

Tabel 4.26 Hasil uji validitas dan reliabilitas kuisioner turnover intention (setelah 

beberapa item dihapus) 
No Item R Tabel R Hasil Keterangan Alpha Cronbach 

Item 1 N= 30 orang 

Sig. 0,05  

R tabel = 

0,361 

0,774 Valid 0,804 

(reliabel) 

Item 2  0,895 Valid 

Item 4  0,862 Valid 

Item 5  0,818 Valid 

Item 7  0,417 Valid 

Item 9  0,417 Valid 

 

4.1.6 Analisis data 

Analisis data dalam penelitian ini terdiri dari: 

1. Analisis deskriptif  

Pada penelitian ini akan dilakukan pada semua variabel penelitian 

dengan menghitung nilai tengah (Mean, Median, Modus) dan membuat 

distribusi frekuensi berdasarkan kategori masing-masing variabel dan diskripsi 

kategori dengan pendekatan analisis baris kolom. 

2. Analisis inferensial 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

analisis inferensial yang digunakan untuk menguji model empiris dan hipotesis 
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yang diusulkan oleh peneliti. Analisis inferensial dengan menggunakan 

Structural Equation Modelling (SEM) berbasis variance yang sering disebut 

dengan Partial Least Square (PLS). PLS merupakan pendekatan alternatif yang 

bergeser dari pendekatan SEM berbasis covariance menjadi berbasis varian. 

PLS dimaksudkan untuk causal predictive analysis dalam situasi kompleksitas 

yang tinggi dan dukungan teori yang rendah. Selain itu tujuan dari PLS adalah 

membantu peneliti untuk mendapatkan nilai variabel laten untuk tujuan 

prediksi. Langkah-langkah yang dilakukan dalam PLS adalah: merancang 

model pengukuran (outer model), merancang model strutural (inner model), 

mengkontruksi diagram jalur, konversi diagram jalur ke sistem persamaan, 

estimasi: koefisien jalur, loading dan weight, evaluasi Goodness of fit, 

pengujian hipotesis. 

Alasan penggunaan PLS dalam analisis data dalam penelitian ini 

adalah; 

1. PLS merupakan metode analisis yang powerfull oleh karena tidak 

didasarkan banyak asumsi, data tidak harus terdistribusi normal multivariat 

(indikator dengan skala kategori, ordinal, interval sampai ratio dapat 

digunakan pada model yang sama), sampel tidak harus besar 

2. PLS dapat menganalisis sekaligus konstruk yang dibentuk dengan 

indikator reflektif dan indikator formatif, dalam penelitian ini konstruk 

dibentuk dalam indikator reflektif dimana model reflektif mengasumsikan 

bahwa konstruk atau variabel laten mempengaruhi indikator (arah 

hubungan kausalitas dari konstruk ke indikator atau manifest) 
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3. PLS merupakan metode analisis yang sering dipakai untuk mengestimasi 

path model yang menggunakan variabel laten dengan multipe indicator. 

Dalam penelitian ini model dibangun oleh variabel laten eksogen dan 

variabel laten endogen. Dari model ini maka ada tiga kegiatan yang 

dilakukan, yaitu: 

1) Pengujian validatas dan reliabilitas indikator pengukuran variabel 

laten dengan analisis faktor konfirmatori 

2) Pengujian model hubungan antar variabel laten (analisis Path). 

3) Memperoleh model yang sesuai (model struktural) 

4) PLS memungkinkan pengujian rangkaian hubungan yang relatif rumit 

secara simultan.  

5) PLS dapat digunakan sebagai konfirmasi teori (theoritical testing) dan 

merekomendasikan hubungan yang belum ada dasar teorinya 

(eksplorasi)/ dasar teori masih lemah. 

4.1.7  Kerangka Analisis 

Kerangka analisis terdiri dari variabel laten yang digambarkan dengan 

simbol lingkaran dan variabel indikator berupa simbol berbentuk segi empat. 

Setiap variabel laten memiliki beberapa variabel indikator. Tanda panah 

menggambarkan arah hubungan dari variabel laten ke variabel indikator dan dari 

variabel laten eksogen ke variabel laten endogen. 
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Gambar 4.1 Kerangka analisis pengembangan model komitmen perawat 

berdasarkan foci of commitment dan model tiga komponen untuk menurunkan 

turnover intention 

 

Gambar 4.1 menjelaskan pola analisis dalam penelitian dimana : 

X1 : Variabel karakteristik perawat 

X1.1 : Subvariabel keinginan berprestasi 

X1.2  : Subvariabel usia 

X1.3  : Subvariabel pendidikan 

 

X4.7 

X1 

Y1 

X1.1 

X1.2 

X1.3 

X2 

X2.1 

X2.2 

X2.3 
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X3.1 

X3.2 

X3.3 

Y1.1 

Y1.2 Y1.3 

Y1.4 

X3.4 

Y2 
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X4.2 

X4.3 

X4.4 

X4.5 
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Y2.1 

Y2.2 

Y2.3 
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X2 : Variabel karakteristik pekerjaan 

X2.1 : Subvariabel identitas pekerjaan 

X2.2  : Subvariabel kesempatan interaksi sosial 

X2.3  : Subvariabel umpan balik 

X3 : Variabel pengalaman kerja 

X3.1 : Subvariabel sikap kelompok perawat 

X3.2  : Subvariabel keterandalan organisasi 

X3.3  : Subvariabel perasaan dipentingkan  

X3.4 : Suvariabel realisasi pengharapan 

X4 : Variabel organisasi 

X4.1 : Subvariabel beban kerja 

X4.2 : Subvariabel stres 

X4.3 : Subvariabel gaya manajemen 

X4.4 : Subvariabel pemberdayaan 

X4.5 : Subvariabel persepsi peran 

X4.6 : Subvariabel pengembangan karir 

X4.7 : Subvariabel gaji 

Y1 : Variabel komitmen perawat 

Y1.1  : Subvariabel komitmen organisasi 

Y1.2 : Subvariabel komitmen pada supervisor 

Y1.3 : Subvariabel komitmen pada perawat 

Y1.4 : Subvariabel komitmen pada pekerjaan 

Y2 : Variabel turnover intention 

Y2.1 : Subvariabel berfikir untuk keluar 

Y2.2 : Subvariabel niat untuk mencari pekrjaan lain 

Y2.3 : Subvariabel niat untuk keluar 

 

 

4.2 Penelitian Tahap 2 

4.2.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah quasy 

experiment yaitu penelitian yang memberikan perlakuan atau intervensi pada 

subyek penelitian kemudian efek perlakuan tersebut diukur dan dianalisis. 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah pre-test and post-test with control 

group design. Jenis rancangan penelitian ini dipilih karena peneliti ingin mencari 

hubungan sebab-akibat melibatkan kelompok kontrol di samping kelompok 

perlakuan. Hal ini diartikan bahwa peneliti meneliti pengaruh komitmen perawat 
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terhadap turnover intention. Berikut ini merupakan gambaran dari rancangan 

penelitian quasy experiment. 

 

Tabel 4.26 Rancangan Penelitian Quasy Experiment Pre-Post test control Group 

Subjek Pra Perlakuan Pasca Tes 

K-A O I O1-A 

K-B O - O1-B 

 Time 1 Time 2 Time 3 

 

Keterangan: 

K-A : Subjek perlakuan 

K-B : Subjek kontrol 

- : Aktivitas lainnya 

O : pre test sebelum perlakuan 

I : Perlakuan (aplikasi modul komitmen perawat pada 

kelompok kerja)  
OI (A+B) : Post test sesudah perlakuan (kelompok perlakuan dan 

kontrol) 

 

 

4.2.2 Populasi dan Sampel, dan Teknik Sampling 

1. Populasi 

Populasi target dari penelitian ini adalah perawat yang bekerja di ruang 

teratai instalasi rawat inap Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya sebanyak 26 

perawat  

2. Sampel dan besar sampel 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perawat yang 

memenuhi kriteria berikut ini: 

Kriteria inklusi: 

1) Perawat sudah bekerja di Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya minimal 

1 tahun 

2) Pendidikan minimal D3 Keperawatan 
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3) Perawat pelaksana  

Kriteria eksklusi: 

1) Perawat yang sedang cuti melahirkan 

2) Perawat yang sedang ijin atau tugas belajar 

3) Perawat yang sakit lebih dari 1 minggu 

Adapun perawat yang memenuhi kriteria inklusi yaitu 22 perawat, 

sehingga sampel yang digunakan yaitu 22 perawat sebagai kelompok 

perlakuan. Selama dilakukan penelitian, terdapat 1 perawat yang drop out 

karena sakit dan mengikuti intervensi selama 1 minggu, sehingga sampel yang 

digunakan pada kelompok perlakuan adalah 21 perawat. Pada kelompok 

kontrol, jumlah perawat dalam satu ruangan 23 perawat dan 19 perawat yang 

memenuhi kriteria inklusi. Sampel pada penelitian ini yaitu 21 perawat pada 

kelompok perlakuan dan 19 perawat pada kelompok kontrol.  

3. Teknik sampling 

Adapun teknik sampling pada penelitian tahap dua ini adalah unit 

analisis. Pemilihan sampel dilakukan dengan melakukan pemilihan perawat 

yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi di ruang teratai sebagai kelompok 

perlakuan, dan di ruang azzahra 2 sebagai kelompok kontrol.  

 

4.2.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Variabel independen dalam penelitian ini yaitu komitmen perawat, 

sedangkan variabel dependen yaitu turnover intention. 
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Tabel 4.27 Variabel Penelitian tahap 2 
Variabel Nama Variabel Sub Variabel 

Independen  

(X) 

X Komitmen perawat 

pada kelompok 

kerja 

afektif, berkelanjutan, normatif 

Dependen  

(Y) 

Y Turnover intention Berpikir keluar, niat mencari pekerjaan 

lain, niat keluar 

 

Definisi operasional adalah definisi berdasarkan karakteristik yang diamati 

dari sesuatu yang didefinisikan tersebut sehingga memungkinkan peneliti untuk 

melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau 

fenomena (Nursalam, 2016). Berikut ini merupakan definisi operasional dari 

penelitian tahap 2. 

Tabel 4.28 Definisi Operasional 

Variabel 

 

Definisi Operasional dan 

Parameter 

Alat 

Ukur 
Skala Skor 

X Komitmen Perawat pada kelompok kerja 

Komitmen 

perawat pada 

kelompok 

kerja 

Perasaan keterikatan dengan 

kelompok perawat yang bekerja 

dalam 1 ruangan. Variabel ini 

yang diukur dengan parameter: 

1. Memiliki keterikatan 

emosional dengan rekan 

perawat 

2. Persepsi perawat tentang 

resiko kondisi yang akan 

terjadi ketika tidak 

bekerjasama dengan rekan 

perawat 

3. Persepsi perawat tentang 

kewajiban setia dengan  

rekan perawat 

Modul 

yang 

dihasilkan 

dari 

penelitian 

tahap 1 

- - 

Y. Turnover intention 

Turnover 

intention 

Proses kognitif pada diri 

perawat untuk bertahan atau 

berpindah dari rumah sakit. 

Subvariabel ini dapat diukur 

dengan parameter: 

1. Ketidakpuasan dalam 

bekerja 

2. Kebutuhan yang tidak 

Kuesioner Interval - 
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4.2.4  Instrumen Penelitian 

1. Komitmen perawat 

Instrumen yang digunakan pada varibel komitmen perawat yaitu berupa modul 

yang telah disusun berdasarkan penelitian tahap 1 

2. Turnover intention 

Kuisioner yang digunakan yaitu  kuisioner turnover intention yang 

dikembangkan oleh peneliti berdasarkan konsep dari (Mobley, Horner and 

Hollingsworth, 1978). Kuisioner ini terdiri terdiri dari 9 pernyataan. Adapun 

skor yang diberikan yaitu sangat tidak setuju skor 1, Tidak setuju skor 2, netral  

skor 3, setuju  skor 4, sangat setuju skor 5 

 

Tabel 4.29 Blueprint kuisioner Turnover intention 
Kode Variabel Indikator Nomor 

Pertanyaan 
Kriteria 

Y Turnover 

intention 

1. Ketidakpuasan dalam 

bekerja 

2. Berfikir bekerja di tempat 

lain 

3. Usaha mencari pekerjaan 

4. Pertimbangan kompensasi 

dalam memilih pekerjaan 

5. Mempunyai niat keluar 

6. Malas-malasan dalam 

bekerja 

1, 2, 3  

Favorable 

1,2,3,4,5,6, 

 

 

terpenuhi 

3. Usaha mencari pekerjaan 

lain 

4. Pertimbangan kompensasi 

dalam memilih pekerjaan 

5. Mempunyai niat 

meninggalkan rumah sakit 
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4.2.5 Analisis data 

Analisis data dalam penelitian ini terdiri dari: 

1. Analisis deskriptif  

Analisis deskriptif dilakukan melalui distribusi frekuensi 

berdasarkan kategori masing-masing variabel dan deskripsi kategori dengan 

pendekatan analisis baris kolom. 

2. Analisis inferensial 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1) Perbedaan turnover intention perawat pada perawat pelaksana kelompok 

kontrol dan perlakuan sebelum dan setelah intervensi menggunakan uji 

paired t test. Hipotesis diterima apabila p ≤ 0, 05 

2) Pengaruh komitmen perawat terhadap penurunan turnover intention 

perawat kelompok kontrol dan perlakuan sesudah intervensi menggunakan 

uji independent t test. Hipotesis diterima  apabila p ≤ 0,05. 

 

4.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 

4.3.1 Lokasi penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya. 

4.3.2 Waktu penelitian 

 Waktu penelitian akan disajikan pada tabel berikut. 
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Tabel 4.30 Jadwal rencana penelitian pengembangan model komitmen perawat 

berdasarkan foci of commitment dan model tiga komponen untuk 

menurunkan turnover intention perawat 
No Kegiatan Bulan pelaksanaan 

Okt 

2017 

Nov 

2017 

Des 

2017 

Jan 

2018 

Feb 

2018 

Mar 

2018 

Apr 

2018 

Mei 

2018 

1 Penyusunan proposal          

2 Ujian praproposal         

3 Ujian proposal tesis         

4 Uji etik         

5 Penelitian tahap 1         

6 Penelitian tahap 2         

7 Penyusunan tesis         

8 Ujian hasil         

9 Ujian tesis         

 

 

4.4 Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengambilan dan pengumpulan data yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Melengkapi prosedur administrasi 

Prosedur administrasi yang dilakukan yaitu melakukan proses perijinan. 

Perijinan dilakukan setelah mendapatkan surat permohonan ijin dari Fakultas 

Keperawatan Universitas Airlangga untuk melakukan penelitian yang 

ditujukan kepada Direktur Rumah Sakit Islam Jemursari yang selanjutnya 

diberikan surat balasan dari Rumah Sakit Islam Jemursari untuk melakukan 

penelitian. 

2. Melakukan Uji etik 

Uji etik telah dilakukan oleh komisi etik Rumah Sakit Islam Jemursari 

Surabaya melalui prosedur yang sudah ditetapkan 

3. Melakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen 
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Proses ujicoba alat ukur dilakukan dengan melakukan uji validitas dan 

reliabilitas instrument. 

4. Melakukan penelitian tahap 1 

1) Pengambilan data dengan mengukur faktor karakteristik perawat, 

katakteristik pekerjaan, pengalaman kerja, dan faktor organisasi, komitmen 

perawat, dan turnover intention. Strategi pengumpulan data dilakukan 

dengan menjelaskan terlebih dahulu yang kemudian dibuktikan dengan 

inform consent yang telah ditandatangani 

2) Melakukan analisis data menggunakan uji statistik partial least square 

(PLS), sehingga ditemukan isu strategi 

3) Melakukan focus group discussion (FGD) bersama perawat pelaksana, 

kepala ruangan, kepala bidang keperawatan, dan kepala SDM keperawatan 

4) Mengembangkan modul komitmen perawat bersama pakar  

5. Melakukan penelitian tahap 2 

1) Menerapkan ujicoba modul komitmen perawat pada kelompok kerja 

selama 1 bulan, yaitu pada tanggal Bulan April 2018. Kelompok kontrol 

dalam penelitian ini yaitu ruang Azzahra 2 dan kelompok perlakuan ruang 

teratai. Kelompok perlakuan akan diberikan intervensi berdasarkan modul 

komitmen perawat yang telah disusun pada penelitian tahap 1 

2) Evaluasi dilakukan dengan cara menganalisis komitmen perawat antara 

kelompok kontrol dan kelompok perlakuan sebelum dan sesudah 

intervensi dengan menggunakan uji statistik 

3) Membuat rekomendasi   
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4.5 Kerangka Operasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2  Kerangka Operasional Penelitian  Tahap 1 dan 2  

Menganalisis hubungan antar variabel  
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4.6 Ethical Clearance 

Potensi dan praktik pelbagai penyimpangan kode etik semakin banyak, 

sehingga makin terasa keharusan adanya badan yang mengawasi penelitian yang 

memakai manusia sebagi subjek penelitian (Sastroasmoro & Ismael, 2014). Uji 

kelayakan etik untuk penelitian ini sudah dilakukan oleh komite etik Rumah sakit 

Islam Jemursari Surabaya dengan bukti sertifikat nomor 0002/KEPK-RSI 

JS/II/2018. Peneliti menekankan pada etika penelitian selama melakukan 

pengambilan data. Adapun etika penelitian tersebut antara lain: 

1. Hak untuk mendapat jaminan (Right to full disclosure) 

Peneliti memberikan perlindungan kerugian yang mungkin dirasakan 

responden penelitian selama mengikuti proses pengambilan data. Kerugian-

kerugian ini sudah disampaikan pada lembar penjelasan bagi resonden 

penelitian. Adapun dampak yang mungkin dirasakan oleh responden yaitu rasa 

bosan dalam mengisi kuisioner dan keraguan untuk menjawab kuisioner 

secara jujur. 

2. Inform consent 

Peneliti menghormati harkat martabat manusia sebagai pribadi yang 

memiliki kebebasan berkehendak atau memilih dan bertanggungjawab secara 

pribadi terhadap keputusan sendiri. Responden yang bersedia menjadi subjek 

dalam pengambilan data telah menandatangani inform consent. 

3. Anonimity 

Prinsip anonimity dilakukan dengan tidak menyantumkan nama asli 

responden dalam proses pengumpulan data penelitian. Identitas responden 
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ditampilkan berupa nomer responden. Hasil pengumpulan data hanya 

diketahui oleh peneliti saja. 

4. Confidentiality 

Peneliti menjaga kerahasiaan data yang diperoleh dari responden dan 

tidak menyampaikan kepada orang lain. Data hasil penelitian hanya 

disampaikan pada beberapa pihak yang berkepentingan. Selama proses 

pengolahan data, analisis dan publikasi, identitas reponden tidak diketahui 

oleh orang lain. Semua data disimpan selama 2 tahun dan setelah itu 

dihancurkan, sedangkan file penelitian akan disimpan di tempat pribadi 

peneliti. Prinsip confidentiality juga dilakukan dengan dengan menampilkan 

data mentah dalam tesis. 
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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

 

Pada bab ini akan disajikan hasil penelitian dan analisis dari 

pengembangan model komitmen perawat berdasarkan foci of commitment dan 

model tiga komponen. Penelitian dilaksanakan pada Februari- April 2018.  

Adapun hasil penelitian yang akan disajikan meliputi: 1) gambaran umum 

lokasi penelitian, 2) karakteristik demografi responden, 3) data khusus mengenai 

variabel yang diukur yaitu faktor karakteristik individu, karakteristik pekerjaan, 

pengalaman kerja, faktor organisasi, komitmen perawat, dan turnover intention. 

 

5.1  Gambaran Umum Lokasi penelitian 

Berikut ini akan dijelaskan tentang sejarah, visi dan misi, motto, dan 

struktur organisasi RSI Jemursari Surabaya. 

1. Sejarah RSI Jemursari 

Rumah Sakit Jemursari merupakan salah satu unit usaha di bawah 

Yayasan RS Islam Surabaya yang dibangun pada tahun 1992 dan mengawali 

operasionalnya pada tanggal 25 Mei 2002 yang ditandai dengan soft opening. 

RS Islam Jemursari juga merupakan pengembangan dari RS Islam Surabaya 

A. Yani (Wonokromo). RS Islam Jemursari menempati lahan seluas 4,6 Ha, 

berlokasi di Jalan Jemursari No. 51 – 57 Surabaya. Saat mulai beroperasi 

bulan Mei tahun 2002 sampai dengan akhir tahun 2005,
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jumlah tempat tidur adalah 82 tempat tidur. Pada akhir Desember 2010, 

Rumah Sakit Islam Jemursari mendapatkan pengakuan menjadi rumah sakit 

tipe B oleh Kementrian Kesehatan RI. Rumah Sakit Islam Jemursari 

menambah kapasitas tempat tidurnya menjadi 200 tempat tidur. Pada tahun 

2016 RSI Jemursari Surabaya lulus akreditasi KARS paripurna 

2. Visi dan Misi RSI Jemursari  

Visi RSI Jemursari adalah menjadi Rumah Sakit Islam berstandar 

internasional. Adapun misi RSI Jemursari antara lain: 

1) Memberikan pelayanan jasa rumah sakit secara prima dan islami menuju 

standar mutu pelayanan internasional dengan dilandasi prinsip kemitraan 

2) Melaksanakan manajemen rumah sakit berdasarkan manajemen syariah 

dan berstandar internasional. 

3) Membangun SDM rumah sakit yang profesional sesuai standar 

internasional yang Islami dengan diiringi integritas yang tinggi dalam 

pelayanan 

4) Menyediakan sarana prasarana rumah sakit untuk mewujudkan 

implementasi pelayanan islami dan berstandar internasional. 

3. Motto RSI Jemursari 

Motto RSI Jemursari adalah “Kami Selalu Melayani dengan Ramah, 

Senyum, Ikhlas dan Salam“. Untuk mewujudkan visi, misi dan motto, RSI 

Jemursari menerapkan Budaya Organisasi “Syifa”, yaitu: 

1) Shiddiq yang berarti jujur dengan memiliki integritas dan kemandirian 
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2) Yaqin yang berarti yakin akan potensi diri dan optimis kesembuhan pasien 

atas anugerah Allah SWT.  

3) Iman yang berarti semua tindakan dilandasi keimanan, keihklasan dan 

pandangan kesetaraan terhadap semua orang.  

4) Fathonah yang berarti cerdas dalam menangkap peluang, kreatif dan selalu 

menambah ilmu pengetahuan.  

5) Amanah yang berarti dapat diandalkan dan transparan dalam menjalankan 

tugas yang menjadi tanggung jawabnya Sumber Daya Manusia 

 

5.2 Hasil Penelitian tahap 1 

Berikut ini merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan pada 15-23 

Februari 2018.  

5.2.1 Deskripsi responden penelitian 

Karakteristik responden dalam penelitian ini diperoleh dengan 

menggunakan analisis deskriptif demografi responden. Hal ini merupakan langkah 

awal yang dilakukan dalam sebuah penelitian sebelum melakukan analisis yang 

lebih lanjut. 

Adapun karakteristik responden penelitian dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 5.1 Distribusi responden berdasarkan karakteristik perawat di RSI Jemursari 

Surabaya pada 15-23 Februari 2018 (N=119) 
No Karakteristik responden ∑ % 

1 Jenis kelamin 

a. Laki-laki 

b. Perempuan 

 

32 

87 

 

26,9 

73,1 

Total 119 100 

2 Usia 

a. 40-60 tahun 

b. 21-40 tahun 

 

1 

116 

 

  0,8 

97,5 
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No Karakteristik responden ∑ % 

c. < 21 tahun 2   1,7 

Total 119 100 

3 Pendidikan Terakhir 

a. D3 Keperawatan 

b. S1 Keperawatan/ D4 Keperawatan 

c. S2 Keperawatan 

 

84 

35 

0 

 

70,6 

29,4 

0 

Total 119 100 

4 Status pernikahan 

a. Menikah 

b. Belum menikah 

c. Duda/ Janda 

 

79 

39 

1 

 

66,4 

32,8 

  0,8 

Total 119 100 

5 Status kepegawaian 

a. Pegawai tetap 

b. Pegawai honorer 

c. Pegawai kontrak 

 

83 

10 

26 

 

69,7 

  8,4 

21,8 

Total 119 100 

6 Lama bekerja 

a. 1-5 tahun 

b. 6-10 tahun 

c. 11-20 tahun 

d. > 20 tahun 

 

86 

25 

7 

1 

 

72,3 

21,0 

  5,9 

  0,8 

Total 119 100 

7 Unit kerja 

a. Rawat jalan 

b. Rawat inap 

c. Gawat darurat 

d. Ruang intensif 

e. Bedah sentral 

f. Hemodialisa 

g. Neonatus 

 

11 

57 

15 

8 

12 

10 

6 

 

  9,2 

47,9 

12,6 

  6,7 

10,1 

  8,4 

  5,0 

Total 119 100 

 

Berdasarkan tabel 5.1, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden 

adalah perawat perempuan yaitu 87 orang (73,1%) dengan usia 21-40 tahun 

(97,5%). Jenjang pendidikan terakhir D3 keperawatan lebih banyak dibandingkan 

S1 keperawatan yaitu 83 orang (70,6 %). Adapun responden yang sudah menikah 

yaitu sebanyak 79 perawat (66,4%).  

Status sebagai pegawai tetap lebih banyak dibandingkan dengan pegawai 

honorer dan pegawai kontrak, yaitu sebanyak 83 orang (69,7%). Sebagian besar 
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perawat memiliki masa kerja 1-5 tahun yaitu 86 (72,3%). Responden penelitian 

ini berasal dari 12 ruangan yang terbagi menjadi 7 unit. Responden penelitian 

yang berasal dari unit rawat inap lebih banyak daripada unit yang lain yaitu 57 

orang (47,9%). Hal ini dkarenakan responden dari unit rawat inap berasal dari 6 

ruang rawat inap. 

 

5.2.2 Deskripsi variabel penelitian 

Adapun analisis deskriptif dari variabel penelitian antara lain: 

1. Karakteristik individu 

Tabel 5.2 Distribusi data karakteristik individu di RSI Jemursari Surabaya pada 

15-23 Februari 2018 (N=119) 
No Karakteristik Individu ∑ % 

1 Usia 

a. 40-60 tahun 

b. 21-40 tahun 

c. < 21 tahun 

 

1 

116 

2 

 

  0,8 

97,5 

  1,7 

2 Pendidikan 

a. D3 Keperawatan 

b. S1 Keperawatan/ D4 Keperawatan 

c. S2 Keperawatan 

 

84 

35 

0 

 

70,6 

29,4 

0 

3 Keinginan Berprestasi 

a. Tinggi 

b. Sedang 

c. Rendah 

 

95 

24 

0 

 

79,8 

20,2 

0 

Total 119 100 

 

Berdasarkan tabel 5.2, dapat diketahui bahwa perawat di RSI 

jemursari memiliki sebagian besar memiliki keinginan untuk berpretasi yang 

tinggi yaitu sebesar 95 orang (79,8%). Tidak ada perawat yang keinginan 

berprestasi dengan kategori rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa perawat di 

RSI Jemursari mempunyai semangat untuk terus memperbaiki kinerjanya dan 

bekerja keras. 
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2. Karakteristik pekerjaan 

Tabel 5.3 menunjukkan bahwa sebagian besar perawat dapat 

menyelesaikan secara mandiri yaitu 95 orang (79,8%) dan  mempunyai 

kesempatan untuk berinteraksi dengan karyawan lain selama bekerja dengan 

kategori tinggi sebesar 75 orang atau 63%. Umpan balik dari pekerjaan tersebut 

dengan kategori tinggi yaitu sebesar 70,6%. Umpan balik dari suatu pekerjaan 

ini sangat penting untuk mengevaluasi kualitas dari pekerjaan yang telah 

dilakukan oleh perawat. 

  

Tabel 5.3 Distribusi data karakteristik pekerjaan di RSI Jemursari Surabaya pada 

15-23 Februari 2018 (N=119) 
No Karakteristik pekerjaan ∑ % 

1 Identitas pekerjaan 

a. Penyelesaian pekerjaan dengan bantuan sebagian 

b. Penyelesaian pekerjaan dengan bantuan sebagian 

c. Penyelesaian pekerjaan secara mandiri 

 

4 

20 

95 

 

  3,4 

16,8 

79,8 

Total 119 100 

2 Interaksi Opsional 

a. Tinggi 

b. Sedang 

c. Rendah 

 

75 

37 

7 

  

63,0 

31,1 

  5,9 

Total 119 100 

3 Umpan balik 

a. Tinggi 

b. Sedang 

c. Rendah 

 

84 

34 

1 

 

70,6 

28,6 

  0,8 

Total 119 100 

 

3. Pengalaman kerja 

Tabel 5.4 menjelaskan bahwa sikap positif perawat terhadap 

organisasi yaitu 52,9% atau 63 perawat. Data keterandalan organisasi 

menunjukkan kategori tinggi sebanyak 71 perawat (59,7%), perasaan 

dipentingkan kategori tinggi sebanyak 72 perawat (60,5%), dan realisasi 
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harapan kategori tinggi sebanyak 68 perawat (57,1%). Perawat akan 

menunjukkan sikap positif kepada organisasi apabila perawat merasa bahwa 

organisasi memperhatikan kebutuhannya, perawat merasa kontribusinya 

penting untuk perkembangan rumah sakit, dan perawat dapat merealisasikan 

harapannya di tempatnya bekerja.   

Tabel 5.4 Distribusi data pengalaman kerja di RSI Jemursari Surabaya pada 15-23 

Februari 2018 (N=119) 
No Pengalaman kerja ∑ % 

1 Sikap perawat 

a. Positif  

b. Negatif 

 

63 

56 

 

52,9 

47,1 

Total 119 100 

2 Keterandalan organisasi 

a. Tinggi  

b. Sedang 

c. Rendah 

 

71 

48 

0 

 

 59,7 

 40,3 

  0 

Total 119 100 

3 Perasaan dipentingkan 

a. Tinggi 

b. Sedang 

c. Rendah 

 

72 

46 

1 

 

60,5 

38,7 

  0,8 

Total 119 100 

4 Realisasi harapan 

a. Tinggi 

b. Sedang 

c. Rendah 

 

68 

51 

0 

 

57,1  

42,9 

  0 

Total 119 100 

 

4. Faktor Organisasi 

Faktor organisasi terdiri dari beban kerja, stres, gaya manajemen, 

pemberdayaan, persepsi peran, pengembangan karir, dan gaji. Berdasarkan 

hasil pengumpulan data, perawat memberikan penilaian pada beban kerja dan 

stres pada kategori rendah sebanyak 115 perawat (96,6%). Perawat yang 

mempersepsikan gaya manajemen kepala ruangan dalam kategori cukup efektif 

lebih banyak dibandingkan dua kategori yang lain yaitu sebanyak 69 perawat 
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(57,9%).  Pemberdayaan perawat berada pada kategori sedang  adalah 63,9 %. 

Manajer akan melibatkan perawat dalam setiap kegiatan rumah sakit dalam 

bentuk pemberdayaan. 

Tabel 5.5 Distribusi data faktor organisasi di RSI Jemursari Surabaya pada 15-23 

Februari 2018 (N=119) 
No Faktor Organisasi ∑ % 

1 Beban kerja 

a. Tinggi 

b. Sedang 

c. Rendah 

 

3 

1 

115 

 

2,5 

0,8 

96,6 

Total 119 100 

2 Stres  

a. Tinggi 

b. Sedang 

c. Rendah 

 

2 

2 

115 

 

  1,7 

  1,7 

96,6 

Total 119 100 

3 Gaya Manajemen 

a. Efektif 

b. Cukup efektif 

c. Kurang efektif 

 

45 

69 

5 

 

37,8 

57,9 

4,4 

 

Total 119 100 

4 Pemberdayaan 

a. Tinggi 

b. Sedang 

c. Rendah 

 

41 

76 

2 

 

34,5 

63,9 

  1,7 

Total 119 100 

5 Persepsi peran 

a. Baik 

b. Cukup 

c. Kurang 

 

50 

65 

4 

 

 

42,0 

54,6 

  3,4 

Total 119 100 

6 Pengembangan Karir 

a. Baik 

b. Cukup 

c. Kurang 

 

57 

61 

1 

 

47,9 

51,3 

  0,8 

 

Total 119 100 

7 Gaji 

a. Puas 

b. Tidak Puas 

 

65 

54 

 

54,6 

45,4 

Total 119 100 
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Perawat memiliki penilaian dalam pelaksanakan 

tanggungjawabnya sebagai perawat berada pada kategori cukup yaitu 

sebanyak 65 perawat (54,6%). Pengembangan karir pada perawat pada 

kategori baik yaitu 47,9% dan tingkat kepuasan perawat terhadap gaji yang 

diberikan yaitu 54,6% atau 65 perawat, sedangkan 54 perawat (45,4%) 

menyatakan tidak puas. 

5. Komitmen perawat 

Berdasarkan tabel 5.6, dapat diketahui bahwa rata-rata perawat 

memiliki komitmen kategori sedang, yaitu komitmen pada organisasi, 

supervisor, kelompok kerja (perawat), dan komitmen pada pekerjaan. 

Apabila dilihat pada kategori tinggi, komitmen pada pekerjaan dan 

komitmen pada perawat memiliki persentase yang lebih tinggi dibandingkan 

komitmen pada organisasi dan komitmen pada kepala ruangan yaitu sebesar 

27,7% dan 15,1%.  

Tabel 5.6 Distribusi data komitmen perawat di RSI Jemursari Surabaya pada 15-

23 Februari 2018 (N=119) 
No Komitmen perawat   ∑ % 

1 Komitmen pada rumah sakit 

a. Tinggi 

b. Sedang 

c. Rendah 

   

17 

84 

18 

 

14,3 

70,6 

15,1 

Total   119 100 

2 Komitmen pada kepala ruangan 

d. Tinggi  

e. Sedang 

f. Rendah 

   

16 

82 

21 

 

 13,4 

 68,9 

 17,6 

Total   119 100 

3 Komitmen pada kelompok perawat 

d. Tinggi 

e. Sedang 

f. Rendah 

   

 

18 

81 

20 

 

 

15,1 

68,1 

 16,8 

Total   119 100 
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4 Komitmen pada pekerjaan 

d. Tinggi 

e. Sedang 

f. Rendah 

   

33 

69 

17 

 

27,7 

58.0 

 14,3 

Total   119 100 

 

6. Turnover intention 

Berdasarkan hasil pengumpulan data, dapat diketahui bahwa 55 

perawat berpikir  untuk keluar (46,2%),  81 perawat mempunyai niat 

mencari kerja (68,1%), dan  49 perawat yang mempunyai niat keluar 

(41,2%). Persentase perawat yang memiliki niat mencari kerja lebih banyak 

dibandingkan dengan dimensi turnover intention yang lain.  

Tabel 5.7 Distribusi data turnover intention perawat di RSI Jemursari Surabaya 

pada 15-23 Februari 2018 (N=119) 
No Turnover intention ∑ % 

1 Berpikir untuk keluar 

a. Ya 

b. Tidak  

 

55 

64 

 

 

46,2 

53,8 

Total 119 100 

2 Niat mencari kerja 

a. Ya 

b. Tidak 

 

81 

38 

 

 

 68,1 

 31,9 

  

Total 119 100 

3 Niat Keluar 

a. Ya 

b. Tidak 

 

49 

70 

 

 

41,2 

58,8 

  

Total 119 100 
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5.2.2 Pengembangan model komitmen perawat berdasarkan foci of commitment 

dan model tiga komponen untuk menurunkan turnover intention perawat 

1. Evaluasi outer model 

1) Convergen validity 

Nilai convergen validity dapat dilihat dari nilai outer loading. Suatu 

indikator dikatakan memenuhi convergen validity jika memiliki outer 

loading > 0,5. Sebagian ahli mengatakan bahwa nilai loading factor sebesar 

0,4, nilai loading factor ≤ 0,4 harus dikeluarkan dari model. Nilai outer 

loading pada gambar 5.1 diatas mengukur nilai validitas subvariabel 

terhadap variabel latennya, dimana nilai outer loading dinyatakan valid bila 

nilainya > 0.4. Penjelasan lebih jelas terkait sub variabel masing-masing 

terhadap variabel laten dapat dilihat pada tabel 5.7. 

Tabel 5.7 Hasil validitas konvergen pengembangan model komitmen perawat 

berdasarkan foci of commitment dan model tiga komponen untuk 

menurunkan turnover intention perawat 

 
No Variabel Subvariabel Outer 

loading 

ket 

1 Faktor 

individu 

X1.1 Keinginan berprestasi 

X1.2 Usia 

X1.3 Pendidikan 

0,897 

0,459 

-0,186 

Valid 

Valid 

Tidak valid 

2 Faktor 

pekerjaan 

X2.1 Identitas pekerjaan 

X2.2 Interaksi sosial 

X2.3 Umpan balik 

0,591 

0,873 

0,827 

Valid 

Valid 

Valid  

3 Faktor 

pengalaman 

kerja 

X3.1 Sikap kelompok 

X3.2 Keterandalan organisasi 

X3.3 perasaan dipentingkan 

X3.4 realisasi harapan 

0,761 

0,789 

0,825 

0,790 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

4 Faktor 

organisasi 

X4.1 Beban kerja 

X4.2 stres 

X4.3 Gaya manajemen 

X4.4 Pemberdayaan 

X4.5 Persepsi peran 

X4.6 Pengembangan karir 

X4.7 Gaji 

-0,407 

-0,201 

0,722 

0,675 

0,706 

0,759 

0,471 

Tidak valid 

Tidak valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid  

5 Komitmen Y1.1 Komitmen pada rumah sakit 0,892 Valid 
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No Variabel Subvariabel Outer 

loading 

ket 

perawat Y1.2 Komitmen pada kepala ruangan 

Y1.3 Komitmen pada perawat 

Y1.4 Komitmen pada pekerjaan 

0,921 

0,933 

0,922 

Valid 

Valid 

Valid  

6 Turnover 

intention 

Y2.1. Berfikir untuk keluar 

Y2.2 Niat mencari pekerjaan lain 

Y2.3 Niat untuk keluar 

0,924 

0,913 

0,914 

Valid 

Valid 

Valid  

 

Berdasarkan Tabel diatas, dapat diketahui bahwa 3 indikator dinyatakan 

tidak valid dimana nilai outer loading ≤0,4, sehingga indikator tersebut harus 

di keluarkan dari model. Indikator tersebut antara lain pendidikan, beban kerja, 

dan stres. Hasil outer loading tersebut menjelaskan bahwa indikator pendidikan 

tidak valid untuk mengukut variabel faktor individu, begitu pula pada indikator 

stres dan beban kerja yang tidak valid dalam mengukur variabel organisasi. 
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Gambar 5.1 Nilai outer loading pada pengembangan model komitmen perawat 

berdasarkan foci of commitment dan model tiga komponen untuk 

menurunkan turnover intention perawat 
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Setelah 3 indikator dikeluarkan dari model, semua nilai outer loading > 

0,4, sehingga dinyatakan valid seperti yang ditampilkan pada tabel 5.8 

Tabel 5.8 Hasil validitas konvergen pengembangan model komitmen perawat 

berdasarkan foci of commitment dan model tiga komponen untuk 

menurunkan turnover intention perawat (setelah 3 item dihapus) 

 
No Variabel Subvariabel Outer 

loading 

ket 

1 Faktor 

individu 

X1.1 Keinginan berprestasi 

X1.2 Usia 

0,900 

0,459 

Valid 

Valid 

2 Faktor 

pekerjaan 

X2.1 Identitas pekerjaan 

X2.2 Interaksi sosial 

X2.3 Umpan balik 

0,592 

0,873 

0,827 

Valid 

Valid 

Valid  

3 Faktor 

pengalam

an kerja 

X3.1 Sikap kelompok 

X3.2 Keterandalan organisasi 

X3.3 perasaan dipentingkan 

X3.4 realisasi harapan 

0,761 

0,789 

0,825 

0,790 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

4 Faktor 

organisasi 

X4.3 Gaya manajemen 

X4.4 Pemberdayaan 

X4.5 Persepsi peran 

X4.6 Pengembangan karir 

X4.7 Gaji 

0,758 

0,733 

0,748 

0,795 

0,478 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid  

5 Komitmen 

perawat 

Y1.1 Komitmen pada rumah sakit 

Y1.2 Komitmen pada kepala ruangan 

Y1.3 Komitmen pada perawat 

Y1.4 Komitmen pada pekerjaan 

0,893 

0,921 

0,932 

0,922 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid  

6 Turnover 

intention 

Y2.1 Berfikir untuk keluar 

Y2.2 Niat mencari pekerjaan lain 

Y2.3 Niat untuk keluar 

0,923 

0,914 

0,913 

Valid 

Valid 

Valid  

 

Berikut ini merupakan nilai outer loading beserta model dengan 3 

subvariabel yang sudah dihapus. 

 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGEMBANGAN MODEL KOMITMEN... NURUL HIKMATUL QOWI



102 

 

 

 

Gambar 5.2 Nilai outer loading pada pengembangan model komitmen perawat 

berdasarkan foci of commitment  dan model tiga komponen untuk 

menurunkan turnover intention perawat (setelah 3 item dihapus) 
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2) Composite reliability 

Composite reliability menguji nilai reliabilitas indikator pada suatu 

konstruk. Suatu konstruk atau variabel dikatakan memenuhi uji reliabilitas 

jika memiliki nilai composite reliability > 0,6. 

 

Tabel 5.9 Hasil composite reliability pengembangan model komitmen perawat 

berdasarkan foci of commitment dan model tiga komponen untuk 

menurunkan turnover intention perawat  

 
No Variabel Composite 

reliability 

AVE ket 

1 Faktor individu 0,654 0,511 reliabel 

2 Faktor pekerjaan 0,814 0,841 reliabel 

3 Faktor pengalaman kerja 0,833 0,507 reliabel 

4 Faktor organisasi 0,870 0,627 reliabel 

5 Komitmen perawat 0,955 0,599 reliabel 

6 Turnover intention 0,940 0,841 reliabel 

 

Nilai composite reliability dari setiap variabel penelitian menunjukkan 

nilai >0,6. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel faktor individu, 

faktor pekerjaan, faktor pengalaman kerja, faktor organisasi, komitmen 

perawat, dan turnover intention telah memenuhi uji reliabilitas. 

Nilai AVE menggambarkan besarnya varian atau keragaman variabel 

konstruk yang dapat dikandung oleh variabel laten. Semakin besar varian 

atau keragaman variabel konstruk, maka semakin besar representasi variabel 

latennya. Nilai AVE minimal 0,5 menunjukkan ukuran convergent validity 

yang baik. Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa semua nilai 

AVE lebih dari 5, sehingga variabel konstruk dapat merepresentasikan 

variabel laten. 
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2. Evaluasi inner model 

Evaluasi inner model digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. 

Hipotesis penelitian dapat diterima jika nilai t- hitung > t- tabel. Nilai t tabel 

pada tingkat kesalahan α 5% yaitu 1,96. Nilai path coefficient dan t statistik 

pada inner model disajikan pada tabel 5.11. 

 

Tabel 5.11 Hasil uji hipotesis pengembangan model komitmen perawat 

berdasarkan foci of commitment dan model tiga komponen untuk 

menurunkan turnover intention perawat  

No Variabel Path 

coeficient 

Std. 

Deviasi 

T 

statistik 

Ket 

1 Pengaruh karakteristik 

perawat terhadap komitmen 

perawat 

0,251 0,0832 3,023 Sig. 

2 Pengaruh karakteristik 

pekerjaan terhadap 

komitmen perawat 

0,189 0,760 2,493 Sig. 

3 Pengaruh pengalaman kerja 

terhadap komitmen perawat 

0,207 0,089 2,320 Sig. 

4 Pengaruh faktor organisasi 

terhadap komitmen perawat 

0,213 0,096 2,215 Sig. 

5 Pengaruh komitmen perawat 

terhadap turnover intention 

-0,225 0,110 2,048 Sig. 

6 Pengaruh karakteristik 

perawat terhadap turnover 

intention 

-0,238 0,098 2,415 Sig. 

7 Pengaruh karakteristik 

pekerjaan terhadap turnover 

intention 

-0,183 0,086 2,111 Sig. 

8 Pengaruh pengalaman kerja 

terhadap turnover intention 

-0,152 0,076 2,000 Sig. 

9 Pengaruh faktor organisasi 

terhadap turnover intention 

-0,173 0,079 2,19 Sig. 

 

Berdasarkan tabel 5.11, dapat diketahui bahwa faktor individu, faktor 

pekerjaan, pengalaman kerja, dan faktor organisasi memiliki nilai t statistik> 1,96. 

Hasil ini menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan antara beberapa faktor 
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tersebut terhadap komitmen perawat. Tanda positif pada koefisien menunjukkan 

hubungann yang searah. Hubungan searah tersebut dapat diartikan bahwa   

semakin tinggi faktor individu, faktor pekerjaan, pengalaman kerja, dan faktor 

organisasi maka semakin tinggi pula komitmen perawatnya.  

Hasil analisis uji PLS pada variabel turnover intention, didapatkan nilai t 

statistik faktor individu, faktor pekerjaan, pengalaman kerja, faktor organisasi, dan 

komitmen perawat > 1,96. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa variabel tersebut 

mempunyai pengaruh yang signifikan pada variabel turnover intention. Tanda 

negatif pada koefisien tersebut menunjukkan adanya hubungan yang berlawanan 

arah, yaitu semakin tinggi faktor individu, faktor pekerjaan, pengalaman kerja, 

faktor organisasi, dan komitmen perawat, maka semakin rendah turnover intention 

perawatnya, begitu juga sebaliknya.  

3. Evaluasi structural model 

Berdasarkan hasil analisa data PLS, didapatkan model struktural 

berdasarkan inner model untuk mengetahui ketetapan model. Hasil analisis model 

dapat dilihat pada gambar 5.3 berikut ini.  
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Gambar 5.3 Hasil analisis model komitmen perawat berdasarkan foci of 

commitment dan model tiga komponen untuk menurunkan turnover 

intention perawat 
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Berdasarkan gambar 5.3, hasil uji hipotesis diuraikan sebagai berikut: 

1. Faktor individu (usia, keinginan berprestasi) mempengaruhi komitmen 

perawat (komitmen pada rumah sakit, kepala ruangan, kelompok kerja, dan 

pekerjaan) 

2. Faktor pekerjaan (identitas pekerjaan, interaksi opsional, umpan balik) 

mempengaruhi komitmen perawat 

3. Pengalaman kerja (sikap kelompok perawat, keterandalan organisasi, 

perasaan dipentingkan, relisasi harapan) mempengaruhi komitmen perawat 

4. Faktor organisasi (gaya manajemen, pemberdayaan, persepsi peran, 

pengembangan karir, gaji) mempengaruhi komitmen perawat 

5. Komitmen perawat mempengaruhi turnover intention 

6. Faktor perawat mempengaruhi turnover intention 

7. Faktor pekerjaan mempengaruhi turnover intention  

8. Faktor pengalaman kerja mempengaruhi turnover intention 

9. Faktor organisasi mempengaruhi turnover intention  

Berdasarkan gambar 5.3, dapat diketahui bahwa faktor dominan yang 

mempengaruhi komitmen perawat yaitu faktor individu, pekerjaan, 

pengalaman kerja, dan faktor organisasi. Sedangkan faktor dominan yang 

mempengaruhi turnover intention yaitu faktor individu, organisasi, pekerjaan, 

komitmen perawat, dan faktor pengalaman kerja. 

Pengujian model struktural dilakukan dengan melihat R square. Model 

pengaruh faktor individu, pekerjaan, pengalaman kerja, dan organisasi terhadap 

komitmen perawat memberikan nilai R Square sebesar 0,3759. Hal ini dapat 
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diinterpretasikan bahwa model komitmen perawat berdasarkan foci of 

commitment dan model tiga komponen yang dapat dijelaskan oleh variabilitas 

faktor individu, pekerjaan, pengalaman kerja, dan organisasi adalah sebesar 

37,6%, sedangkan 62,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

Validasi model struktural secara seluruhan digunakan goodness of fit 

(GOF). Goodness of fit indeks merupakan ukuran tunggal untuk menvalidasi 

performa gabungan antara model pengukuran dan model struktural.  Nilai GoF 

dapat dukur menggunakan Q Square predictive relevance. Adapun rumus Q 

Square predictive relevance antara lain: 

Q2 = 1- (1-R1
2) (1-R2

2)…… (1-Rp
2) 

Q2 = 1- (1-0)(1-0)(1-0)(1-0)(1-0,376)(1-0,482) 

Q2 = 1- 0,3232 

Q2 = 0,6768 

Berdasarkan hasil di atas, dapat diketahui bahwa model ini dikatakan 

baik dengan hasil Q2 yang mendekati 1. Hal ini menunjukkan bahwa 

karakteristik perawat, karakteristik pekerjaan, pengalaman kerja, dan faktor 

organisasi. dapat memprediksi turnover intention perawat dengan baik. 

  

5.2.3 Pelaksanaan FGD 

FGD bertujuan untuk membahas isu strategis yang ditemukan melalui 

hasil survey kepada klien dan mendapatkan rekomendasi untuk penyusunan 

modul dalam rangka menurunkan turnover intention. FGD pada penelitian ini 

dilakukan sebanyak 3 kali yaitu: 
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1. FGD dengan responden  

FGD dengan responden dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2018 

yang diikuti oleh 10 orang perwakilan responden dari 10 ruangan yang 

sebelumnya telah mengisi kuesioner. FGD dilaksanakan  selama 45 menit. 

2. FGD dengan pihak rumah sakit 

FGD dengan pihak rumah sakit dilaksanakan pada  8 Maret 2018 yang 

diikuti oleh Kabid. Keperawatan, Kabid pelayanan keperawatan Rumah Sakit, 10 

Kepala Ruangan, serta 2 staf bidang keperawatan. FGD dilaksanakan selama 80 

menit. 

3. FGD dengan pakar 

FGD pakar dilaksanakan dengan pembimbing 1 pada tanggal 23 Maret 

2018 di Fakultas keperawatan Unair dan pembimbing 2 yang dilaksanakan pada 

tanggal 21 Maret 2018 di Poltekkes Kemenkes Malang. Adapun hasil diskusi 

pakar terlampir. 

5.2.4  Isu Strategis 

1. Isu strategis berdasarkan hasil kuisioner 

Pada tabel 5.12 dijelaskan tentang beberapa isu yang diangkat 

berdasarkan hasil temuan data. Adapun beberapa isu tersebut antara lain: 

1) Kepedulian perawat terhadap rumah sakit masih kurang 

2) Sistem penggajian yang belum diterima sepenuh hati oleh karyawan 

3) Upaya peningkatan komitmen perawat belum dikembangkan 

4) Perawat mencari pekerjaan lain dengan kompensasi yang lebih tinggi 

5) Perawat merasa belum puas dan belum terpenuhi kebutuhannya 

6) Perawat ingin mencari tempat kerja yang sesuai dengan harapannya  
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Tabel 5.12.  Dasar pengambilan isu strategis berdasarkan hasil FGD 1 tanggal 27 

Februari 2018 di RSI Jemursari Surabaya 
No Indikator Sig Data Isu strategis 

1 Sikap 

perawat 

0,762 47,1 % perawat 

memiliki sikap yang 

negatif pada 

organisasi 

 Kepedulian perawat terhadap hal-

hal yang berhubungan dengan  

rumah sakit masih kurang 

2 Gaji 0,479 45,4% perawat tidak 

puas dengan gaji 

yang mereka terima 

Sistem penggajian rumah sakit 

belum diterima dengan sepenuh 

hati oleh  perawat 

3 Komitmen 

pada 

rumah 

sakit, 

kepala 

ruangan, 

dan 

perawat 

0,921 

0,933 

0,922 

Perawat yang 

memiliki komitmen 

tinggi 13-15% 

Upaya peningkatan komitmen 

perawat dari rumah sakit belum 

dikembangkan 

4 Niat 

mencari 

pekerjaan 

0,915 Perawat yang 

mempunyai niat 

untuk mencari 

pekerjaan lain 

68,1% 

Perawat mencari pekerjaan lain 

dengan kompensasi yang lebih 

tinggi 

5 Berpikir 

untuk 

keluar 

0,924 Perawat berpikir 

untuk keluar 

46,20% 

Perawat merasa belum puas dan 

belum terpenuhi kebutuhannya 

6 Niat untuk 

keluar 

0,914 Perawat yang 

memiliki niat untuk 

keluar 41,2% 

Perawat ingin mencari tempat kerja 

yang sesuai dengan harapannya  

 

2. Isu strategis berdasarkan hasil FGD  

Beberapa temuan yang didapatkan dari kegiatan FGD dijelaskan pada 

tabel berikut ini 

Tabel 5.13  Isu strategis berdasarkan hasil FGD 2 pada tanggal 8 Maret 2018 di 

RSI Jemursari Surabaya 
No Isu strategis Penyebab Hasil FGD Telaah peneliti 

1 Kepedulian 

perawat pada 

hal-hal yang 

berhubungan 

dengan rumah 

sakit masih 

kurang 

1. Kurang 

puas 

dengan 

pencapaian 

harapan di 

rumah 

sakit 

2. Kurang 

setuju 

1. Peran penting 

kepala 

ruangan untuk 

mengontrol 

perawat dan 

menentralkan 

suasana 

ruangan 

dengan adanya 

1. Peran kepala ruangan 

sangat penting, karena 

sebagai salah satu 

perantara informasi 

rumah sakit ke perawat 

2. Kurangnya upaya 

dalam meningkatkan 

keterikatan antara 

perawat dan rumah 
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No Isu strategis Penyebab Hasil FGD Telaah peneliti 

dengan 

beberapa 

kebijakan 

rumah 

sakit 

 

isu-isu baik 

dari dalam 

ataupun dari 

dalam rumah 

sakit 

2. Meningkatkan 

rasa memiliki 

rumah sakit 

pada perawat 

 

sakit  

3. Perawat masih belum 

menjalankan kebijakan 

rumah sakit 

2 Sistem 

penggajian 

rumah sakit 

belum diterima 

dengan sepenuh 

hati oleh  

perawat 

1. Pemberia

n insentif 

2. Status 

kepegaw

aian 

rumah 

sakit 

1. Jumlah gaji 

sudah 

diinformasika

n ketika 

perjanjian 

kontrak kerja 

2. Memperbaiki 

kebijakan-

kebijakan 

terkait status 

kepegawaian 

3. Jumlah gaji 

perawat 

berdasarkan 

bentuk 

kepemilikan 

rumah sakit. 

RSI jemursari 

ada milik 

sebuah 

yayasan 

1. Perawat kurang 

memahami isi perjanjian 

kontrak 

2. RS sebaiknya 

mengevaluasi kebijakan-

kebijakan apakah perlu 

diperbaharui kembali 

3 Upaya 

peningkatan 

komitmen 

perawat belum 

dikembangkan 

oleh rumah 

sakit 

Peran kepala 

ruangan dan 

managerial 

keperawatan 

yang kurang 

1. Memperbaiki 

beberapa 

aturan rumah 

sakit 

2. Kepala 

ruangan 

menerapkan 

reward dan 

punishment 

pada perawat 

3. Meningkatkan 

kepemimpina

n kepala 

ruangan, 

sehingga 

dapat 

meningkatkan 

komitmen 

1. Diperlukan adanya 

kegiatan atau program 

untuk peningkatan team 

work 

2. Kemampuan leadership 

dari kepala ruangan 

perlu ditingkatkan 
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No Isu strategis Penyebab Hasil FGD Telaah peneliti 

perawat 

4. Meningkatka

n suasana 

kerja yang 

nyaman dan 

team work 

dengan 

sesama 

perawat 

5. Training 

motivasi 

kerja 

4 Perawat 

mencari 

pekerjaan lain 

dengan 

kompensasi 

yang lebih 

tinggi, Perawat 

merasa belum 

puas  dan 

belum 

terpenuhi 

kebutuhannya,  

Perawat ingin 

mencari tempat 

kerja yang 

sesuai dengan 

harapannya  

 

1. Masa 

kerja 

perawat 

yang 

masih 

baru 

2. Usia 

perawat 

yang 

masih 

muda 

3. Perawat 

yang 

merasa 

tidak puas 

dengan 

gaji 

4. Komitme

n perawat 

yang 

kurang 

1. Apabila 

perawat resign, 

maka akan 

merekrut SDM 

perawat yang 

baru 

2. Memperkuat 

penjanjian 

kontrak kerja 

dengan 

perawat  

3. Meningkatkan 

komitmen 

perawat dan 

keterikatan 

perawat 

dengan rumah 

sakit 

1. Belum adanya upaya 

retensi perawat  

2. Kurang tegasnya pihak 

manajemen rumah 

sakit dalam 

menjalankan isi 

kontrak kerja 

 

Berdasarkan hasil FGD, maka didapatkan beberapa rekomendasi, antara 

lain: 

1. Diperlukan upaya peningkatan komitmen perawat oleh rumah sakit dengan 

cara: 

1) Melaksanakan kegiatan team building 

2) Meningkatkan kemampuan leadership kepala ruangan 

3) Meningkatkan keterikatan perawat pada rumah sakit 
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4) Memberikan kenyamanan lingkungan kerja  

2. Diperlukan upaya untuk menurunkan turnover intention perawat dengan 

cara: 

1) Meningkatkan komitmen perawat 

2) Mengevaluasi kebijakan-kebijakan rumah sakit terkait tenaga 

keperawatan 

3) Mempertegas pelaksanaan isi kontrak kerja  

 

5.3 Hasil Penelitian Tahap 2 (Pelaksanaan Modul Komitmen Perawat 

pada Kelompok Kerja) 

Penelitian tahap 2 dilaksanakan pada tanggal 2 April- 27 April 2018 

berupa aplikasi modul upaya penurunan turnover intention berdasarkan komitmen 

perawat pada kelompok kerja. Adapun hasil penelitian tahap 2 antara lain. 

5.3.1 Karakteristik responden penelitian 

Karakteristik responden dalam penelitian ini diperoleh dengan 

menggunakan analisis deskriptif demografi responden. Hal ini merupakan langkah 

awal yang dilakukan dalam sebuah penelitian sebelum melakukan analisis yang 

lebih lanjut. 

Adapun karakteristik responden penelitian pada kelompok perlakuan dan 

kelompok kontrol antara lain: 

Tabel 5.15 Distribusi responden pada kelompok perlakuan dan kontrol di RSI 

Jemursari Surabaya pada 15-23 Februari 2018 (N=40) 
No Karakteristik responden Kelompok 

perlakuan 

Kelompok 

kontrol 

Uji homogenitas 

  ∑ % ∑ %  

1 Jenis kelamin      
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No Karakteristik responden Kelompok 

perlakuan 

Kelompok 

kontrol 

Uji homogenitas 

  ∑ % ∑ %  

a. Laki-laki 

b. Perempuan 

4 

17 

19 

81 

4 

15 

21,1 

78,9 

0,752 

Total 21 100 19 100  

2 Usia 

a. 40-60 tahun 

b. 21-40 tahun 

c. < 21 tahun 

 

0 

21 

0 

 

0 

100 

0 

 

 0 

19 

  0 

 

0 

100 

0 

 

1,000 

Total 21 100 19 100  

3 Pendidikan Terakhir 

a. D3 Keperawatan 

b. S1 Keperawatan/ D4 

Keperawatan 

c. S2 Keperawatan 

 

16 

5 

 

0 

 

72,6 

23,8 

 

0 

 

14 

5 

 

0 

 

73,7 

26,3 

 

0 

 

 

0,857 

Total 21 100 19 100  

4 Status pernikahan 

a. Menikah 

b. Belum menikah 

c. Duda/ Janda 

 

15 

6 

0 

 

71,4 

28,6 

0 

 

15 

4 

0 

 

78,9 

21,1 

0 

 

0,588 

Total 21 100 19 100  

5 Status kepegawaian 

a. Pegawai tetap 

b. Pegawai honorer 

c. Pegawai kontrak 

 

15 

6 

0 

 

71,4 

28,6 

0 

 

13 

3 

3 

 

68,4 

15,8 

15,8 

 

0,919 

Total 21 100 19 100  

6 Lama bekerja 

a. 1-5 tahun 

b. 6-10 tahun 

c. 11-20 tahun 

d. > 20 tahun 

 

15 

4 

2 

0 

 

71,4 

19,0 

9,5 

0 

 

14 

3 

2 

0 

 

73,7 

15,8 

10,5 

0,904 

Total 19 100 19 100  

 

Berdasarkan tabel 5.15, dapat diketahui bahwa karakteristik responden 

berdasarkan jenis kelamin pada kelompok perlakuan maupun kelompok kontrol 

sebagian besar berjenis kelamin perempuan yaitu 17 responden pada kelompok 

perlakuan (81%) dan 15 responden pada kelompok kontrol (79,8 %). Pada 

kategori umur, 100% responden berada dalam rentang umur 21-40 tahun, yaitu 21 

responden pada kelompok perlakuan, dan 19 responden pada kelompok kontrol. 
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Sebagian besar responden mempunyai latar pendidikan D3 keperawatan, yaitu 16 

responden pada kelompok perlakuan (72,6 %) dan 14 responden pada kelompok 

kontrol (73,7%). Status pernikahan responden penelitian yaitu 15 perawat sudah 

menikah pada kelompok intervensi (71,4%) dan 15 perawat pada kelompok 

kontrol (28,6%). Pada karakteristik kepegawaian, 15 responden sebagai pegawai 

tetap (71,4%) pada kelompok perlakuan dan 13 responden (68,4%) pada 

kelompok kontrol (68,4%). Karakteristik lama bekerja menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden bekerja selama 1-5 tahun, yaitu 15 responden pada 

kelompok perlakuan (71,4%) dan 13 responden pada kelompok kontrol (73,7%). 

Pada tabel 5.15 diatas dapat diketahui bahwa responden pada kelompok kontrol 

dan kelompok perlakuan adalah homogen (P Value> 0,05). 

 

5.3.2 Analisis pengaruh modul komitmen perawat pada kelompok kerja terhadap 

turnover intention 

Berikut ini merupakan hasil dari penelitian tahap 2 pada kelompok kontrol 

dan perlakuan.  

Tabel 5.16 Distribusi frekuensi turnover intention perawat pada kelompok 

perlakuan kelompok kontrol tahun 2018 di RSI Jemursari Surabaya  
Turnover intention Ya Tidak Total 

f % f % f % 

Pre-test 

1. Kelompok perlakuan 

2. Kelompok control 

 

12 

11 

 

57,1 

57,9 

 

9 

8 

 

42,9 

42,1 

 

21 

19 

 

100 

100 

Post-test 

1. Kelompok perlakuan 

2. Kelompok kontrol 

 

9 

11 

 

42,9 

57,9 

 

12 

8 

 

57,1 

42,1 

 

21 

19 

 

100 

100 

 

Tabel 5.16 menyajikan distribusi frekuensi turnover intention perawat 

pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol sebelum dan sesudah intervensi. 
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Pada pretest, turnover intention pada kelompok perlakuan menunjukkan hasil 12 

perawat (57,1%) mempunyai niat untuk meninggalkan rumah sakit, sedangkan 

pada kelompok kontrol sebanyak 11 perawat (57,9%). Setelah dilakukan 

intervensi selama satu bulan, terdapat 9 perawat (42,9%) yang mempunyai niat 

untuk meninggalkan rumah sakit, sedangkan pada kelompok kontrol sebanyak 11 

perawat (57,9%). 

Tabel 5.17 Turnover intention pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol di 

RSI Jemursari Surabaya tahun 2018 (n=40) 
Kelompok Pre 

 

Post Δ P 

Value  

(paired 

t test) 
(x±SD) Min-

Maks 

(x±SD) Min-

Maks 

Perlakuan 17,29+4,326 12-19 15,57+3,340 8-25 -1,714 0,040 

Kontrol 15,79+1,843 11-19 14,79+2,070 8-22 -1 0,168 

P Value (independent t test) 0,503    

 

Berdasarkan hasil uji homogenitas, didapatkan bahwa data pre test pada 

kelompok kontrol dan perlakuan merupakan data yang homogen dengan p value = 

0,308 (p>0,05). Hasil uji normalitas menggunakan uji kolmogorov smirnov, maka 

didapatkan data memiliki distribusi normal dengan p value = 0,932 (p>0,05) pada 

kelompok kontrol, p value = 0,581 pada kelompok perlakuan, dan p value = 

0,972 (p>0,05) pada delta (selisih nilai pre dan post). Oleh karena itu, uji statistik 

yang digunakan untuk melakukan uji beda paramatrik pre dan post yaitu paired t 

test dan uji beda kelompok kontrol dan perlakuan adalah uji beda parametrik 

independent t test.  

Berdasarkan tabel 5.17, dapat diketahui bahwa ada beda antara turnover 

intention antara pre dan post pada kelompok perlakuan dengan p value = 0,040. 

Pada kelompok kontrol, hasil uji paired t test menunjukkan bahwa tidak ada beda 
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turnover intention antara pre dan post dengan p value = 0,168.   Hasil uji delta 

(selisih pre dan post kelompok kontrol dan perlakuan)  menggunakan independent 

t test menunjukkan p value = 0,503 yang berarti bahwa tidak ada beda antara 

kelompok perlakuan dan kelompok kontrol.  
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BAB 6 

PEMBAHASAN 

 

Bab ini menguraikan pembahasan hasil penelitian yang dihubungkan dengan 

sumber pustaka dan opini penulis. Pembahasan dibagi menjadi sub bab sesuai dengan 

tujuan khusus penelitian. 

6.1 Karakteristik Perawat terhadap Komitmen Perawat  

Faktor karakteristik perawat memiliki subvariabel diantaranya usia, 

pendidikan, dan keinginan berprestasi. Berdasarkan hasil uji statistik, dapat 

diketahui bahwa subvariabel pendidikan tidak valid untuk mengukur variabel 

faktor karakteristik perawat. Faktor karakteristik pekerjaan hanya diukur dengan 

subvariabel usia dan keinginan berprestasi. Variabel individu memiliki pengaruh 

secara signifikan terhadap variabel komitmen perawat. Nilai positif pada hasil 

koefisien jalur menunjukkan arah yang berbanding lurus yaitu semakin tinggi usia 

dan keinginan berprestasi perawat, maka semakin tinggi pula komitmen 

perawatnya. Komitmen perawat yang dimaksudkan disini yaitu komitmen pada 

organisasi, komitmen pada kepala ruangan, komitmen pada kelompok kerja 

(perawat), maupun komitmen pada pekerjaan. 

Steers (1977) menyebutkan bahwa faktor individu berpengaruh pada 

komitmen organisasi. Usia dan keinginan berprestasi merupakan bagian dari faktor 

individu tersebut. Perawat yang memiliki komitmen tinggi dapat dilihat dari prestasi 

kerjanya (Kuswandi, 2005). Karyawan yang memiliki keinginan  untuk berprestasi 

yang tinggi akan menampilkan perilaku yang berorientasi pada prestasi dan 

penghargaan (Steers and Braunstein, 1976). Perawat yang mempunyai
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keinginan berprestasi yang tinggi akan menyelesaikan pekerjaan yang menantang dan 

pekerjaan yang sulit dengan baik, memiliki motivasi yang tinggi dan mempunyai 

target yang harus dicapai dalam bekerja.  Komitmen tersebut akan sebanding dengan 

target yang dicapai oleh perawat tersebut. France (1982) menambahkan bahwa 

semakin puas karyawan dengan pekerjaannya, maka semakin banyak kebutuhan 

berprestasi yang terpuaskan. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diasumsikan 

bahwa komitmen perawat akan tinggi apabila kepuasan kerja perawat terpenuhi.  

Perawat yang bekerja di RSI Jemursari sebagian besar berada pada rentang 

usia 21 tahun sampai dengan 40 tahun. Robbins (2006) mengatakan bahwa semakin 

tua usia karyawan, maka semakin tinggi komitmennya terhadap organisasi. 

Berdasarkan psikologi perkembangan manusia, pada rentang usia 21-40 tahun 

perawat diharapkan sudah menikah, memiliki anak, peningkatan karir dan 

mencapai prestasi (Hurlock, 2011). Pada rentang usia tersebut, perawat akan 

mencari karir setinggi-tingginya dan mencapai prestasi kerja seperti yang 

diharapkan. Perawat akan menentukan berkomitmen tidaknya berdasarkan respon 

dari organisasi atas prestasi yang dicapai. Komitmen akan muncul apabila perawat 

mendapatkan pengakuan yang positif dari apa yang telah diupayakannya.  

 

6.2 Karakteristik Pekerjaan  terhadap Komitmen Perawat  

Faktor karakteristik perawat memiliki subvariabel diantaranya identitas 

pekerjaan, interaksi opsional, dan umpan balik. Berdasarkan hasil uji statistik, 

dapat diketahui bahwa 3 subvariabel tersebut valid untuk mengukur variabel 

faktor karakteristik pekerjaan. Variabel karakteristik pekerjaan tersebut memiliki 

pengaruh secara signifikan terhadap variabel komitmen perawat. Nilai positif pada 
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hasil koefisien jalur menunjukkan arah yang berbanding lurus yaitu semakin 

tinggi identitas pekerjaan, interaksi opsional, dan umpan balik, maka semakin 

tinggi pula komitmen perawatnya. Komitmen perawat yang dimaksudkan disini 

yaitu komitmen pada organisasi, komitmen pada kepala ruangan, komitmen pada 

kelompok kerja (perawat), maupun komitmen pada pekerjaan. 

Identitas tugas/ identitas pekerjaan menjelaskan sejauh mana suatu 

pekerjaan memerlukan penyelesaian seluruh bagian pekerjaan yang diidentifikasi  

(Robbins and Judge, 2008). Meyer and Herscovitch (2001) menyatakan bahwa 

komitmen afektif dipengaruhi oleh persepsi karyawan tentang identitas tugas dan 

bagaimana pekerjaan mereka dihargai. Komitmen dapat dibangun melalui 

peningkatan kepuasan perawat pada identitas pekerjaan ini, yaitu asuhan 

keperawatan yang diberikan (Ningkiswari et al., 2017). Identitas pekerjaan 

berkaitan dengan MAKP yang digunakan di rumah sakit. Pada ruang rawat inap, 

perawat masih melakukan peralihan model MAKP, yaitu dari metode fungsional 

menjadi MAKP tim. Penyelesaian pekerjaan yang dimaksudkan yaitu pekerjaan 

yang mengacu pada MAKP fungsional seperti rawat luka, pasang infus,injeksi, 

dan lain-lain, bukan asuhan keperawatan secara keseluruhan. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan perawat, perawat mengatakan bahwa mereka lebih puas 

dengan MAKP tim dibandingkan metode fungsional karena mengetahui kondisi 

pasien secara keseluruhan. Semakin puas perawat dengan pekerjaannya, maka 

akan semakin tinggi komitmen yang dihasilkan. 

Interaksi opsional merupakan kesempatan untuk berinteraksi dengan rekan 

kerja selama bekerja. Interaksi dalam suatu pekerjaan dan dalam suatu organisasi 
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merupakan sumber utama manusia untuk memenuhi kebutuhan afiliasi (Lusiati 

and Supriyanto, 2013). Hasil penelitian ini didukung oleh Heffner and Rentsch 

(2001) yang menyatakan bahwa interaksi sosial pada kelompok kerja (perawat 1 

ruangan) ini dapat meningkatkan komitmen pada afektif perawat. Interaksi 

merupakan suatu kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial. Interaksi sosial 

dengan teman kerja yang baik menunjukkan adanya lingkungan kerja yang 

nyaman. Kenyamanan yang terbentuk dari sebuah interaksi sosial ini akan 

memicu seorang perawat untuk berkomitmen.  

Umpan balik yaitu sejauh mana aktivitas kerja membuat karyawan 

mengetahui keefektifan kinerjanya  (Robbins and Judge, 2008). Komitmen dapat 

dibangun melalui peningkatan kepuasan perawat umpan balik yang diberikan 

pada perawat dari hasil pekerjaannya (Sutanto and Gunawan, 2013; Ningkiswari 

et al., 2017). Umpan balik akan menjadi dasar seorang perawat untuk melakukan 

memperbaiki kinerjanya. Perawat yang dapat bekerja sesuai dengan standar 

prosedur akan meningkatkan kepuasan diri perawat dan komitmen. 

 

6.3 Pengalaman Kerja terhadap Komitmen Perawat  

Faktor pengalaman kerja memiliki subvariabel diantaranya sikap 

kelompok perawat, keterandalan organisasi, perasaan dipentingkan, dan realisasi 

harapan. Berdasarkan hasil uji statistik, dapat diketahui bahwa 4 subvariabel 

tersebut valid untuk mengukur variabel pengalaman kerja. Variabel pengalaman 

kerja tersebut memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel komitmen 

perawat. Nilai positif pada hasil koefisien jalur menunjukkan arah yang 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGEMBANGAN MODEL KOMITMEN... NURUL HIKMATUL QOWI



   122 

 

 

berbanding lurus yaitu semakin tinggi sikap kelompok perawat, keterandalan 

organisasi, perasaan dipentingkan, dan realisasi harapan, maka semakin tinggi 

pula komitmen perawatnya. Komitmen perawat yang dimaksudkan disini yaitu 

komitmen pada organisasi, komitmen pada kepala ruangan, komitmen pada 

kelompok kerja (perawat), maupun komitmen pada pekerjaan. 

Sikap kelompok merupakan penilaian perawat tentang perhatian organisasi 

(rumah sakit) pada anggotanya (Steers, 1977). Karyawan yang merasa bahwa 

organisasi mereka telah memberikan perhatian pada kebutuhannya, maka 

karyawan akan puas dengan pekerjaannya. Kepuasan ini akan mendorong 

karyawan untuk memberikan timbal balik pada organisasi (Rogelberg et al., 

2000). Timbal balik yang dilakukan karyawan/ perawat dapat berupa 

organizational citizenship yang baik (Rogelberg et al., 2000; Foote et al., 2005) 

atau berupa komitmen pada organisasi. Organisasi yang memperlakukan perawat 

dengan baik, menghormati hasil kerja perawat, memberikan dukungan pada 

perawat dan mengambil kebijakan yang menyejahterahkan perawat akan 

membangun sikap positif perawat pada organisasi tersebut. Apabila sikap positif 

perawat sudah ada, maka komitmen perawat pada rumah sakit akan mudah 

terbentuk. 

Perasaaan dipentingkan merupakan penilaian perawat terkait pekerjaan 

yang dilakukan berkontribusi penting bagi tujuan rumah sakit (Steers, 1977). Hasil 

penelitian ini didukung oleh penelitian (Smeenk et al., 2006) yang menyatakan 

bahwa perasaan dipentingkan memiliki hubungan yang signifikan dengan 

komitmen organisasi. Perawat yang merasa memiliki kontribusi pada rumah sakit 
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akan merasa senang dalam melakukan pekerjaannya. Perawat akan menikmati dan 

nyaman dalam melakukan pekerjaan dan berdampak pada terbentuknya 

komitmen.  

Realisasi harapan merupakan pencapaian tujuan yang diinginkan selama 

bekerja di rumah sakit (Steers, 1977). Harapan perawat yang terbentuk sebelum 

bekerja dengan pengalaman yang didapatan selama bekerja akan mempengaruhi 

kepuasan dan komitmen pada organisasi (Jusoh, Simun and Choy Chong, 2011). 

Pada dasarnya, perawat mempunyai tujuan akhir dalam bekerja. Tujuan akhir 

tersebut dapat berupa karir, gaji, pengembangan diri, dan lain-lain. Tercapai 

tidaknya tujuan tersebut akan mempengaruhi komitmen perawat. Apabila 

organisasi memberikan kesempatan pada perawat untuk mencapai tujuannya, 

maka perawat akan meningkatkan upaya untuk mencapainya.  

 

6.4 Organisasi terhadap Komitmen Perawat  

Faktor karakteristik perawat memiliki subvariabel diantaranya gaya 

manajemen, pemberdayaan, persepsi peran, stres, beban kerja, pengembangan 

karir, dan gaji. Berdasarkan hasil uji statistik, dapat diketahui bahwa subvariabel 

stres dan beban kerja tidak valid untuk mengukur variabel faktor organisasi. 

Faktor organisasi hanya valid diukur dengan subvariabel gaya manajemen, 

pemberdayaan, persepsi peran, pengembangan karir, dan gaji. Variabel faktor 

organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel komitmen 

perawat. Nilai positif pada hasil koefisien jalur menunjukkan arah yang 

berbanding lurus yaitu semakin baik gaya manajemen, pemberdayaan, persepsi 
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peran, pengembangan karir, dan gaji maka semakin tinggi pula komitmen 

perawatnya. Komitmen perawat yang dimaksudkan disini yaitu komitmen pada 

organisasi, komitmen pada kepala ruangan, komitmen pada kelompok kerja 

(perawat), maupun komitmen pada pekerjaan. 

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Şahin (2012) yang 

menyatakan bahwa semakin efektif gaya manajemen yang digunakan maka 

komitmen perawat akan semakin tinggi. Komitmen afektif pada organisasi 

merupakan efek dari gaya manajemen supervisor (Şahin, 2012). Pada tatanan 

rumah sakit, supervisor merupakan pimpinan yang membawahi perawat secara 

langsung, yaitu kepala ruangan. Gaya manajemen yang diterapkan kepala ruangan 

pada perawat akan mempunyai efek langsung pada komitmen perawat. Gaya 

manajemen kepala ruangan yang kurang diterima oleh perawat akan 

mempengaruhi komitmen pada supervisor (kepala ruangan). 

Pemberdayaan merupakan salah satu faktor organisasi yang 

mempengaruhi komitmen perawat. Pemberdayaan memainkan peran penting 

dalam meningkatkan komitmen  dan menurunkan turnover (Gardner and Wright, 

2011). Karyawan yang tidak dilibatkan dalam pemberdayaan mungkin mengalami 

perasaan tidak berdaya, mengakibatkan  kerja dan menurunnya komitmen 

organisasi (Cho, Spence Laschinger and Wong, 2006). Beberapa hal yang dapat 

dilakukan manager dalam melakukan pemberdayaan yaitu melalui berbagi 

informasi, mengajak berpartisipasi dalam beberapa kegiatan (Gardner and Wright, 

2011). Perawat yang dilibatkan dalam kegiatan rumah sakit akan merasa dihargai 

dan dibutuhkan kontribusinya. Seiring dengan sering dilibatkannya perawat dalam 
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kegiatan rumah sakit, maka akan meningkatkan keterikatan dengan rumah sakit 

dan komitmen.  

Persepsi peran merupakan salah satu bagian faktor organisasi yang 

mempengaruhi komitmen. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitin Johnston et 

al. (1990); Sujana (2012) yang menyatakan bahwa persepsi kesesuaian peran yang 

rendah berpengaruh terhadap lemahnya komitmen organisasi. Persepsi peran yang 

terdiri dari konflik peran yang dirasakan perawat dan ambiguitas peran ini 

mempunyai pengaruh dalam peran kerja (komitmen organisasi) (Morris and Koch, 

1979). Salah satu konflik peran perawat yaitu keterlibatan perawat dalam 

menyelesaikan masalah administratif pasien, pelaksanaan pekerjaan delegatif dan 

mandat perawat. Ambiguitas peran disebabkan oleh kurangnya informasi terhadap 

prosedur keperawatan yang akan dilakukan. Konflik peran dan ambiguitas peran 

yang terjadi secara terus menerus dapat menurunkan kepuasan kerja yang 

berdampak pada komitmen perawat. 

Pertumbuhan karir organisasi terjadi ketika karyawan diberikan pekerjaan 

yang terkait dengan tujuan karir, pengembangan keterampilan profesional, 

kemudian diberikan pengakuan oleh organisasi. Ketika karyawan/ perawat 

merasakan pertumbuhan karier yang baik, maka perawat akan terikat secara 

psikologis pada organisasi  (komitmen organisasi) (Weng et al., 2010). Perawat 

yang tidak dikembangkan karirnya akan merasa tidak dihargai oleh organisasi 

dalam hal peluang karir atau dipromosikan (Wang et al., 2014). Pengembangan 

karir sangat penting pada perawat dengan komitmen afektif yang rendah (Weng 

and McElroy, 2012). Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 
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karir yaitu mengembangkan kemampuan professional perawat melalui kegiatan 

seminar dan pelatihan (Weng and McElroy, 2012). Pengembangan kemampuan 

perawat ini sebaiknya disesuaikan dengan minat keilmuan perawat, sehingga 

terbentuk spesialisasi kerja perawat dan karir yang jelas. Hal ini dapat 

meningkatkan kepuasan kerja dan komitmen perawat, baik komitmen pada 

organisasi, maupun komitmen pada pekerjaan. 

Gaji merupakan salah satu subvariabel yang menjelaskan faktor 

organisasi. Komitmen pada karir/ pekerjaan akan berhubungan positif dengan 

tingkat gaji  dan keefektifan kinerja (Ballout, 2009). Artinya, semakin tinggi 

kepuasan gaji yang dirasakan karyawan/perawat, maka semakin tinggi pula 

komitmennya  (Bagus and Surya, 2016). Komitmen karir yang dimiliki karyawan  

ini dapat meramalkan keberhasilan karir obyektif (yaitu tingkat gaji) hanya untuk 

karyawan dengan persepsi emosi tinggi tetapi tidak untuk mereka yang memiliki 

persepsi emosi rendah (Poon, 2004). Komitmen pada karir/ pekerjaan ini dapat 

terjadi apabila sistem remunerasi atau insentif sudah dilaksanakan di rumah sakit. 

Apabila sistem tersebut belum dilaksanakan, maka gaji yang didapatkan belum 

bisa menggambarkan prestasi kerja, atau karir yang dicapai.  

 

6.5 Komitmen Perawat terhadap Turnover intention Perawat  

Faktor komitmen perawat memiliki subvariabel diantaranya komitmen 

pada organisasi, komitmen pada kepala ruangan, komitmen pada kelompok kerja 

(perawat), maupun komitmen pada pekerjaan. Berdasarkan hasil uji statistik, 4 

subvariabel tersebut valid untuk mengukur variabel komitmen perawat. Variabel 
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komitmen perawat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel turnover 

intention. Nilai negatif  pada hasil koefisien jalur menunjukkan arah yang 

berbanding terbalik yaitu semakin baik komitmen perawat, maka semakin rendah 

turnover intention-nya. 

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Clugston 

(2000) & Dasgupta (2016) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi, 

komitmen pada supervisor, kelompok kerja, dan komitmen kerja mempengaruhi 

niat seseorang untuk meninggalkan tempat kerjanya. Komitmen organisasi 

merupakan variabel penting  dalam mengidentifikasi keinginan berpindah 

(Tarigan and Ariani, 2015). Komitmen organisasi adalah tingkatan kesediaan 

individu untuk mempertahankan keanggotaannya karena kesesuaian dan 

ketertarikan mereka dengan tujuan dan nilai-nilai organisasi  (Kusumaputri, 

2015). Kesamaan nilai dan tujuan ini menyebabkan perawat nyaman bekerja di 

rumah sakit. Nilai-nilai keislaman dalam setiap tindakan perawat sangat melekat 

di RSI Jemursari, seperti memberikan salam setiap bertemu dengan pasien, berdoa 

sebelum melakukan tindakan, dan lain sebagainya.  Faktor lain lain yang tidak 

dapat dikesampingkan terkait dengan komitmen organisasi yaitu pemberdayaan, 

gaya manajemen, peningkatan karir, dan gaji.  

Komitmen pada supervisor (kepala ruangan) berhubungan dengan 

keterkaitan vertikal, bertentangan dengan perspektif kepemimpinan yang 

berdasarkan asas dasar timbal balik atau setara  (Cheng, Jiang and Riley, 2003). 

Komitmen pada supervisor bergantung pada keterlibatan perawat dalam membuat 

sebuah keputusan (Stinglhamber, Bentein and Vandenberghe, 2002). Komitmen 
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afektif pada supervisor juga sangat dipengaruhi dengan leader member exchange 

(LMX) (Vandenberghe, Bentein and Stinglhamber, 2004), yaitu hubungan antara 

supervisor dan perawat. Adapun contoh LMX yang baik yaitu memberikan 

penghargaan dan pengakuan pada perawat, kepala ruangan memperhatikan 

permasalahan dan kebutuhan perawat, kepala ruangan membantu perawat dalam 

menyelesaikan pekerjaan (asuhan keperawatan). Apabila LMX tidak terjalin 

secara baik di suatu ruangan, maka perawat cenderung akan menghindari, tidak 

menjalankan perintah kepala ruangan, dan lingkungan kerja menjadi tidak 

kondusif. LMX ini akan memicu perawat untuk mneinggalkan tempat kerjanya 

karena tidak adanya hubungan dan dukungan yang baik dari kepala ruangan. 

Komitmen pada kelompok kerja merupakan subavariabel dari komitmen 

parawat yang berhubungan dengan turnover intention.  Komitmen pada kelompok 

kerja berkorelasi lebih kuat dengan kepuasan kerja, niat berpindah, keterlibatan 

pekerjaan, dan motivasi kerja dibandingkan dengan komitmen organisasi 

(Knippenberg and Schie, 2000). Hal ini terjadi karena perawat lebih aktif di 

tempat kerja daripada organisasi dalam  kehidupan sehari-hari, sehingga perawat 

cenderung mengaitkan rasa kontrol dan emosi positif yang dihasilkan pada 

kelompok kerja mereka bukan kepada organisasi secara keseluruhan (Riketta and 

Dick, 2005). Meyer and Allen (1991) menyatakan bahwa komitmen pada 

kelompok kerja dapat dilihat darii workgroup cohesion atau teamwork dari 

perawat itu sendiri. Teamwork yang bagus akan menciptakan suasana kerja saling 

membantu, saling mendungkung, memotivasi, dan menghargai setiap perbedaan 
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pada siap individu perawat. Kondisi yang kondusif seperti ini menjadikan perawat 

nyaman dalam bekerja dan bertahan bekerja di rumah sakit 

Komitmen kerja juga merupakan subvariabel komitmen yang memiliki 

pengaruh pada turnover intention. Komitmen kerja afektif mencerminkan 

keterikatan profesional, identifikasi, dan keterlibatan dalam pekerjaan atau profesi 

(Cunningham et al., 2012). Menurut Snape and Redman (2003), komitmen afektif 

dan berkelanjutan berhubungan negatif dengan pikiran menarik dari pekerjaan, 

sedangkan komitmen normatif berhubungan negatif dengan pikiran menarik dari 

pekerjaan hanya jika komitmen berkelanjutan rendah.  Komitmen kerja ini pada 

dasarnya bergantung pada pengembangan karir perawat, sehingga perawat yang 

memiliki pengembangan karir yang bagus akan memiliki keterikatan emosional 

pada pekerjaan mereka (Fertig, 2011) dan memiliki perasaan positif terhadap 

pekerjaannya (Goswami, Mathew and Chadha, 2007). Komitmen pada pekerjaan 

ini terbentuk ketika perawat mendapatkan penghargaan dari hasil kerjanya. 

Komitmen kerja akan meningkat apabila penghargaan tersebut memiliki nilai 

yang berarti, seperti kesesuaian gaji dan karir. Ketika penghargaan yang diberikan 

sudah sesuai dengan ekspektasi perawat, maka tidak ada alasan bagi seorang 

perawat dengan komitmen kerja yang tinggi untuk meninggalkan rumah sakit. 

 

6.6 Karakteristik Perawat terhadap Turnover intention Perawat  

Variabel karakteristik perawat yang memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel turnover intention. Nilai negatif pada hasil koefisien jalur 
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menunjukkan arah yang berbanding terbalik yaitu semakin tinggi usia dan 

keinginan berprestasi perawat, maka semakin rendah turnover intention-nya. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya, yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh  (Chiang and Chang, 2012; Engeda, Birhanu and 

Alene, 2014; Leone et al., 2015) yang menyatakan bahwa perawat dengan usia 

yang lebih tua memiliki turnover intention yang lebih rendah dibandingkan 

perawat yang masih muda. Perawat dengan usai muda lebih berkualitas dan lebih 

banyak berinvestasi dalam organisasi (Emiroğlu, Akova and Tanrıverdi, 2015). 

Perawat yang masih muda dengan kualitas diri yang bagus akan mencari 

pekerjaan yang memberikan tantangan bagi dirinya. Tantangan tersebut digunakan 

untuk media pengembangan diri. Apabila pekerjaan sebagai pemberi pelayanan 

keperawatan dirasakan kurang memberikan kesempatan untuk mengembangkan 

diri, maka perawat dapat mulai menarik dari pekerjaannya.  

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Hendri, Sintani and Tindan 

(2013) yang menyatakan bahwa motivasi berprestasi memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap keinginan berpindah kerja. Karyawan/ perawat yang memiliki 

keinginan berprestasi yang tinggi akan menampilkan perilaku yang berorientasi pada 

prestasi dan penghargaan (Steers and Braunstein, 1976). Perawat dengan prestasi 

yang tinggi menunjukkan turnover intention yang rendaah  (Asegid, Belachew 

and Yimam, 2014). Prestasi yang sudah dicapai tersebut akan meningkatkan 

kepercayaan diri perawat dan kepuasan kerja yang dapat berdampak pada 

menurunnya turnover intention. 
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6.7 Karakteristik Pekerjaan terhadap Turnover intention Perawat  

Karakteristik pekerjaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel turnover intention. Nilai negatif pada hasil koefisien jalur menunjukkan 

arah yang berbanding terbalik yaitu semakin tinggi identitas pekerjaan, interaksi 

opsional, dan umpan balik dari pekerjaan tersebut, maka semakin rendah turnover 

intention-nya. 

Pekerjaan memiliki identitas tugas yang baik apabila pekerjaan tersebut 

dapat diselesaikan secara keseluruhan, sehingga hasil pekerjaan tersebut lebih 

berarti (McKnight, Phillips and Hardgrave, 2009). Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian (Samad, 2006) yang menyebutkan bahwa identitas pekerjaan 

merupakan bagian dari faktor karakteristik pekerjaan dan mempunyai hubungan 

negatif dengan turnover intention. Semakin tinggi identitas pekerjaan perawat, 

maka semakin rendah turnover intention, begitu juga sebaliknya. Karakteristik 

pekerjaan mempengaruhi turnover intention melalui kepuasan kerja dan kelelahan 

kerja (McKnight, Phillips and Hardgrave, 2009). Memberikan asuhan 

keperawatan secara lengkap dari proses assessment sampai evaluasi merupakan 

identitas pekerjaan perawat. Perawat memberikan asuhan keperawatan merupakan 

proses pemberian asuhan keperawatan secara terus-menerus dengan hasil yang 

dapat diketahui dari perkembangan kondisi pasien. Perawat yang telah melakukan 

asuhan keperawatan dengan baik dan melihat hasilnya akan merasakan kepuasan 

kerja. Semakin puas perawat dengan hasil asuhan keperawatannya, maka semakin 

menurunkan turnover intention. 
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Interaksi opsional memiliki pengertian yang hampir sama dengan afiliasi. 

Afiliasi merupakan kebutuhan untuk berhubungan dengan lingkungan, menjalin 

persahabatan atau berpartisipasi dalam kelompok (Hasibuan, 2010). Hasil 

penelitian ini didukung oleh penelitian Lusiati and Supriyanto (2013) yang 

mengatakan bahwa semakin menurunnya afiliasi maka akan berpengaruh dan 

menyebabkan peningkatan turnover intention. Keterlibatan sosial yang dalam 

dengan organisasi dan individu-individu yang ada, dan hubungan sosial yang 

lebih bermakna membuat individu semakin berat meninggalkan organisasi 

(Halimsetiono, 2014). Kesempatan interaksi dengan rekan kerja akan mengurangi 

stres kerja yang dirasakan perawat. Disamping itu, rekan kerja juga akan 

memberikan motivasi dan support antar sesama perawat. Dukungan antar perawat 

ini dapat membangun suasana kerja yang nyaman dan kondusif, membangun 

komitmen antara teman kerja yang dapat mempengaruhi turnover intention. 

Umpan balik merupakan salah satu bagian dari faktor pekerjaan yang 

mempengaruhi turnover intention. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Samad (2006) yang menyatakan bahwa umpan balik 

pekerjaan mempunyai pengaruh pada turnover intention. Umpan balik akan 

memberitahukan  bagaimana cara untuk meningkatkan kinerja (McKnight, 

Phillips and Hardgrave, 2009). Pada pelayanan keperawatan, pemberian umpan 

balik dapat dilakukan melalui kegiatan supervisi. Pada kegiatan ini, perawat akan 

mendapatkan kritik dan saran yang membangun kinerja menjadi lebih baik. 

Dengan adanya peningkatan kinerja ini, diharapkan kepuasan kerja akan terbentuk 

dan dapat menurunkan turnover intention. 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGEMBANGAN MODEL KOMITMEN... NURUL HIKMATUL QOWI



   133 

 

 

6.8  Pengalaman Kerja  terhadap Turnover intention Perawat  

Faktor pengalaman kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel turnover intention. Nilai negatif pada hasil koefisien jalur menunjukkan 

arah yang berbanding terbalik yaitu semakin tinggi sikap kelompok perawat, 

keterandalan organisasi, perasaan dipentingkan, dan realisasi harapan, maka 

semakin rendah turnover intention-nya. 

Keterandalan organisasi merupakan salah satu bagian dari pengalaman 

kerja yang mempengaruhi turnover intention. Apabila rumah sakit dapat 

diandalkan dan peduli pada minat dan harapan perawat, maka perawat akan 

merasa lebih bertanggung jawab dan ingin membalas jasa rumah sakit 

(Halimsetiono, 2014). Perawat akan memberikan timbal balik dari apa yang sudah 

diberikan oleh rumah sakit kepadanya. Semakin banyak kebutuhan perawat yang 

dipenuhi, semakin banyak pengorbanan yang dilakukan perawat untuk rumah 

sakit, dan perawat akan teap tinggal di rumah sakit.  

Perasaan dipentingkan mempunyai pengaruh negatif terhadap turnover 

intention. Tempat kerja yang baik adalah tempat kerja  yang membuat karyawan 

dihargai keberadaannya dan merasa bangga menjadi anggota organisasi tersebut 

(Halimsetiono, 2014). Penghargaan yang diberikan kepada perawat dapat 

meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja perawat. Kepuasan kerja tersebut akan 

memicu perawat untuk tetap bekerja di rumah sakit tersebut. 

Realisasi harapan merupakan salah satu faktor organisasi yang 

mempengaruhi turnover intention. Hasil penelitian ini didukung oleh Jusoh, 

Simun and Choy Chong (2011) yang menyebutkan bahwa tidak menemukan 
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harapan memiliki hubungan negatif dengan turnover intention. Kegagalan 

perawat dalam menemukan harapannya di organisasi menyebabkan perawat 

mencari kesempatan kerja di tempat lain (Weng and McElroy, 2012). Adanya 

kesempatan bekerja dari tempat kerja lain berupa karir, gaji, fasilitas, dan sistem 

kerja yang lebih baik akan memicu perawat untuk berfikir untuk pindah. Apabila 

kesempatan untuk merealisasikan harapan tersebut tidak ada, maka  akan 

mempercepat niat perawat untuk meninggalkan organisasi. 

 

6.9 Organisasi  terhadap Turnover intention Perawat  

Faktor pengalaman kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel turnover intention. Nilai negatif  pada hasil koefisien jalur menunjukkan 

arah yang berbanding terbalik yaitu semakin baik gaya manajemen, 

pemberdayaan, persepsi peran, pengembangan karir, dan gaji, maka semakin 

rendah turnover intention-nya. 

Gaya manajemen memiliki hubungan sengan turnover intention. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Delobelle et al., 

2011) yang menyatakan bahwa turnover intention lebih dipengaruhi oleh manager 

keperawatan, kepala ruangan daripada disebabkan oleh teman kerja. Dukungan 

dari managemen yang kurang menyebabkan stres kerja perawat dan berefek pada 

turnover intention (Mosadeghrad, 2013). Manajemen yang efektif akan 

membentuk lingkungan kerja yang positif (Hayes et al., 2012). Gaya manajemen 

ini pada dasarnya berhubungan dengan stres kerja perawat. Pimpinan yang kurang 

memberikan dukungan pada perawat, kurang efektif dalam berkomunikasi dengan 
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bawahan akan menyebabkan lingkungan kerja yang kurang nyaman dan pada 

akhirnya menyebabkan turnover intention.  

 Pemberdayaan juga mempunyai pengaruh positif dengan turnover 

intention. (Gardner and Wright, 2011) mengatakan bahwa pemberdayaan 

mempunyai hubungan yang tidak langsung dengan turnover intention yaitu 

melalui melalui komitmen afektif dan pemberdayaan mempunyai pengaruh positif 

pada retensi perawat. Pemberdayaan perawat dapat membangun loyalitas karena 

dengan mengikutsertakan perawat dalam pengambilan keputusan berarti rumah 

sakit dapat memberi kepercayaan pada perawat (Halimsetiono, 2014). 

Pemberdayaan akan membentuk kepercayaan diri perawat dan perasaan dihargai 

kemampuannya oleh rumah sakit yang dapat meningkatkankan keterikatan 

perawat pada rumah sakit. Semakin merasa terikat dengan rumah sakit, maka 

perawat semakin tinggi keinginna perawat untuk bertahan di rumah sakit. 

Persepsi peran juga memiliki pengaruh yang negatif pada turnover 

intention. Konflik peran, ambiguitas peran, dan kelebihan peran mempunyai 

pengaruh terhadap kepuasan kerja, kinerja, dan niat untuk berpindah. (Husein, 

2008). Perbedaan peran yang dirasakan oleh perawat dan tugas delegasi mereka 

berkaitan dengan turnover intention (Hayes et al., 2012). Dengan beban kerja 

berat yang sering terjadi, ketidakmampuan untuk mendelegasikan beberapa tugas 

dapat menyebabkan frustrasi dan stres, yang mengarah ke niat turnover yang lebih 

besar (Hayes et al., 2012). Tumpang tindih pekerjaan perawat masih banyak 

terjadi di rumah sakit. Perawat masih belum bisa lepas tangan dari mengurus 

admisitrasi pasien. Disamping itu, perawat Di RSI Jemursari Surabaya juga 
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mempunyai tugas mengambil obat pasien di farmasi pada shift sore dan malam. 

Tanggungjawab lain seperti itu juga akan menambah beban kerja perawat 

disamping tugas sebagai care giver dan melakukan tugas mandat dan delegatif. 

Banyaknya tugas tambahan ini menyebabkan perawat stres, sehingga dapat 

memicu niatan perawat untuk meninggalkan rumah sakit. 

Gaji merupakan bagian dari faktor organisasi yang mempunyai pengaruh 

pada turnover intention. Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian 

yang dilakukan oleh Alhamwan, Mat and Muala (2015); Bagus and Surya (2016)  

yang menyatakan bahwa gaji sangat berpengaruh pada turnover intention. 

Kompensasi yang adil pada perawat dapat menumbuhkan loyalitas perawat 

kepada rumah sakit melalui timbulnya persepsi positif terhadap gaji serta rasa 

keadilan dan kepuasan kerja yang dapat peningkatan komitmen organisasi dan 

menurunkan angka turnover karyawan (Halimsetiono, 2014). Gaji merupakan 

salah satu bentuk penghargaan yang diberikan rumah sakit pada perawat. Semakin 

sesuai gaji yang diberikan, maka semakin meningkatkan kepuasan kerja perawat. 

Kesesuaian gaji dengan porsi pekerjaan yang sudah dilakukan merupakan hal 

yang sangat penting dalam upaya retensi perawat. 

Pengembangan karir merupakan salah satu dari faktor organisasi yang 

mempengaruhi turnover intention. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Hafiz, Parizade and Hanafi (2016) yang menyatakan bahwa 

pengembangan karir memiliki hubungan yang negatif dengan turnover intention. 

Perkembangan karir juga dapat mempengaruhi turnover intention melalui 

komitmen kerja (Weng and McElroy, 2012). Karir tidak hanya menjadi jalan bagi 
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karyawan mendapatkan penghasilan, tetapi juga memberikan kepuasan dari 

pekerjaan (Nathalia, 2010). Disamping itu, terjadinya gap antara kebutuhan karir 

karyawan dengan program pengembangan karir yang tersedia pada organisasi 

dapat menyebabkan  keputusan karyawan untuk meninggalkan organisasi  

(Nathalia, 2010). Oleh karena itu, rumah sakit harus membuat perencanaan 

pengembangan karir yang berlaku di rumah sakit tersebut, sehingga perawat 

mengetahui jenjang karir yang dapat dicapai selama bekerja.  

 

6.10  Modul komitmen perawat pada kelompok kerja terhadap 

penurunan turnover intention perawat 

Hasil uji paired t test menunjukkan bahwa ada beda turnover intention 

perawat sebelum dan sesudah dilakukan intervensi, sedangkan pada kelompok 

kontrol, tidak ada beda turnover intention perawat pada hasil pretest dan post-test. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  DiMeglio et al. 

(2005) menunjukkan bahwa pemberian intervensi peningkatan kohesivitas grup 

selama 1 jam tiap minggu selama 3 minggu dapat menurunkan turnover 27%. Hal 

yang membedakan yaitu pada penelitian ini, efek dari komitmen yang dilihat 

hanya sebatas niat perawat untuk meninggalkan rumah sakit, tidak pada aspek 

perilaku meninggalkan rumah sakit. Van Knippenberg dan Van Schie (2000) 

menambahkan bahwa komitmen pada kelompok kerja berkorelasi lebih kuat 

dengan kepuasan kerja, niat berpindah, keterlibatan pekerjaan, dan motivasi kerja 

dibandingkan dengan komitmen organisasi. Komitmen pada kelompok kerja dapat 

dibangun melalui peningkatan perceived work group cohesiveness 
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(Vandenberghe, Bentein and Stinglhamber, 2004). Work group cohesiveness/ 

teamwork yang sudah dibangun dapat meningkatkan kenyamanan perawat dalam 

bekerja. Lingkungan kerja yang nyaman, saling mendukung, dan bekerja sama 

memicu perawat untuk tetap bertahan pada organisasi. 

Adanya perbedaan hasil turnover intention pada kelompok kontrol dan 

perlakuan dapat disebabkan oleh teamwork pada masing-masing kelompok. 

Tarricone and Luca (2002) menjelaskan terdapat beberapa indikator teamwork 

yaitu komitmen untuk keberhasilan tim dan tujuan bersama, ketergantungan antar 

perawat, kemampuan interpersonal, komunikasi terbuka dan memberikan umpan 

balik yang positif, komposisi  tim yang sesuai, dan komitmen pada proses di 

dalam team, kepemimpinan, dan tanggungjawab. Hasil pengkajian teamwork 

berdasarkan beberapa indikator diatas, dapat diketahui bahwa peningkatan 

teamwork pada kelompok perlakuan lebih banyak dibandingkan kelompok 

kontrol. Perawat yang dapat mencapai indikator teamwork dapat dikatakan 

memiliki komitmen dengan kelompok kerja. yang baik. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di kelompok perlakuan dan 

kontrol, dapat diketahui bahwa sebagian besar indikator teamwork tersebut sudah 

dicapai oleh perawat. Indikator yang belum tercapai yaitu komitmen untuk 

keberhasilan tim dan tujuan bersama. Kebiasaan saling menghormati, memberikan 

penghargaan, pengakuan, motivasi antar teman belum dilaksanakan secara 

maksimal. Penghargaan, pengakuan dari teman kerja akan meningkatkan 

semangat dalam bekerja dalam tim dan perasaan dihargai atas pekerjaan yang 

telah dilakukan.  
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Selain kebiasaan memberikan penghormatan, pengakuan, dan 

penghargaan, kepemimpinan dan komunikasi antara perawat adalah prediktor dari 

kerja tim (Polis et al., 2017). Tarricone and Luca (2002) dan  DiMeglio et al. 

(2005) menjelaskan bahwa jenis komunikasi antar perawat yang informal dan 

tidak menghakimi sangat berpengaruh pada kohesi kelompok perawat. Disamping 

itu, sikap perawat yang dapat menerima saran konstruktif dan sikap positif 

terhadap teman sangat penting untuk kohesi kelompok  (DiMeglio et al., 2005). 

Komunikasi yang efektif perlu dibiasakan, tidak hanya komunikasi antara perawat 

dan pasien saja, akan tetapi komunikasi antar perawat juga harus dibangun untuk 

membentuk suatu atmosfer kerja yang kondusif. Komunikasi yang tidak efektif 

dapat memperburuk hubungan kerja dan hubungan interpersonal perawat.  

Pemberian intervensi modul komitmen pada kelompok kerja (perawat) 

tidak memiliki perbedaan yang signifikan terhadap turnover intention perawat 

antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Komitmen pada kelompok 

kerja ini merupakan salah satu bagian dari komitmen perawat yang memiliki 

hubungan dengan turnover intention. Setiap karyawan/ perawat memiliki pola 

pikir tentang komitmen yang berbeda (Meyer, Morin and Vandenberghe, 2015). 

Karyawan/ perawat mempunyai target masing-masing, kepada siapa mereka akan 

berkomitmen. Clugston (2000) dan Dasgupta (2016) mendefinisikan foci of 

commitment (fokus dari komitmen) terdiri dari komitmen pada organisasi, 

supervisor, kelompok kerja, dan komitmen pada pekerjaan. Pada penelitian ini, 

modul yang diaplikasikan yaitu modul komitmen pada kelompok kerja (perawat) 

melalui peningkatan teamwork.  Intervensi ini hanya dapat meningkatkan 
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komitmen perawat pada kelompok kerja saja, sedangkan komitmen pada 3 target 

yang lain tetap sama. Adanya perbedaan individu/ perawat dalam target 

menyebabkan tidak adanya perbedaan intervensi ini antara kelompok kontrol dan 

kelompok perlakuan karena pada dasarnya kedua kelompok tersebut sudah 

memiliki komitmen pada kelompok kerja yang baik. Disamping itu, tidak adanya 

perbedaan post test antara kelompok kontrol dan perlakuan ini juga dapat terjadi 

karena faktor-faktor lain yang lebih dominan mempengaruhi turnover intention, 

seperti faktor individu perawat, pekerjaan, pengalaman kerja, dan faktor 

organisasi. 

Observasi turnover intention pada penelitian ini dilaksanakan setelah 1 

bulan pemberian modul. Penelitian DiMeglio et al. (2005) melakukan observasi 

setelah pemberian intervensi team building setelah 6 bulan pemberian perlakuan. 

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tidak ada perbedaan pada kelompok 

kontrol dan kelompok perlakuan dapat disebabkan karena waktu evaluasi turnover 

intention yang kurang.  

 

6.11 Temuan penelitian 

Berdasarkan hasil temuan penelitian, pengembangan model komitmen 

perawat berdasarkan foci of commitment dan model tiga komponen untuk 

menurunkan turnover intention perawat adalah sebagai berikut: 
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Tabel 6.1  Pengembangan model komitmen perawat berdasarkan foci of 

commitment  dan model tiga komponen untuk menurunkan 

turnover intention perawat 
No Struktur Standar  Hal yang dikembangkan 

1 Komitmen 

perawat 

Komitmen 

organisasi 

1. Meningkatkan komitmen perawat dapat 

dilakukan berdasarkan 4 target komitmen, yaitu 

komitmen organisasi (rumah sakit), komitmen 

pada kepala ruangan, komitmen pada kelompok 

kerja (perawat), dan komitmen pada pekerjaan 

2. Dukungan dan kerjasama yang baik dengan 

kelompok kerja (perawat)  sangat penting dalam 

membangun komitmen 

3. Meningkatkan kenyaman perawat dalam bekerja 

melalui peningkatan skill perawat, fasilitas yang 

memadai 

4. Memperbaiki interaksi dan komunikasi perawat 

dan kepala ruangan dan memberikan pemberian 

dukungan dari kepala ruangan pada perawat 

5. Melibatkan perawat dalam kegiatan organisasi 

(rumah sakit) 

 

Hasil pemodelan akhir pengembangan model komitmen perawat 

berdasarkan foci of commitment dan model tiga komponen untuk menurunkan 

turnover intention dalam penelitian ini ini bisa dilihat pada gambar berikut ini: 
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Gambar 6.1 Hasil pemodelan akhir pengembangan model komitmen perawat 

berdasarkan foci of commitment dan model tiga komponen untuk 

menurunkan turnover intention perawat   

 

Dari interpretasi pemodelan didapatkan model komitmen perawat disusun 

oleh tiga faktor yang signifikan mempengaruhi komitmen perawat dari nilai 

signifikansi tertinggi yaitu faktor individu, faktor pekerjaan, faktor pengalaman 

kerja, dan faktor organisasi. Komitmen perawat terdiri dari komitmen pada 

organisasi, komitmen pada kepala ruangan, komitmen pada kelompok perawat, 

dan komitmen pada pekerjaan. Setiap komitmen terdiri dari 3 aspek, yaitu 

komitmen afektif, berkelanjutan, dan normatif. Upaya penurunan turnover 

Komitmen 

perawat 

1. Komitmen 

pada 

organisasi 

2. Komitmen 

pada kepala 

ruangan 

3. Komitmen 

pada 

kelompok 

kerja (perawat) 

4. Komitmen 

pada pekerjaan  

Turnover intention 

1. Berpikir keluar 

2. Niat mencari 

pekerjaan 

3. Niat keluar  

Faktor individu 

1) Usia 

2) Keinginan berprestasi 

 

Faktor pekerjaan 

1) Identitas pekerjaan 

2) Interaksi opsional 

3) Umpan balik 

 

Faktor pengalaman kerja 

1) Sikap kelompok 

2) Ketergantuangan 

organisasi 

3) Perasaan dipentingkan 

4) Realisasi harapan 

 

Faktor organisasi 

1) Gaya manajemen 

2) Pemberdayaan 

3) Persepsi peran 

4) Pengembangan karir 

5) Gaji  
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intention berdasarkan perhitungan statistik, FGD melalui komitmen perawat dapat 

dilakukan sebagai berikut: 

1. Meningkatkan interaksi organisasi dengan perawat, sehingga dapat 

membentuk keterikatan perawat dan organisasi (rumah sakit) 

2.  Meningkatkan reward perawat sesuai dengan pekerjaan yang sudah 

dilakukan  

3. Membentuk norma-norma atau aturan yang dapat mengikat perawat pada 

organisasi 

4. Meningkatkan hubungan dan komunikasi baik antara kepala ruangan dan 

perawat untuk menciptakan komitmen afektif, berkelanjutan, dan normatif 

5. Meningkatkan kerja tim yang baik antara perawat di satu ruangan untuk 

menciptakan komitmen afektif, berkelanjutan, dan normatif 

6. Meningkatkan keterikatan perawat pada pekerjaannya melalui komitmen 

afektif, berkelanjutan, dan normatif. 

 

6.12 Keterbatasan penelitian 

Adapun keterbatasan dari penelitian ini yaitu: 

1. Instrumen yang digunakan peneliti sangat banyak karena mewakili dari 

beberapa variabel yang diteliti, kebosanan responden dalam mengisi kuisioner 

dapat mempengaruhi pengisian kuisioner secara jujur. Kejujuran ini dapat 

dilihat pada jawaban beberapa responden yang sama dalam satu ruangan.  

2. Kontribusi faktor individu, pekerjaan, pengalaman kerja, dan organisasi dalam 

model komitmen perawat ini sebesar 37,6%, sehingga terdapat faktor lain yang 
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lebih dominan dalam mempengaruhi komitmen perawat, seperti kepuasan 

kerja.  
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BAB 7  

KESIMPULAN DAN SARAN  

7.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di RSI Jemursari 

Surabaya selama bulan Februari sampai dengan April 2018, maka dapat 

disimpulkan:   

1. Faktor individu perawat yang meliputi usia dan keinginan beprestasi dapat 

memperbaiki komitmen positif perawat 

2. Komitmen perawat yang tinggi dibangun oleh faktor pekerjaan yang terdiri dari 

identitas pekerjaan, kesempatan berinteraksi dengan teman kerja, dan umpan 

balik dari pekerjaan yang tinggi  

3. Pengalaman kerja yang terdiri dari sikap perawat pada organisasi, keterandalan 

organisasi, perasaan dipentingkan oleh organisasi, dan realisasi harapan perawat 

dapat membangun komitmen perawat 

4. Komitmen perawat yang tinggi dibangun oleh faktor organisasi yang meliputi 

gaya manajemen, pemberdayaan, persepsi peran perawat, kepuasan pada gaji, 

dan pengembangan karir  

5. Peningkatan komitmen perawat melalui foci of commitment dapat menurunkan 

turnover intention 

6. Faktor individu perawat yang meliputi usia dan keinginan beprestasi dapat 

memperbaiki turnover intention perawat 

7. Faktor pekerjaan yang terdiri dari identitas pekerjaan, kesempatan interaksi 

dengan teman kerja, dan umpan balik akan menurunkan turnover intention 
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8. Turnover intention perawat akan menurun apabila perawat memiliki pengalaman 

kerja yang baik yang meliputi sikap yang positif pada organisasi, organisasi 

dapat diandalkan, perawat merasa dipentingkan dalam bekerja, dan realisasi 

harapan perawat yang tercapai 

9. Faktor organisasi yang meliputi gaya manajemen yang efektif, pemberdayaan, 

tidak adanya peran perawat yang ambigu, kesesuaian gaji, dan pengembangan 

karir akan menurunkan turnover intention 

10. Uji coba modul komitmen perawat pada kelompok kerja belum memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap penurunan turnover intention  

 

7.2 Saran 

1. Perawat 

Peran perawat dalam upaya retensi perawat dapat dilakukan dengan 

meningkatkan teamwork antar perawat. 

2. Rumah sakit 

Rumah Sakit dapat melakukan upaya penurunan turnover intention melalui 

peningkatan komitmen perawat yang meliputi komitmen pada organisasi, 

komitmen pada kepala ruangan, komitmen pada kelompok kerja (perawat), dan 

komitmen pada pekerjaan. Upaya peningkatan komitmen pada kelompok kerja 

dapat ditingkatkan dengan membangun pemberian reward berupa penghargaan 

dan pujian kepada perawat 

3. Peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian efektifitas modul 

dalam upaya penurunan turnover intention melalui foci of commitment dengan 
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jangka waktu yang lebih lama (> 6 bulan).  Model komitmen perawat ini dapat 

dikembangkan kembali dengan mempertimbangkan faktor kepuasan kerja. Selain 

itu, peneliti dapat melakukan observasi kepada responden selama pengisian 

kuisioner untuk mendapatkan data yang baik.  

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGEMBANGAN MODEL KOMITMEN... NURUL HIKMATUL QOWI



 

 

148 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Abou Hashish, E. A. (2017) ‘Relationship between ethical work climate and 

nurses’ perception of organizational support, commitment, job satisfaction 

and turnover intent’, Nursing Ethics, 24(2), pp. 151–166. doi: 

10.1177/0969733015594667. 

Alhamwan, M., Mat, N. B. and Muala, I. Al (2015) ‘The Impact of Organizational 

Faktors on Nurses Turnover intention Behavior at Public Hospitals in 

Jordan: How Does Leadership, Career Advancement and Pay-Level 

Influence the Turnover intention Behavior among Nurses’, Journal of 

Management and Sustainability, 5(2). doi: 10.5539/jms.v5n2p154. 

Allen, N., Meyer, P. and Smith, C. (1993) ‘Commitment to Organizations and. 

Occupations : Extension and Test of a Three-Component 

Conceptualization’, Journal of Applied Psychology, 78(24). 

Asegid, A., Belachew, T. and Yimam, E. (2014) ‘Factors Influencing Job 

Satisfaction and Anticipated Turnover among Nurses in Sidama Zone 

Public Health Facilities, South Ethiopia’, Nursing Research and Practice, 

2014, pp. 1–26. doi: 10.1155/2014/909768. 

Bagus, I. and Surya, K. (2016) ‘Pengaruh Kepuasan Gaji Terhadap Turnover 

intention Dengan Komitmen Organisasional Sebagai Mediasi Pada Rumah 

Sakit Umum Premagana. E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 5, No.7, 2016: 

4281-4308 ISSN : 2302-8912. available at 

https://ojs.unud.ac.id/index.php/Manajemen/article/view/21386  

Ballout, H. I. (2009) ‘Career commitment and career success: moderating role of 

self‐efficacy’, Career Development International, 14(7), pp. 655–670. doi: 

10.1108/13620430911005708. 

Baruch, Y. and Winkelmann-Gleed, A. (2002) ‘Multiple commitments: A 

conceptual framework and empirical investigation in community health 

service trust’, British Journal of Management, 13, pp. 337–357. 

Basit, G. and Duygulu, S. (2016) ‘Nurses’ organizational trust and intention to 

continue working at hospitals in Turkey’, Collegian. Australian College of 

Nursing Ltd. doi: 10.1016/j.colegn.2017.05.003. 

Becker, T. E. (1992) ‘Foci and Bases of Commitment: Are They Distinctions 

Worth Making?’, Academy of Management Journal, 35(1), pp. 232–244. 

doi: 10.2307/256481. 

Blau, G., Chapman, S., Pred, R. S., Lopez, A.  (2009) ‘Can a four-dimensional 

model of occupational commitment help to explain intent to leave the 

emergency medical service occupation?’, Journal of Allied Health, 38(3), 

pp. 177–186. doi: 10.1108/13620430910950737. 

Chen, H. C., Chu, C. I., Wang, Y.H., Lin, L. C. (2008) ‘Turnover factors 

revisited: A longitudinal study of Taiwan-based staff nurses’, International 

Journal of Nursing Studies, 45(2), pp. 277–285. doi: 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGEMBANGAN MODEL KOMITMEN... NURUL HIKMATUL QOWI

https://ojs.unud.ac.id/index.php/Manajemen/article/view/21386


 

 

149 

 

10.1016/j.ijnurstu.2006.08.010. 

Chen, S.Y., Wu, W.C., Chang, C. S., Lin, C. T., Kung, J. Y., Weng, H. C., Lin, Y. 

T., Lee, S. I., (2015) ‘Organizational justice, trust, and identification and 

their effects on organizational commitment in hospital nursing staff’, BMC 

Health Services Research. BMC Health Services Research, 15(1), p. 363. 

doi: 10.1186/s12913-015-1016-8. 

Cheng, B. S., Jiang, D. Y. and Riley, J. H. (2003) ‘Organizational commitment, 

supervisory commitment, and employee outcomes in the Chinese context: 

Proximal hypothesis or global hypothesis?’, Journal of Organizational 

Behavior, 24(3), pp. 313–334. doi: 10.1002/job.190. 

Chiang, Y. M. and Chang, Y. (2012) ‘Stress, depression, and intention to leave 

among nurses in different medical units: Implications for healthcare 

management/nursing practice’, Health Policy. Elsevier Ireland Ltd, 108(2–

3), pp. 149–157. doi: 10.1016/j.healthpol.2012.08.027. 

Cho, J., Spence Laschinger, H. and Wong, C. (2006) ‘Workplace Empowerment, 

Work Engagement and Organizational Commitment of New Graduate 

Nurses’, Nursing Leadership, 19(3), pp. 43–60. doi: 

10.12927/cjnl.2006.18368. 

Cho, S., Johanson, M. M. and Guchait, P. (2009) ‘Employees intent to leave: A 

comparison of determinants of intent to leave versus intent to stay’, 

International Journal of Hospitality Management, 28(3), pp. 374–381. doi: 

10.1016/j.ijhm.2008.10.007. 

Clugston, M. (2000) ‘Multiple Bases and Foci of commitment ?’, Journal of 

Management, 26(1), pp. 5–30. doi: 10.1177/014920630002600106. 

Cowden, T. L. and Cummings, G. G. (2012) ‘Nursing theory and concept 

development: A theoretical model of clinical nurses’ intentions to stay in 

their current positions’, Journal of Advanced Nursing, 68(7), pp. 1646–

1657. doi: 10.1111/j.1365-2648.2011.05927.x. 

Cunningham, B. P. H., Tang, T. L., Frauman, E., Ivy, M. I., Perry, T. L. (2012) 

‘Leisure Ethic , Money Ethic , and Occupational Commitment Among 

Recreation and Park Professionais : Does Gender Mai ( e a Difference ?’, 

Public Personnel Management, 41(3), pp. 421–449. doi: 

10.1177/009102601204100303. 

Dasgupta, P. (2016) ‘Examining the Relationship between Turnover intention of 

Nurses with Job Satisfaction, Affective, Occupational, and Group 

Commitments: Study in Private Hospitals’, Jindal Journal of Business 

Research, pp. 1–10. doi: 10.1177/2278682115627228. 

Delobelle, P., Rawlinson, J. L., Ntuli, S., Malatsi, I., Decock, R., Depoorter, A. M. 

(2011) ‘Job satisfaction and turnover intent of primary healthcare nurses in 

rural South Africa: A questionnaire survey’, Journal of Advanced Nursing, 

67(2), pp. 371–383. doi: 10.1111/j.1365-2648.2010.05496.x. 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGEMBANGAN MODEL KOMITMEN... NURUL HIKMATUL QOWI



 

 

150 

 

DiMeglio, K., Padula, C., Piatek, C., Korber, S., Barrett, A., Ducharme, M., 

Lucas, S., Piermont, N., Joyal, E., DeNicola, V., Corry, K. (2005) ‘Group 

cohesion and nurse satisfaction: examination of a team-building 

approach.’, The Journal of Nursing Administration, 35(3), pp. 110–120. 

doi: 10.1097/00005110-200503000-00003. 

Emiroğlu, B. D., Akova, O. and Tanrıverdi, H. (2015) ‘The Relationship Between 

Turnover intention and Demographic Factors in Hotel Businesses: A Study 

at Five Star Hotels in Istanbul’, Procedia - Social and Behavioral 

Sciences. Elsevier B.V., 207, pp. 385–397. doi: 

10.1016/j.sbspro.2015.10.108. 

Emuwa, A. (2013) ‘Authentic Leadership : Commitment to Supervisor , Follower 

Empowerment , and Procedural Justice Climate’, Emerging Leadership 

Journeys, 6(1), pp. 45–65. 

Engeda, E. H., Birhanu, A. M. and Alene, K. A. (2014) ‘Intent to stay in the 

nursing profession and associated factors among nurses working in 

Amhara Regional State Referral Hospitals , Ethiopia’, pp. 1–8. 

Fauziah, A. (2015) 'Dukungan organisasi dan kepuasan kerja terhadap turnover 

intention dengan komitmen organisasional sebagai variabel intervening di 

Rumah Sakit Islam Jemursari, Surabaya'. Skripsi, Universitas Airlangga, 

Surabaya 

Fertig, J. (2011) ‘Evaluating that piece of paper: The effect of motivation and 

certification status on occupational commitment and job competence’, 

Journal of Leadership and Organizational Studies, 18(1), pp. 118–126. 

doi: 10.1177/1548051810369342. 

Filipova, A. A. (2011) ‘Relationships Among Ethical Climates, Perceived 

Organizational Support, and Intent-to-Leave for Licensed Nurses in 

Skilled Nursing Facilities’, Journal of Applied Gerontology, 30(1), pp. 44–

66. doi: 10.1177/0733464809356546. 

'Foote, D. A.,  Seipel, S. J., Johnson, N. B., Duffy, M. (2005) ‘Employee 

commitment and organizational policies’, Management Decision, 43(2), 

pp. 203–219. doi: 10.1108/00251740510581920. 

France, H. (1982) ‘Manifest Need Satisfaction in Male and Female Counsellor', 

Canadian Counsellor, 17(1), pp. 14–19.  

Gardner, T. M. and Wright, P. M. (2011) ‘Skill-Enhancing Practices On 

Aggregate Voluntary Turnover : The Mediating Effect Of Collective 

Affective Commitment w ri . nu Ve ce . io w ri ww al . nu Ve an rs ce . io’, 

Personnel Psychology, 64, pp. 315–350. doi: 10.1111/j.1744-

6570.2011.01212.x. 

De Gieter, S., Hofmans, J. and Pepermans, R. (2011) ‘Revisiting the impact of job 

satisfaction and organizational commitment on nurse turnover intention: 

An individual differences analysis’, International Journal of Nursing 

Studies. Elsevier Ltd, 48(12), pp. 1562–1569. doi: 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGEMBANGAN MODEL KOMITMEN... NURUL HIKMATUL QOWI



 

 

151 

 

10.1016/j.ijnurstu.2011.06.007. 

Goswami, S., Mathew, M. and Chadha, N. K. (2007) ‘Differences in occupational 

commitment amongst scientists in Indian defence, academic, and 

commercial R&D organizations’, Vikalpa, 32(4), pp. 13–27. doi: 

10.1177/0256090920070402. 

GrayToft, P. and Anderson, J. G. (1981) ‘The Nursing Stress Scale: Development 

of an instrument’, Journal of Behavioral Assessment, 3(1), pp. 11–23. doi: 

10.1007/BF01321348. 

Gurková, E. Soósová, M. S., Haroková, S., Žiaková, K., Šerfelová, R., 

Zamboriová, M. (2013) ‘Job satisfaction and leaving intentions of Slovak 

and Czech nurses’, International Nursing Review, 60(1), pp. 112–121. doi: 

10.1111/j.1466-7657.2012.01030.x. 

Gyensare, Michael A.; Anku-Tsede, O.; Sanda, Mohammed-Aminu; Okpoti, C. 

A. (2016) ‘World Journal of Entrepreneurship, Management and 

Sustainable Development’, World Journal of Entrepreneurship, 

Management and Sustainable development, 12(3). Available at: 

http://dx.doi.org/10.1108/WJEMSD-02-2016-0008. 

Hafiz, J., Parizade, B. and Hanafi, A. (2016) ‘Pengaruh Pengembangan Karir 

Terhadap Keinginan Berpindah ( Turnover intention) (Studi Kasus Pada 

Karyawan PT. BFI Finance .Tbk Cabang Palembang), Jurnal Ilmiah 

Manajemen Bisnis Dan Terapan Tahun XIII, (2), pp. 103–112. 

Halimsetiono (2014) ‘Peningkatan Komitmen Organisasi untuk Menurunkan 

Angka Turnover Karyawan Improvement of Organizational Commitment 

to Lower Employee Turnover’, Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional 

Vol., 8, pp. 339–345. 

Haryono, S. 2017. Metode SEM AMOS LISREl PLSuntuk Penelitian Manajemen. 

Jakarta: PT Luxima Metro Medika 

Hasibuan (2010) Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara. 

Hayes, L. J., O'Brien-Pallas, L., Duffield, C., Shamian, J., Buchan, J., Hughes, F., 

Laschinger, H. K. C., North, N. (2012) ‘Nurse turnover: A literature 

review - An update’, International Journal of Nursing Studies, 49(7), pp. 

887–905. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2011.10.001. 

Heffner, T. S. and Rentsch, J. R. (2001) ‘Organizational commitment and social 

interaction: A multiple constituencies approach’, Journal of Vocational 

Behavior, 59(3), pp. 471–490. doi: 10.1006/jvbe.2001.1808. 

Hendri, Sintani, L. and Tindan (2013) ‘Pengaruh Kepuasan Kerja Dan Motivasi 

Berprestasi Terhadap Kinerja Melalui Keinginan Berpindah Kerja’, JSM 

(Jurnal Sains Manajemen), II(September), pp. 50–65. 

Holtom, B. C., Mitchell, T. R., Lee, T. W., Eberly, M. B. (2008) ‘5 Turnover 

and Retention Research: A Glance at the Past, a Closer Review of the 

Present, and a Venture into the Future’, The Academy of Management 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGEMBANGAN MODEL KOMITMEN... NURUL HIKMATUL QOWI



 

 

152 

 

Annals, 2(1), pp. 231–274. doi: 10.1080/19416520802211552. 

Hurlock, E.B. (2011) Psikologi perkembangan: Suatu Pendekatan  Sepanjang 

Rentang Kehidupan. Jakarta: Erlangga 

Husein, M. F. (2008) ‘Keterkaitan Faktor-Faktor Organisasional , Individual , 

Konflik Peran , Perilaku Etis Dan Kepuasan Kerja Akuntan Manajemen’, 

Jurnal Manajemen Teori dan Terapan, (1), pp. 31–55. 

Iverson, R. D. and Buttigieg, D. M. (1999) ‘Affective, normative and continuance 

commitment: Can the `right kind’ of commitment be managed.’, Journal 

of Management Studies, 36(3), p. 307. doi: 10.1111/1467-6486.00138. 

J.Allen, N. and P.Meyer, J. (1990) ‘Organizational Commitment-Allen-Meyer 

(1990).pdf’, Journal of Occupational Psychology, pp. 1–18. 

Johnston, M. W., Parasuraman, A., Futrell, C. M., Black, W. C. (1990) ‘A 

longitudinal assessment of the impact of selected organizational influences 

on sales  people’s organizational commitment during early employment’, 

Journal of Marketing Research, 27(3), pp. 333–344. doi: 

10.2307/3172590. 

Jones, C. B. (2008) ‘Revisiting Nurse Turnover Costs’, JONA: The Journal of 

Nursing Administration, 38(1), pp. 11–18. doi: 

10.1097/01.NNA.0000295636.03216.6f. 

Jusoh, M., Simun, M. and Choy Chong, S. (2011) ‘Expectation gaps, job 

satisfaction, and organizational commitment of fresh graduates’, 

Education + Training, 53(6), pp. 515–530. doi: 

10.1108/00400911111159476. 

Khan, F. and Zafar, S. (2014) ‘the Influence of Organizational Factors on 

Employees ’ Commitment Levels : a Study of the Banking’, Pakistan 

Business Review, pp. 570–590. 

Kim, J. (2010) ‘The analysis on status and labor process for hopital nurses’, 

Korean Labour and Society Institute, pp. 84–94. 

Kim, S. (2002) ‘Participative Management and Job Satisfaction: Lessons for 

Management Leadership’, Public Administration Review, 62(2), pp. 231–

241. doi: 10.1111/0033-3352.00173. 

Knippenberg, D. and Schie, E. C. M. (2000) ‘Foci and correlates of organizational 

identification’, Journal of Occupational and Organizational Psychology, 

73(2), pp. 137–147. doi: 10.1348/096317900166949. 

Kusumaputri, E. (2015) Komitmen pada perubahan organisasi (perubahan 

organisasi dalam perspektif Islam dan Psikologi. Yogyakarta: Deepublish. 

Kuswandi. (2005) Cara mengukur kepuasan kerja. Jakarta:  Elex Media 

Komputindo. 

Kwantes, C. T. and Prasad, L. (2014) ‘Test and Extension of Multiple Foci / 

Multiple Components of Workplace Commitment in a Hospital in India’. 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGEMBANGAN MODEL KOMITMEN... NURUL HIKMATUL QOWI



 

 

153 

 

doi: 10.1177/0972262914538364. 

Lake, E. T. (2002) ‘Development of the practice environment scale of the nursing 

work index’, Research in Nursing and Health, 25(3), pp. 176–188. doi: 

10.1002/nur.10032. 

Lee, K. E., Kim, J. H. and Kim, M. J. (2016) ‘Influence of perceived 

organizational justice on empowerment, organizational commitment and 

turnover intention in the hospital nurses’, Indian Journal of Science and 

Technology, 9(20), pp. 1–8. doi: 10.17485/ijst/2016/v9i20/94702. 

Leone, C., Bruyneel, L., Anderson, J. E., Murrells, T., Dussault, G., Henriques de 

Jesus, É., Sermeus, W., Aiken, L., Rafferty, A. M., (2015) ‘Work 

environment issues and intention-to-leave in Portuguese nurses: A cross-

sectional study’, Health Policy. Elsevier Ireland Ltd, 119(12), pp. 1584–

1592. doi: 10.1016/j.healthpol.2015.09.006. 

Liu, J., Yang, J., Liu, Y., Yang, Y., Zhang, H. (2015) ‘The use of Career Growth 

Scale in Chinese nurses: Validity and reliability’, International Journal of 

Nursing Sciences. Elsevier Ltd, 2(1), pp. 80–85. doi: 

10.1016/j.ijnss.2015.01.010. 

Lusiati, A. and Supriyanto, S. (2013) ‘Dampak faktor individu, faktor pekerjaan 

dan faktor organisasi pada kepuasan kerja dan intensi turnover perawat’, 

Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga, Surabaya, 1, pp. 

156–166. 

Mardiana, R., Guntur, Y., Haerani, S., Hasan, M. (2012) ‘The influence of 

affective, continuance and normative commitments on the turnover 

intentions of nurses at Makassar’s private hospitals in Indonesia’, African 

Journal of Business Management, 6(38), pp. 10303–10311. doi: 

10.5897/AJBM11.1715. 

McKnight, D. H., Phillips, B. and Hardgrave, B. C. (2009) ‘Which reduces IT 

turnover intention the most: Workplace characteristics or job 

characteristics?’, Information and Management, 46(3), pp. 167–174. doi: 

10.1016/j.im.2009.01.002. 

Meyer, J. P., Stanley, D. J., Herscovitch, L., Topolnytsky, L. (2002) ‘Affective, 

Continuance, and Normative Commitment to the Organization: A Meta-

analysis of Antecedents, Correlates, and Consequences’, Journal of 

Vocational Behavior, 61(1), pp. 20–52. doi: 10.1006/jvbe.2001.1842. 

Meyer, J. P. and Allen, N. J. (1991) ‘A Three-Component Model 

Conceptualization of Organizational Commitment’, Human Resource 

Management Review, 1(1), pp. 61–89. doi: 10.1016/1053-4822(91)90011-

Z. 

Meyer, J. P. and Allen, N. J. (2004) ‘TCM Employee Commitment Survey 

Academic Users Guide 2004’, Department, p. 16. Available at: 

http://employeecommitment.com/TCM-Employee-Commitment-Survey-

Academic-Package-2004.pdf%0Ahttp://audacityblog.info/wordpress/wp-

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGEMBANGAN MODEL KOMITMEN... NURUL HIKMATUL QOWI



 

 

154 

 

content/uploads/2011/03/Meyer-Allen-Empl-Commitment-Survey.pdf. 

Meyer, J. P. and Herscovitch, L. (2001) ‘Commitment in the workplace: Toward a 

general model’, Human Resource Management Review, 11(3), pp. 299–

326. doi: 10.1016/S1053-4822(00)00053-X. 

Meyer, J. P., Morin, A. J. S. and Vandenberghe, C. (2015) ‘Dual commitment to 

organization and supervisor: A person-centered approach’, Journal of 

Vocational Behavior. Elsevier Inc., 88, pp. 56–72. doi: 

10.1016/j.jvb.2015.02.001. 

Mobley, W. H., Horner, S. O. and Hollingsworth, A. (1978) ‘An Evaluation of 

Precursors of Hospital Employee Turnover’, Journal of Applied, 63(4), pp. 

408–411. 

Morris, J. H. and Koch, J. L. (1979) ‘Impacts of role perceptions on 

organizational commitment, job involvement, and psychosomatic illness 

among three vocational groupings’, Journal of Vocational Behavior, 14(1), 

pp. 88–101. doi: 10.1016/0001-8791(79)90051-4. 

Mosadeghrad, A. M. (2013) ‘Occupational Stress and Turnover intention: 

Implications for Nursing Management’, International Journal of Health 

Policy and Management, 1(2), pp. 169–176. doi: 10.15171/ijhpm.2013.30. 

Naiemah, U. S., Aris,  A. Z. Z., Karim, K. M., Samah, I. H. A., Sa'aban, S., 

Suhana, A. M.  (2017) ‘Relationships between Organizational 

Commitment , OCB , Organizational Justice and Turnover intention ...’, 

6(February), pp. 64–77. 

Nathalia, T. C. (2010) ‘Prospek Pengembangan Karir Terhadap Intensi Turnover 

Karyawan pada Industri’, Hospitour, I(I), pp. 17–28. 

Ningkiswari, I. A. and Wulandari, R. D. (2017) ‘Pengaruh Kepuasan Kerja 

Terhadap Komitmen Karyawan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya The 

Effect of Job Satisfaction on Commitment of Rumah Sakit Mata Undaan 

Surabaya ’s Employees’, JAKI Volume 5 Nomor 2,  pp. 162–167. 

North, N and Hughes, F. (2006) ‘Methodological Challenges to Researching 

Nursing Turnover in New Zealand: A Progress Report of a National 

Study’, Asia Pacific Journal of Health Management, 1(1), pp. 45–51. 

Available at: 

http://search.informit.com.au/documentSummary;dn=628733330779463;r

es=IELHEA. 

Nursalam (2002) Manajemen Keperawatan : Aplikasi dalam Praktik. 

Keperawatan Profesional. (Edisi Pertama). Salemba Me. Jakarta. 

Nursalam (2016) Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan: Pendekatan Praktis. 

4th edn. Jakarta: Salemba medika. 

Polis, S., Higgs, M., Manning, V., Netto, G., Fernandez, R. (2017) ‘Faktors 

contributing to nursing team work in an acute care tertiary hospital’, 

Collegian. Australian College of Nursing Ltd, 24(1), pp. 19–25. doi: 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGEMBANGAN MODEL KOMITMEN... NURUL HIKMATUL QOWI



 

 

155 

 

10.1016/j.colegn.2015.09.002. 

Poon, J. M. L. (2004) ‘Career commitment and career success: moderating role of 

emotion perception’, Career Development International, 9(4), pp. 374–

390. doi: 10.1108/13620430410544337. 

Riketta, M. and Dick, R. Van (2005) ‘Foci of attachment in organizations: A 

meta-analytic comparison of the strength and correlates of workgroup 

versus organizational identification and commitment’, Journal of 

Vocational Behavior, 67(3), pp. 490–510. doi: 10.1016/j.jvb.2004.06.001. 

Robbins, S. (2006) Perilaku Organisasi. Jakarta: Salemba 

Robbins, S. and Judge (2008) Perilaku Organisasi Buku 2. Jakarta: Salemba. 

Rogelberg, S. G., Luong, A., Sederburg, M. E., Cristol, D. S. (2000) ‘Employee 

attitude surveys: Examining the attitudes of noncompliant employees’, 

Journal of Applied Psychology, 85(2), pp. 284–293. doi: 10.1037/0021-

9010.85.2.284. 

Rubel, M. R. B. and Kee, D. M. H. (2015) ‘Perceived fairness of performance 

appraisal, promotion opportunity and nurses turnover intention: The role 

of organizational commitment’, Asian Social Science, 11(9), pp. 183–197. 

doi: 10.5539/ass.v11n9p183. 

Şahin, F. (2012) ‘The mediating effect of leader-member exchange on the 

relationship between theory X and Y management styles and affective 

commitment: A multilevel analysis’, Journal of Management and 

Organization, 18(2), pp. 159–174. doi: 10.5172/jmo.2012.18.2.159. 

Samad, S. (2006) ‘The Contribution of Demographic variables : Job 

Characteristics and Job Satisfaction on Turnover intentions’, The Journal 

of Human Resource and Adult Learning, 1(1), pp. 12–20. 

Sastroasmoro, Sudigdo and Ismael, S. (2014) ‘Dasar-dasar penelitian metodologi 

penelitian klinis’, in. Jakarta: Sagung Seto, p. 382. 

Smeenk, S. G. A., Eisinga, R. N., Teelken, J. C., Doorewaard, J. A.C.M. (2006) 

‘The effects of HRM practices and antecedents on organizational 

commitment among university employees’, International Journal of 

Human Resource Management, 17(12), pp. 2035–2054. doi: 

10.1080/09585190600965449. 

Snape, E. and Redman, T. (2003) ‘An evaluation of a three-component model of 

occupational commitment: Dimensionality and consequences among 

United Kingdom human resource management specialists’, Journal of 

Applied Psychology, 88(1), pp. 152–159. doi: 10.1037/0021-

9010.88.1.152. 

Steers, R. M. (1977) ‘Antecedents and Outcomes of Organizational Commitment 

Author ( s ): Richard M . Steers Source : Administrative Science Quarterly 

, Vol . 22 , No . 1 ( Mar ., 1977 ), pp . 46-56 Published by : Sage 

Publications , Inc . on behalf of the Johnson Graduate Sch’, Administrative 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGEMBANGAN MODEL KOMITMEN... NURUL HIKMATUL QOWI



 

 

156 

 

Science Quarterly, 22(1), pp. 46–56. 

Steers, R. M. and Braunstein, D. N. (1976) ‘A behaviorally-based measure of 

manifest needs in work settings’, Journal of Vocational Behavior, 9(2), pp. 

251–266. doi: 10.1016/0001-8791(76)90083-X. 

Stinglhamber, F., Bentein, K. and Vandenberghe, C. (2002) ‘Extension of the 

three-component model of commitment to five foci: Development of 

measures and substantive test’, European Journal of Psychological 

Assessment, 18(2), pp. 123–138. doi: 10.1027//1015-5759.18.2.123. 

Su, S., Baird, K. and Blair, B. (2009) ‘Employee organizational commitment: The 

influence of cultural and organizational factors in the Australian 

manufacturing industry’, International Journal of Human Resource 

Management, 20(12), pp. 2494–2516. doi: 10.1080/09585190903363813. 

Sujana, E. (2012) ‘Pengaruh Kompetensi, Motivasi, Kesesuaian Peran Dan 

Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Auditor Internal Inspektorat 

Pemerintah Kabupaten (Studi Pada Kantor Inspektorat Kabupaten Badung 

Dan Buleleng)’, Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, 2(1), pp. 1–27. 

doi: 10.1017/CBO9781107415324.004. 

Sutanto, E. M. and Gunawan, C. (2013) ‘Kepuasan Kerja, Komitmen 

Organisasional dan Turnover intentions’, Scientific Repository Petra, 4(1), 

pp. 76–88. Available at: http://repository.petra.ac.id/id/eprint/16051. 

Takase, M. (2010) ‘A concept analysis of turnover intention: Implications for 

nursing management’, Collegian. Royal College of Nursing Australia, 

17(1), pp. 3–12. doi: 10.1016/j.colegn.2009.05.001. 

Takase, M., Yamamoto, M., Sato, Y., Imai, T., Kawamoto, M. (2016) ‘Effects of 

nurses perceptions of actual and demanded competence on turnover 

intentions’, Western Journal of Nursing Research, pp. 6–13. doi: 

10.1177/0193945916670893. 

Tang, T. L.-P., Cunningham, P. H., Frauman, E., Ivy, M. I., Perry, T. R. (2012) 

‘Attitudes and occupational commitment among public personnel: 

Differences between baby boomers and gen-Xers.’, Public Personnel 

Management, 41(2), pp. 327–360. doi: Retrieved from 

http://ppm.sagepub.com/. 

Tarigan, V. and Ariani, D. W. (2015) ‘Empirical Study Relations Job Satisfaction, 

Organizational Commitment, and Turnover intention’, Advances in 

Management and Applied Economics, 5(2), pp. 21–42. Available at: 

http://0-

search.proquest.com.wam.leeds.ac.uk/docview/1664818489?accountid=14

664%5Cnhttp://openurl.ac.uk/?genre=article&issn=17927544&title=Adva

nces+in+Management+and+Applied+Economics&volume=5&issue=2&da

te=2015-03-01&atitle=Empirical+Study+Relations+Job+S. 

Tarricone, P. and Luca, J. (2002) ‘Successful teamwork: A case study’, 

Proceedings of the 25th HERDSA Annual Conference, Perth, Western 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGEMBANGAN MODEL KOMITMEN... NURUL HIKMATUL QOWI



 

 

157 

 

Australia, 7-10 July 2002, pp. 640–646. 

Ulrich, C. M., Taylor, C., Soeken, K., O'Donnell, P., Farrar, A., Danis, M., Grady, 

C. (2010) ‘Everyday ethics: Ethical issues and stress in nursing practice’, 

Journal of Advanced Nursing, 66(11), pp. 2510–2519. doi: 

10.1111/j.1365-2648.2010.05425.x. 

Vandenberghe, C., Bentein, K. and Stinglhamber, F. (2004) ‘Affective 

commitment to the organization , supervisor , and work group : 

Antecedents and outcomes’, 64, pp. 47–71. doi: 10.1016/S0001-

8791(03)00029-0. 

Veurink, S. A. and Fischer, R. (2011) ‘A Refocus on Foci : A Multidimensional 

and Multi-foci Examination of Commitment in Work Contexts’, 40(3), pp. 

160–167. 

Wang, Q., Weng, Q., McElroy, J. C., Ashkanasy, N. M., Lievens, F. (2014) 

‘Organizational career growth and subsequent voice behavior: The role of 

affective commitment and gender’, Journal of Vocational Behavior. 

Elsevier Inc., 84(3), pp. 431–441. doi: 10.1016/j.jvb.2014.03.004. 

Wasti, S. A. (2003) ‘Organizational connmitment, turnover intentions and the 

influence of cultural values’, Journal of Occupational and Or|anizaclonal 

Psychology, 76, pp. 303–321. 

Wasti, S. A. and Can, Ö. (2008) ‘Affective and normative commitment to 

organization , supervisor , and coworkers : Do collectivist values matter ?’, 

Journal of Vocational Behavior. Elsevier Inc., 73(3), pp. 404–413. doi: 

10.1016/j.jvb.2008.08.003. 

Weng, Q., McElroy, J. C., Morrow, P. C., Liu, R. (2010) ‘The relationship 

between career growth and organizational commitment’, Journal of 

Vocational Behavior. Elsevier Inc., 77(3), pp. 391–400. doi: 

10.1016/j.jvb.2010.05.003. 

Weng, Q. and McElroy, J. C. (2012) ‘Corrigendum to ???Organizational career 

growth, affective occupational commitment and turnover intentions??? 

[Journal of Vocational Behavior 80/2 (2012) 

256???265](S0001879112000164)(10.1016/j.jvb.2012.01.014)’, Journal of 

Vocational Behavior. Elsevier Inc., 98(2), p. 188. doi: 

10.1016/j.jvb.2016.09.005. 

Yang, F., Wu, M., Chang, C. (2011) ‘Elucidating the relationships among 

transformational leadership , job satisfaction , commitment foci and 

commitment bases in the public sector’, Public Personnel Management, 

40(3), pp. 265–279. doi: 10.1177/009102601104000306. 

 

 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGEMBANGAN MODEL KOMITMEN... NURUL HIKMATUL QOWI



 

 

158 

 

LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Surat Ijin Melakukan Penelitian  
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Lampiran 2. Surat balasan penelitian 
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Lampiran 3. Setifikat uji etik  
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Lampiran 4. Lembar penjelasan menjadi responden penelitian  

 

LEMBAR PENJELASAN 

BAGI RESPONDEN PENELITIAN (PENELITIAN TAHAP 1) 

 

Judul Penelitian : Pengembangan model komitmen perawat berdasarkan foci of 

commitment dan model tiga komponen untuk menurunkan turnover 

intention  perawat 

 

Tujuan 

Tujuan Umum 

Menyusun sebuah model komitmen perawat berdasarkan foci of commitment dan 

model tiga komponen untuk menurunkan turnover intention  perawat 

Tujuan Khusus 

1. Menganalisis pengaruh  karakteristik perawat terhadap komitmen perawat 

di Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya 

2. Menganalisis pengaruh  karakteristik pekerjaan terhadap komitmen perawat 

di Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya 

3. Menganalisis pengaruh  pengalaman kerja  terhadap komitmen perawat di 

Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya 

4. Menganalisis pengaruh  faktor organisasi  terhadap komitmen perawat di 

Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya 

5. Menganalisis pengaruh  komitmen perawat terhadap turnover intention 

perawat di Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya 

6. Menganalisis pengaruh  karakteristik perawat terhadap turnover intention 

perawat di Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya 

7. Menganalisis pengaruh  karakteristik pekerjaan terhadap turnover intention 

perawat di Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya 

8. Menganalisis pengaruh  pengalaman kerja  terhadap turnover intention 

perawat di Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya 
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9. Menganalisis pengaruh  faktor organisasi  terhadap turnover intention 

perawat di Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya 

 

Perlakuan yang diterapkan pada subyek 

Penelitian ini merupakan penelitian survei eksplanasi deskripsi tentang komitmen 

perawat. Responden diminta untuk mengisi kuesioner yang berisi pertanyaan yang 

telah disusun oleh peneliti. Lama waktu mengisi kuesioner ini kurang lebih 30 

menit. 

 

Manfaat 

Responden yang terlibat dalam penelitian ini akan memberikan sumbangsih pada 

pengembangan model komitmen perawat yang pada akhirnya dapat dijadikan 

bahan pembuatan modul. 

 

Bahaya potensial 

Bahaya potensial minimal yang mungkin dirasakan oleh responden adalah 

perasaan takut menjawab dengan jujur.  

 

Hak untuk undur diri 

Keikutsertaan responden dalam penelitian ini bersifat sukarela dan responden 

berhak mengundurkan diri kapanpun, tanpa menimbulkan konsekuensi yang 

merugikan responden. 

 

Adanya insentif untuk subyek 

Responden mengikuti kegiatan penelitian ini bersifat sukarela, sehingga tidak ada 

insentif berupa uang yang akan diberikan kepada responden. Responden akan 

diberikan souvenir berupa botol minuman  

Kontak Penelitian 

Jika ada hal-hal yang kurang jelas, maka peneliti dapat dihubungi: 

Nama   : Nurul Hikmatul Qowi 

No Hp/ WA  : 085645042494 
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Alamat  : Kedungtarukan Baru IV/C, No 25, Surabaya 

Email   : nurul.hikmatul.qowi-2016@fkp.unair.ac.id 

 

Keterlibatan saudara sangat peneliti harapkan. Semua data yang diperoleh akan 

dirahasiakan, tanpa nama. Dokumen penelitian akan disimpan pada lokasi yang 

aman. Data hanya disajikan untuk penelitian dan pengembangan ilmu 

keperawatan. 

 

Surabaya, …………. 2018 

Yang memberi penjelasan,  Yang mendapat penjelasan 

 

Nurul Hikmatul Qowi  …………………………… 

No. Hp. 085645042494                                          No. Hp. 

    

Saksi, 

 

   …………………………… 

                                             No. Hp 
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Lampiran 5. Lembar penjelasan responden (penelitian tahap 2).  

 

LEMBAR PENJELASAN 

BAGI RESPONDEN PENELITIAN (PENELITIAN TAHAP 2) 

 

Judul Penelitian : Pengembangan model komitmen perawat berdasarkan foci of 

commitment dan model tiga komponen untuk menurunkan turnover 

intention  perawat 

 

Tujuan Penelitian 

Menganalisis pengaruh pengembangan model komitmen perawat terhadap 

turnover intention (berpikir untuk keluar, niat untuk mencari pekerjaan lain, niat 

untuk keluar) perawat 

 

Perlakuan yang diterapkan pada subyek 

Bapak/Ibu/Sdr/Sdri akan diminta sebagai objek penelitian, dimana akan dilakukan 

aplikasi strategi pengingkatan komitmen perawat pada rekan kerja. Pelaksanaan 

intervensi dilakukan oleh peneliti dengan berkolaborasi dengan kepala ruangan. 

Penelitian akan dilakukan selama 1 bulan. Disamping itu, pada awal dan akhir 

kegiatan, responden akan diminta untuk mengisi kuisioner sebagai bahan evaluasi 

kegiatan. 

 

Manfaat 

Partisipan yang terlibat dalam penelitian ini merupakan perawat di ruang rawat 

inap. Perawat akan merasakan peningkatan komitmen dan dukungan dari teman 

perawat, sehingga meningkatkan kenyamanan dalam bekerja  
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Bahaya potensial 

Bahaya potensial minimal yang mungkin dirasakan adalah kegiatan ini akan 

mengurangi waktu kerja partisipan selama intervensi berlangsung dan kebosanan 

selama kegiatan. 

Hak untuk undur diri 

Keikutsertaan responden dalam penelitian ini bersifat sukarela dan responden 

berhak mengundurkan diri kapanpun, tanpa menimbulkan konsekuensi yang 

merugikan responden. 

Adanya insentif untuk subyek 

Responden akan diberikan souvenir berupa alat makanan  

Kontak Penelitian 

Jika ada hal-hal yang kurang jelas, maka peneliti dapat dihubungi: 

Nama   : Nurul Hikmatul Qowi 

No Hp/ WA  : 085645042494 

Alamat  : Kedungtarukan Baru IV/C, No 25, Surabaya 

Email   : nurul.hikmatul.qowi-2016@fkp.unair.ac.id 

Keterlibatan saudara sangat peneliti harapkan. Semua data yang diperoleh akan 

dirahasiakan, Data hanya disajikan untuk penelitian dan pengembangan ilmu 

keperawatan. 

Surabaya, …………. 2018 

Yang memberi penjelasan,  Yang mendapat penjelasan 

 

Nurul Hikmatul Qowi  …………………………… 

No. Hp. 085645042494                                          No. Hp. 

   Saksi, 

    

…………………………… 

                                             No. Hp 
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Lampiran 6 Surat permohonan menjadi responden 

 

PERMINTAAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN 

 

Dengan Hormat, 

Sehubungan dengan penyelesaian Tugas Akhir di Program Studi 

Magister Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya, maka saya: 

Nama  : Nurul Hikmatul Qowi 

NIM : 131614153025 

Akan melakukan penelitian dengan judul "Pengembangan model 

komitmen perawat berdasarkan foci of commitment dan model tiga 

komponen untuk menurunkan  turnover intention Perawat ". Untuk keperluan 

di atas, saya mohon kesediaannya untuk mengisi lembar kuesioner yang telah saya 

persiapkan sesuai dengan kondisi anda yang sebenarnya dan saya akan menjamin 

kerahasiaan pendapat yang telah anda berikan. Informasi yang anda berikan hanya 

akan dipergunakan dalam mengembangkan ilmu keperawatan dan tidak akan 

digunakan untuk hal yang lain. 

Sebagai bukti kesediaan menjadi responden dalam penelitian ini, saya 

mohon anda untuk menandatangani lembar persetujuan yang telah disediakan. 

Partisipasi anda mengisi formulir ini sangat saya hargai, dan atas perhatian serta 

kesediaannya saya ucapkan terimakasih. 

Surabaya,                  2018 

 

 

Nurul Hikmatul Qowi 

131614153025 
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Lampiran 7. Lembar persetujuan menjadi responden penelitian 

 

LEMBARAN PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN 

(INFORMED CONSENT) 

 

Setelah mendapat penjelasan yang cukup tentang tujuan penelitian ini, saya yang 

bertanda tangan di bawah ini : 

Nama/ Usia :                            /       th 

Jenis Kelamin :L /P 

Alamat : 

No Hp/Whatsapp : 

menyatakan bersedia menjadi responden penelitian berjudul “Pengembangan 

model komitmen perawat berdasarkan foci of commitment da model 3 komponen 

untuk menurunkan turnover intention perawat” yang dilakukan oleh Nurul 

Hikmatul Qowi, Mahasiswa Magister Keperawatan Fakultas Keperawatan 

Universitas Airlangga Surabaya berupa kegiatan : 

1. Pengisian kuisioner 

2. Pemberian intervensi dan pengisian kuisioner (penelitian tahap 2) 

 

Surabaya,                     2018 

Peneliti  Responden 

 

Nurul Hikmatul Qowi        ………………… 

No. Hp 085645042494   No Hp. 

 

 

   Saksi, 

 

                                         ………………… 

               No. Hp. 
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Lampiran 8. Kuisioner data demografi 

 

 

PENGUMPULAN DATA DEMOGRAFI 

PENGEMBANGAN MODEL KOMITMEN PERAWAT BERDASARKAN 

FOCI OF COMMITMENT DAN MODEL TIGA KOMPONEN UNTUK 

MENURUNKAN TURNOVER INTENTION PERAWAT 

 

No Responden  : 

Tanggal pengisian : 

Petunjuk  :  

1. Berikan jawaban sejujurnya karena kejujuran Saudara sangat penting 

dalam penelitian ini 

2. Berikan tanda (√) pada pilihan yang tersedia sesuai dengan keadaan 

Saudara 

3. Serahkan kepada peneliti ketika Saudara selesai melakukan pengisian 

 

DATA DEMOGRAFI 

1. Jenis Kelamin 

o Laki-laki 

o Perempuan 

2. Usia  

o 40-60 tahun 

o 21-40 tahun 

o < 21 tahun 

3. Pendidikan terakhir 

o D3 Keperawatan 

o S1 Keperawatan/ D4 Keperawatan 

o S2 Keperawatan 

4. Status pernikahan 

o Menikah 

o Belum Menikah 
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o Duda/ Janda 

5. Status kepegawaian 

o Pegawai tetap 

o Pegawai honorer 

o Pegawai kontrak 

6. Lama bekerja 

o < 1 tahun 

o 1-5 tahun 

o 6-10 tahun 

o 11-20 tahun 

o > 20 tahun 

7. Unit kerja 

o Rawat jalan 

o Rawat inap 

o Gawat darurat 

o Ruang Intensif  

o Bedah sentral 

o Hemodialisa 

o Neonatus 
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Lampiran 9. Kuisioner need for achievement 

 

KUISIONER  

NEED FOR ACHIEVEMENT 

Manifest Needs Questionnaire (MNQ) yang dikembangkan oleh Steers and 

Braunstein (1976) 
 

Petunjuk Pengisian  

1. Berilah tanda (√) pada salah satu jawaban dari pilihan yang paling sesuai dengan 

keadaan Anda.  

Ket:  1: Tidak pernah (TP)  2: Hampir tidak pernah (HTP) 

  3: Jarang (JR)  4: Kadang-kadang  (KK)  

   5: Biasanya (BS)  6: Hampir selalu (HS) 

7: Selalu (SL) 

 

No Pernyataan Skor 

1 

(TP) 

2 

(HTP) 

3 

(JR) 

4 

(KK) 

5 

(BS) 

6 

(HS) 

7 

(SL) 

1 Saya melakukan yang terbaik ketika 

pekerjaan saya cukup sulit 

       

2 Saya berusaha keras untuk 

memperbaiki kinerja saya yang telah 

lalu  

       

3 Saya berani mengambil resiko dan 

rela berkorban agar dapat lebih 

unggul dalam pekerjaan 

       

4 Saya mencoba  menghindari 

tanggung jawab tambahan dalam 

pekerjaan saya- 

       

5 Saya mencoba bekerja lebih baik 

dari rekan kerja saya 
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Lampiran 10. Kuisioner job descriptions 

 

KUISIONER 

JOB DESCRIPTIONS  

(Hackman & Lawler, 1971) 
Petunjuk Pengisian  

1. Baca dan pahami terlebih dahulu setiap pernyataan tersebut sebelum menjawab, 

kemudian pilihlah salah satu dari empat pilihan yang paling sesuai degan 

keadaan Anda. Tidak ada jawaban benar maupun salah.  
2. Berilah tanda (√) pada pilihan jawaban 

Ket:  1: Tidak pernah (TP)  2: Hampir tidak pernah (HTP) 

  3: Jarang (JR)  4: Kadang-kadang  (KK)  

   5: Biasanya (BS)  6: Hampir selalu (HS) 

7: Selalu (SL) 

No Pernyataan Skor 

1 

(TP) 

2 

(HTP) 

3 

(JR) 

4 

(KK) 

5 

(BS) 

6 

(HS) 

7 

(SL) 

Identitas tugas 

1 Saya mempunyai kesempatan untuk 

melakukan asuhan keperawatan dari 

awal hingga akhir 

       

2 Saya mempunyai kesempatan untuk 

menyelesaikan asuhan keperawatan 

yang saya mulai 

       

Interaksi opsional 

3 Saya mempunyai kesempatan untuk 

bertemu dengan karyawan lain dalam 

bekerja 

       

4 Saya memiliki kesempatan untuk 

memiliki teman dekat dalam bekerja 

       

Umpan balik 

5 Saya mempunyai kesempatan untuk 

mengetahui sebaik apa pekerjaan 

yang saya lakukan  

       

6 Saya mengetahui bahwa saya 

melaksanakan pekerjaan dengan baik 

atau tidak  
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Lampiran 11. Kuisioner work experience 

 
Petunjuk Pengisian  

1. Baca dan pahami terlebih dahulu setiap pernyataan tersebut sebelum menjawab 

2. Berilah tanda (√) pada pilihan jawaban yang sesuai dengan kondisi Anda 

Ket:  1: Sangat tidak setuju (STS)  2: Tidak setuju (TS) 

  3: Netral (NT)   4: Setuju  (ST)  

   5: Sangat setuju (SS)   

 

No Pernyataan Skor 

1 

(STS) 

2 

(TS) 

3 

(NT) 

4 

(ST) 

5 

(SS) 

Sikap kelompok perawat 

1 Saya bekerja atas perintah atasan saya      

2 Saya hadir dalam setiap kegiatan rumah sakit, meskipun 

saya sedang tidak berdinas 

     

3 Saya tidak melakukan apa yang diinstruksikan atasan-      

4 Saya memiliki pandangan yang positif pada organisasi 

(rumah sakit) 

     

5 Saya acuh terhadap apa yang terjadi di rumah sakit-      

Keterandalan organisasi 

6 Saya merasa bertanggungjawab dalam meningkatkan 

kualitas pelayanan keperawatan di rumah sakit 

     

7 Atasan memberi pekerjaan sesuai kemampuan saya      

8 Saya tidak tertarik untuk melakukan pekerjaan yang 

diberikan atasan kepada saya- 

     

9 Organisasi (Rumah sakit) memperhatikan kebutuhan 

karyawan 

     

10 Organisasi (Rumah sakit) tidak memberikan kesempatan 

berkembang bagi karyawannya- 

     

Perasaan dipentingkan 

11 Keterampilan yang saya miliki sangat dibutuhkan rumah 

sakit 

     

12 Atasan menghargai hasil kerja saya      

13 Pekerjaan yang saya lakukan tidak memberi kontribusi 

yang baik bagi perkembangan rumah sakit- 

     

14 Atasan mempercayakan beberapa pekerjaan pada saya      

15 Saya belum bisa melakukan pekerjaan dengan sebaik-

baiknya- 

     

Realisasi harapan 

16 Saya merasa nyaman bekerja di rumah sakit ini      

17 Saya merasa tidak ada pengembangan keterampilan 

selama bekerja di rumah sakit ini- 

     

18 Pekerjaan yang diberikan kepada saya sesuai dengan 

yang saya inginkan 

     

19 Saya tidak mendapatkan banyak manfaat selama bekerja 

di rumah sakit ini- 

     

20 Saya dapat menggapai cita-cita saya di rumah sakit ini      
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Lampiran 12. Kuisioner beban kerja dan stres 

 

KUISIONER BEBAN KERJA DAN STRES BERDASARKAN 

NURSE STRESS SCALE 

(GrayToft and Anderson, 1981) 

 
Petunjuk Pengisian  

1. Baca dan pahami terlebih dahulu setiap pernyataan tersebut sebelum menjawab. 

Tidak ada jawaban benar maupun salah.  

2. Berilah tanda silang (√) pada salah satu jawaban dari pilihan yang paling sesuai 

dengan keadaan Anda 

0 : Apabila Anda tidak pernah melakukan sesuai yang tertulis pada  

          pernyataan 

1  : Apabila Anda kadang melakukan sesuai yang tertulis pada  

          pernyataan 

2  : Apabila Anda sering melakukan sesuai yang tertulis pada pernyataan 

3  : Apabila Anda sangat sering  melakukan sesuai yang tertulis pada  

          pernyataan 

 

No Pernyataan 0 1 2 3 

Meninggal  

1 Merasa tak berdaya ketika menghadapi pasien dengan 

kasus yang gagal membaik 

    

2 Mendengarkan atau berbicara dengan pasien tentang 

kematiannya yang mendekat 

    

3 Pasien yang meninggal adalah pasien yang memiliki 

hubungan dekat 

    

4 Dokter tidak hadir saat pasien meninggal     

5 Melihat pasien yang kesakitan     

Konflik dengan dokter 

1 Mendapat kritik dari dokter     

2 Terdapat konflik dengan dokter     

3 Takut membuat kesalahan dalam perawatan pasien     

4 Ketidaksepakatan dengan dokter mengenai perawatan 

pasien 

    

5 Membuat keputusan tentang pasien saat dokter tidak ada     

Beban Kerja  

1 Jadwal dinas dan pengaturan staf yang tidak dapat 

diprediksi 

    

2 Terlalu banyak tugas yang tidak berhubungan dengan     
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keperawatan   

3 Tidak memiliki cukup waktu untuk memberikan 

dukungan emosional kepada pasien 

    

4 Tidak memiliki cukup waktu untuk menyelesaikan 

semua tugas keperawatan 

    

5 Tidak mempunyai cukup banyak staf yang memadai 

untuk memenuhi kebutuhan unit 

    

Persiapan yang tidak adekuat 

1 Merasa tidak memiliki jawaban yang memuaskan ketika 

ditanya seorang pasien seorang pasien  

    

2 Merasa kurang siap untuk membantu kebutuhan 

emosional pasien 

    

Kekurangan dukungan 

1 Kurangnya kesempatan untuk berbicara secara terbuka 

dengan rekan kerja tentang masalah di ruangan 

    

2 Kurangnya kesempatan untuk berbagi pengalaman dan 

perasaan dengan rekan kerja di ruangan 

    

3 Kurangnya kesempatan untuk mengungkapkan perasaan 

negatif terhadap pasien kepada rekan kerja di ruangan 

    

Konflik dengan perawat lain  

1 Konflik dengan kepala ruangan     

2 Kesulitan dalam bekerja dengan perawat dari unit lain     

3 Mendapat kritikan dari kepala ruangan     

4 Kesulitan dalam bekerja sama dengan perawat di satu 

unit 

    

Ketidakpastian dalam pengobatan 

1 Informasi yang tidak memadai dari dokter mengenai 

kondisi medis pasien 

    

2 Seorang dokter melakukan sesuatu yang tidak tepat 

untuk perawatan pasien 

    

3 Seorang dokter tidak hadir dalam kondisi darurat      

4 Tidak mengetahui apa yang harus diketahui pasien atau 

keluarga pasien tentang kondisi pasien dan 

perawatannya 

    

5 Ketidakpastian mengenai operasi dan fungsi peralatan 

khusus 
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Lampiran 12. Kuisioner gaya manajemen, pemberdayaan, dan persepsi peran 

 

KUISIONER GAYA MANAJEMEN, PEMBERDAYAAN, DAN PERSEPSI 

PERAN 

Berdasarkan Practice Environment Scale of the Nursing Work Index (PES-NWI) 

yang dikembangkan oleh (Lake, 2002) 

 
Petunjuk Pengisian  

1. Baca dan pahami terlebih dahulu setiap pernyataan tersebut sebelum menjawab. 

Tidak ada jawaban benar maupun salah. 

2. Berilah tanda (√) pada pilihan jawaban yang sesuai dengan kondisi Anda 
Ket:  1: Sangat tidak setuju (STS)  2: Tidak setuju (TS) 

  3: Setuju  (ST)   4: Sangat setuju (SS) 

 

No Pernyataan 1 

(STS) 

2 

(TS) 

3 

(ST) 

4 

(SS) 

Kemampuan Manajer Perawat, Kepemimpinan, dan Dukungan pada Perawat 

1 Seorang kepala ruangan merupakan manajer dan 

pemimpin yang baik 

    

2 Seorang kepala ruangan mendukung perawat dalam 

pengambilan keputusan, bahkan apabila terjadi konflik 

dengan dokter 

    

3 Kepala ruangan menjadikan kesalahan sebagai kesempatan 

belajar 

    

4 Kepala ruangan mendukung perawat     

5 Pujian dan pengakuan diberikan atas pekerjaan yang telah 

dilakukan dengan baik 

    

Partisipasi Perawat di Rumah Sakit 

1 Perawat dilibatkan dalam tata kelola rumah sakit     

2 Perawat diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam 

pengambilan kebijakan 

    

3 Perawat diberi kesempatan  untuk meningkatkan 

kemampuannya  

    

4 Kepala ruangan mendengarkan dan menanggapi masalah 

karyawan 

    

5 Seorang manajer keperawatan sangat sering terlihat dan 

mudah ditemui oleh staf 

    

6 Kesempatan untuk mengembangkan karir atau 

kemampuan klinis  

    

7 Kepala ruangan berdiskusi dengan perawat mengenai 

masalah di ruangan dan pelaksanaan SPO sehari-hari 

    

8 Perawat memiliki kesempatan untuk memberikan 

pelayanan keperawatan di rumah sakit dan pada 

departemen keperawatan (manajerial) 

    

9 Manajer keperawatan mempunyai kekuasaan dan 

wewenang yang setara dengan manajer lain di rumah sakit 

    

Dasar keperawatan untuk Kualitas Perawatan 

1 Penggunaan diagnosa keperawatan     
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2 Program penjaminan kualitas perawat yang berkelanjutan 

(diikutkan seminar, workshop, pelatihan, dan lain-lain) 

    

3 Program orientasi untuk perawat yang baru dipekerjakan     

4 Asuhan keperawatan didasarkan pada ilmu keperawatan, 

bukan ilmu medis 

    

5 Metode asuhan keperawatan professional (MAKP) 

mendorong kelangsungan perawatan pasien, yaitu perawat 

yang sama merawat pasien dari satu hari ke hari 

berikutnya  

    

6 Filosofi keperawatan meliputi perawatan pada lingkungan 

pasien 

    

7 Rencana asuhan keperawatan ditulis sesuai dengan 

perkembangan kondisi pasien terbaru  

    

8 Standar asuhan keperawatan yang tinggi merupakan 

harapan pimpinan 

    

9 Terdapat program pendidikan berkelanjutan untuk perawat     

10 Bekerja dengan perawat yang kompeten secara klinis     
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Lampiran 13. Kuisioner  pengembangan karir 

 

Kuisioner pengembangan karir dengan Career growth scale for nurses 

dikembangkan oleh  (Liu et al., 2015) 

 
Petunjuk Pengisian  

1. Baca dan pahami terlebih dahulu setiap pernyataan tersebut sebelum menjawab. 

Tidak ada jawaban benar maupun salah. 

2. Berilah tanda (√) pada pilihan jawaban yang sesuai dengan kondisi Anda 
Ket:  1: Sangat tidak setuju (STS)  2: Tidak setuju (TS) 

  3: Netral (NT)   4: Setuju  (ST) 

5: Sangat setuju (SS) 

 

No Pernyataan 

Skor 

1 

(STS) 

2 

(TS) 

3 

(NT) 

4 

(ST) 

5 

(STS

) 

Tujuan karir 

1 Pekerjaan saat ini membuat saya lebih dekat dengan 

tujuan karir saya 

     

2 Pekerjaan saat ini membuat saya lebih dekat dengan 

karir yang ideal 

     

3 Pekerjaan saat ini membawa saya untuk mencapai 

tujuan karir saya 

     

4 Pekerjaan saat ini memberi saya kesempatan untuk 

mengembangkan diri saya dengan baik 

     

Kapasitas karir 

5 Pekerjaan saat ini memudahkan saya untuk 

mempelajari keterampilan kerja baru 

     

6 Pekerjaan saat ini memudahkan saya untuk 

mempelajari pengetahuan baru  

     

7 Pekerjaan saat ini memudahkan saya untuk 

mengumpulkan banyak pengalaman 

     

8 Saya merasa karir saya meningkat dan membaik      

Kesempatan berkarir 

9 Di unit kerja saat ini, posisi saya membaik lebih 

cepat 

     

10 Di unit kerja saat ini, posisi saya cenderung 

bergerak ke atas 

     

11 Pada unit kerja saat ini, posisi saya lebih ideal 

daripada unit sebelumnya 

     

12 Dibandingkan dengan rekan kerja saya, posisi saya 

membaik lebih cepat 

     

13 Gaji saya meningkat lebih cepat       
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Lampiran 14. Kuisioner Gaji 

 

Kuisioner Gaji berdasarkan Kuisioner kepuasan kerja perawat 

Aplikasi teori kebutuhan Maslow (Nursalam, 2002) 

 
Petunjuk Pengisian  

1. Baca dan pahami terlebih dahulu setiap pernyataan tersebut sebelum menjawab. 

Tidak ada jawaban benar maupun salah.  

2. Berilah tanda (√) pada pilihan jawaban yang sesuai dengan kondisi Anda 

Ket:  1: Sangat tidak puas (STP)  2: Tidak puas (TP) 

  3: Cukup Puas (CP)  4: Puas  (PS)  

5: Sangat Puas (SP) 

 

No Pernyataan 

Skor 

1 

(STP) 

2 

(TP) 

3 

(CP) 

4 

(PS) 

5 

(SP) 

1 Jumlah gaji yang diterima dibandingkan pekerjaan 

yang anda lakukan 

     

2 Sistem penggajian yang dilakukan rumah sakit      

3 Jumlah gaji yang diterima dibandingkan pendidikan 

Anda 

     

4 Pemberian insentif tambahan atas suatu prestasi atau 

kerja ekstra (lembur) 
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Lampiran 15. Kuisioner Foci of commitment dan model tiga komponen 

 

KUISIONER FOCI OF COMMITMENT DAN THREE COMPONENT  

MODEL 

Dikembangkan dari kuisioner TCM Meyer (2004) 
 

Petunjuk Pengisian  

1. Baca dan pahami terlebih dahulu setiap pernyataan tersebut sebelum menjawab 

Berilah tanda (√) pada pilihan jawaban yang sesuai dengan kondisi Anda 

Ket:  1: Sangat tidak setuju (STS)  2: Tidak setuju (TS) 

  3: Netral (NT)   4: Setuju  (ST)  

5: Sangat setuju (SS) 

 
No Pernyataan Skor 

1 

(STS) 

2 

(TS) 

3 

(NT) 

4 

(ST) 

5 

(SS) 

Komitmen pada organisasi 

Komitmen Afektif Pada Rumah Sakit 

1 Saya sangat senang menghabiskan karir saya di RS 

ini. 

     

2 Masalah di RS ini adalah masalah saya      

3 Rumah sakit ini memiliki makna pribadi bagi diri 

saya 

     

Komitmen berkelanjutan pada rumah sakit 

1 Saya tetap bekerja di RS ini karena saya butuh      

2 Saya merasa berat hati meninggalkan RS ini      

3 Saya akan memiliki banyak masalah ketika saya 

keluar (resign) dari RS ini  

     

4 Saya akan sulit mencari pekerjaan jika saya keluar 

dari RS ini 

     

Komitmen normatif pada organisasi 

1 Saya tidak dibenarkan untuk meninggalkan RS ini, 

meskipun itu menguntungkan saya 

     

2 Saya merasa sangat bersalah jika saya meninggalkan 

RS ini  

     

3 Rumah sakit ini pantas mendapat loyalitas saya      

4 Saya tidak meninggalkan RS ini karena saya merasa 

berutang dengan orang-orang di dalamnya 

     

5 Saya mempunyai banyak hutang (jasa) dengan RS ini      

Komitmen pada Supervisor 

Komitmen afektif pada koordinator ruangan 

1 Saya sangat senang menghabiskan karir saya untuk 

bekerjasama dengan koordinator ruangan saya 

     

2 Masalah koordinator ruangan saya adalah masalah 

saya 

     

3 Koordinator ruangan saya memiliki makna pribadi 

bagi saya 
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Komitmen berkelanjutan pada koordinator ruangan 

1 Saya tetap bekerjasama dengan koordinator ruangan 

karena saya butuh 

     

2 Saya merasa berat hati meninggalkan koordinator 
ruangan saya 

     

3 Saya akan memiliki banyak masalah ketika saya tidak 

bekerja dengan  koordinator ruangan saya  

     

4 Saya sulit menemukan koordinator ruangan seperti 

beliau jika saya meninggalkannya 

     

Komitmen normatif pada koordinator ruangan 

1 Saya tidak dibenarkan untuk meninggalkan 

koordinator ruangan saya, meskipun itu 

menguntungkan saya 

     

2 Saya merasa sangat bersalah jika saya meninggalkan 

koordinator ruangan saya  

     

3 Koordinator ruangan saya pantas mendapat loyalitas 

saya 

     

4 Saya tidak akan meninggalkan koordinator ruangan 

saya karena saya merasa berutang dengan beliau 

     

5 Saya mempunyai banyak hutang (jasa) dengan 

koordinator ruangan  

     

Komitmen pada kelompok perawat 

Komitmen afektif pada kelompok perawat 

1 Saya sangat senang menghabiskan karir saya untuk 

bekerja dengan perawat di ruangan ini 

     

2 Masalah perawat di ruangan ini  adalah masalah saya      

3 Perawat  di ruangan ini memiliki makna pribadi bagi 

diri saya 

     

Komitmen berkelanjutan pada kelompok perawat 

1 Saya tetap bekerjasama dengan perawat  di ruangan 

ini karena saya butuh 

     

2 Saya merasa sangat berat hati meninggalkan perawat 

ruangan ini 

     

3 Saya akan memiliki banyak masalah apabila tidak 

bekerja dengan perawat  di ruangan ini 

     

4 Saya sulit menemukan teman perawat yang seperti 

perawat di ruangan ini jika saya meninggalkan 

mereka 

     

Komitmen normatif pada kelompok perawat 

1 Saya tidak dibenarkan untuk meninggalkan perawat  

di ruangan ini, meskipun itu menguntungkan saya 

     

2 Saya merasa sangat bersalah jika saya meninggalkan 

perawat  di ruangan ini 

     

3 Perawat  di ruangan ini pantas mendapat loyalitas 

saya 

     

4 Saya tidak akan meninggalkan perawat  di ruangan ini 

karena saya merasa berutang dengan mereka 

     

5 Saya mempunyai banyak hutang (jasa/) dengan      
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perawat  di ruangan ini 

Komitmen pada pekerjaan 

Komitmen afekif pada pekerjaan 

1 Saya sangat senang menghabiskan karir saya untuk 

melakukan pekerjaan (sebagai perawat) ini 

     

2 Masalah pekerjaan  adalah masalah saya      

3 Pekerjaan  ini sangat bermakna bagi diri       

Komitmen berkelanjutan pada pekerjaan 

1 Saya tetap melakukan pekerjaan ini karena saya butuh      

2 Saya merasa berat untuk meninggalkan pekerjaan ini      

3 Saya akan memiliki banyak masalah ketika saya 

meninggalkan pekerjaan ini 

     

4 Saya akan sulitmendapatkan pekerjaan yang lain 

apabila saya meninggalkan pekerjaan ini 

     

Komitmen normatif pada pekerjaan      

1 Saya tidak dibenarkan meninggalkan pekerjaan saya 

sekarang,meskipun itu menguntungkan saya 

     

2 Saya merasa sangat bersalah jika saya meninggalkan 

pekerjaan saya  

     

3 Saya pantas memberikan loyalitas pada pekerjaan ini      

4 Saya tidak akan meninggalkan pekerjaan saya 

sekarang karena saya merasa pekerjaan ini sangat 

bermanfaat bagi saya 

     

5 Saya mendapatkan  banyak keuntungan dari 

pekerjaan ini 
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Lampiran 16. Kuisioner turnover intention 

Kuisioner Turnover intention yang dikembangkan oleh peneliti berdasarkan 

konsep Mobley (1978)  

 
Petunjuk Pengisian  

1. Baca dan pahami terlebih dahulu setiap pernyataan tersebut sebelum menjawab. 

Tidak ada jawaban benar maupun salah.  

2. Berilah tanda (√) pada pilihan jawaban yang sesuai dengan kondisi Anda 

Ket:  1: Sangat tidak setuju (STS)  2: Tidak setuju (TS) 

  3: Netral (NT)   4: Setuju  (ST)  

5: Sangat setuju (SS) 

 

No Pernyataan 

Skor 

1 

(STS) 

2 

(TS) 

3 

(NT) 

4 

(ST) 

5 

(SS) 

Berpikir untuk keluar 

1 Saya merasa tidak puas dengan pekerjaan saat ini      

2 Pekerjaan saat ini belum memenuhi kebutuhan saya      

Niat untuk mencari pekerjaan lain 

3 Saya akan mencari informasi terkait pekerjaan yang 

sesuai dengan keinginan saya 

     

4 Saya akan mempertimbangkan pekerjaan lain 

dengan kompensasi yang lebih tinggi daripada 

pekerjaan sekarang 

     

Niat untuk keluar 

6 Saya akan keluar dari rumah sakit ini dalam waktu 

yang tidak lama 

     

7 Saya bermalas-malasan dalam bekerja karena sudah 

tidak sepaham dengan tujuan rumah sakit ini 
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Lampiran 17. Self Assesment teamwork 

Atribut Deskripsi Nilai 1-10 

Komitmen 

untuk 

keberhasilan 

tim dan tujuan 

bersama 

1. Saya memahami visi dan misi Rumah Sakit Islam 

Jemursari Surabaya 

2. Saya diberi penghargaan, pengakuan, dan motivasi oleh 

rekan kerja (perawat) 

3. Saya memiliki komitmen pada tim yang kuat untuk 

menyelesaikan pekerjaan  

4. Saya merasa puas dengan pekerjaan tim 

5. Saya menjadikan atmosfir tim yang informal, santai, 

nyaman dan tidak menghakimi  

 

Ketergantungan 

antar perawat 

1. Saya dan perawat lain saling membantu menyelesaikan 

pekerjaan 

2. Saya diajarkan beberapa keterampilan oleh perawat lain  

3. Saya dapat bekerja lebih baik setelah bekerja dalam tim  

 

Kemampuan 

interpersonal 

Saya dan perawat lain saling mendukung, menghormati, dan 

menghargai satu sama lain 

 

Komunikasi 

terbuka dan 

memberikan 

umpan balik 

yang positif 

1. Saya menerima umpan balik (saran dan kritik) dari perawat 

lain selama bekerja dengan tidak merasa dipojokkan 

2. Saya dan perawat lain saling memberikan semangat pada 

tim 

3. Perawat di ruangan ini berkomunikasi dengan baik dengan 

saya (tidak pernah berkata kasar, marah, atau sindiran 

halus) 

4. Perawat di ruangan ini mendengarkan cerita saya dan 

memberikan solusi apabila terdapat suatu permsaalahan 

 

Komposisi  tim 

yang sesuai 

1. Saya diberikan tugas dan tanggung jawab yang jelas oleh 

ketua tim 

2. Saya diberikan tanggungjawab sesuai dengan kemampuan 

saya 

3. Katim mengevaluasi dan  memberikan saran untuk 

perbaikan kinerja saya 

 

Komitmen 

pada proses di 

dalam team, 

kepemimpinan, 

dan 

tanggungjawab 

1. Saya bertanggung jawab penuh atas bagian pekerjaan saya 

2. Saya dilibatkan dalam mengambil keputusan dalam tim 

3. Saya terbuka dengan pengembangan-pengembangan baru 

yang diterapkan pada tim saya 

4. Saya mengambil tindakan untuk memecahkan masalah 

tanpa menunggu arahan  

5. Tim kerja saya adalah tim yang efektif dalam bekerja  

6. Katim selalu mengevaluasi kinerja tim 
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Lampiran 18. Balasan email penggunaan kuisioner 

 

Kuisioner Manifest Need Questionnaire 

 

 

Kuisioner Job Descriptions 

 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGEMBANGAN MODEL KOMITMEN... NURUL HIKMATUL QOWI



 

 

185 

 

Kuisioner  Komitmen 

 

 

 

Kuisioner Nursing stress scale 
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Lampiran 19. SAK Focus group discussion 

 

SATUAN ACARA KEGIATAN (SAK) 

FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) 

 

Pokok bahasan : Focus group discussion  (FGD) komitmen perawat   

       sebagai upaya penurunan turnover intention 

Sasaran  : Kabid keperawatan, kepala bidang pelayanan     

       keperawatan, kepala ruangan, perawat 

Tempat : Ruang Komkordik RSI Jemursari Surabaya 

Hari/ tanggal : 

Waktu : 60 menit 

 

1. Tujuan 

1) Tujuan Instruksional Umum (TIU) 

Setelah melaksanakan FGD didapatkan solusi sebagai dasar menyusun 

rekomendasi untuk menurunkan  turnover intention melalui pembentukan 

komitmen perawat 

2) Tujuan Instruksional Khusus (TIK) 

a. Setelah mengikuti kegiatan FGD, Kabid keperawatan, kepala bidang 

pelayanan keperawatan, kepala ruangan, perawat dapat: 

b. Menjelaskan faktor individu, pekerjaan, pengalaman kerja, dan faktor 

organisasi yang mempengaruhi komitmen perawat 

c. Menguraikan isu strategi yang diangkat 

d. Memberikan solusi dalam menurunkan turnover intention 

2. Materi 

terlampir 

3. Metode 

Focus group discussion (FGD) 

4. Media 

Power point, LCD, dan handout 
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5. Kegiatan 

No Tahap dan 

Waktu 

Kegiatan dan fasilitator Kegiatan peserta 

1 Pembukaan 

5 menit 

Membuka kegiatan dengan 

mengucapkan salam 

Memperkenalkan diri dan 

menjelaskan tujuan pertemuan 

Menjelaskan mekanisme 

diskusi, dan membuat 

kesepakatan/ kontrak waktu 

Menjawab salam 

 

 

Mendengarkan, 

memperhatikan, 

bertanya 

Memperhatikan, 

meyetujui kontrak 

waktu yang disepakati 

 Diskusi 

50 menit 

Menyampaikan masalah yang 

dikemukakan 

Menanyakan dan klarifikasi 

tentang komitmen perawat 

selama ini 

Menanyakan dan klarifikasi 

kendala/ masalah dan solusi 

dalam membentuk komitmen 

perawat 

Memberikan reward atas 

kerjasama dari peserta 

Mendengarkan dan 

memperhatikan 

Menjawab dengan 

jujur dan penuh 

antusias 

Menjawab pertanyaan 

dengan jujur 

 

 

Mendengarkan 

3 Penutup  

5 menit 

Menyimpulkan hasil diskusi 

 

Mengucapkan terima kasih 

Mengucapkan salam penutup 

Mendengarkan dan 

menanggapi 

Mendengarkan, 

menjawab salam 

 

6. Evaluasi 

1) Evaluasi struktur 

a. Sasaran hadir sesuai dengan kontrak sebelumnya 

b. Media yang dibutuhkan sudah siap 

2) Evaluasi proses 

a. Sasaran antusisas dengan kegiatan yang dilakukan 

b. Peserta ikut berpartisipasi dalam kegiatan dengan mengajukan dan 

menjawab pertanyaaan dengan semangat 

c. Seluruh peserta mengikutikegiatan sampai selesai 
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3) Evaluasi hasil  

a. Sasaran dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan dalam 

diskusi oleh fasilitator 

b. Mendapatkan rekomendasi mengenai komitmen perawat sebagai 

upaya menurunkan turnover intention. 
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Lampiran 20. Panduan diskusi 

 

PANDUAN DISKUSI 

 

Topik : Focus group discussion (FGD) menetapkan rekomendasi model  

    komitmen perawat sebagi upaya menurunkan turnover intention  

      perawat 

Tempat : Ruang Komkordik RSI Jemursari Surabaya 

 

I. Pendahuluan 

Komitmen organisasi adalah tingkatan kesediaan individu untuk 

mempertahankan keanggotaannya karena kesesuaian dan ketertarikan mereka 

dengan tujuan dan nilai-nilai organisasi  (Kusumaputri, 2015). Sudut pandang 

tentang komitmen dewasa ini lebih fokus pada komitmen organisasi. Pada 

dasarnya, komitmen perawat sudah berkembang berdasarkan pola pikir 

individu kepada siapa mereka harus berkomitmen. Komitmen tersebut yaitu 

komitmen pada organisasi, kepala ruangan, kelompok kerja, dan komitmen 

pada pekerjaan. 

Karyawan memilih berkomitmen pada sebuah organisasi sebagai 

upaya atas imbalan tertentu yang dapat bersifat ekstrinsik (gaji), dan intrinsik 

(kepemilikan, kepuasan kerja) (Baruch and Winkelmann-Gleed, 2002). 

Komitmen pada supervisor menunjukkan karyawan yang mempercayai 

supervisor untuk membimbing mereka dan merupakan indikator keterbukaan 

karyawan terhadap supervisor (Emuwa, 2013), Komitmen terhadap kelompok 

kerja berpengaruh pada perilaku kerja dan pengalaman karena interaksi dengan 

kelompok kerja lebih sering terjadi dan individu lebih aktif di tempat kerja 

daripada organisasi pada kehidupan sehari-hari. Komitmen kerja yaitu 

komitmen terhadap suatu pekerjaan tertentu atau spesialisasi pekerjaan (Snape 

and Redman, 2003). 

Takase (2010) mendeskripsikan turnover intention sebagai proses 

yang multistage yang terdiri dari psikologis, kognitif, dan komponen perilaku. 
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Turnover intention diklaim sebagai respon psikologis yang negatif dari 

organisasi atau pekerjaan. Inti dari proses yang dimaksud yaitu keterlibatan 

komponen kognitif terhadap keputusan untuk meninggalkan pekerjaan, dan 

perilaku penarikan dari pekerjaan. Banyak faktor yang menyebabkan turnover 

intention perawat, salah satu diantaranya yaitu komitmen. Dengan adanya 

komitmen yang berpokus pada pola pikir individu, maka diharapkan organisasi 

dapat memberikan fasilitas ataupun kegiatan bagi perawat dapat membangun 

komitmen tersebut 

 

II. Tujuan diskusi 

Menetapkan rekomendasi model komitmen perawat sebagai upaya 

menurunkan turnover intention  

 

III. Langkah-langkah diskusi 

1. Menyampaikan masalah yang ditemukan 

2. Menanyakan komitmen perawat yang selama ini 

3. Menanyakan kendala/ masalah yang dihadapi dalam meningkatkan 

komitmen perawat 

4. Menanyakan komitmen perawat sebagai upaya menurunkan turnover 

intention 

 

IV. Daftar pertanyaan yang akan diajukan  

1. Faktor individu mempengaruhi  komitmen perawat 

Pertanyaan: 

Apa saja masalah yang anda ketahui terkait faktor individu (usia dan 

keinginan berprestasi) dalam komitmen perawat? 

Apa penyebab masalah tersebut? 

Apa solusi dari permasalahan tersebut? 

2. Faktor pekerjaan mempengaruhi  komitmen perawat 

Pertanyaan: 
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Apa saja masalah yang anda ketahui terkait faktor pekerjaan (identitas 

pekerjaan, interaksi opsional, dan timbal balik pekerjaan) dengan 

komitmen perawat? 

Apa penyebab masalah tersebut? 

Apa solusi dari permasalahan tersebut? 

3. Faktor pengalaman kerja mempengaruhi  komitmen perawat 

Pertanyaan: 

Apa saja masalah yang anda ketahui terkait faktor pengalaman kerja (sikap 

perawat, keterandalan organisasi, perasaan dipentingkan, dan realisasi 

harapan) dengan komitmen perawat? 

Apa penyebab masalah tersebut? 

Apa solusi dari permasalahan tersebut? 

4. Faktor organisasi mempengaruhi  komitmen perawat 

Pertanyaan: 

Apa saja masalah yang anda ketahui terkait faktor organisasi (beban kerja, 

stres, gaya manajemen, pemberdayaan, persepsi peran, pengembangan 

karir dan gaji) dengan komitmen perawat? 

Apa penyebab masalah tersebut? 

Apa solusi dari permasalahan tersebut? 

V. Evaluasi 

1. Evaluasi struktur  

Persiapan  sasaran dan persiapan peralatan 

2. Evaluasi proses 

Keaktifan peserta selama jalannya diskusi 

3. Evaluasi hasil 

Sasaran menjawab pertanyaan dan merumuskan serta menetapkan model 

komitmen perawat sebagai upaya penurunan turnover intention perawat. 
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Lampiran 21. Berita acara diskusi pakar dan hasil diskusi pakar 
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HASIL DISKUSI PAKAR 

 

Modul harus disusun berdasarkan model hasil penelitian tahap 1. 

Modul hasil model dan modul yang dihasilkan dari kajian teoritis sangat berbeda. 

Modul yang dihasilkan dari sebuah model disusun berdasarkan urutan faktor-

faktor yang paling dominan. Modul harus menjelaskan bagaimana cara 

mengurangi turnover intention dari faktor-faktor tersebut. Faktor yang paling 

dominan pada model ini dimulai dari faktor individu, organisasi, pekerjaan, 

komitmen perawat, dan pengalaman kerja. Modul ini harus menjelaskan bahwa 

berdasarkan model ini, untuk menurunkan turnover intention maka faktor individu 

harus intervensi terlebih dahulu. Setelah faktor individu, maka dilakukan 

intervensi untuk faktor organisasi yang berpengaruh, dan seterusnya sampai faktor 

terakhir, yairu pengalaman kerja. Setiap faktor dibahas berdasarkan subvariabel 

yang valid pada model 

Modul dibuat sedetil mungkin, sehingga perawat atau responden yang 

membaca modul bisa paham tanpa bertanya-tanya lagi. Setiap materi modul harus 

dilengkapi dengan materi, ringkasan, pertanyaan, dan daftar pustaka. Apabila ada 

instrument yang mendukung, maka boleh dimasukkan dalam modul.  

Pada pelaksaan penelitian tahap 2, modul ini adalah instrumen 

intervensi. Setiap peserta akan dibagikan modul dan belajar cara menurunkan 

turnover intention perawat dari modul tersebut. Peneliti dapat menjelaskan/ 

sosialisasi isi modul terlebih dahulu. Karena turnover intention adalah sebuah 

sikap, maka responden penelitian harus diukur kemampuan kognitifnya dalam 

memahami modul. Pretest dan posttest dilakukan untuk mengetahui perubahan 

aspek kognitif responden, meskipun hasil ini tidak dimasukkan dalam statistik 

hasil penelitian. Setelah terjadi perubahan aspek kognitif, maka diharapkan 

responden dapat berubah pada aspek afektifnya, yaitu turnover intention. 

Perubahan tersebut diukur dengan sebuah instrumen penelitian. 
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HASIL DISKUSI PAKAR 

 

Modul disusun sesuai dengan hasil pemodelan yang sudah didapatkan. 

Modulnya berisi materi turnover intention dan upaya pencegahannya dari faktor-

faktor yang berpengaruh. Pada setiap materi dijelaskan deskripsi, tujuan, sasaran, 

uraian materi, ringkasan, pertanyaan, dan daftar pustaka. Susunan model bisa 

dilihat di contoh modul-modul sebelumnya. Materi yang disajikan pada modul 

harus banyak, kurang lebih 3-4 lembar setiap materi. Apabila materi sedikit, maka 

penjelasan yang dibaca reponden pun sedikit, dan menyebabkan mereka kurang 

memahami isi dari modul ini. Apabila ada bagan, gambar yang mendukung dapat 

dimasukkan pada modul 

Penelitian tahap 2 yang diintervensi perawat saja karena intervensi 

yang melibatkan organisasi akan terlalu luas dan sulit. Intervensi berupa 

bagaimana membangun teamwork pada sesama perawat (komitmen pada 

kelompok kerja).  
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