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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif menurut 

Cresswell (2014) adalah untuk menguji teori teori tertentu dengan cara 

meneliti hubungan antar variabel. Jenis penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif kuantitatif yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dalam 

bentuk angka, kemudian berupa data kualitatif sebagai proses penelitian 

deskriptifnya, seperti kata atau kalimat yang tersusun dalam angket, kalimat 

hasil konsultasi atau wawancara antara peneliti dan informan. Karena 

menggunakan jenis penelitian deskirptif kuantitatif, maka data yang 

digunakan adalah data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka, atau data 

kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2013).  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari 

pelatihan (X1), Keterikatan Karyawan (X2), lingkungan kerja (X3)  terhadap 

kinerja karyawan (Y) dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening 

(Z). 

3.2. Lokasi Penelitian 

Peneliti akan melakukan penelitian di Hotel Grand Inna Malioboro 

Yogyakarta, di Jalan Malioboro No. 60, Suryatmajan, Danurejan, D.I.Y 

55213. (0274) 566322 
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3.2.1. Sejarah Perusahaan 

Hotel Inna Garuda dibangun pada masa pemerintahan Hindia 

Belanda di Indonesia. Bertempat di lokasi yang sangat strategis, 

yaitu jalan malioboro yang merupakan jantung kota Yogyakarta, 

hotel yang dulunya sebuah Cottages ini dibangun pada tahun 1908 

dan merupakan hotel yang terbesar dan termewah di Yogyakarta.  

Karena kemewahan dan besarnya hotel pada masa itu, maka 

pemerintah Hindia Belanda memberi nama Grand Hotel de Djogja. 

 Tahun 1911 Grand Hotel de Djogja mulai beroperasi, namun  

khusus menampung tamu-tamu Gubernur Belanda saja. Tahun 1938 

hotel tersebut mengalami perubahan. Bangunannya dibagi menjadi 

dua buah sayap, yakni sayap utara dan sayap selatan, serta bangunan 

utama berada ditengahnya. Tahun 1942 Jepang menduduki dan 

menguasai wilayah Indonesia termasuk  Yogyakarta. Grand Hotel de 

Djogja pun ikut dikuasai oleh Jepang. Kemudian Jepang merubah 

nama hotel tersebut menjadi “Hotel Asahi” (Matahari Terbit) dan 

dikelola oleh orang jepang, yaitu Mr. Kawasaki, Mr. Yamaha dan 

Mr. Suzuki. 

Indonesia tidak tinggal diam. Pada tanggal 17 Agustus 1945 

dengan segenap pengorbanan dan titik darah penghabisan, para 

pejuang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Hotel Asahi 

langsung diambil alih oleh bangsa Indonesia. Sesuai dengan jiwa 
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semangat pada saat itu, hotel tersebut diganti namanya menjadi 

“Hotel Merdeka”. Tahun 1946 karena keadaan politik yang tidak 

aman, untuk sementara Yogyakarta dijadikan sebagai Ibu Kota 

Republik Indonesia. Hotel Merdeka menjadi perkantoran oleh para 

Menteri Kabinet. Sejak Desember 1945 hingga Maret 1946, kamar 

911 dan 912 “Hotel Merdeka” digunakan sebagai kantor MBO 

(Markas Besar Oemoem) Tentara Keamanan Rakyat pimpinan 

Panglima Besar Jenderal Soedirman.  

Pemerintah Indonesia mengganti nama “Hotel Merdeka” menjadi 

“Hotel Garuda” pada tahun 1950. Tahun 1975 pemerintah 

menyerahkan pengelolaan hotel kepada PT. NATOUR. Kemudian 

PT. NATOUR merenovasi “Natour Garuda” dan menjadikan hotel 

tersebut yang awalnya berbintang satu menjadi hotel berbintang 

empat. Pelaksanaan renovasi berakhir pada tahun 1984 dan menelan 

biaya hampir 9 milyar. Untuk mempertahankan citra sebagai hotel 

yang kaya akan sejarah, maka bagunan sayap utara dan sayap selatan 

tetap dipertahankan, serta bangunan utama yang ditengah dijadikan 

tingkat tujuh. Diawal tahun 1985 “Natour Garuda” yang berstatus 

BUMN melaksanakan Trial Opening sebanyak 120 kamar. 

Pelaksanaan agung Grand Opening Ceremony dilaksanakan pada 

tanggal 29 juni 1985 (tepatnya pada hari sabtu pahing yang 

merupakan hari baik, yaitu hari kelahiran Sri Sultan Hamengku 

Buwono IX), yang diresmikan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono 
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IX (Gubernur DIY). Pada tahun 1987 secara resmi ”Natour Garuda” 

dikukuhkan oleh pemerintah melalui Depparpostel sebagai hotel 

berkategori bintang empat.  

Seiring berkembangnya kepariwisataan Indonesia pada umumnya 

dan kepariwisataan Yogyakarta pada khususnya, PT. NATOUR 

melaksanakan perluasan untuk “Natour Garuda” dengan menambah 

sebanyak 120 kamar menjadi 240 kamar siap jual. Perluasan “Natour 

Garuda” diresmikan pada tanggal 29 Juni 1991 oleh Sri Paduka Paku 

Alam VIII yang menjabat sebagai Gubernur DIY saat itu. Dengan 

demikian “Natour Garuda” telah mengukir sejarahnya sebagai hotel 

yang diresmikan oleh dua raja yang sekaligus menjabat sebagai 

gubernur DIY. Pada tanggal 30 Desember 1996 diresmikan “Prasasti 

Panglima Besar Jenderal Soedirman” di “Natour Garuda” yang 

dipimpin oleh pimpinan pusat Paguyuban WEHRKREISE 

Yogyakarta (Daerah Perlawanan III) Ketua Umum Bapak Jenderal 

TNI (Purn) Soesilo Soedarman. 

Tahun 1993 PT. NATOUR bergabung dengan PT. Hotel 

Indonesia Internasional, dan menjadi PT.HII – Natour melalui 

Departemen Keuangan Pasal 108 UU No. 1 tahun 1995 tentang 

perseroan terbatas. Secara legalitas PT. HII – NATOUR berubah 

menjadi PT. HIN (Hotel Indonesia Natour) pada tanggal 19 Maret 

2001. Pada akhir tahun 2002 hingga sekarang hotel-hotel, restaurant, 

dan catering dibawah naungan PT. HIN menyandang nama INNA 
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sebagai nama bisnis korporat sekaligus nama komersial. Pada bulan 

Maret 2017 secara corporate dilakukan rebranding menjadi nama 

Grand Inna Malioboro. 

Jenis pelatihan yang ada di dalam Grand Inna Malioboro adalah 

Caracter Building, Teamwork, In House Training dan Service 

Excellent. 

3.2.2. Visi dan Misi Perusahaan 

1) Visi Perusahaan 

 “Terwujudnya sebuah unit yang kompetitif, dan inovatif 

sehingga mampu menjadi “market leader” dalam bisnis 

konvensi di Yogyakarta” 

2) Misi Perusahaan 

 Untuk mewujudkan visi Hotel Grand Inna Malioboro, maka 

dirumuskan misi Hotel Grand Inna Malioboro, yaitu:  

a. Memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan melalui 

pelayanan terbaik sehingga diperoleh kepuasan pelanggan.  

b. Mendorong terciptanya kondisi financial yang sehat 

sehingga mampu memberikan kontribusi keuntungan yang 

optimal bagi perusahaan.  

c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan suasana 

kerja yang kondusif serta kooperatif untuk mewujudkan 

kepuasan kerja dan kesejahteraan karyawan. 
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d. Memperoleh goodwill sebagai umpan balik dari manfaat 

yang diberikan terhadap lingkungan sosial masyarakat. 

3.2.3. Struktur Organisasi 

 

 

3.2.4. Logo Perusahaan 

 Berikut adalah logo dari Grand Inna Malioboro Yogyakarta: 

 

 

3.3. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

3.3.1. Variabel Penelitian 

Gambar 3.2. Logo Grand Inna Malioboro Yogyakarta 

Gambar 3.1. Struktur Organisasi Grand Inna Malioboro Yogyakarta 

Sumber: Dokumen Departemen HRM Grand Inna Malioboro Yogyakarta 
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Menurut Creswell (2014) variabel dependen merupakan variabel 

yang bergantung pada variabel bebas. Variabel terikat ini merupakan 

pengaruh dari hasil variabel bebas. Menurut Sekaran dan Bougie 

(2017) variabel dependen merupakan variabel yang menjadi 

perhatian utama peneliti. Dengan kata lain, variabel terikat 

merupakan variabel utama yang menjadi faktor yang sesuai dengan 

investigasi 

Menurut Cresswell 2007 (dalam Cresswell 2009), variabel 

merupakan karakteristik atau atribut dari individu atau organisasi 

yang dapat diukur atau diamati dan bervariasi di antara orang atau 

organisasi yang sedang diteliti. Sebuah variabel biasanya akan 

bervariasi dalam dua atau lebih kategori atau dapat berupa sebuah 

rangkaian skor, dan dapat diukur atau dinilai dalam skala.   

Menurut Cresswell (2009) terdapat empat tipe variabel yang 

terdiri dari variabel independen, variabel dependen, variabel 

intervening atau variabel mediasi dan variabel moderat. Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan tiga jenis variabel yaitu variabel 

independen, variabel dependen dan vairabel intervening atau 

mediasi. Dalam penelitian ini pelatihan, Keterikatan Karyawan dan 

lingkungan kerja sebagai variabel independen (X), kinerja karyawan 

sebagai variabel dependen (Y) dan kepuasan kerja sebagai variabel 

intervening (Z). 

1. Variabel Independen 
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 Menurut Creswell (2014), variabel independen merupakan 

variabel yang mungkin menyebabkan, mempengaruhi dan ber 

efek pada outcome. Variabel ini dikenal juga dengan istilah 

variabel treatment, manipulated, atecendent atau predictor. 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah pelatihan sebagai 

X1, Keterikatan Karyawan sebagai X2 dan lingkungan kerja 

sebagai X3. 

2. Variabel Dependen  

 Menurut Creswell (2014), variabel dependen merupakan 

variabel yang bergantung pada variabel bebas. Variabel terikat ini 

merupakan pengaruh dari hasil variabel bebas. Variabel dependen 

dalam penelitian ini adalah kinerja karyawan. 

3. Variabel Intervening 

 Menurut Creswell (2014), variabel intervening berada 

diantara variabel bebas dan terikat, variabel ini memediasi 

pengaruh pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Variabel ini sebagai variabel antara yang terletak diantara variabel 

independen dan dependen, sehingga variabel independen tidak 

langsung mempengaruhi timbulnya variabel dependen. Variabel 

intervening dalam penelitian ini adalah kepuasan kerja. 

3.3.2. Definisi Operasional 

1. Pelatihan (X1) 
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 Definisi pelatihan yang digunakan peneliti dalam penelitian 

ini adalah Mangkunegara (2009). Menurut Mangkunegara 

(2009), pelatihan adalah proses pendidikan jangka pendek 

dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisir 

yang mana karyawan non manajerial belajar pengetahuan teknis 

dan keterampilan untuk tujuan tertentu. 

Dimensi dalam pelatihan menurut Mangkunegera (2009), 

antara lain: 

1) Tujuan dan sasaran pelatihan harus jelas. 

Indikatornya: 

a. Tujuan pelatihan sesuai dengan kebutuhan karyawan 

dalam bekerja dan memiliki sasaran yang jelas. 

b. Karyawan memahami maksud dari tujuan pelatihan 

yang diberikan. 

c. Pelatihan dapat menambah pengetahuan dan keahlian 

untuk mencapai tujuan dengan sasaran yang jelas. 

2) Kualifiasi pelatih (trainers). 

Indikatornya: 

a. Pelatih mampu berkomunikasi baik dengan peserta 

sehingga peserta aktif dalam membahas materi. 

b. Pelatih dapat menyampaikan materi yang mudah 

dimengerti. 
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c. Pelatih memiliki kualifikasi yang memadai sesuai 

dengan bidang, personal dan kompetensinya. 

3) Materi pelatihan disesuaikan dengan tujuan yang akan 

dicapai. 

Indikatornya: 

a. Pelatihan yang diikuti karyawan dapat memberikan 

pengetahuan dan keterampilan yang berhubungan 

dengan pekerjaan. 

b. Materi pelatihan yang diberikan dapat meningkatkan 

pengetahuan karyawan sesuai dengan kebutuhan. 

c. Materi pelatihan yang diberikan dapat di terapkan 

dalam pekerjaan. 

4) Metode pelatihan harus disesuaikan dengan tingkat 

kemampuan pegawai yang menjadi peserta 

Indikatornya: 

a. Menggunakan media dan peralatan sebagai alat peraga 

yang memudahkan karyawan dalam menguasai materi. 

b. Adanya proses tanya jawab dalam sesi pelatihan. 

c. Terdapat simulasi atau studi kasus yang memudahkan 

karyawan dalam menguasai materi. 

5) Peserta pelatihan harus memenuhi persyaratan yang telah 

ditentukan. 

Indikatornya:  
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a. Peserta memiliki minat dalam mengikuti program 

pelatihan dan kemauan untuk belajar. 

b. Peserta memiliki semangat untuk mengikuti pelatihan. 

c. Peserta berpartisipasi secara aktif dalam program 

pelatihan. 

2. Keterikatan Karyawan (X2) 

Definisi Keterikatan Karyawan yang digunakan peneliti 

dalam penelitian ini adalah Schaufeli dan Bakker (2003). 

Menurut Schaufeli dan Bakker (2003), Keterikatan Karyawan 

merupakan sebuah keadaan pikiran yang positif, perasaan 

terpenuhi dan berhubungan dengan pekerjaan yang ditandai 

dengan adanya semangat, dedikasi, dan perhatian penuh.   

Dimensi dalam Keterikatan Karyawan menurut Schaufeli 

dan Bakker (2003), antara lain: 

1) Vigor (Semangat)  

Merupakan keterikatan karyawan yang dibuktikan 

melalui kekuatan fisik dan mentalnya ketika melakukan 

pekerjaan. Indikator-indikatornya antara lain:  

a. Memiliki energi yang tinggi saat bekerja. 

b. Bersedia mengerahkan semua energi untuk 

menyelesaikan pekerjaannya. 

c. Merasa bersemangat dalam bekerja. 

d. Tidak mudah menyerah dalam bekerja    
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2) Dedication (Dedikasi) 

Merupakan keterikatan karyawan secara emosional 

terhadap pekerjaannya. Indikator-indikatornya antara lain:  

a. Merasa antusias dengan pekerjaannya. 

b. Merasa pekerjaannya menantang. 

c. Merasa bangga dengan pekerjannya. 

d. Merasa pekerjaannya menginspirasi. 

e. Merasa pekerjaan yang dilakukan bermakna  

3) Absorption (Perhatian penuh) 

Merupakan keterikatan karyawan yang digambarkan 

dengan perilaku karyawan yang memberikan perhatian penuh 

terhadap pekerjaannya. Absorption mencerminkan keadaan 

karyawan yang merasa senang dirinya tenggelam secara total, 

berkonsentrasi tinggi, dan bersungguh-sungguh dalam 

melakukan pekerjaannya. Indikator-indikatornya antara lain:  

a. Serius dalam mengerjakan setiap pekerjaannya . 

b. Menikmati pekerjaan hingga lupa waktu. 

c. Merasa ada yang kurang ketika tidak masuk kerja. 

d. Merasa bahagia ketika bekerja secara intens. 

e. Merasa sulit untuk melepaskan diri dari pekerjaan. 

3. Lingkungan Kerja (X3) 

Definisi lingkungan kerja yang digunakan peneliti dalam 

penelitian ini adalah Sedarmayanti (2009). Lingkungan kerja 
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merupakan alat perkakas utuh dan bahan yang dihadapi, para 

tetangga dimana seseorang bekerja, metode bekerja, serta 

pengaturan bekerja baik sebagai individu dan sebagai kelompok. 

Jenis lingkungan kerja menurut Sedarmayanti (2009) dibagi 

menjadi dua yaitu lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja 

non-fisik. 

1) Lingkungan kerja fisik  

Menurut Sedarmayanti (2009) menjelaskan bahwa 

lingkungan kerja fisik adalah semua keadaan bentuk fisik 

yang terdapat disekitar tempat kerja yang dapat 

mempengaruhi karyawan baik secara langsung maupun 

tidak langsung.  

Indikatornya: 

a. Ruang kerja dilengkapi dengan penerangan yang cukup 

dan tidak mengganggu aktivitas pekerjaan. 

b. Ruang kerja di lengkapi dengan sirkulasi udara yang 

baik. 

c. Peralatan yang digunakan cukup lengkap dan memadai 

untuk memudahkan pekerjaan karyawan dalam bekerja 

seperti lemari, meja, kursi, printer, komputer, dll. 

2) Lingkungan kerja non-fisik  

Menurut Sedarmayanti (2009) menjelaskan bahwa 

lingkungan kerja non-fisik adalah semua keadaan yang 
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berkaitan dengan hubungan kerja, hubungan baik dengan 

atasan dan hubungan rekan kerja, atau hubungan dengan 

bawahan. 

Indikatornya: 

a. Terdapat petugas keamanan. 

b. Lingkungan yang bersih dan nyaman. 

c. Hubungan antar karyawan terjalin baik. 

d. Karyawan berusaha untuk menghargai dan 

menghormati antar karyawan. 

e. Karyawan berkomunikasi baik dengan atasannya. 

f. Atasan mempunyai sikap baik terhadap semua 

karyawannya. 

4. Kinerja Karyawan (Y) 

Menurut Mathis dan Jackson (2004), kinerja pada dasarnya 

adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh karyawan. 

Dimensi dalam kinerja karyawan menurut Mathis dan Jackson 

(2004), antara lain: 

1) Quantity of results/ Kuantitas output 

a. Pekerjaan yang saya selesaikan telah sesuai dengan 

standar yang ditetapkan. 

b. Mampu untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan 

target yang ditentukan. 
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c. Karyawan telah bekerja sesuai dengan prosedur yang 

ada. 

2) Quality of the results/ Kualitas output 

a. Saya disiplin dalam bekerja. 

b. Saya mampu untuk mengerjakan pekerjaan dengan 

teliti. 

c. Saya mampu mengikuti aturan-aturan di dalam hotel. 

3) Timeliness of results/ Ketepatan Waktu 

a. Karyawan mampu bekerja secara konsisten. 

b. Karyawan mampu menggunakan waktu istirahat dengan 

tepat. 

c. Pekerjaan yang dilakukan sesuai target. 

4) Presence/ Kehadiran 

a. Karyawan datang ke kantor tepat waktu. 

b. Karyawan datang dan pulang kerja sesuai dengan jam 

kerja yang telah ditentukan oleh perusahaan kecuali 

untuk urusan pekerjaan. 

c. Jam kerja yang ditetapkan oleh organisasi sesuai 

dengan harapan karyawan sehingga karyawan merasa 

nyaman dalam bekerja. 

5) The ability to work together/ Kemampuan Bekerjasama 

a. Karyawan memiliki kesempatan untuk bekerja dengan 

orang lain. 



115 
 

b. Karyawan mampu bekerjasama dengan semua rekan 

kerja dalam menyelesaikan pekerjaan. 

c. Karyawan mampu bekerjasama dengan pimpinan. 

 

5. Kepuasan Kerja (Z) 

Menurut Smith, Kendall dan Hullins (dalam Luthans 1998), 

kepuasan kerja sebagai perasaan yang dimiliki seorang pekerja 

terhadap pekerjaannya. Dimensi kepuasan kerja menurut Smith, 

Kendall dan Hullin 1969 (dalam Luthans 1998), antara lain: 

1) Pekerjaan itu sendiri  

Indikatornya:  

a. Memiliki kesempatan untuk menerima tanggung jawab 

yang lebih besar  

b. Memiliki kesempatan untuk belajar mengembangkan 

kemampuannya. 

c. Memberikan pekerjaan yang dapat menambah 

keterampilan karyawan 

2) Gaji atau Upah  

Indikatornya: 

a. Pemberian gaji atau upah disesuaikan dengan latar 

belakang pendidikan. 

b. Pemberian gaji atau upah disesuaikan dengan 

kemampuan karyawan. 
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c. Keadilan dalam pemberian gaji atau upah. 

3) Peluang Promosi  

Indikatornya: 

a. Keterbukaan untuk seluruh karyawan dalam memperoleh 

peluang untuk mengikuti program promosi jabatan  

b. Kesetaraan untuk mengikuti promosi posisi pekerjaan 

c. Promosi yang diberikan mengikuti aturan 

4) Supervisi 

Indikatornya: 

a. Karyawan mendapat dukungan dari atasan  

b. Pengawasan dari atasan terhadap kinerja karyawan  

c. Kemampuan atasan untuk memberikan bantuan pada saat 

kerja  

5) Rekan Kerja   

Indikatornya: 

a. Karyawan mendapat dukungan dari rekan kerja  

b. Ada bantuan dari sesama rekan kerja yang sedang 

mengalami kesulitan  

c. Kekeluargaan terjalin dengan baik di tempat kerja 

3.4. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data 

3.4.1. Jenis Data 

1) Data Primer 
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Menurut Sekaran dan Bougie (2013) data primer mengacu 

pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti 

yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik. 

Dalam penelitian ini data primer yang digunakan berasal 

dari responden yang merupakan karyawan tetap di Grand Inna 

Malioboro yang berkaitan dengan identitas responden, seperti 

persepsi terhadap variabel yang diteliti. 

2) Data Sekunder 

Menurut Sekaran dan Bougie (2013) data sekunder 

mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber data 

yang telah ada. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi 

profil, sejarah, visi dan misi, tujuan, struktur organisasi, serta 

dokumen lain yang relevan digunakan sebagai data pendukung 

penelitian, terkait dengan variabel yang akan diteliti. 

3.4.2. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk 

mengumpulkan data adalah dengan menggunakan kuesioner. 

Menurut Sekaran dan Bougie (2013), kuesioner adalah cara 

pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan daftar 

pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya dimana 

responden mencatat jawaban mereka, jawaban biasanya lebih erat 

dengan pilihan tertentu. Setiap pertanyaan atau pernyataan ini 

disediakan jawaban menggunakan skala likert.  
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Menurut Sekaran dan Bougie (2013), mengemukakan bahwa 

skala likert meliputi 5 titik yang ada di dalamnya berisi pernyataan 

setuju dan tidak setuju dari para responden. Berikut merupakan 5 

pengukuran jawaban kuesioner: 

Tabel 3.3. Skala Likert Pengumpulan Data 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Populasi dan Sampel Penelitian 

3.5.1. Populasi 

Menurut Sekaran dan Bougie (2013), populasi mengacu pada 

keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal-hal menarik yang 

Jawaban Nilai 

Sangat setuju 5 

Setuju 4 

Netral 3 

Tidak setuju 2 

Sangat tidak setuju 1 
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ingin peneliti investigasi. Populasi adalah kelompok orang, kejadian, 

atau hal-hal menarik di mana peneliti ingin membuat opini 

(berdasarkan statistik sampel). 

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan mencakup seluruh 

karyawan tetap yang berada di Grand Inna Malioboro Yogyakarta 

yang berjumlah 85 karyawan. 

3.5.2. Sampel Penelitian 

Menurut Sekaran dan Bougie (2013), sampel adalah sebagian 

dari populasi. Sampel yang akan diambil dalam penelitian ini dengan 

menggunakan metode teknik Slovin, yaitu sebuah rumus atau 

formula untuk menghitung jumlah sampel minimal apabila perilaku 

dari sebuah populasi tidak diketahui secara pasti. Rumus slovin ini 

biasa digunakan dalam penelitian survey dimana biasanya jumlah 

sampel besar sekali, sehingga diperlukan sebuah formula untuk 

mendapatkan sampel yang sedikit tetapi dapat mewakili keseluruhan 

populasi. 

Dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Siregar, 2013): 

𝑛 =
𝑁

(1 + (𝑁(𝑒)2)
 

𝑛 =
85

1 + (85 (0,05)2)
 

𝑛 =
85

1 + (85 (0,0025))
 

𝑛 =
85

1 + 0,2125)
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𝑛 =
85

1,2125
 

𝑛 = 70,1 

𝑛 = 70 

Keterangan: 

n = Jumlah sampel minimal 

N = Jumlah total populasi 

e = Error margin (5%) 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian adalah 

purposive samplimg. Menurut Arikunto (2006), purposive sampling 

adalah teknik mengambil sampel dengan tidak berdasarkan random, 

daerah atau strata melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan 

yang berfokus pada tujuan tertentu. Dari perhitungan jumlah sampel 

dengan menggunakan rumus Slovin diatas, dengan perkiraan tingkat 

kesalahan 5%, penulis menyimpulkan jumlah sampel yang akan 

diambil untuk penelitian ini sebanyak 70 karyawan tetap di Grand 

Inna Malioboro. 

3.6. Metode Analisa Data 

3.6.1. Analisa Deskriptif 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis data 

deskriptif. Menurut Sugiarto (2017) analisis deskriptif adalah analisis 

yang dilakukan dengan memaparkan atau mendeskripsikan data, 

analisis ini digunakan untuk menggambarkan informasi tentang 

karakteristik individu atau unit-unit analisis pada data yang menjadi 
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perhatian. Penyajian datanya menggunakan tabel, grafik, meringkas 

dan menjelaskan data terkait untuk pemusatan dan variasi data atau 

bentuk distribusi data.   

3.6.2. Analisa Structural Equation Modelling (SEM) 

Dalam penelitian ini, menggunakan analisis data SEM 

(Structural Equation Model), dengan menggunakan bantuan software 

PLS (Partial Least Square). Structural Equation Modeling (SEM) 

banyak digunakan dalam berbagai bidang ilmu dan dikembangkan 

sebagai jalan keluar dalam berbagai kesulitan yang terjadi dalam 

analisis multivariat. Latan (2012), dalam Haryono (2017), mengutip 

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

Gefen et al (2011). Pirouz (2006), yang mengatakan bahwa model 

persamaaan struktural (Structural Equation Modeling) adalah teknik 

analisis multivariat generasi kedua yang menggabungkan analisis 

faktor dan jalur sehingga memungkinkan bagi peneliti untuk menguji 

serta mengestimasi secara simultan hubungan antara multiple 

exogeneus dan endogeneus dengan banyak indikator.  

Model persamaan structural (Structural Equation Modeling) 

adalah generasi kedua teknik analisis multivariat (Bagozzi dan 

Fornell 1982 dalam Ghozali dan Fuad 2008) yang memungkinkan 

peneliti untuk menguji hubungan antara variabel yang kompleks baik 

recursive maupun non recursive untuk memperoleh gambaran 

menyeluruh mengenai keseluruhan model. Tidak seperti analisis 
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multivariat biasa (regresi berganda dan analisis faktor), SEM 

(Structural Equation Modeling) dapat menguji secara bersama-sama 

(Bollen 1989 dalam Ghozali dan Fuad 2008). 

3.6.3. Partial Equation Model (PLS) 

Menurut Wiyono (2011), PLS (Partial Least Square) adalah 

salah satu teknik SEM (Structural Equation Model) yang mampu 

menganalisis variabel laten, variabel indikator dan kesalahan 

pengukuran secara langsung. PLS (Partial Least Square) merupakan 

metode analisis yang kuat karena dapat diterapkan pada semua skala 

data, tidak banyak membutuhkan asumsi, dan ukuran sampel tidak 

harus besar. PLS (Partial Least Square) juga dapat digunakan untuk 

menjelaskan ada tidaknya hubungan antar variabel laten. Menurut 

Ghozali (2013) tujuan PLS (Partial Least Square) adalah membantu 

peneliti untuk mendapatkan nilai variabel laten untuk tujuan prediksi. 

PLS (Partial Least Square) dalam menilai menggunakan dua 

model, yaitu: 

1) Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)  

Evaluasi model pengukuran (outer model), pengukuran 

ini digunakan untuk menilai model validitas dan reliabilitas.  

Menurut Ghozali (2013) ada tiga kriteria untuk  menilai outer 

model yaitu: 

a. Convergent Validity  
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Uji convergent validity dapat dilihat dari nilai 

loading factor untuk setiap indikator konstruk. Rule of 

thumb yang biasanya digunakan untuk menilai 

convergent validity yaitu nilai loading factor > 0,7 untuk 

penelitian yang bersifat confirmatory dan nilai loading 

factor antara 0,5 – 0,7 untuk penelitian yang bersifat 

explatory masih dapat diterima serta nilai average 

variance extracted (AVE) harus > 0,5.  

b. Discriminant Validity  

Untuk menguji discriminant validity dengan 

indikator refleksif yaitu dengan melihat nilai cross 

loading untuk setiap variabel harus > 0,70. Namun, ada 

cara lain yang digunakan yaitu dengan membandingkan 

akar kuadrat dari nilai average variance extracted (AVE) 

untuk setiap konstruk dengan nilai korelasi antar konstruk 

dalam model. Jika akar kuadrat nilai average variance 

extracted (AVE) > korelasi antar konstruk dalam model 

maka dikatakan memiliki discriminant validity yang baik. 

Nilai AVE direkomendasikan > 0,50.  

c. Composite Realibility  

Rule of thumb yang biasanya digunakan untuk 

menilai reliabilitas konstruk yaitu nilai composite 

reliability > 0,7 untuk penelitian yang bersifat 
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confirmatory dan nilai 0,6 – 0,7 masih dapat diterima 

untuk penelitan yang bersifat exploratory. 

2) Evaluasi model struktural (Inner Model)  

Evaluasi model structural (inner model) menggambarkan 

hubungan antar variabel laten berdasarkan teori substansif. 

1. R-Square (R2) 

Untuk menilai model structural dengan melihat 

signifikansi hubungan antar variabel. Menurut Ghozali 

dan Latan (2015) menjelaskan bahwa perubahan pada 

nilai R-square dapat digunakan untuk menjelaskan 

pengaruh pada variabel laten eksogen tertentu terhadap 

variabel endogen yang memiliki pengaruh substansif. 

Kriteria nilai R-square terdiri dari tiga, yaitu 0.75, 0.50 

dan 0.25 dan dapat disimpulkan bahwa model kuat, 

moderat dan lemah. 

2. Uji Hipotesis 

Uji ini menggunakan keseluruhan sampel asli untuk 

resampling kembali (Ghozali dan Latan, 2015). Pada 

metode ini, nilai signifikan yang digunakan two tailed 

yaitu t-value 1.65 (significance level = 10%), 1.96 

(significance level = 5%) dan 2.58 (significance level = 

1%) 

3.7. Analisis SEM dengan efek mediasi 
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Uji efek mediasi dalam penelitian analisis dengan menggunakan PLS 

dengan prosedur yang 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 

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 tahap uji terakhir, apabila hasil dari pengaruh variabel 

eksogen terhadap variabel endogen tidak signifikan namun 

berpengaruh varibel mediasi terhadap variabel endogen signifikan 

pada t-statistik > 1.96 maka variabel mediasi terbukti dapat 

memediasi pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


