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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Lokasi dan Objek Penelitian 

Penelitian dilakukan terhadap Startup Company yang berlokasi di 

Daerah Istimewa Yogyakarta.  

 

3.2. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

3.2.1. Variabel Penelitian 

Menurut Cooper dan Schindler (2014) variabel penelitian 

merupakan karakteristik, sifat, dan atribut yang diukur melalui simbol 

yang diberi nilai dan mencakup beberapa jenis seperti berkelanjutan, 

kontrol, keputusan, dependen, dichotomous, diskrit, dummy, 

extraneous, independen, intervening, dan moderating. Sedangkan 

menurut Bungin (2013) variabel merupakan suatu fenomena yang 

berubah-ubah, dengan demikian memungkinkan tidak ada satu 

peristiwa pun di alam ini yang tidak dapat disebut sebagai variabel, 

hanya berbeda dalam kualitas variabel saja yaitu terkait bentuk variasi 

fenomena tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan variabel 

sebagai berikut :  

1. Variabel bebas (Independent variable) 

Variabel bebas merupakan variabel yang dimanipulasi oleh 

peneliti sehingga menyebabkan efek atau perubahan pada 

variabel dependen (Cooper dan Schindler, 2014:55). 
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Sedangkan menurut Abdullah (2015:192) variabel bebas 

merupakan variabel penentu arah dan perubahaan tertentu pada 

variabel dependen. Dalam penelitian ini variabel bebas yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Orientasi Kewirausahaan (OK) 

b. Orientasi Pasar (OP) 

c. Orientasi Manajemen Pengetahuan (OMP) 

2. Variabel tergantung (Dependend variable) 

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh 

variabel bebas (Abdullah, 2015:192). Akan tetapi, Cooper dan 

Schindler (2014:55) mengungkapkan variabel dependen sebagai 

variabel yang diukur, diramalkan, atau dikontrol oleh peneliti. 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Keunggulan Kompetitif Berkelanjutan (KKB) 

3. Variabel penyela (Intervening variable) 

Menurut Cooper dan Schindler (2014:57) variabel penyela 

merupakan variabel yang mempengaruhi fenomena yang 

menjadi perhatian peneliti tetapi tidak dapat dilihat, diukur, atau 

dimanipulasi, sehingga dampaknya harus disimpulkan dari 

pengaruh variabel bebas dan moderasi pada variabel dependen. 

Variabel penyela dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Produksi Bersih (PB) 
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3.2.2.   Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan suatu intepretasi untuk variabel 

yang dinyatakan dalam kategori pengujian spesifik atau operasi 

dengan cara menentukan apa yang layak dihitung, diukur, atau 

dikumpulkan melalui kesadaran peneliti (Cooper dan Schindler, 

2014:53). Jurnal dengan judul The influence of entrepreneurial, 

market, knowledge management orientations on cleaner production 

and the sustainable competitive advantage oleh Julio Cesar Ferro de 

Guimaraes digunakan sebagai referensi indikator variabel untuk 

penyusunan kuesioner. 

a. Orientasi Kewirausahaan 

Orientasi kewirausaan merupakan pendekataan yang 

digunakan untuk menjalankan aktivitas proses strategis dalam 

tingkat perusahaan guna mendapatkan keunggulan kompetitif 

(Rauch dan Frese, 2009). Indikator variabel orientasi 

kewirausahaan tersebut (Guimaraes, Severo, dan Vasconcelos 

2017), mencakup: 

1. Perusahaan memiliki kecenderungan untuk berinvestasi 

pada peluang yang memiliki sifat High Risk-High Return. 

2. Perusahaan mengembangkan sikap inisiatif dan antisipatif 

terhadap pesaing. 

3. Perusahaan berfokus pada penelitian dan pengembangan 

proses, produk dan jasa. 
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4. Perusahaan berfokus pada kepemimpinan teknologi dan 

inovasi dalam proses, produk dan jasa. 

5. Perubahan lini produk Perusahaan dirancang matang karena 

sangat berarti. 

b. Orientasi Pasar  

Orientasi pasar merupakan parameter aktivitas dan 

perilaku yang menjadi cerminan implementasi citra pemasaran 

(Tjiptono dan Chandra, 2017). Indikator variabel orientasi pasar 

tersebut (Guimaraes, Severo, dan Vasconcelos 2017), 

mencakup: 

1. Adanya budaya organisasi terkait kesediaan untuk 

menawarkan nilai tinggi kepada klien secara 

berkelanjutan. 

2. Perusahaan menganggap tindakan respon atas pentingnya 

informasi mengenai permintaan pasar menjadi perhatian 

utama.  

3. Perusahaan menganggap proyek dan tindakan respon 

terhadap informasi mengenai kecenderungan pasar 

menjadi prioritas. 

4. Perusahaan memiliki departemen atau unit dengan tujuan 

mengumpulkan informasi pasar. 

5. Proses, produk dan jasa dapat berinovasi dengan 

menggabungkan informasi pasar intelijen. 
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c. Orientasi Manajemen Pengetahuan 

Orientasi manajemen pengetahuan memiliki artian sebagai 

arah infrastruktur dan teknologi informasi yang dimiliki 

perusahaan dengan tujuan menyimpan dan memberikan 

pengetahuan yang dihasilkan disamping fasilitator struktural dan 

budaya organisasi (Nazim dan Mukherjee, 2016:90). Indikator 

variabel orientasi manajemen pengetahuan tersebut (Guimaraes, 

Severo, dan Vasconcelos 2017), mencakup : 

1. Atasan terbuka atas kreatifitas dan masukan terhadap 

produk baru dan jasa baru yang sedang dikembangkan. 

2. Atasan terbuka atas kreatifitas dan masukan terhadap 

proses pengembangan anggota kelompok kerja. 

3. Adanya prosedur formal dalam sistem dapat 

mempengaruhi proses pengembangan dan mendorong 

pekerja untuk mencari pengetahuan baru.  

4. Adanya prosedur formal dalam sistem dapat 

mempengaruhi proses, produk dan jasa baru untuk 

dikembangkan dengan tujuan membantu transfer 

pengetahuan melalui batasan divisi. 
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5. Adanya prosedur formal dalam sistem dimaksudkan untuk 

mempromosikan kerja kolektif bukan perilaku 

perseorangan. 

 

d. Keunggulan Kompetitif Berkelanjutan 

Keunggulan kompetitif berkelanjutan merupakan kecakapan 

organisasi dalam melaksanakan serangkaian langkah yang 

diperlukan demi mencapai biaya yang lebih minimal 

dibandingkan pesaing melalui cara yang unik dan efisien untuk 

menbentuk nilai yang berbeda bagi konsumen (Porter dalam 

Gomes, 2018). Indikator variabel keunggulan kompetitif 

berkelanjutan tersebut (Guimaraes, Severo, dan Vasconcelos 

2017), mencakup : 

1. Pendapatan yang lebih tinggi dari pesaing terkait produk 

dan jasa baru yang ditawarkan. 

2. Biaya operasi selama proses produksi dan pengiriman 

layanan lebih rendah dari pesaing. 

3. Profitabilitas yang lebih tinggi dari pesaing terkait produk 

dan jasa baru yang ditawarkan. 

4. Produk dan jasa baru perusahaan diciptakan dengan 

menggabungkan pengetahuan dan konsep kelestarian 

lingkungan. 
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5. Produk dan jasa baru yang diproduksi serta ditawarkan 

mengikuti asas kewirausahaan tanggung jawab sosial. 

e. Produksi Bersih 

Produksi bersih merujuk pada implementasi berkelanjutan 

atas strategi lingkungan yang mencegah secara terpadu terhadap 

proses dan produk yang dapat mengurangi dampak terhadap 

manusia dan lingkungan (Nilson et al, 2007:20). Indikator 

variabel produksi bersih tersebut (Guimaraes, Severo, dan 

Vasconcelos 2017), mencakup : 

1. Praktik produksi bersih meminimalkan penggunaan bahan 

baku, air dan energi dalam proses perusahaan. 

2. Praktik produksi bersih meningkatkan proses produktif 

dan pengiriman layanan. 

3. Perusahaan mendorong pekerjanya untuk mendukung dan 

menyarankan praktik produksi bersih dan inovasi 

berkelanjutan. 

4. Penerapan praktik produksi bersih memperoleh hasil 

produk dan jasa dengan kualitas yang lebih tinggi daripada 

kompetitor. 

5. Praktik produksi bersih mampu memberikan keunggulan 

kompetitif tersendiri yang tidak dapat ditiru competitor. 
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3.3. Jenis dan Metode Pengumpulan Data 

3.3.1. Sumber Data 

Data merupakan informasi terkait sikap, perilaku, motivasi, 

atribut dan sebagainya, yang diperoleh dari pengamatan baik langsung 

maupun menggunakan data sekunder (Cooper dan Schindler, 

2014:86). 

Dalam penelitian ini data yang diperoleh bersumber dari data 

primer yang didapat dengan menggunakan metode angket 

(questionnaire) baik berupa angket online yang menggunakan google 

form dan aplikasi survey maupun angket offline yang ditujukan 

langsung kepada karyawan yang bekerja pada startup company sektor 

consumer goods & services, company goods & services, e-commerce, 

creative agency, digital marketing dan news portal di Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Adapun bagian yang terkandung didalam 

kuesioner terdiri atas : 

a. Bagian I : Berisikan kata pengantar kuesioner yang 

menjelaskan maksud dan tujuan pembuatan kuesioner yang 

ditujukan kepada responden. 

b. Bagian II :    Berisikan kolom data umum responden. 

c. Bagian III :   Berisikan 25 butir pernyataan kuesioner disertai 

petunjuk pengisian.  
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3.3.2.   Metode Pengumpulan Data 

Metode penelitian data merupakan bagian dari instrumen 

pengumpulan data yang menentukan keberhasilan suatu penelitian. 

Pada penelitian kuantitatif dapat dilakukan dengan beberapa metode 

diantaranya metode angket, wawancara, observasi dan dokumentasi 

(Bungin, 2013:133). Namun, dalam penelitian ini menggunakan 

metode angket sebagai metode untuk mengumpulkan data dari sumber 

data primer.  

Dalam penelitian ini menggunakan metode angket tak langsung 

tertutup dengan item pernyataan yang ada didalam angket dirancang 

dengan menggunakan skala likert. Skala likert merupakan variasi 

skala peringkat yang tehimpun, skala ini menghendaki responden 

untuk setuju atau tidak setuju terkait pernyataan yang menyatakan 

sikap baik atau tidak terhadap objek (Cooper dan Schindler, 

2014:278). Rancangan skala likert yang disusun dalam skala 1-5 dapat 

dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini. 

Tabel 3.1 Skala Likert 1-5 

Jawaban Nilai 

Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Bimbang (B) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

Jawaban Nilai 

Sangat Baik (SB) 5 

Baik (B) 4 

Cukup (C) 3 

Kurang (K) 2 
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Sangat Kurang (SK) 1 

Sumber: Replikasi dari Cooper dan Schindler (2014:279) dalam bukunya 

berjudul Business Research Methods, 12th edition. 

 

3.4. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

3.4.1. Uji Validitas Instrumen 

Uji validitas instrumen menunjukkan sejauh mana suatu 

instrumen tersebut mengukur apa yang akan diukur (Abdullah, 

2015:258). Validitas merupakan kecakapan instrumen dalam 

mengukur apa yang semestinya diukur dalam sebuah konstruk 

(Awang, 2012:62).  Terdapat tiga macam validitas yang dibutuhkan 

untuk setiap model pengukuran (Awang, 2012:63), yakni: 

1. Validitas konvergen, merupakan validitas yang dicapai sewaktu 

semua item dalam model pengukuran terbilang signifikan secara 

statistik. Validitas konvergen mampu diverifikasi dengan jalan 

menghitung Average Variance Extracted (AVE) bagi setiap 

konstruk. Dalam hal ini, nilai AVE wajib 0,5 atau lebih besar 

demi mencapai validitas konvergen. 

2. Validitas konstruk, merupakan validitas yang dicapai sewaktu 

Fitness Indexes (FI) bagi konstruk mencapai tingkat yang 

dibutuhkan. Fitness Indexes (FI) dan level kebutuhan 

diperlihatkan pada tabel Fitness Indexes (FI).  
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3. Validitas diskriminan, merupakan validitas yang dicapai 

sewaktu model pengukuran terlepas dari item yang berlebihan. 

Dalam validitas diskriminan, hubungan antara konstruk eksogen 

layak kurang dari 0,85. 

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui alat ukur benar-benar 

mengukur apa yang hendak diukur mampu mengungkap data yang 

diteliti secara tepat (Widi E., 2011; Ghozali, 2014). Pengujian 

dilakukan dengan teknik Correlated item – Total Correlation 

dinyatakan valid r hitung > r tabel dan bernilai positif (Ghozali, 

2014). Uji validitas dilakukan menggunakan program SPSS dengan 

responden sejumlah minimal 30 agar distribusi nilai mendekati kurva 

normal.  

3.4.2. Uji Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas merupakan sejauh mana keandalan model 

pengukuran tersebut dalam mengukur konstruk laten yang 

dimaksudkan (Awang, 2012:63). Reliabilitas merupakan ciri-ciri 

pengukuran yang berhubungan dengan akurasi, presisi dan konsistensi 

(Cooper dan Schindler, 2014:181). Penaksiran terkait keandalan 

model pengukuran bisa dilakukan melalui penggunaan kriteria sebagai 

berikut (Awang, 2012:63): 

1. Realibilitas internal, merupakan reliabilitas yang dicapai 

sewaktu koefisien Alpha Cronbach > 0,7. 
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2. Realibitas komposit (Composite Reliability), merupakan 

reliabilitas dengan ukuran reliabilitas dan konsistensi internal 

bagi konstruk laten. Nilai CR > 0,6 dibutuhkan guna mencapai 

reliabilitas komposit yang membangun. CR dihitung dengan 

formulasi dibawah ini. 

3. Average Variance Extracted (AVE), merupakan persentase rata-

rata variasi dala > 0,5m komponen pengukuran konstruk, 

dibutuhkan AVE. AVE dikalkulasi memakai formualsi dibawah 

ini. 

AVE= ∑ Қ
2 
/ n           Қ = Faktor pemuatan setiap item 

n = Jumlah item dalam sebuah model CR = (∑Қ)
2 
/ [(∑Қ)

2 
+ (∑1- Қ

2
)]  

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan yaitu dengan koefisien 

Cronbach’s Alpha dimana butir pertanyaan dinyatakan reliabel 

apabila koefisien Cronbach’s Alpha > 0,7 (Ghozali, 2014). Uji 

reliabilitas dilakukan menggunakan program SPSS dengan responden 

sejumlah minimal 30 dengan kriteria reliabilitas internal dan jenis 

pengukuran reliabilitas yakni One Shot atau pengukuran yang 

dilakukan sekali waktu.  

Tabel 3.2 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Variabel Teramati / Indikator 

Correlated 

item – Total 

Correlation 

Cronbach’s 

Alpha 

Status 

Orientasi Kewirausahaan (OK) 0.850 Reliabel 

Perusahaan memiliki kecenderungan 

untuk berinvestasi pada peluang yang 

memiliki sifat High Risk-High Return 

0.713  

Valid 
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Perusahaan mengembangkan sikap 

inisiatif dan antisipatif terhadap 

pesaing. 

0.836  

Valid 

Perusahaan berfokus pada penelitian 

dan pengembangan proses, produk dan 

jasa. 

0.780  

Valid 

Perusahaan berfokus pada 

kepemimpinan teknologi dan inovasi 

dalam proses, produk dan jasa. 

0.794  

Valid 

Perubahan lini produk Perusahaan 

dirancang matang karena sangat 

berarti. 

0.826 

 
 

Valid 

Orientasi Pasar (OP) 0.813 Reliabel 

Adanya budaya organisasi terkait 

kesediaan untuk menawarkan nilai 

tinggi kepada klien secara 

berkelanjutan 

0.690  

Valid 

Perusahaan menganggap tindakan 

respon atas pentingnya informasi 

mengenai permintaan pasar menjadi 

perhatian utama 

0.740  

Valid 

Perusahaan menganggap proyek dan 

tindakan respon terhadap informasi 

mengenai kecenderungan pasar 

menjadi prioritas 

0.880  

Valid 

Perusahaan memiliki departemen atau 

unit dengan tujuan mengumpulkan 

informasi pasar 

0.735  

Valid 

Proses, produk dan jasa dapat 

berinovasi dengan menggabungkan 

informasi pasar intelijen 

0.819  

Valid 

Orientasi Manajemen Pengetahuan (OMP) 0.731 Reliabel 

Atasan terbuka atas kreatifitas dan 

masukan terhadap produk baru dan 

jasa baru yang sedang dikembangkan 

0.596  

Valid 

Atasan terbuka atas kreatifitas dan 

masukan terhadap proses 

pengembangan anggota kelompok 

kerja 

0.662  

Valid 
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Adanya prosedur formal dalam sistem 

dapat mempengaruhi proses 

pengembangan dan mendorong 

pekerja untuk mencari pengetahuan 

baru 

0.799  

Valid 

Adanya prosedur formal dalam sistem 

dapat mempengaruhi proses, produk 

dan jasa baru untuk dikembangkan 

dengan tujuan membantu transfer 

pengetahuan melalui batasan divisi 

0.775  

Valid 

Adanya prosedur formal dalam sistem 

dimaksudkan untuk mempromosikan 

kerja kolektif bukan perilaku 

perseorangan 

0.634  

Valid 

Keunggulan Kompetitif Berkelanjutan (KKB) 0.820 Reliabel 

Pendapatan yang lebih tinggi dari 

pesaing terkait produk dan jasa baru 

yang ditawarkan 

0.847  

Valid 

Biaya operasi selama proses produksi 

dan pengiriman layanan lebih rendah 

dari pesaing 

0.750  

Valid 

Profitabilitas yang lebih tinggi dari 

pesaing terkait produk dan jasa baru 

yang ditawarkan 

0.664  

Valid 

Produk dan jasa baru perusahaan 

diciptakan dengan menggabungkan 

pengetahuan dan konsep kelestarian 

lingkungan 

0.749  

Valid 

Produk dan jasa baru yang diproduksi 

serta ditawarkan mengikuti asas 

kewirausahaan tanggung jawab sosial 

0.815  

Valid 

Produksi Bersih (PB) 0.922 Reliabel 

Praktik produksi bersih meminimalkan 

penggunaan bahan baku, air dan 

energi dalam proses perusahaan 

0.881  

Valid 

Praktik produksi bersih meningkatkan 

proses produktif dan pengiriman 

layanan 

0.938  

Valid 

Perusahaan mendorong pekerjanya 

untuk mendukung dan menyarankan 

praktik produksi bersih dan inovasi 

0.800  

Valid 
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berkelanjutan 

Penerapan praktik produksi bersih 

memperoleh hasil produk dan jasa 

dengan kualitas yang lebih tinggi 

daripada kompetitor 

0.937  

Valid 

Praktik produksi bersih mampu 

memberikan keunggulan kompetitif 

tersendiri yang tidak dapat ditiru 

kompetitor 

0.815  

Valid 

Sumber : Hasil Olah Data menggunakan SPSS, 2019 

Dari hasil perhitungan pada Tabel 2.4 diatas, dapat diketahui bahwa setiap 

butir indikator dianggap valid atau sahih. Hal ini dikarenakan signifikansi dari r 

tabel untuk sampel responden (N) = 30 bernilai 0.361, instrumen dikatakan valid 

jika r hitung > r tabel. Maka, dikarenakan signifikansi dari r hitung menunjukkan 

masing-masing hasil bernilai > 0.361 . Dengan demikian, setiap butir indikator 

dapat digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan hasil uji reliabilitas pada Tabel 

2.4 diatas, variabel orientasi kewirausahaan, orientasi pasar, orientasi manajemen 

pengetahuan, keunggulan kompetitif berkelanjutan dan produksi bersih memiliki 

koefisien Cronbach’s Alpha > 0,7. Sehingga setiap butir indikator dari kelima 

variabel tersebut dianggap reliabel serta dapat digunakan dalam penelitian ini. 

3.5. Populasi dan Sampel 

3.5.1. Populasi 

Populasi merupakan keseluruhan dari objek yang diteliti, 

objek tersebut bisa berupa manusia, hewan, tumbuhan, gejala, 

peristiwa, nilai, sikap hidup dan lainnya, sehingga objek-objek 

tersebut dapat menjadi sumber data dalam penelitian (Bungin, 
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2013:109). Populasi juga dapat dimaknai sebagai elemen yang ingin 

peneliti buat menjadi kesimpulan (Cooper dan Schindler, 2014:84).  

Populasi yang diambil dari penelitian ini dengan startup 

company sebagai objeknya adalah sebanyak 84 unit startup company 

aktif yang bergerak di bidang consumer goods & services, company 

goods & services, e-commerce, creative agency, digital marketing 

dan news portal di Daerah Istimewa Yogyakarta, pengambilan 

batasan populasi ini merujuk pada Laporan Kajian Industri Kreatif 

Digital Yogyakarta 2017 oleh Dinas Komunikasi dan Informasi 

Pemerintah Daerah D.I.Y, sehingga populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini termasuk kedalam kategori populasi terbatas karena 

populasi secara eksplisist memiliki batas secara kuantitatif. 

3.5.2. Sampel 

Sampel merupakan sekelompok peristiwa, kejadian, peserta, 

atau catatan yang terkategori atas sebagian populasi target yang 

dipilih dengan penuh pertimbangan agar dapat mewakili keseluruhan 

populasi tersebut (Cooper dan Schindler, 2014:345). Dikarenakan 

penelitian ini menggunakan structural equation modeling (SEM) ,  

dimana menurut Ghozali (2011:64) jumlah sampel yang diperlukan 

ketika menggunakan SEM minimum dibutuhkan 100 sampel 

berdasarkan perhitungan Maximum Likelihood (ML).  

Pendapat ahli tersebut menjadi dasar pertimbangan peneliti 

dalam menentukan sampel, maka dalam dalam penelitian ini 
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menggunakan karyawan yang bekerja di startup company sebagai 

responden penelitian sebanyak 150 responden karyawan yang 

bekerja di startup company aktif di Daerah Istimewa Yogyakarta 

yang bergerak di bidang consumer goods & services, company goods 

& services, e-commerce, creative agency, digital marketing dan 

news portal. Teknik pengambilan sampel yang dipakai yaitu non-

probability sampling dimana dalam penggunaan teknik ini setiap 

anggota populasi tidak diberikan peluang yang serupa untuk 

dijadikan sampel.  

Teknik non-probability sampling yang dipakai yakni 

convenience sampling yaitu pengambilan sampel dilakukan terhadap 

startup yang mudah diakses dan bersedia menjadi responden, serta 

purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel. (Sekaran dan 

Bougie, 2013:252). 

 

3.6.  Metode Analisis Data 

3.6.1. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif merupakan analisis data yang bertujuan 

untuk mengubah data primer menjadi informasi yang lebih singkat 

dan gampang dimengerti (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini, data 

dicantumkan pada tabel dan pie chart, serta aktivitas analisis 

deskriptif dilakukan berdasarkan interpretasi dari data dalam tabel 
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dengan notasi kuantitatif dan presentase. Analisis didasari atas hasil 

jawaban kuisioner yang dibagikan kepada responden dan diperoleh 

dalam bentuk data primer, pengolahan data primer ini menggunakan 

aplikasi software Microsoft Excel.  

3.6.2. Confirmatory Factor Analysis (CFA) 

Wijanto (2008:25) mengungkapkan bahwa Confirmatory Factor 

Analysis (CFA) ialah suatu bentuk variable laten yang dinilai melalui 

satu atau lebih variabel- variabel teramati. CFA didasarkan atas kausa 

bahwa variabel-variabel teramati merupakan indeks-indeks tidak 

sempurna dari variabel laten atau variabel konstruk tertentu yang 

mendasarinya. Hasil CFA wajib untuk diperiksa terlebih dahulu dari 

probabilitas terjadinya offending estimate, kemudian dilakukan uji 

validitas dan reliabilitas.  

Dalam CFA model diwujudkan terlebih dahulu, total dari 

variabel laten ditentukan oleh periset, pengaruh suatu variable laten 

terhadap variable teramati juga ditentukan terlebih dahulu, selanjutnya 

sejumlah efek langsung variabel laten terhadap variabel teramati dapat 

ditentukan sama dengan nol atau suatu konstanta, serta kovarian 

variabel laten bisa diestimasi atau ditentukan pada nilai tertentu. 

Selain itu kesalahan pengukuran boleh berkolerasi dengan terlebih 

dahulu melakukan identifikasi terhadap parameter variabel laten.     
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a. Analisis Offending Estimate  

Analisis ini merupakan analisis tahap awal yang wajib 

dilakukan demi memastikan tidak terdapat nilai-nilai yang 

melebihi batas yang diterima (offending estimates) dari hasil 

estimasi di derajat awal CFA. Adapun kriteria analisis CFA tahap 

awal, yakni sebagai berikut (Wijanto, 2008:174):  

1. Offending estimates, pemeriksaan terhadap analisis ini 

bertujuan untuk mengetahui adanya negative error 

variance (dikenal  dengan heywod cases). Jika ada 

negative error variance, maka kesalahan tersebut perlu 

dibatasi menjadi 0.005 atau 0.01.  

2. Standardized loading factor variabel teramati bernilai >1, 

lazimnya disebabkan oleh negative error variance dari 

variabel teramati terkait.  

3. Standard errors yang memiliki hubungan dengan 

koefisien-koefisien yang diestimasi memiliki nilai yang 

sangat besar.  

b. Analisis Validitas Model 

Aktivitas uji validitas bertujuan untuk melihat apakah 

alat ukur yang disusun dapat dipakai untuk menilai apa yang 

hendak dinilai dengan tepat. Validitas akan menggambarkan 

derajat kemampuan alat ukur  yang dipakai untuk menyatakan 

sesuatu yang menjadi inti pengukuran. Oleh karena itu, validitas 
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variabel teramati akan memperlihatkan pada mampu atau 

tidaknya indikator tersebut menilai variabel laten yang diamati. 

Menurut Rigdon & Ferguson (1991) dan Doll, Xia & Torkzadeh 

(1994) dalam Wijanto (2008:65) suatu variabel dinyatakan 

memiliki validitas yang baik terhadap konstruk atau variabel 

latennya jika mencukupi syarat: 

1. Nilai t muatan faktornya (loading factors) lebih besar 

dari nilai kritis (atau   atau untuk praktisnya .  

2. Muatan faktor standarnya (standardized loading factors) 

  

3. Sedangkan, menurut Igbaria et.al dalam Wijanto 

(2008:65), tentang relative importance and significant of 

the factor loading of each item, mengungkapkan bahwa 

muatan faktor standar  merupakan indikasi very 

significant. 

c. Analisis Reliabilitas Model 

Reliabilitas merupakan konsistensi suatu pengukuran. 

Ketika reliabilitas tinggi menandakan indikator-indikator 

memiliki konsistensi tinggi dalam mengukur konstruk latennya. 

Lazimnya teknik mengestimasi reliabilitas adalah test-retest, 

alternative forms, split-halves, dan Cronbach’s alpha. Dari teknik 

estimasi yang disebutkan, ternyata koefisien Cronbach’s alpha 

yang memakai batasan asumsi paling sedikit. Dalam mengukur 
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Reliabilitas SEM menggunakan composite reliability measure dan 

variance extend measure. Reliabilitas komposit suatu konstruk 

dapat diperoleh melalui rumus berikut:  

  

dimana std.loading (standardized loadings) dapat didapat secara 

langsung melalui keluaran program LISREL 8.80, dan  adalah 

measurement error untuk setiap indikator atau variabel teramati. 

Ekstrak varian merepresentasikan ukuran varian keseluruhan 

dalam indikator-indikator yang dijabarkan dalam variabel laten. 

Jumlah ekstrak varian dapat diperoleh melalui rumus berikut: 

  

Menurut hair et.al dalam Wijanto (2008: 66) menyatakan bahwa 

suatu konstruk memiliki reliabilitas yang baik jika: 

 Construct Reliability (CR)  

 Variance Extracted (VE) .  

3.6.3. Analisis Normalitas 

Normalitas merupakan anggapan yang paling mendasar dalam 

analisis multivariat yang meciptakan suatu distribusi data pada suatu 

variabel matriks tunggal yang menghasilkan distribusi normal. 

Bilamana anggapan normalitas tidak mampu dipenuhi dan 

penyimpangan normalitas besar maka seluruh hasil uji statistik tidak 
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valid. Menurut Ghozali & Fuad (2008:37), normalitas dibagi menjadi 

dua yaitu: 

(1) Univariate normality (normalitas univariat),  

(2) Multivariate normality (normalitas multivariat).  

Normalitas univariat bisa diuji melalui data ordinal maupun data 

continous. Uji normalitas multivariat hanya mampu dilakukan pada 

data continous.  Bilamana suatu data mempunyai normalitas 

multivariat maka data tersebut pasti mempunyai normalitas univariat. 

Tetapi bilamana data normalitas univariat belum tentu data tersebut 

juga normalitas multivariat. Anggapan normalitas dapat diuji melalui 

nilai statistik z untuk skewness dan kurtosis. Nilai z skewness dan z 

kurtosis dapat diperoleh melalui rumus berikut:  

   

dimana N adalah ukuran sampel. Apabila nilai z, baik  

dan/atau  signifikan (kurang daripada 0,05 pada derajat 5%) 

maka bisa diindikasikan bahwa distribusi data tidak normal. 

Sebaliknya, jika nilai z, baik  dan/atau  tidak 

signifikan (lebih besar daripada 0,05 pada derajat 5%) maka bisa 

diindikasikan bahwa distribusi data normal. Sehingga disimpulkan uji 

normalitas yang diharapkan hasilnya tidak signifikan.  
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Pada multivariate normality, LISREL menghasilkan 4 jenis chi-

square beserta probabilitasnya yang berbeda yaitu Minimum Fit 

Function Chi-Square (C1), Normal Theory Weighted Least Squares 

Chi-Square (C2), Satorra-Bentler Scaled Chi-Square (C3), dan Chi-

Square Corrected for Non-Normality (C4).  

Estimasi model berdasarkan anggapan normalitas yang 

terpenuhi akan memperoleh 2 jenis Chi-Square, yaitu C1 dan C2. 

Sedangkan jika asumsi normalitas tidak terpenuhi dengan memberikan 

asymptotic covariance matrix akan menghasilkan 4 jenis Chi-Square 

yaitu C1, C2, C3, dan C4. C3 yang merupakan nilai chi-square setelah 

mengkoreksi timbulnya bias akibat tidak normalnya data.  

Menurut Curran et.al dalam oleh Ghozali & Fuad (2008: 37) membagi 

jenis distribusi data menjadi tiga bagian diantaranya: 

1. Normal. 

2. Moderately non-normal. 

3. Extremely non-normal.  

Ketiga distribusi data di atas dinilai berdasarkan nilai kurtosis 

dan skewness. Bilamana nilai skewness < 2 dan nilai kurtosis < 7 

maka data adalah normal. Sedangkan, jika nilai skewness berkisar 

antara 2 sampai 3 dan nilai kurtosis berkisar antara 7 sampai 21 maka 

data merupakan Moderately nonnormal. Distribusi data termasuk 

sangat tidak normal (Extremely non-normal) apabila nilai skewness > 

3 dan nilai kurtosis >  21.  
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Ketidaknormalitasan data tidak termasuk permasalahan serius. 

Hal itu dapat diatasi dengan program LISREL antara lain:   

1. Menambahkan estimasi asymptotic covariance matrix. Hal 

itu akan berdampak pada estimasi parameter beserta 

goodness of fit statistic yang akan dianalisis berdasarkan 

pada keadaan data yang tidak normal. 

2. Mentransformasi data untuk data continous. Data ordinal 

tidak didapat melalui penggunaan transformasi data karena 

akan mengakibatkan data sulit diinterprestasikan. 

3. Memakai metode estimasi selain Maximum Likelihood 

seperti Generalized Least Square (GLS) atau Weighted 

Least Square (WLS). 

4. Bootstrapping dan Jackniffing yang merupakan metode 

baru yang mengasumsikan data di-“resampling” dan 

selanjutnya dianalisis. 

3.6.4. Second Order Confirmatory Factor Analysis (2
nd

 CFA) 

Setelah tahap awal memperoleh model CFA dengan kesesuaian 

data model yang mempunyai validitas dan reliabilitas dengan status 

yang baik, maka tahap selanjutnya bisa dilanjutkan, yakni two-step 

approach atau 2
nd 

CFA yang merupakan aktivitas penambahan model 

struktural aslinya pada model CFA tahap awal untuk memperoleh 

model hybrid. Selanjutnya, model hybrid ini diestimasi dan dianalisis 
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untuk mengetahui kesesuaian model secara keseluruhan serta 

penilaian terhadap model strukturalnya.  

Hal yang perlu diperhatikan pada 2
nd 

CFA yaitu adanya 

perubahan nilai pada loading factors setelah model hybrid diestimasi. 

Jika perubahan yang terjadi bernilai kecil, maka asumsi yang muncul 

berupa model pengukuran relatif tidak bervariasi (invariant) terhadap 

perubahan yang disebabkan penambahan hubungan structural. 

Sebaliknya, jika perubahan yang terjadi bernilai cukup besar, maka 

model pengukuran tidak lagi invariant (Wijanto, 2018:68-70).  

a. Analisis Kecocokan Keseluruhan Model 

Pada penelitian ini menggunakan Structural equation 

modeling (SEM) sebagai metode statistik untuk menganalisis data 

yang didapat dari 104 responden karyawan yang bekerja di 

startup company aktif di Daerah Istimewa Yogyakarta yang 

bergerak di bidang consumer goods & services, company goods & 

services, e-commerce, creative agency, digital marketing dan 

news portal.  

SEM memakai analisis struktur kovarian untuk 

menjelaskan sebab-akibat diantara konstruksi (Cooper dan 

Schindler, 2014). Sementara aplikasi program yang digunakan 

untuk analisis SEM adalah dengan aplikasi Lisrel (Linier 

Structural Relation) versi 8.80. Tahap awal dilakukannya uji 

kecocokan ini yaitu dengan melakukan penilaian secara umum 
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tingkat  kecocokan Goodness Of Fit (GOF) antara data dan 

model.  

a. Ukuran kecocokan mutlak  

 Uji Chi-Square   

Chi-square adalah statistik pertama dan satu-satunya uji 

statistik dalam GOF. Chi-square dipakai guna menguji 

seberapa dekat kecocokan antara matrik kovarian sampel 

S dengan matrik kovarian model  Uji statistik  

tertuang dalam notasi matetmatis berikut:  

  

yang mewakili sebuah distribusi Chi-Square dengan 

degree of freedom  (df) sebesar  dimana 

 merupakan  

banyaknya matrik varian-kovarian non-redundan dari 

variabel teramati. Dengan  adalah banyaknya variabel 

teramati x,   adalah banyaknya variabel teramati y 

sedangkan p adalah parameter yang diestimasi dan n 

adalah ukuran sampel. Dalam uji Chi-square, sebuah 

model dikatakan perfect fit apabila nilai Chi-squarenya 

nol (0).  

 Non-Centrality Parameter (NCP)  

NCP dijabarkan dalam model spesifikasi ulang atas Chi-

square , dalam NCP terdapat ukuran perbedaan 
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antara  dengan  yang dapat dihitung dengan 

formulasi berikut:  

  

dimana df adalah degree of freedom.   

NCP juga menjadi indikator ukuran badness of fit 

dimana semakin besar perbedaan antara  dengan  

semakin besar nilai NCP. Suatu model dikayakan layak 

apabila mempunyai bobot NCP yang semakin kecil.  

 Goodness Of Fit Indeks (GFI)  

GFI dibuat sebagai alternatif pengujian Chi-square 

dengan cara mengkalkulasikan bobot varians yang 

dicatat oleh kovarians populasi yang diestimasi. Pada 

dasarnya GFI membandingkan model yang 

dihipotesiskan dengan tidak ada model sama sekali 

  Rumus dari GFI adalah sebagai berikut: 

  

Dimana    = nilai sekurang-kurangnya dari F untuk model 

yang dihipotesiskan .  

 0 = nilai sekurang-kurangnya dari F, ketika tidak terdapat 

model yang dihipotesiskan.  

Nilai GFI berkisar antara 0 (poor fit) sampai 1 (perfect 

fit) dan nilai GFI  merupakan good fit (kecocokan 
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yang baik) sedangkan  sering disebut 

marginal fit.  

 Root Mean Square Residual (RMSR) 

RMSR merepresentasikan proporsi rata-rata residual 

yang didapatkan atas pencocokan matrik varian-kovarian 

dari model yang dihipotesiskan dengan matrik varian-

kovarian dari data sampel. Standardized RMSR 

merepresentasikan proporsi rata-rata seluruh 

standardized residuals dan memiliki skala dari 0 ke 1.  

Model yang memiliki kecocokan baik (good fit) akan 

mempunyai nilai  Standardized RMSR lebih kecil dari 

0,05.  

 

 Root Mean Square Error Approximation (RMSEA)  

RMSEA digunakan untuk mengukur penyimpangan nilai 

parameter suatu model dengan matriks kovarians 

populasinya. Rumus perhitungan RMSEA adalah sebagai 

berikut: 

  

Menurut Brown & Cudeck dalam Wijanto  (2008:54), 

nilai RMSEA  mengindikasikan close fit 

sedangkan  mewakili good fit.  
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Namun, McCallum dalam Wijanto  (2008:54) 

menambahkan bahwa nilai RMSEA antara 0.08 sampai 

0.10 menandakan mediocre (marginal) fit, dan nilai 

RMSEA > 0.10 menandakan poor fit. 

 Expected Cross Validation Indeks (ECVI)  

ECVI digunakan untuk menilai kecocokan suatu model 

dengan sampel tunggal ketika diterapkan ada data lain 

dengan proporsi sampel dan popluasi yang sama. Nilai 

ECVI dapat diperoleh melalui rumus perhitungan ECVI 

sebagai berikut: 

  

Ket:  n = ukuran sampel  

q = ukuran parameter yang diestimasi  

Nilai ECVI yang semakin kecil mengindikasikan suatu 

model yang baik. 

b. Ukuran kecocokan incremental 

 Adjusted Goodness Of Fit Indeks (AGFI)  AGFI 

merupakan modifikasi GFI yang dilakukan dengan 

penyesuaian antara rasio degree of freedom dari null / 

independence / baseline model dengan degree of freedom 

dari model yang dihipotesiskan atau diestimasi (Joreskog 

dan Sorbom dalam Wijanto, 2008:56). Untuk 

mengetahui nilai AGFI dapat melalui rumus berikut: 
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Keterangan: 

 = degree of freedom dari tidak ada model   

  =  ukuran varian dan kovarian dari variabel teramati  

 =  degree of freedom dari model yang dihipotesiskan  

Nilai AGFI berkisar antara 0 sampai 1 dan nilai AGFI 

 menandakan good fit sedangkan 

  disebut sebagai marginal fit.  

 Tucker Lewis Index (TLI)  

TLI diajukan sebagai fasilitas untuk mengevaluasi 

analisis faktor yang selanjutnya diperluas untuk SEM. 

TLI juga dikenal sebagai NonNormed Fit Index (NNFI). 

TLI dapat diperoleh melaui rumus berikut:  

  

Keterangan: 

-square dari null/independence model  

  = chi-square dari model yang dihipotesiskan  

 = degree of freedom dari null model 

 =  degree of freedom dari model yang dihipotesiskan  
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Nilai TLI berkisar antara 0 sampai 1 dengan nilai TLI 

 menandakan good fit, sedangkan 

 adalah marginal fit.  

 Normed Fit Indeks (NFI)  

NFI merupakan besarnya ketidakcocokan antara model 

yang ditargetkan dengan model dasar. NFI memiliki nilai 

berkisar antara 0 sampai 1 dengan nilai NFI  

mengindikasikan good fit sedangkan  

adalah marginal fit. Besaran NFI dapat diperoleh melalui 

rumus berikut:  

  

 Relative Fit Indeks (RFI)  

RFI memmiliki nilai berkisar antara 0 sampai 1 dengan 

nilai RFI  mengindikasikan good fit sedangkan 

 adalah marginal fit. RFI dapat 

dihitung melalui rumus berikut: 

  

Keterangan: 

 = nilai sekurang-kurangnya F dari model yang 

dihipotesiskan.  

 = nilai sekurang-kurangnya F dari model 

null/independence.  
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 Incremental Fit Indeks (IFI)  

Nilai IFI berkisar antara 0 sampai 1. Nilai IFI  

menandakan good fit, sedangkan  

disebut marginal fit.  

Nilai IFI dapat diperoleh melalui rumus berikut:  

  

 Comparative Fit Indeks (CFI)  

Nilai CFI berkisar antara 0 sampai 1. Nilai CFI  

mengindikasikan good fit sedangkan  

sering disebut sebagai marginal  fit. Nilai CFI dapat 

diperoleh melalui rumus berikut:  

  

Keterangan:  

 max (  .  

  = max ( .  

 

c. Ukuran kecocokan parsimoni 

 Parcimonious Normed Fit Indeks (PNFI)  

PNFI dipakai untuk mengkalkulasikan sejumlah degree 

of freedom demi mencapai suatu derajat kecocokan. 

Semakin tinggi nilai PNFI, maka derajat kecocokan 
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suatu model semakin baik. Untuk memperoleh PNFI 

dapat melalui rumus berikut:  

  

Keterangan: 

= degree of freedom dari model yang dihipotesiskan. 

 = degree of freedom dari null / indepen -dence 

model. 

 Parcimonious Goodness Of Fit Indeks (PGFI)  

PGFI adalah model perbaikan dari GFI. Nilai PGFI 

berkisar antara 0 sampai 1 dengan nilai yang lebih tinggi 

menandakan model parsimoni yang lebih baik. 

Penyesuaian PGFI terhadap GFI dapat dilihat melalui 

rumus berikut:  

  

 Akaike Information Indeks (AIC)  

AIC yaitu ukuran yang dipakai guna membandingkan 

beberapa model dengan jumlah konstruk yang berbeda. 

Nilai AIC yang lebih kecil dan mendekati nol 

mengindikasikan kecocokan yang lebih baik serta 

parsimoni yang lebih tinggi. AIC dapat diperoleh melalui 

rumus berikut:   
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dimana q merupakan ukuran parameter yang diestimasi.  

 Consistent Akaike Information Indeks (CAIC)  Menurut 

Bozdogan dalam Wijanto (2008: 60) mengungkapkan 

bahwa AIC digunakan hanya untuk memberikan penalti 

yang hanya berkaitan dengan degree of freedom  dan 

tidak berkaitan dengan ukuran sampel. Rumus CAIC 

yang menyertakan ukuran sampel sebagai berikut: 

  

dimana n merupakan ukuran observasi. 

b. Analisis Model Struktural 

Tujuan model struktural yakni guna memastikan kaitan-

kaitan yang dihipotesiskan pada model konseptualisasi yang 

didukung oleh data empiris yang didapat melalui survey. Dalam 

hal ini terdapat tiga hal yang patut menjadi perhatian, yakni 

(Wijanto, 2008:66):  

a. Tanda (arah) kaitan antara variabel-variabel laten 

mengidentifikasikan hasil kaitan antara variabel-variabel 

tersebut mempunyai efek yang signifikan atau tidak dengan 

yang dihipotesiskan.  

b. Signifikansi parameter yang diperkirakan memberikan 

informasi yang sangat berguna mengenai kaitan antara 

variabel-variabel laten. Batas untuk menerima atau menolak 

suatu hubungan dengan tingkat signifikan 5 % adalah 1,96 


