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BAB III 

METODOLOGI PENELITAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan kuantitatif. 

Pendekatan tersebut digunakan karena data diolah dengan menggunakan data angka 

sebagai alat menganalisis apa yang ingin diketahui. Menurut Sugiyono (2013), 

metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode yang digunakan untuk 

meneliti populasi dan sample tertentu, pengambilan sampel pada umumnya dilakukan 

secara random, pengumpulan data  dengan instrument penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang dirumuskan. Penelitian 

kuantitatif lebih mementingkan adanya variabel-variabel sebagai objek penelitian. 

Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan metode kuesioner yang 

dibagikan kepada pegawai di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sleman. 

3.2 Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Pertanahan Negara Kabupaten 

Sleman, beralamat di Dr. Rjimin, Sucen, Triharjo, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, 

Daerah Istimewa Yogyakarta. 

3.2.1 Profil Organisasi 

 Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau yang dulunya dikenal 

dengan sebutan Kantor Agraria ini adalah lembaga pemerintah non 

kementerian di Indonesia yang mempunyai bertugas bidang 
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pertanahan. Struktur organisasi Badan Pertanahan Nasional dibagi 

berdasarkan wilayah menjadi (1) Kantor Pusat di tingkat Nasional, (2) 

Kantor Wilayah di tingkat Provinsi, dan (3) Kantor Kota di tingkat 

kabupaten. Badan Pertanahan Kabupaten Sleman termasuk dalam 

kategori yang ketiga yaitu kantor ditingkat kabupaten. Kantor Badan 

Pertanahan Kabupaten Sleman dibangun tahun 1996, merupakan 

bangunan gedung berlantai dua terletak di Jalan Dr. Radjimin Sucen 

Triharjo Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.  

 Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman stuktur organisasinya 

terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha; Seksi Insfrastuktur, Seksi 

Hubungan Hukum Pertanahan, Seksi Penataan Pertanahan, Seksi 

Pengadaan Tanah, Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian 

Pertanahan (SPMPP). 

3.2.2 Visi dan Misi 

 Visi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman adalah “Kantor 

Pertanggan yang modern, handal, terdepan dalam pelayanan”. Adapun 

misi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman adalah sebagai 

berikut: 

a. Meningkatkan kinerja dan profesionalisme pegawai 

b. Berkomitmen dalam memberikan pelayanan prima 
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c. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat yang lebih 

responsive, ekomodatif dan trasnparan untuk membangun 

kepercayaan masyarakat kepada Kantor Pertanahan 

d. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

optimalisasi manajeme, informasi dan pelayanan 

e. Menyelesaikan masalah berazaskan keadilan, kemanfaatan dan 

kepastian hukum 

3.2.3  Tugas Pokok dan Fungsi  

 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang telah dimaksud, 

Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sleman mempunya tugas pokok 

dan fungsi berikut: 

a. Penyusunan rencana, program dan penganggaran dalam rangka 

pelaksanaan tugas pertanahan 

b. Pelayanan, prijinan dan rekomendari dibidang pertanahan 

c. Pelaksananaan survey, pengukuran dan pemetaan dasar, 

pengukuran dan pemetaan bidang, pembukuan tanah, pemetaan 

tematik dan survey potensi tanah 

d. Pelaksanaan penatagunaan tanah, landreform, konsolidasi 

tanah dan penataan pertanhaan wilayah pesisir, pulau-pulau 

kecil, perbatasan dan wilayah tertentu 
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e. Pengusulan dan pelaksanaan penetapan hak tanah, pendaftaran 

hak tanah, pemeliharaan dan pertanahan dan administrasi tanah 

asset pemerintah 

f. Pelaksanaan, pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah 

negara, tanah terlantar dan tanah kritis, peningkatan pertisipasi 

dan pemberdayaan masyarakat 

g. Penanganan konflik, sengketa dan perkara pertanahan 

h. Pengkoordinasian pemangku kepentingan pengguna tanah 

i. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan 

Nasional (SIMTANAS) 

j. Pemberian penerangan dan informasi pertanahan kepada 

masyarakat, pemerintah dan swasta 

k. Pengkoordinasian penelitian dan pengembangan 

l. Pengkoordinasian pengembangan sumber daya manusia 

pertanahan  

m. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, sarana 

dan prasarana, perundang-undangan serta pelayanan 

pertanahan  

3.3 Definisi Operasi Variabel 

 Menurut Sekaran dan Bougie (2013) Variabel adalah apapun yang dapat 

membedakan atau membawa variasi pada nilai. Nilai bisa berbeda diberbagai waktu 

bahkan untuk objek atau orang yang sama, atau pada waktu yang sama untuk orang 
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atau objek yang berbeda. Adapun variabel yang digunakan oleh peneliti adalah 

sebagai berikut: 

3.3.1  Variabel Independen (X) 

  Sekaran dan Bougie (2013) mendefinisikan variabel 

independent sebagai berikut: 

  “independent variabel is one that influences the dependent 

variable in either a postitive or negative way. That’s, when the 

independent variable is present, the dependent variable is also present 

and with each unit of increase in the  independent variable, there is 

increase   or decrease in the dependent variable”  

  Adapun variabel Independen yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1 Iklim Etika 

 Iklim Etika dapat dikatakan sebagai persepsi bersama anggota 

dari suatu organisasi tentang bagaimana perilaku etis yang benar dan 

perilaku yang menyimpang dari moral dan nilai yang telah dianut, juga  

bagaimana isu-isu tentang etika harus ditangani. Parameter yang 

digunakan untuk mengukur iklim etika mengacu pada jurnal yang 

berjudul “Ethical work climate, employee commitment and proactive 

customer service performance: Test of the mediating effects of 

organizational politics” yang ditulis oleh Lau, et al pada tahun 2017 
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menggunakan teori Victor and Cullen (1988) dengan menggunakan 4 

dimensi dan 10 item sebagai berikut: 

a. Caring 

1. Pertimbangan utama organisasi adalah yang terbaik bagi semua 

orang ditempat kerja secara keseluruhan 

2. Apa yang terbaik untuk semua orang ditempat kerja adalah 

pertimbangan utama organisasi 

3. Perhatian utama organisasi adalah selalu yang terbaik untuk 

orang lain 

b. Independence 

1. Ditempat kerja, orang diharapkan untuk mengikuti keyakinan 

pribadi dan moral mereka masing-masing 

2. Ditempat kerja, setiap orang dibimbing oleh etika pribadi 

masing-masing 

3. Setiap orang di tempat kerja memutuskan sendiri mana yang 

benar dan yang salah 

c. Law and Code 

1. Di organisasi ini, hukum dan kode etik mereka menjadi 

pertimbangan utama 

2. Setiap orang diharapkan untuk mematuhi hukum dan standar 

professional diatas pertimbangan lainnya 

d. Rules  



79 
 

 

1. Orang sukses didalam organisasi mengikuti aturan organisasi 

2. Setiap orang ditempat kerja mematuhi kebijakan organisasi 

2 Komitmen Organisasional 

 Mathis dan Jackson (2006) mengemukakan bahwa komitmen 

organisasi adalah sebagai berikut: 

 “The degree to which employees believe in and accept 

 organizational goals and desire to remain with the 

 organization” 

 Parameter yang digunakan untuk mengukur komitmen 

organisasional mengacu pada jurnal yang berjudul “Job satisfaction 

and organizational commitment: An empirical investigation among 

ICT-SMEs” yang ditulis oleh Valaei dan Rezaei pada tahun 2016 

menggunakan teori Meyer dan Allen (1990) dengan menggunakan 3 

dimensi dan 20 item sebagai berikut: 

a. Komitmen Afektif (affective commitment) 

1. Saya merasa senang menjadi anggota organisasi ini 

2. Saya senang berdiskusi tentang organisasi saya dengan orang-

orang  

3. Saya merasa masalah organisasi ini juga menjadi masalah 

pribadi 

4. saya bisa dengan mudah menjadi terikat pada organisasi lain 

seperti saya terikat dengan organisasi ini 
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5. saya merasa bukan bagian dari keluarga di dalam organisasi ini 

6. saya tidak merasa terikat secara emosional dengan organisasi 

ini 

7. organisasi ini memiliki banyak arti pribadi bagi saya 

8. saya tidak merasakan rasa memiliki yang kuat terhadap 

organisasi ini 

b. Komitmen Berkelanjutan (continuance commitment) 

1. Saya khawatir kehilangan investasi yang telah saya berikan 

untuk organisasi ini 

2. Jika saya bukan anggota organisasi ini, saya akan merasa sedih 

karena hidup saya akan terganggu 

3. Saya setia pada organisasi ini karena saya telah berinvestasi 

banyak di dalamnya, secara emosional, sosial, dan ekonomi 

4. Saya sering merasa cemas dengan apa yang telah saya 

korbankan di organisasi ini 

5. Kadang-kadang saya khawatir tentang apa yang mungkin 

terjadi pada organisasi ini dan saya tidak lagi menjadi anggota 

6. Saya berdedikasi untuk organisasi ini karena apa yang telah 

saya korbankan untuk organisasi ini 

c. Komitmen normatif (normative commitment) 

1. Saya merasa berhutang kepada organisasi karena apa yang 

telah mereka berikan untuk saya 
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2. Organisasi ini layak mendapatkan loyalitas saya karena 

perlakuannya terhadap saya 

3. Saya merasa akan mengecewakan rekan kerja saya jika saya 

tidak lagi menjadi anggota organisasi ini 

4. Saya setia pada organisasi ini karena sebagian besar nilai saya 

sesuai dengan nilai organisasi 

5. Organisasi ini memiliki misi yang saya percayai dan saya 

berkomitmen kepada misi tersebut 

6. Saya merasa “benar secara moral” untuk mendedikasikan diri 

saya pada organisasi ini  

3.3.2  Variabel Mediasi (Z) 

  Sekaran dan Bougie (2013) mendefinisikan variabel mediasi 

sebagai berikut: 

  “a mediating variabel is one that surfaces between the time the 

 independent variables start operating to influence the dependent 

variable and the time their impact is felt on it” 

  Adapun variabel mediasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1 Kepuasan Kerja 

 Mathis dan Jackson (2006) mengemukakan bahwa kepuasan 

kerja adalah sebagai berikut: 
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 “A positive emotional state resulting from evaluating one’s job 

 experiences” 

 Parameter yang digunakan untuk mengukur kepuasan kerja 

mengacu pada jurnal yang berjudul “Personality traits and 

simultaneous reciprocal influences between job performance and job 

satisfaction” yang ditulis oleh Yang dan Hwang pada tahun 2014 

menggunakan teori dari Porter dan Lawyer (1968) yang terdiri dari 2 

dimensi dan 6 item sebagai berikut: 

1 Intrinsic satisfaction (Kepuasan Intrinsik)  

a. Pekerjaan saya menantang 

b. Kemampuan saya sesuai dengan pekerja an saya 

c. Saya dapat mengembangkan potensi saya dalam pekerjaan 

saya 

2 Extrinsic satisfaction (Kepuasan Ekstrinsik) 

a. Organisasi saya menawarkan jalur promosi yang adil 

b. Organisasi saya memberikan tunjangan yang baik 

c. Organisasi saya secara aktif berupaya memperbaiki kondisi 

kerja 

3.3.3  Variabel Dependen (Y) 

  Sekaran dan Bougie (2013) mendefinisikan variabel dependen 

sebagai berikut: 
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  “The dependent variable is the variable of primary interest to  

the researcher. The researcher’s goal is to understand and describe the 

dependent variable, or  explain its variability, or predict it”  

  Adapun variabel dependen yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Kinerja Karyawan 

 Kinerja seorang karyawan pada dasarnya cenderung dilihat dan 

dinilai sebagai hasil yang diperoleh dari suatu proses pekerjaan yang 

berhasil diselesaikan dan pengukurannya dilakukan dalam kurun 

waktu yang telah ditentukan. 

 Parameter yang digunakan untuk mengukur kinerja karyawan 

mengacu pada jurnal yang berjudul “Job Satisfaction and Job 

Performance in the Media Insdustry: A Synergistic Application of 

Partial Least Squares Path Modelling” yang ditulis oleh Valaei dan 

Jiroudi pada tahun 2016 menggunakan instrument yang dikembangkan 

oleh Tsui, et al (1997) dengan 8 item sebagai berikut: 

1. Standar kualitas kerja saya lebih tinggi daripada standar formal 

untuk pekerjaan ini 

2. Pekerjaan saya memenuhi harapan manajer saya 

3. Saya berusaha untuk meningkatkan kualitas kerja saya dari yang 

dibutuhkan 

4. Saya berharap dipromosikan lebih cepat dari rata-rata 
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5. Saya jauh lebih berpengetahuan daripada orang lain yang bekerja 

di bidang saya 

6. Saya menemukan kesenangan dalam pekerjaan saya, dan saya 

cukup puas 

7. Saya menyukai pekerjaan saya lebih dari pekerja biasa 

8. Saya berniat untuk tetap pada profesi saya 

3.4 Populasi dan Sample  

3.4.1  Populasi 

 Populasi adalah hal yang tidak lepas dari penelitian kuantitatif 

sebagai dasar dalam pengambilan sample untuk penelitian yang akan 

dilakukan. Sekaran (2006) mengemukakan bahwa populasi mengacu 

pada keseluruhan kelompok orang, kejadian atau hal minat yang ingin 

peneliti teliti. Pada penelitian ini, populasi keseluruhan berjumlah 179 

orang yang bekerja di Kantor Badan Pertanahan Kaupaten Sleman 

DIY. 

3.4.2  Sampel  

  Sekaran (2006) mengungkapkan bahwa sampel adalah 

sebagian dari  populasi. Sampel juga dapat diartikan atas sejumlah 

anggota yang dipilih dari populasi, sehingga tidak semua elemen 

populasi akan membentuk sampel. Metode pengambilan sampel dalam 

penelitian ini dilakukan dengan metode proportionate Stratified 

Random Sampling. Teknik ini digunakan apabila populasi anggota 
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tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Adapun besarnya 

sampel pada penelitian ini adalah 100 orang. Hal ini sudah bisa 

memenuhi syarat teknik Stratified Random Sampling penulisan survei. 

Tabel 3.1 

Populasi dan Sampel Penelitian 

Keterangan Populasi Teknik Hasil Sampel 

Kepala Kantor 1 (1/179) X 100 0,558 1 

Kepala Sub Bagian 1 (1/179) X 100 0,558 1 

Kepala Urusan 3 (3/179) X 100 1,675 2 

Kepala Seksi 5 (5/179) X 100 2,793 3 

Kepala Sub Seksi 11 (11/179) X 100 6,145 6 

Staff 94 (94/179) X 100 52,513 53 

Honorer 30 (30/179) X 100 16,759 17 

Keamanan 5 (5/179) X 100 2,793 3 

Asisten Surveyor 24 (24/179) X 100 13,407 14 

Total 179   100 

 

3.5 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

 Pada proses pengumpulan data penelitian, data diperoleh dari sumber primer 

dan sumber sekunder. Kedua jenis data tersebut akan dijelaskan sebagai berikut: 

3.5.1 Jenis Data 

1. Data primer 

 Menurut Uma Sekaran (2011) data primer adalah data 

yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan 

pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat 

untuk tujuan spesifik studi. Sumber data primer bisa berupa 

responden individu, kelompok fokus dan internet juga bisa 
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menjadi sumber data primer apabila kuesioner disebarkan 

melalui internet. 

 Pada penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan adalah 

data primer, yaitu dengan menyebarkan kuesioner kepada 

pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, yang 

berkaitan dengan persepsi responden mengenai iklim etika, 

komitmen, kepuasan kerja dan kinerja. 

2. Data sekunder 

 Uma Sekaran (2011) mengemukakan bahwa data 

sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang 

dikumpulkan dari sumber yang telah ada. sumber sekunder 

dapat juga diartikan sebagai sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat 

orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder dapat 

berupa catatan atau dokumentasi organisasi, publikasi 

pemerintah, analisis industri oleh media, situs web, internet 

dan lain sebagainya.  

3.5.2 Teknik Pengumpulan Data 

 Pada penelitian ini, teknik yang digunakan dalam pengumpulan 

data adalah dengan menggunakan kuesioner. Menurut Sekaran (2006) 

kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan 

sebelumnya yang akan responden jawab, biasanya dalam alternative 
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yang didefiniskan dengan jelas. Kuesioner tersebut dapat diberikan 

secara pribadi, disuratkan melalui responden maupun disebarkan 

secara elektronik. 

 Dalam penelitian ini kuesioner akan diberikan secara pribadi 

kepada pegawai yang diminta untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan 

yang ada didalam kuesioner. Jawaban yang disediakan dalam setiap 

pertanyaan atau pernyataan ini menggunakan saka likert. Sekaran 

(2006) mengemukakan bahwa skala likert didesain untuk menelaah 

seberapa kuat subjek menyetujui pernyataan yang ada didalam 

kueisoner pada skala likert dengan titik poin yaitu sangat tidak setuju, 

tidak setuju, netral, setuju dan yang terakhir adalah sangat setuju. 

Bobot yang digunakan disetiap pernyataan adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 3.2 Rekapitulasi Skala Likert untuk Variabel Penelitian 

Jawaban Nilai 

Sangat setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Netral/tidak berpendapat (N) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat tidak setuju (STS) 1 

 

3.6 Uji Instrumen Penelitian 

        3.6.1 Uji Reliabilitas 
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 Sekaran dan Bougie (2013) menyatakan bahwa reliabilitas 

adalah sebagai berikut: 

 “the reliability of a measure indicates the extent to which it is 

without bias  (error free) and hence encures consistent measurement 

across time and across the various items in the instrument” 

 Sugiyono (2015) menyatakan bahwa instrument yang reliabel 

adalah instrument yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur 

objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Menurut 

Ghozali 2013, pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan dua 

cara, yaitu sebagai berikut: 

1. Repeated Measure atau pengukuran ulang 

Pada pengukuran ulang seseorang akan diberi pertanyaan yang 

sama namun pada waktu yang berbeda, kemudian dilihat 

apakah orang tersebut konsisten atau tidak dengan jawabannya. 

2. One Shot atau pengkuran sekali saja 

Pengukuran ini hanya dilakukan sekali dan kemudian hasilnya 

akan dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur 

korelasi antar jawaban pertanyaan. 

 Pada penelitian ini, pengukuran dilakukan dengan cara one 

shot atau pengkuran sekali saja dengan signifikansi yang digunakan 

lebih besar dari 0,60. Uji reliabilitas dari masing-masing faktor 
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dilakukan dengan menggunakan uji Alpha-Cronbach. Suatu variabel 

dikatakan reliabel jika nilai Cronbach alpha > 0,60.  

3.6.2 Uji Validitas 

  Ghozali (2013) mengatakan bahwa uji validitas digunakan 

untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner 

dikatakan valid berarti menunjukan alat ukur yang dipergunakan untuk 

mendapat data tersebut valid sehingga dapat untuk mengukur apa yang 

seharusnya diukur.  

  Uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Korelasi 

Pearson Product Moment. Pada uji ini, setiap item diuji relasinya 

dengan skor total variabel yang dimaksud. Apabila hasil dari taraf 

signifikansi kurang dari 0,05 maka butir pertanyaan yang diuji 

dinyatakan valid. 

 

3.7 Metode dan Analisis Data 

 Menurut Sugiyono (2014) analisis data dalam dalam penelitian kuantitatif 

adalah suatu proses yang dilakukan setelah peneliti menerima keseluruhan data dari 

responden maupun sumber data yang lainnya. Kegiatan yang dilakukan dalam 

analisis data yaitu dimulai dengan pengelompokan data yang didasarkan pada 

variabel dan jenis responden, kemudian menyajikan data dari setiap variabel yang 

akan diteliti, setelah itu melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, 

dan selanjutnya adalah melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang 
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diajukan. Jika penelitian yang dilakukan tidak menggunakan hipotesis, maka langkah 

terakhir tidak perlu dilakukan.  

3.7.1 Analisis Deskriptif 

  Menurut Sugiyono (2014) statistik deskriptif merupakan 

statistik yang digunakan dalam menganalisis data yang digunakan 

dideskripsikan atau juga menggambarkan data yang telah dikumpulkan 

tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku baik untuk umum 

maupun generalisasi. 

3.7.2 Analisis Stuctural Equation Model (SEM) 

  Penelitian ini dianalisa menggunakan Stuctural Equation 

Model (SEM), dengan menggunakan software PLS (Partial Least 

Square). Menurut Ghozali (2008), SEM merupakan gabungan dari 

model persamaan berganda yang dikembangkan dari prinsip ekonometri 

dan digabungkan dengan prinsip pengaturan dari psikologi dan 

sosiologi. Menurut Abdillah dan Jogianto (2015) SEM terdiri dari dua 

bagian, yaitu validasi model pengukuran dan pengujian model stuktural.  

3.7.3  Partial Least Square (PLS) 

  Menurut Abdillah dan Jogiyanto (2015) analisis partial least 

square atau PLS adalah teknik statistika multivariate yang melakukan 

pembandingan santara variabel dependen berganda dan variabel 

independen berganda. PLS merupakan salah satu metode statistika SEM 

yang didesain untuk menyelesaikan regresi berganda ketika terjadi 
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permasalahan yang spesifik pada suatu data, seperti ukuran sampel 

penelitian yang kecil dan hilangnya data dan multiolonieritas. Tujuan 

dari PLS adalah memprediksi pengaruh variabel X terhadap Y dan 

menjelaskan hubungan teoritis diantara kedua variabel.   

  Pada analisis PLS biasanya terdapat dua sub model, yang 

pertama yaitu model pengukuran  atau bisa disebut outer model yang 

digunakan untuk uji validitas dan uji reabilitas sedang yang kedua yaitu 

model stutural atau bisa disebut inner model yang digunakan untuk uji 

kausalitas atau pengujian hipotesis untuk uji model prediksi.  

3.7.4  Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model) 

  Menurut abdillah dan Jogiyanto (2015) outer model atau model 

pengukuran menggambarkan hubungan antara blok indikator dengan 

variabel latennya. Menurut Cooper et al, 2006 (dalam Abdillah dan 

Jogiyanto 2016) uji validitas digunakan agar dapat mengetahui 

kemampuan dari instrument penelitian, hal tersebut dimaksudkan agar 

peneliti dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Berikut ini 

merupakan penjelasan lebih lanjut mengenai outer model : 

a. Convergent Validity  

 Hartono (2008) mengemukakan bahwa Validitas 

konvergen memiliki hubungan dengan prinsip pengukuran dari 

suatu konstruk yang seharusnya memiliki korelasi yang tinggi. 

Validitas konvergen ini dapat terjadi jika memperoleh skor dari 



92 
 

 

dua instrument yang berbeda dengan mengukur konstruk yang 

sama yang berkorelasi tinggi.  Convergent validity diukur 

menggunakan parameter outer loading dan AVE (average 

variance extracted). Ghozali & Latan (2015) mengatakan 

bahwa ukuran refleksi individual dikatakan berkorelasi jika 

nilai lebih dari 0,7 dengan konstruk yang ingin diukur.   

b. Discriminant Validity  

 Hartono (2008) mengemukakan bahwa validitas 

diskriminan berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur-

pengukur konstruk yang berbeda seharusnya tidak berkorelasi 

dengan tinggi. Ghozali (2002) mengatakan bahwa 

Discriminant validity merupakan model pengukuran dengan 

refleksi indikator yang dinilai berdasarkan pada cross loading 

pengukuran dengan konstruk. Ghozali dan Lathan (2015) 

mengemukakan cara untuk menguji validitas discriminant 

adalah dengan melihat cross loading yang setiap variabelnya 

harus dapat mencapai > 0,07. Selain itu cara lain dalam 

menguji validitas diskriminan yaitu dengan membandingkan 

akar kuadrat dari AVE pada setiap konstruk dengan korelasi 

antara konstruk satu dengan konstruk lainnya dalam model. 

Nilai discriminant validity dikatakan baik apabila  nilai akar 
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AVE pada setiap konstruk lebih besar daripada korelasi antara 

konstruk dengan konstruk lainnya. 

c. Composite Reliability  

 Menurut Ghozali dan Latan (2015) dalam mengukur 

reabilitas suatu konstruk menggunakan indikator reflesif dapat 

dilakukan dengan dua metode, yaitu Crobach’s Alpha dan 

Composite Reability. Abdillah dan Jogiyanto (2015) 

mengataka bahwa Crobach’s alpha mengukur batas bawah 

nilai reliabilitas suatu konstruk, sedangkan composite 

reliability mengukur nilai sesungguhnya dari reliabilitas suatu 

konstruk. Rule of thumb nilai alpha atau composite reliability 

yang paling sering digunakan harus lebih besar dari 0,7 

meskipun sebenarnya nilai 0,6 masih dapat diterima. .  

3.7.5  Evaluasi Model Stuktural (Inner Model) 

 Abdillah dan Jogiyanto (2015) mengatakan bahwa inner model 

atau bisa disebut model stuktural menggambarkan bagaimana 

hubungan antar variabel laten berdasarkan teori substansif. Model 

stuktural dan PLS dievaluasi menggunakan R-square untuk konstruk 

dependen, nilai koefisien path atau t-values tiap path untuk uji 

signifikansi antar konstruk dalam model stuktural.  

 Berikut ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai inner model: 
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a. R-square (R
2
) 

 Untuk menilai model stuktural dapat dimulai dengan 

melihat dari R-squares yang ada dalam setiap variabel endogen 

sebagai prediksi dari model stuktural. Ghozali dan Latan 

(2015) mengemukakan bahwa perubahan pada nilai R-square 

nantinya dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh pada 

variabel laten eksogen tertentu terhadap variabel endogen yang 

memiliki pengaruh substansif. Nilai R-Squares 0.75, 0.50 dan 

0.25 daat disimpulkan bahwa model kuat, moderat dan lemah.  

b. Q
2
 Predictive Relevance 

 Ghozali dan Latan (2015) mengatakan bahwa Q
2
 

Predictive Relevance dapat digunakan untuk merepretasikan 

sintesis dari cross validation dan fungsi fitting dengan 

memprediksi dari observed variabel dan estimasi dari 

parameter konstruk. Model dinyatakan mempunyai predictive 

relevance jika nilai Q
2 

> 0, sementara itu model dinyatakan 

kurang predictive relevance apabila nila Q
2 

< 0.  

c. Quality Index 

 Ghozali dan Latan (2015) menyatakan bahwa PLS path 

modeling dapat digunakan untuk mengidentifikasi kriteria dari 

global optimization untuk mengetahui goodness of fit dengan 

Gof index. Goodness of fit model atau Gof index 
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dikembangkan oleh Tenenhaus, et al (2004), yang kemudian 

digunakan utnuk mengevaluasi model pengukuran sederhana 

pada keseluruhan dan juga untuk menyediakan pengukuran 

sederhana pada keseluruhan dari prediksi model.  kriteria nilai 

Gof adalah 0,10 (Gof small), 0,25 (Gof medium) kemudian 

0,36 (Gof large).  

d. Bootstrapping (Uji hipotesis) 

 Ghozali dan Latan (2015) mengemukakan bahwa 

prosedur bootstrapping menggunakan keseluruhan sampel 

yang asli untuk melakukan resampling kembali. Pada metode 

resampling bootstrap, nilai signifikansi yang digunakan (two-

tailed) yaitu t-value 1,65 dengan significance level = 10%, 1,96 

dengan significance level = 5% dan 2,58 dengan significance 

level = 1%) 

e. Analisis SEM dengen Efek Mediasi 

 Pengujian efek mediasi dalam penelitian analisis 

menggunakan PLS dengan prosedur yang telah dikembangkan 

oleh Baron dan Kenny 1998 (dalam Ghozali dan Latan, 2015) 

sebagai berikut: 

a. Model pertama, yaitu menguji pengaruh variabel eksogen 

terhadap variabel endogen dan harus signifikan pada t-

statistik >1,96 
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b. Model kedua, yaitu menguji pengaruh variabel eksogen 

terhadap variabel mediasi dan harus signifikan pada t-

statistik >1,96 

c. Model ketiga, yaitu menguji secara simultan pengaruh 

variabel eksogen dan mediasi terhadap variabel endogen 

 Pada pengujian tahap terakhir, jika hasil dari  pengaruh 

variabel eksogen terhadap variabel endogen tidak 

signifikan namun pengaruh variabel mediasi terhadap 

variabel endogen signifikan pada t-statistik > 1,96, maka 

variabel mediasi terbukti dat memediasi pengaruh variabel 

eksogen terhadap variabel endogen. 

 

  


