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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1.  Pendekatan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif. Menurut  Sugiyono (2014) metode penelitian kuantitatif adalah metode 

penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik 

pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data yang 

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan 

tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Sedangkan  menurut Creswell 

(2010), tujuan penelitian kuantitatif meliputi variabel-variabel dalam penelitian dan 

hubungan antar variabel tersebut, para partisipan, dan lokasi penelitian. Variabel-

variabel ini biasanya diukur melalui instrument-instrumen penelitian sehingga data 

yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur-prosedur statistik. 

3.2. Lokasi Penelitian 

Peneliti akan melakukan penelitian di PT. BPD Kaltim Kaltara Cabang Tana 

Paser yang terletak di Jl.Yos Sudarso RT 6/RW 1, Kecamatan Tanah Grogot, 

Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, 76211. 
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3.2.1.  Visi dan Misi Perusahaan 

1). Visi Perusahaan 

Menjadi The True Regional Champion yang Kuat, Kompetitif dan Kontributif 

dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas. 

2). Misi Perusahaan 

1. Memperkuat ketahanan kelembagaan melalui pelaksanaan kepatuhan dan 

manajemen risiko yang berkualitas. 

2. Mengembangkan produk dan layanan perbankan yang berorientasi solusi dan 

berbasis teknologi. 

3. Menjadi pendukung utama program pembangunan ekonomi dan menopang 

pemberdayaan perekonomian rakyat. 

4. Meningkatkan kepedulian sosial bagi komunitas dan lingkungan sekitar. 

5. Menjaga dan meningkatkan reputasi Bank. 

3.2.2.  Profil Perusahaan 

PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara 

disingkat PT. BPD Kaltim Kaltara dengan sebutan Bankaltimtara, merupakan salah 

satu Badan Usaha Milik Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan 

Timur, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten/Kota se 

Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Utara dengan 

bentuk badan hukum Perseroan Terbatas. Mulai resmi beroperasi pada tanggal 14 
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Oktober 1965, diresmikan oleh Gubernur KDH Tk. I Kalimantan Timur Bapak. A. 

Moeis Hasan, dengan payung hukum berupa Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan 

Timur No. 3/PD/64 tanggal 19 September 1964 yang mendapat pengesahan Menteri 

Dalam Negeri melalui surat keputusan No. 9/10/8-45 tanggal 01 April 1965, dan Ijin 

Usaha dari Menteri Urusan Bank Sentral/ Bank Indonesia No.Kep. 95/PBS/65 tanggal 

21 September 1965.  

Peraturan Daerah No. 03/PD/64 sebagai anggaran dasar Bank mengalami 

beberapa kali perubahan, terakhir diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan 

Timur Nomor 02 Tahun 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur, 

sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010. Dalam 

rangka perubahan badan hukum Bank menjadi Perseroan Terbatas, Peraturan Daerah 

tersebut telah dicabut dan digantikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan 

Timur Nomor 08 Tahun 2016tanggal 11 November 2016 tentang Perubahan Bentuk 

Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dari Perusahaan Daerah 

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur menjadi Perseroan Terbatas Bank 

Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. 

Sesuai anggaran dasar, Bank didirikan dengan maksud dan tujuan untuk 

membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian & pembangunan daerah di 

segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat. Sebagai alat kelengkapan otonomi daerah, PT BPD 
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Kaltim Kaltara mempunyai tugas sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan 

daerah; pemegang dan/atau penyimpanan uang daerah; serta sebagai salah satu sumber 

pendapatan daerah.  

3.2.3.  Logo Perusahaan 

 
Gambar 3.1 Logo Perusahaan 

3.3. Variabel Penelitian 

Sekaran dan Bougie (2017), menjelaskan bahwa variabel (variable) adalah apa 

pun yang dapat membedakan atau mengubah nilai. Creswell (2009), menjelaskan 

bahwa didalam suatu variabel selalu merujuk kepada karateristik seorang peneliti 

ataupun organisasi yang diteliti yang dapat dilakukan pengukuran atau observasi yang 

bervariasi, dimana dalam pengukuran variabel dilakukan dengan dua kategori atau 

lebih, serta diukur dengan menggunakan skala. Dalam sebuah penelitian kuantitatif, 

maka setiap variabel yang digunakan akan saling dihubungkan satu sama lain guna 
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mendapatkan jawaban untuk menjawab rumusan masalah yang telah dibuat dan 

mengungkapkan sebuah hasil prediksi tentang apa yang diinginkan dari hasil tersebut. 

 Dalam penelitian ini variabel yang akan digunakan adalah Variabel 

Pemberdayaan Karyawan (X1), Komitmen Organisasi (X2), Budaya Organisasi (X3),  

sebagai Variabel Independen, kemudian Variabel Kinerja Karyawan (Y), sebagai 

variabel Dependen, dan terakhir Variabel Kepuasan Kerja (Z), sebagai Variabel 

Intervening. 

1. Variabel Independen 

Menurut Creswell (2010), variabel-variabel bebas (variable independent) 

merupakan variable-variabel yang (mungkin) menyebabkan, memengaruhi, atau 

berefek pada outcome. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu variabel pemberdayaan karyawan sebagai X, variabel komitmen organisasi 

sebagai X2, dan budaya organisasi sebagai X3. 

2. Variael Dependen 

Menurut Creswell (2010), variabel-variabel terikat (dependent variable) 

merupakan variabel-variabel yang bergantung pada variabel bebas. Variabel-

variabel terikat ini merupakan outcome atau hasil dari pengaruh variabel-variabel 

bebas. Penelitian ini menggunakan variabel kinerja karyawan (Y) sebagai variabel 

dependen. 
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3. Variabel Intervening 

Menurut Creswell (2010), variabel interveing atau mediating berada di antara 

variabel bebas dan variabel terikat. Variabel ini memediasi pengaruh-pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel 

intervening adalah variabel kepuasan kerja (Z).  

3.4. Definisi Operasional 

3.4.1.  Pemberdayaan Karyawan 

Menurut Noe et.al (1994) pemberdayaan adalah merupakan pemberian 

tanggung jawab dan wewenang terhadap pekerjaan untuk mengambil 

keputusan menyangkut semua pengembangan produk dan pengambilan 

keputusan. Pemberdayaan karyawan berarti memampukan dan memberi 

kesempatan kepada karyawan untuk merencanakan, mengimplementasikan 

rencana, dan mengendalikan pengimplementasian rencana pekerjaan yang 

menjadi tanggung jawabnya atau tanggung jawab kelompoknya. 

Indikator pemberdayaan karyawan menurut Lee & Koh yaitu: 

1. Meaningfulness 

Meaning adalah nilai dari suatu tujuan kerja yang dinilai dalam 

kaitannya dengan tujuan atau standar individu yang bersangkutan. Arti 

mencakup suatu kesesuaian antara persyaratan dari suatu peran kerja dan 

keyakinan, nilai, dan perilaku. 
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Indikatornya:  

1) Saya mengerjakan tugas sesuai petunjuk teknis yang diberikan. 

2) Pekerjaan saya mencapai target yang optimal dalam menjalankan 

program kegiatan yang ditetapkan.  

3) Memiliki kesempatan dalam bekerja, untuk mengerjakan apa yang 

dikerjakan secara baik setiap hari. 

2. Competence 

Competence mempunyai arti yang sama dengan self-efficacy,  

merupakan  keyakinan seseorang  terhadap  kemampuannya untuk 

mengatur dan melaksanakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan 

yang ditetapkan. Kompetensi lebih memfokuskan pada kemampuan dalam 

melaksanakan  peran kerja  tertentu, bukan  peran kerja  secara umum atau 

sering disebut dengan self-esteem. 

Indikatornya: 

1) Saya ditempatkan pada bidang yang sesuai dengan tingkat pendidikan 

yang dimiliki.  

2) Beban pekerjaan yang diberikan sesuai dengan tingkat pendidikan 

saya.  

3) Saya memiliki pengalaman kerja pada bidang pekerjaan saat ini. 
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3. Self-determination 

Self–determination adalah keyakinan seseorang bahwa orang tersebut 

mempunyai kebebasan atau otonomi dan kendali tentang bagaimana 

mengerjakan pekerjaannya sendiri. 

Indikatornya: 

1) Saya melaksanakan kewajiban secara sadar sesuai tanggung jawab 

saya pada perusahaan.  

2) Saya menanggung segala sesuatu akibat dari tindakan yang telah 

saya lakukan.  

3) Saya tidak akan meninggalkan pekerjaan sebelum jam kerja 

berakhir. 

4. Impact 

Impact adalah suatu tingkatan yang mana individu dapat mempengaruhi 

hasil-hasil strategik, administratif, dan operasional dari hasil kerja. 

Indikatornya: 

1) Hasil kerja saya sesuai dengan harapan atasan.  

2) Saya merasa dibayar gaji dengan adil untuk pekerjaan yang saya 

kerjakan.  

3) Menerima penghargaan atau pujian karena mengerjakan pekerjaan 

dengan baik. 
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3.4.2.  Komitmen Organisasi 

Allen dan Meyer (1997), menuturkan bahwa komitmen organisasional 

merupakan suatu konstruk secara psikologis yang menjadi karateristik 

hubungan anggota organisasi dengan organisasinya, dan mempunyai sebuah 

implikasi terhadap keputusan individu untuk tetap melanjutkan keanggotannya 

dalam organisasi. Setiap anggota yang memiliki komitmen terhadap 

organisasinya akan lebih cepat untuk dapat bertahan menjadi bagian dari 

organisasi. 

Indikator komitmen organisasi menurut Allen and Meyer yaitu: 

1. Affective commitment 

Merupakan suatu pendekatan emosional dari individu dalam keterlibatan 

dengan organisasi, sehingga individu akan merasa dihubungkan dengan 

organisasi. Komponen afektif berkaitan dengan emosional, identifikasi dan 

keterlibatan pegawai di dalam suatu organisasi. 

Indikatornya: 

1) Senang berkarir sepanjang hidup dalam perusahaan  

2) Masalah organisasi adalah masalah setiap karyawan  

3) Rasa memiliki terhadap organisasi  

4) Kebanggaan menjadi bagian dari keluarga organisasi 
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2. Continuance commitment 

Merupakan hasrat yang dimiliki oleh individu untuk bertahan dalam 

organisasi, sehingga individu merasa membutuhkan untuk dihubungkan 

dengan organisasi. Komitmen ini didasarkan pada persepsi pegawai tentang 

kerugian yang akan dihadapinya jika ia meninggalkan organisasi. 

Indikatornya: 

1) Tetap tinggal  di organisasi karena kebutuhan gaji  

2) Tetap tinggal di organisasi karena keuntungan yang didapatkan dari 

perusahaan.   

3) Susah meninggalkan organisasi meskipun sangat ingin untuk 

meninggalkan organiasasi  

4) Karyawan bertahan pada organiasasi karena tidak ada alternatif 

pekerjaan lain. 

3. Normative commitment 

Merupakan suatu perasaan wajib dari individu untuk bertahan dalam 

organisasi. Normatif merupakan perasaan pegawai tentang kewajiban yang 

harus dia berikan kepada organisasi, dan tindakan tersebut merupakan hal 

benar yang harus dilakukan.  
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Indikatornya: 

1) Tidak meninggalkan organisasi meskipun hal tersebut 

menguntungkan.   

2) Kesadaran dalam diri karyawan bahwa komitmen adalah sesuatu 

yang harus dilakukannya  

3) Keyakinan terhadap organisasi  

4) Tidak meninggalkan organisasi karena adanya tanggung jawab yang 

tinggi dalam suatu organisasi. 

3.4.3.  Budaya Organisasi 

Robbins (2002:247) menyatakan bahwa budaya organisasi merupakan sebuah 

sistem pemaknaan bersama dibentuk oleh para warganya yang sekaligus 

menjadi pembeda dengan organisasi lainnya Untuk dapat memahami lebih 

lanjut mengenai sistem makna budaya organisasi, maka dilakukan beberapa 

penelitian yang telah mendeskripsikan karakteristik–karakteristik yang dapat 

mencerminkan budaya organisasi di dalam sebuah perusahaan. 

Indikator budaya organisasi menurut Robbins yaitu: 

1. Innovation and Risk Taking 

Inovasi dan pengambilan resikoyaitu tingkat daya pendorong karyawan 

untuk bersikap inovatif dan berani mengambil resiko. 

Indikatornya: 

1) Melibatkan anggota organisasi dalam pengambilan keputusan 
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2) Memberikan kebebasan berinovasi 

3) Memberikan kebebasan untuk mengungkapkan gagasan 

2. Attention to Detail 

Perhatian terhadap detail yaitu tingkat tuntutan terhadap karyawan 

untuk mampu memperlihatkan ketepatan, analisis, dan perhatian terhadap 

detail. 

Indikatornya: 

1) Atasan menyampaikan tujuan organisasi secara detail 

2) Organiasi memberikan informasi mengenai rancangan rencana 

pembelajaran secara detail 

3) Organisasi memberikan arahan yang jelas mengenai pekerjaan yang 

harus dilakukan 

4) Anggota organisasi dituntut untuk melakukan pekerjaan dengan tepat 

3. Outcome Orientation 

Orientasi terhadap hasil yaitu tingkat tuntutan terhadap manajemen 

untuk lebih memusatkan perhatian pada hasil, dibandingkan perhatian pada 

teknik dan proses yang digunakan untuk meraih hasil tersebut. 

Indikatornya: 

1) Organisasi mengevaluasi hasil kerja secara rutin 

2) Organisasi mampu memenuhi target yang telah ditentukan 
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3) Organisasi mampu memenuhi standar kerja yang telah ditetapkan 

4. People Orientation 

Orientasi terhadap individu yaitu tingkat kepuasan manajemen dalam 

mempertimbangkan efek-efek hasil terhadap individu yang ada di dalam 

organisasi. 

Indikatornya: 

1) Tercipta hubungan harmonis antar rekan kerja 

2) Tercipta hubungan harmonis antara pemimpin dengan anggota 

organisasi 

3) Ada bonus atas pekerjaan yang telah diselesaikan dengan baik 

5. Team Orientation 

Orientasi terhadap tim yaitu tingkat aktivitas pekerjaan yang diatur 

dalam tim, bukan secara perorangan. 

Indikatornya: 

1) Anggota organisasi mengutamakan kepentingan kelompok 

2) Terjadi kebersamaan antar anggota tim 

3) Terdapat koordinasi antara kelompok satu dengan kelompok lainnya 

4) Terdapat koordinasi antar anggota tim 
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6. Aggressiveness 

Agresivitas yaitu tingkat tuntutan terhadap orang-orang agar berlaku 

agresif dan bersaing, dan tidak bersikap santai. 

Indikatornya: 

1) Organisasi mampu menumbuhkan semangat anggota organisasi 

2) Organisasi mampu menumbuhkan rasa bersaing untuk mencapai 

prestasi 

3) Organisasi mampu memotivasi anggota organisasi untuk meraih 

prestasi 

7. Stability 

Stabilitas yaitu tingkat penekanan aktivitas organisasi dalam 

mempertahankan status quo berbanding pertumbuhan. 

Indikatornya: 

1) Ada prosedur kerja yang telah ditetapkan oleh organisasi 

2) Ada standar kerja yang telah ditetapkan oleh organisasi 

3) Organisasi menyediakan informasi terkait pekerjaan 

3.4.4.  Kinerja Karyawan 

Prawirosentoso (2000) kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang 

atau kelompok dalam organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung 
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jawab, dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara hukum, tidak melanggar 

hukum, dan sesuai dengan moral dan etika. 

Indikator kinerja karyawan menurut Bernardin and Russel yaitu: 

1. Quality  

Kualitas merupakan sejauh mana karyawan dapat menyelesaikan 

pekerjaan mendekati kesempurnaan, baik dalam hal menyesuaikan diri 

dengan beberapa cara ideal untuk melakukan aktivitas atau memenuhi 

tujuan kegiataan. 

Indikatornya: 

1) Ketelitian dalam melakukan pekerjaan 

2) Kemampuan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan standar kerja 

3) Kemampuan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan prosedur kerja 

2. Quantity 

Kuantitas merupakan seberapa banyak jumlah yang dihasilkan dari 

suatu dari suatu pekerjaan yang telah dilakukan oleh karyawan. 

Indikatornya: 

1) Kemampuan memenuhi target kerja yang ditentukan 

2) Kemampuan memenuhi tanggung jawab yang diberikan 

3) Kemampuan memenuhi tanggung jawab sesuai prosedur kerja 
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3. Timelines 

Ketepatan waktu merupakan sejauh mana karyawan dapat 

menyelesaikan ekerjaan sesuai dengan waktu yang ditentukan. 

Indikatornya: 

1) Kemampuan menyelesaikan pekerjaan sebelum batas waktu yang 

ditentukan 

2) Ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan 

3) Ketepatan waktu dalam menggunakan waktu istirahat 

4) Ketepatan waktu jam masuk kantor 

5) Ketepatan waktu jam pulang kantor 

4. Cost effectiveness 

Biaya Efektif merupakan sejauh mana penggunaan sumber daya 

organisasi (misalnya manusia, keuangan, teknologi, materi) dapat 

dimaksimalkan untuk mendapat keuntungan tertinggi atau mengurangi 

kerugian dari setiap penggunaan sumber daya. 

Indikatornya: 

1) Kemampuan bekerja secara efektif 

2) Kemampuan mengurangi kesalahan saat bekerja 

3) Ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan 

4) Kemampuan menguasai bidang pekerjaan yang dilakukan 
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5) Kemampuan mengoptimalkan biaya yang mendukung kegiatan 

pembelajaran 

5. Need for supervisor 

Perlu pengawasan merupakan sejauh mana seorang dapat melaksanakan 

fungsi pekerjaan tanpa harus meminta bantuan pengawasan atau 

membutuhkan intervensi pengawasan untuk mencegah hasil yang 

merugikan. 

Indikatornya: 

1) Kemampuan bekerja tanpa ada pengawasan 

2) Kemampuan bertanggung jawab dalam bekerja 

3) Kemampuan menyelesaikan pekerjaan dengan baik tanpa bantuan 

pengawas saat sedang mengalami kesulitan 

6. Interpersonal impact 

Pengaruh interpersonal merupakan sejauh mana seseorang 

mempromosikan perasaan harga diri, niat baik, dan kerja sama di antara 

rekan kerja dan bawahan. 

Indikatornya: 

1) Kemampuan menghargai hasil kerja sesama rekan kerja 

2) Kemampuan untuk bekerja sama dengan baik 

3) Kemauan mendukung rekan kerja 
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3.4.5.  Kepuasan Kerja 

Luthans (2006), kepuasan kerja adalah hasil dari persepsi karyawan mengenai 

seberapa baik pekerjaan mereka memberikan hal yang dinilai penting. 

Indikator kepuasan kerja menurut Luthans yaitu: 

1. Salary  

Sejumlah upah yang diterima  dan tingkat dimana hal ini bisa dipandang 

sebagai hal yang dianggap pantas dibandingkan dengan orang lain dalam 

organisasi.  

Indikatornya:  

1) Tingkat kesesuaian gaji dengan latar belakang pendidikan  

2) Tingkat kesesuaian gaji dengan kemampuan yang dimiliki  

3) Tingkat kesesuaian gaji dengan tanggung jawab/jabatan yang 

diemban  

4) Tingkat kesesuaian gaji dengan standar yang ditetapkan 

2. Promotion  

Kesempatan promosi merupakan kesempatan untuk maju dalam 

organisasi.  

Indikatornya:  

1) Peluang untuk mengikuti program promosi jabatan 

2) Tingkat keadilan promosi jabatan  
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3) Tingkat kesesuaian antara promosi jabatan dengan standar yang 

ditetapkan 

3. Supervision  

Kemampuan penyelia  untuk memberikan  bantuan teknis dan dukungan 

perilaku.  

Indikatornya:  

1) Tingkat pengawasan dari atasan saat bekerja 

2) Tingkat dukungan dari atasan dalam melakukan pekerjaan  

3) Tingkat bantuan dari atasan ketika sedang mengalami kesulitan kerja 

4. Work itself 

Dalam hal di mana pekerjaan memberikan tugas yang menarik, 

kesempatan untuk belajar, dan kesempatan untuk menerima tanggung 

jawab.  

Indikatornya:  

1) Kesempatan untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar  

2) Kesempatan untuk mengembangkan kemampuan  

3) Kesempatan untuk mendapatkan ketrampilan baru  

4) Kesempatan menerima tanggung jawab sesuai dengan kemampuan 
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5. Co-workers 

Kondisi di mana rekan kerja pandai secara teknis dan mendukung secara 

sosial.  

Indikatornya:  

1) Tingkat dukungan dari rekan kerja saat melakukan pekerjaan  

2) Tingkat kekeluargaan ditempat kerja  

3) Tingkat bantuan dari rekan kerja ketika sedang mengalami kesulitan 

kerja 

3.5. Jenis Data dan Teknik Pengmupulan Data 

3.5.1.  Jenis Data 

1. Data Primer 

Menurut Sekaran (2006), jenis informasi tertentu dalam data primer seperti 

persepsi dan sikap karyawan adalah paling baik diperoleh melalui berbicara 

dengan mereka; dengan mengamati peristiwa, orang, dan objek; atau dengan 

menyebarkan kuesioner kepada orang-orang. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder menurut uma Sekaran (2011) ialah data yang mengacu pada 

informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder 

adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis 

industri oleh media, situs Web, internet dan lainnya. 
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3.5.2. Teknik Pengumpulan Data 

1. Kuisioner 

Menurut Sekaran dan Bougie (2017), kuesioner (questionnaire) adalah daftar 

pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya di mana responden akan 

mencatat jawaban mereka, biasanya dalam alternatif yang didefinisikan dengan 

jelas. Kuesioner merupakan mekanisme pengumpulan data yang efisien ketika 

studi bersifat deskriptif atau eksplanatori. Penelitian ini menggunakan 

kuesioner sebagai teknik pengumpulan data. Setiap pertanyaan penelitian akan 

disediakan 5 (lima) alternatif jawaban didalam setiap pertanyaan dengan skor: 

Tabel 3.1 

Skala Likert Pengumpulan Data 

Jawaban Nilai 

Sangat Setuju 5 

Setuju 4 

Netral 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 

 

3.6.  Populasi dan Sampel Penelitian 

3.6.1.  Populasi 

Salah satu pendekatan yang dilakukan dalam penelitian kuantiatif 

adalah mengidentifikasi populasi penelitian tersebut. Sugiyono (2011), 

menjelaskan bahwa arti dari populasi adalah suatu wilayah yang digeneralisasi 
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dan terdapat obyek atau subyek didalamnya dengan memiliki kualitas dan 

karateristik yang telah ditentukan oleh peneliti guna dipelajari dan dipahami, 

kemudian akan dilakukan penarikan kesimpulan. Menurut Sekaran dan Bougie 

(2017), Populasi (population) adalah kelompok orang, kejadiaan, atau hal-hal 

menarik di mana peneliti ingin membuat opini (berdasarkan statistik sampel). 

Populasi yangdigunakan dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan 

Bankaltimtara Kantor Cabang Tanah Grogot yang berjumlah 85 orang. 

3.6.2.  Sampel 

Menurut Sugiyono (2014) sampel adalah bagian dari penelitian yang 

dilakukan dengan mengambil populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki 

dan dianggap bisa mewakili seluruh populasi. Untuk mengumpulkan data, 

peneliti menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan sampling jenuh 

atau sensus. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel jika semua 

anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2007:68). Dengan 

metode pengambilan sampel ini diharapkan hasilnya dapat lebih mendekati 

nilai sesungguhnya dan dapat memperkecil terjadinya kesalahan dan 

penyimpangan terhadap nilai populasi. 
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3.7. Metode Analisis Data 

3.7.1.  Analisis Deskriptif 

Menurut Supardi (2005) metode deskriptif yaitu analisis data yang lebih 

banyak hendak menggambarkan fakta sebagaimana adanya. Teknik deskripsi 

ini dilakukan dengan cara memberi gambaran, penjelasan, penggolongan data, 

dengan atau memilah-milah data kemudian dibandingkan dengan teori yang 

digunakan untuk memecahkan masalah, yang kemudian ditarik kesimpulan. 

3.7.2.  Analisis Stuctural Equation Model (SEM) 

Dalam penelitian data dianalisis menggunakan (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 Equation Model (PLS) 

Pemilihan metode PLS didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam 

penelitian ini terdapat tiga variabel laten yang dibentuk dengan indikator 

formative dan membentuk efek moderating. Model formative mengasumsikan 

bahwa konstruk atau variabel laten mempengaruhi indikator, dimana arah 

hubungan kausalitas dari konstruk ke indikator atau manifes (Ghozali,2008). 
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Lebih lanjut Ghozali (2008) menyatakan bahwa model formatif 

mengasumsikan bahwa indikator indikator mempengaruhi konstruk, dimana 

arah hubungan kausalias dari indikator ke konstruk.   

Pada Partial Least Square (PLS) menggunakan dua evaluasi model 

pengukuran dalam uji analisis, yaitu 1). Outer Model bertujuan untuk mmenguji 

validitas dan reliabilitas dan 2). Inner Model bertujuan untuk menguji kualitas 

(pengujian hipotesis untuk menguji dengan model prediksi). 

1. Evaluasi Outer Model (Model Pengukuran)  

Outer model juga disebut (outer relation atau measurement model) 

yang mendefinisikan bagaimana setiap blok indikator berhubungan dengan 

variabel latennya. Model pengukuran (outer model) digunakan untuk 

menilai validitas dan realibilitas model. Uji validitas untuk mengetahui 

kemampuan instrumen penelitian mengukur apa yang seharusnya diukur 

(Abdillah 2009). Sedangkan uji reliabilitas untuk mengukur konsistensi alat 

ukur dalam mengukur suatu konsep atau dapat juga digunakan untuk 

mengukur konsistensi responden dalam menjawab indikator pernyataan 

dalam kuesioner atau instrument penelitian. Berikut ini adalah penjelasan 

lebih lanjut mengenai outer model :  
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1) Corvergent Validity 

Convergent validity untuk mengukur besarnya korelasi antar 

konstruk dengan variabel laten. Pengujian convergent validity dapat dilihat 

dari loading factor untuk tiap indikator konstruk. Nilai loading factor > 0,7 

adalah nilai ideal, artinya indikator tersebut valid mengukur konstruk yang 

dibuat. Dalam penelitian empiris, nilai loading factor > 0,5 masih diterima. 

Nilai ini menunjukkan persentasi konstruk mampu menerangkan variasi 

yang ada dalam indikator (Haryono, 2017). 

2) Discriminant Validity  

Ghozali dan Lathan (2015) mengemukakan cara untuk menguji 

validitas discriminant adalah dengan melihat cross loading yang pada setiap 

variabelnya harus dapat mencapai > 0,07. Selain itu, ada cara lain untuk 

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 AVE pada setiap konstruk lebih besar daripada korelasi 

antara konstruk dengan konstruk lainnya. 

3) Composite Reliability 

Untuk mengukur reabilitas suatu konstruk dengan indikator refleksif 

dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan Cronbach’s Alpha dan 
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Composite Reliability. Interpretasi Composite Realibility sama dengan 

Cronbach Alpha. Rule of thumb nilai alpha atau composite reliability yang 

paling sering digunakan dalam penelitian harus lebih besar dari 0,7 dan 

sebenarnya nilai 0,6 masih dapat diterima. 

2. Evaluasi Inner Model (Model Strukturisasi) 

Untuk mengevaluasi model struktural yaitu, dengan cara melihat 

signifikansi hubungan antar konstruk/variabel. Hal ini dapat dilihat dari 

koefisien jalur yang menggambarkan kekuatan hubungan antar konstruk. 

Tanda atau arah dalam jalur harus sesuai dengan teori yang dihipotesiskan, 

signifikansinya dapat dilihat dari t test atau critical ratio yang diperoleh dari 

proses boostraping atau resampling method. 

Selanjutnya adalah mengevaluasi nilai R –Square (R2). Interpretasi 

nilai R2 sama dengan interpretasi R2 regresi linear yaitu besarnya 

variability variabel endogen yang mampu dijelaskan oleh variabel eksogen. 

Kriteria R2 terdiri dari tiga klasifikasi yaitu nilai R2 0.67, 0.33 dan 0.19 

sebagai substansial, sedang dan lemah . Perubahan nilai R2 dapat digunakan 

untuk melihat apakah pengaruh variabel laten eksogen terhadap variabel 

laten endogen memiliki pengaruh yang substantif. Dimana R included dan 

R excluded adalag R2 dari variabel laten endogen yang diperoleh ketika 

variabel eksogen tersebut masuk atau dikeluarkan dalam model. 
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Menurut Cohen (1988) dalam Haryono (2017) effect size f2 yang 

disarankan adalah 0.02, 0.15 dan 0.15 dengan variabel laten eksogen 

memiliki pengaruh kecil, moderat dan besar pada level struktural. Untuk 

validasi model struktural secara keseluruhan digunakan Goodness of Fit 

(GOF). GOF indeks merupakan ukuran tunggal untuk memvalidasi 

performa gabungan antara model pengukuran dan model struktural. Model 

GOF ini diperoleh dari average communalities index dikalikan dengan nilai 

R2 model. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


