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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat dan waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa 

Tenggara Timur, jalan R. Suprapto no. 5, Kelurahan oebobo kecamatan oebobo, 

Kota Kupang dari bulan Juli sampai bulan Oktober 2018. 

 

B. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua karyawan yang bekerja pada 

BPS Provinsi NTT yaitu berjumlah 73 karyawan.  Sehingga jumlah sampel 

dalam penelitian ini berjumlah 73 responden. 

.  

C. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian yaitu sampel jenuh atau 

sering disebut total sampling. Menurut Sugiyono (2013: 124) sampel jenuh yaitu 

teknik penentuan sampel dengan cara mengambil seluruh anggota populasi 

sebagai responden atau sampel. 

 

D. Jenis Data 

1. Jenis Data Menurut Sumber 

a. Data primer 
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Data yang diperoleh penulis langsung dari responden yang bekerja pada 

BPS Provinsi NTT dalam bentuk wawancara serta tanggapan tertulis 

responden terhadap sejumlah pertanyaan yang diajukan dalam kuisioner 

penelitian. 

b. Data sekunder, 

Data yang diperoleh penulis secara tidak langsung atau melalui pihak 

lain, atau laporan historis yang disusun dalam arsip yang dipublikasikan 

atau tidak dipublikasikan. Data sekunder dalam penelitian ini adalah 

evaluasi pemasukan dokumen, rekapitulasi kehadiran.  

2. Jenis Data Menurut Sifat 

a. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka seperti jumlah 

karyawan, rekapitulasi kehadiran, evaluasi pemasukan. 

b. Data kualitatif adalah data yang berupa penjelasan-penjelasan yang 

diperoleh dari hasil jawaban kuisioner sesuai dengan permasalahan 

penelitian, atau pernyataan tertulis maupun lisan saat pengumpulan 

data lapangan. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari 

data primer yang dikumpulkan dengan menggunakan beberapa metode 

pengumpulan data antara lain sebagai berikut: 
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1. Wawancara yaitu metode pengumupulan data yang diperoleh melalui tanya 

jawab secara lisan dengan karyawan yang bekerja pada BPS Provinsi NTT 

2. Kuesioner yaitu metode pengumpulan data melalui penyebaran daftar 

pertanyaan tertutup kepada seluruh karyawan BPS Provinsi NTT yang 

merupakan sampel dalam penelitian ini, dengan maksud untuk memperoleh 

data riil yang berhubungan dengan seleksi, penempatan dan kinerja pegawai 

BPS Provinsi NTT. 

 

F. Variabel Penelitian, Definisi Operasional, Indikator dan Skala Pengukuran 

 

1. Variabel Penelitian, Definisi Operasional dan Indikator 

Penelitian ini terdiri dari lima variabel yaitu meliputi dua variabel 

bebas, satu variabel intervening, satu variabel terikat.  Variabel bebas terdiri 

dari profesionalisme (X1) dan integritas (X2), variabel intervening adalah 

budaya kerja (Y₁), variabel terikat adalah kinerja pegawai (Y₂) Definisi 

operasional dan indikator dapat dilihat pada Tabel 3.1 di bawah ini. 
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Tabel 3.1  

Variabel Penelitian, Definisi Operasional, Indikator dan Skala Pengukuran 

Variabel Definisi Operasional Indikator Skala 

(1) (2) (3) (4) 

 

 

Profesionalisme  

 

 

keahlian yang dimiliki oleh 

seseorang  terkait dengan 

ilmu dan ketrampilan  yang  

dimiliki seorang pegawai 

BPS Provinsi NTT 

 Pengabdian pada 

profesi 

 Kewajiban sosial 

 Kemandirian 

 Keyakinan 

terhadap peraturan 

profesi 

 Hubungan dengan 

sesama profesi 

 

 

 

Likert 

 

 

 

Integritas  

 

Sebuah loyalitas kepada 

prinsip dan nilai moral 

universal, dan bukan kepada 

prinsip yang dipegang pada 

taraf individu, organisasi, 

ataupun masyarakat 

 Kejujuran 

 Komitmen 

 Konsisten 

 

 

Likert 

Budaya 

Organisasi 

 

budaya  organisasi  adalah  

nilai, prinsip,  tradisi,  dan  

sikap  yang  mempengaruhi  

cara  bertindak  anggota 

organisasi 

 Inovasi  dan 

keberanian  

mengambil  

resiko 

 Perhatian  

terhadap  detail   

 Berorientasi  

kepada  hasil 

 Berorientasi  tim   

 Sikap  agresif   

 Stabilitas   

 

 

 

Likert 

 

 

 

Kinerja 

karyawan 

(Y) 

Hasil kerja secara kualitas 

dan kuantitas yang ingin 

dicapai oleh seorang 

pegawai BPS Provinsi NTT 

dalam  melaksanakan  

tugasnya  sesuai  dengan  

tanggung  jawab  yang 

diberikan kepadanya 

 Kualitas 

 Kuantitas 

 Pelaksanaan tugas 

 Tanggung jawab 

 

 

Likert 
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2. Skala Pengukuran variabel 

Untuk mengetahui intensitas tanggapan responden terhadap variabel-

variabel dibutuhkan suatu alat ukur. Alat ukur yang digunakan dalam 

penelitian ini dikenal dengan nama instrument penelitian yang disusun dalam 

bentuk kuesioner dengan menggunakan skala Likert. 

Sugiyono, (1999:86), skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena 

sosial yang telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti sebagai variabel 

penelitian, dapat diukur jawaban setiap item instrumen (indikator) dari yang 

sangat positif sampai yang sangat negatif, sebagai berikut: 

a. Sangat setuju (SS)   : Dinilai dengan bobot 5  

b. Setuju (S)    : Dinilai dengan bobot 4  

c. Kurang Setuju (KS)   : Dinilai dengan bobot 3  

d. Tidak Setuju (TS)   : Dinilai dengan bobot 2  

e. Sangat Tidak setuju (STS)  : Dinilai dengan bobot 1  

 

G. Analisis Data 

1. Analisis Deskriptif 

Bertujuan untuk menggambarkan fenomena di lokasi penelitian yaitu 

BPS Provinsi NTT dan mengukur persepsi pengetahuan dan keterampilan 

responden dilakukan dengan menggunakan skala likert yang merupakan skala 

ordinal. Untuk setiap indikator akan diajukan sejumlah pertanyaan kepada 
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responden. Berdasarkan Levis (2010:173) rumus yang dipakai untuk 

menetukan kategori persepsi responden yaitu:  

Ps-p = (.
ẋPs−p

5
) x 100 % 

Keterangan: 

Ps-p  =  Kategori Persepsi 

ẋ ps-p = Rata-Rata Skor Untuk Persepsi Responden 

5 = Score Tertinggi Skala Likert 

  Menurut Levis (2010:17), kriteria pengambilan keputusan untuk 

mengukur presentase jawaban responden adalah sebagai berikut: 

≥ 20 – 36%  : Sangat tidak baik 

> 36 – 52%  : Tidak Baik 

> 52 – 68%  : Cukup baik 

> 68 – 84%  : Baik 

> 84 – 100%  : Sangat baik 

 

2. Analisis Statistik Inferensial  

a. Pengertian SEM Partial Least Square ( SEM PLS)    

Alat  uji  statistik  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  

dengan  uji persamaan  struktural  berbasis  variance  atau  yang  lebih  

dikenal  dengan  nama Partial Least Square (PLS)  SmartPLS 3.0. Menurut 

Imam Ghozali (2015:7), metode  Partial Least Square  (PLS)  menjelaskan 

bahwa Model persamaan  strukturan  berbasis  variance  (PLS)  mampu  
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menggambarkan  variabel laten  (tak  terukur  langsung)  dan  diukur  

menggunakan  indikator -indikator (variable manifest). 

Menurut  Imam  Ghozali  (2015:5),  Partial  Least  Square  (PLS) 

didefinisikan sebagai berikut: “Partial  Least  Square  (PLS)  merupakan  

metode  analisis  yang powerful  oleh  karena  tidak mengasumsikan  data  

harus  dengan pengukuran  skala  tertentu,  jumlah  sampel  kecil.  Tujuan  

Partial Least Square  (PLS)  adalah membantu  peneliti untuk mendapatkan 

nilai variabel laten untuk tujuan prediksi”. 

Menurut  Nils  Urbach  dan  Frederik  Ahlemann  (2010:12) 

menjelaskan PLS adalah: “Pendekatan berbasis komponen untuk pengujian 

model persamaan struktural.  Selain  itu,  mereka  menjelaskan  bahwa  PLS  

didasarkan pada  gagasan  memiliki  dua  prosedur  iteratif  menggunakan  

least square estimation untuk model tunggal dan multikomponen”. 

Pendekatan PLS memiliki beberapa karaketristik yaitu seperti yang 

dikutip oleh Nils Urbach (2010:12) pertama memiliki distribusi bebas, tidak 

ada asumsi mengenai  bentuk  distribusi  variabel  yang  akan  diukur.  

Menurut  Fornell  and Bookstein  (1982)  yang  dikutip  oleh  Nils  bahwa  

PLS  tidak  akan  menghasilkan solusi yang tidak dapat diterima atau 

mendapat faktor ketidakpastian. Selain itu, dalam  kondisi  tertentu  dapat  

bekerja  atau  diolah  dengan  ukuran  sampel  yang relatif kecil (Cassel et al. 

1999).   
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Berdasarkan  beberapa  definisi  di  atas,  maka  dapat  dikatakan  

model analisis PLS merupakan pengembangan dari model analisis jalur, 

adapun beberapa kelebihan  yang  didapat  jika  menggunakan  model  

analisis  PLS  yaitu  data  tidak harus berdistribusi tertentu, model tidak 

harus berdasarkan pada teori dan adanya indeterminancy, dan jumlah 

sampel yang kecil. 

Penulis  menggunakan  Partial  Least  Square  (PLS)  dengan  alasan  

bahwa variabel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  merupakan  

variabel  laten  (tidak terukur  langsung)  yang  dapat  diukur  berdasarkan  

pada  indikator-indikatornya (variable  manifest),  serta  secara  bersama-

sama  melibatkan  tingkat  kekeliruan pengukuran  (error).  Sehingga  

penulis  dapat  menganalisis  secara  lebih  terperinci indikator-indikator 

dari variabel laten yang merefleksikan paling kuat dan paling lemah 

variabel laten yang mengikutkan tingkat kekeliruannya. 

Menurut Fornell yang dikutip Imam Ghozali (2015) kelebihan 

lain yang didapat dengan menggunakan  Partial Least Square  (PLS)  

adalah sebagai berikut: SEM  berbasis  variance  atau  PLS  ini  

memberikan  kemampuan  untuk  melakukan analisis  jalur  (path)  dengan  

variabel  laten. Analisis  ini  sering  disebut  sebagai kedua dari analisis 

multivariate.  

Berdasarkan  pernyataan  tersebut,  maka  diketahui  bahwa  model  

analisis PLS  merupakan  pengembangan  dari  model  analisis  jalur,  
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adapun  beberapa kelebihan  yang  didapat  jika  menggunakan  model  

analisis  PLS  yaitu  data  tidak harus berdistribusi tertentu, model tidak 

harus berdasarkan pada teori dan adanya indeterminancy,  dan  jumlah  

sampel  yang  kecil. 

Beberapa  istilah  umum  yang berkaitan  dengan SEM menurut 

Hair et al (1995), diuraikan sebagai berikut:  

1) Konstruk Laten; 

Pengertian  konstruk  adalah  konsep  yang  membuat  peneliti 

mendefinisikan ketentuan konseptual namun tidak secara langsung (bersifat  

laten),  tetapi  diukur  dengan  perkiraan  berdasarkan indikator.  Konstruk  

merupakan  suatu  proses  atau  kejadian  dari suatu  amatan  yang  

diformulasikan  dalam  bentuk  konseptual  dan memerlukan indikator 

untuk memperjelasnya.  

2) Variabel Manifest 

Pengertian  variabel  manifest  adalah  nilai  observasi  pada  

bagian spesifik  yang  dipertanyakan,  baik  dari  responden  yang  

menjawab pertanyaan (misalnya  kuesioner) maupun observasi yang 

dilakukan oleh peneliti. Sebagai tambahan, konstruk laten tidak dapat 

diukur secara  langsung  (bersifat  laten)  dan  membutuhkan  

indicator-indikator  untuk  mengukurnya.  Indikator-indikator  tersebut 

dinamakan  variabel  manifest.  Dalam  format  kuesioner,  variabel 
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manifest  tersebut  merupakan  item-item  pertanyaan  dari  setiap 

variabel yang dihipotesiskan.  

3) Variabel Eksogen, Variabel Endogen, dan Variabel Error;  

Variabel  eksogen  adalah  variabel  penyebab,  variabel  yang  

tidak dipengaruhi  oleh  variabel  lainnya.Variabel  eksogen  

memberikan efek  kepada  variabel  lainnya.  Dalam  diagram  jalur,  

variabel eksogen  ini  secara  eksplisit  ditandai  sebagai  variabel  

yang  tidak ada  panah  tunggal  yang  menuju  ke  arahnya.  Variabel  

endogen adalah  variabel  yang  dijelaskan  oleh  variabel  eksogen. 

Variabel endogen  adalah  efek  dari  variabel  eksogen.  Dalam  

diagram  jalur, variabel  endogen  ini  secara  eksplisit  ditandai  oleh  

kepala  panah yang menuju ke arahnya.  

4) Variabel Intervening.  

Variabel  intervening  adalah  variabel  yang  secara  teoritis 

mempengaruhi  (memperlemah  dan  memperkuat)  hubungan  antara 

variabel  independen  dengan  dependen,  tetapi  tidak  dapat  diamati 

dan diukur.  

Adapun  langkah-langkah  metode  Partial  Least  Square  (PLS)  

yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

b. Merancang Model Pengukuran 

Model  pengukuran  (outer  model)  adalah  model  yang  

menghubungkan variabel  laten  dengan  variabel  manifest.  Untuk  
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variabel laten Profesionalisme  terdiri  dari 5 variabel  manifest.  

Kemudian  untuk variabel laten integritas terdiri dari  3 variabel terdiri 

dan untuk variabel laten  kinerja pegawai terdiri dari 4 variabel 

manifest. 

c. Merancang Model Struktural 

Model struktural (inner  model) pada penelitian ini terdiri dari 

dua variabel laten  eksogen  (Sistem  Pengendalian  Intern  dan  Sistem  

Akuntansi Keuangan  Daerah)  dan  dua  variabel  laten  endogen  

(Kualitas  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah).  

d. Membangun Diagram Jalur 

Hubungan  antar  variabel  pada  sebuah  diagram  alur  yang  

secara  khusus dapat membantu dalam menggambarkan rangkaian 

hubungan sebab akibat antar konstruk dari model teoritis yang telah 

dibangun pada tahap pertama. Diagram  alur  menggambarkan  

hubungan  antar  konstruk  dengan  anak panah  yang  digambarkan  

lurus  menunjukkan  hubungan  kausal  langsung dari  suatu  konstruk  

ke  konstruk  lainnya.  Konstruk  eksogen,  dikenal dengan  

independent variable  yang tidak diprediksi oleh variabel yang lain 

dalam  model. 

Secara  lengkap  model  struktural  pada  penelitian  ini  dapat  

dilihat  pada gambar di bawah ini: 

 



42 
 

Gambar 3.1 

Model Struktural 

 
 

e. Menjabarkan Diagram Alur ke dalam Persamaan Matematis 

Berdasarkan  konsep  model  penelitian  pada  tahap  dua  di  atas  

dapat diformulasikan dalam bentuk matematis. Persamaan yang dibangun 

dari diagram alur yang konversi terdiri atas: 

1) Persamaan  inner  model,  menyatakan  hubungan  kausalitas  untuk  

menguji hipotesis. 

2) Persamaan  outer  model  (model  pengukuran),  menyatakan  

hubungan kausalitas antara indikator dengan variabel penelitian 

(latent). 

Persamaan Model Pengukuran: 

 

Sumber: Imam Ghzali (2015) 
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Persamaan  matematis  dalam  penelitian  ini  yang  telah  dijelaskan  

pada diagram jalur adalah: 

1) Persamaan model structural (inner model) 

ε =  ᵝξ 1 + y2 + δ 

2) Persamaan model pengukuran (outer model) 

Konsep exogenous 

(model pengukuran) 

Konsep endogenous 

(model pengukuran) 

1 =     profesionalisme + δ1 

X2 = λ2 profesionalisme + δ2 

X3 = λ3 profesionalisme + δ3 

X4 =      profesionalisme + δ4 

X5 = λ9  profesionalisme + δ5 

 

X 6 =      integritas + ε6 

X 7 = λ7 integritas + ε7 

X 8 = λ8 integritas + ε8 

 

 

X 12 =       budaya organisasi + ε12 

X 13 = λ13 budaya organisasi + ε13 

X 14 = λ14 budaya organisasi + ε14 

X 15 = λ15 budaya organisasi + ε15 

X 16 = λ16 budaya organisasi + ε16 

X 17 = λ17 budaya organisasi + ε17 

X 18 = λ18 budaya organisasi + ε18 

 

X 19 =       kinerja + ε19 

X 20 = λ20 kinerja + ε20 

X 21 = λ21 kinerja + ε21 

X 22 = λ22 kinerja + ε22 

 

Interpretasi model atau hasil pengujian pada tahap ini disesuaikan 

dengan data teori. Keterangan simbol disajikan pada sebagai berikut: 
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f. Estimasi  

Estimasi menurut Imam Ghozali (2006:85), pada tahapan ini adalah 

: “Nilai  γ,  β  dan  λ  yang  terdapat  pada  langkah  keempat  diestimasi 

menggunakan  program  Smart  PLS.  Dasar  yang  digunakan  untuk dalam  

etimasi  adalah  resampling  dengan  Bootstrapping  yang dikembangkan  

oleh  Geisser  &  Stone.  Tahap  pertama  dalam estimasi  menghasilkan  

penduga  bobot  (weight  estimate),  tahap kedua menghasilkan estimasi 

untuk inner model dan outer model, tahap  ketiga  menghasilkan  estimasi  

means  dan  parameter  lokasi (konstanta)”. 

1) Uji Kecocokan Model Pengukuran (Outer Model) 

Uji kecocokan model pengukuran (fit test of measurement 

model) adalah uji kecocokan pada  outer model  dengan melihat 

validitas konvergen (convergent validity) dan validitas diskriminan. 

Validitas Konvergen  (convergent validity)  adalah nilai faktor 

loading pada laten dengan indikator-indikatornya. Faktor loading 

adalah koefesien jalur yang menghubungkan antara varibel laten 

dengan indikatornya. Validitas konvergen (convergent validity) 

dievaluasi dalam tiga tahap, yaitu: 

a. Indikator  validitas:  dilihat  dari  nilai  faktor  loading  dan  t-

statistik sebagai berikut: 
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- Jika  nilai  faktor  loading  antara  0,5-0,6  maka  dikatakan 

cukup,  sedangkan  jika  nilai   faktor  loading  ≥  0,7  maka  

dikatakan  tinggi (Imam Ghozali, 2006). 

- Nilai  t-statistic  ≥  1,975  maka  menunjukkan  bahwa  

indikator tersebut sahih (Yamin dan Kurniawan, 2011 dalam Uce 

Indahyanti, 2013). 

b. Reabilitas konstruk: dilihat dari nilai output Composite Reability (CR). 

Kriteria  dikatakan  realibel  adalah  nilai  CR  ≥  0,7  (Yamin  dan 

Kurniawan, 2011 dalam Uce Indahyanti, 2013). 

c.   Nilai Average Variance Extracted  (AVE): nilai AVE yang diharapkan 

adalah  ≥  0,5  (Yamin  dan  Kurniawan,  2011  dalam  Uce  Indahyanti, 

2013). 

Validitas Diskriminan  (discriminant validity)  dilakukan dalam dua 

tahap, yaitu dengan  cara melihat  nilai cross loading factor  dan 

membandingkan dengan  akar  AVE  dengan  korelasi  antar  

konstruk/variabel  laten.  Cross loading  factor  untuk  mengetahui  apakah  

variabel  laten  memiliki diskriminan  yang  memadai  yaitu  dengan  cara  

membandingkan  korelasiindikator dengan variabel latennya harus lebih 

besar dibandingkan korelasi antar  indikator  dengan  variabel  laten  lain.  

Jika  korelasi  indikator  dengan variabel  latennya  memiliki  nilai  yang  

lebih  tinggi  dibandingkan  dengan korelasi  indikator  tersebut  terhadap  

variabel  laten  lain,  maka  dikatakan variabel  laten  tersebut  memiliki  
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validitas  diskriminan  yang  tinggi  (Uce Indahyanti, 2013). Nilai AVE 

direkomendasikan ≥ 0,5. 

b)  Uji Kecocokan Model Struktural (Inner Model) 

Uji kecocokan model struktural (fit test of structural model) adalah uji 

kecocokan  pada  inner  modelberkaitan  dengan  pengujian  hubungan antar  

variabel  yang  sebelumnya  dihipotesiskan  (Uce  Indahyanti, 2013). Evaluasi 

menghasilkan hasil yang baik apabila: 

1. Koefisien  korelasi  menunjukkan  hubungan  (korelasi)  antara  dua buah  

variabel,  dimana  nilai  koefisien  korelasi  menunjukkan  arah dan kuat 

hubungan antara dua variabel. Karena data  yang dipakai dalam  penelitian  

ini  menggunakan  skala  ordinal  atau  peringkat, maka  koefisien  

korelasi  yang  dipakai  adalah  koefisien  korelasi spearman  atau  

koefisien  korelasi  range.  Rumus  dari  koefisien korelasi  spearman  atau  

koefisien  korelasi  range  adalah  sebagai berikut:  

Keterangan:  

r = koefisien korelasi  

D = perbedaan skor antara dua variabel  

N = jumlah subyek dalam variabel  

Bentuk dan besarnya koefisien korelasi (r) memiliki nilai -1 

sampai dengan +1 yang dapat dikategorikan sebagai berikut: 

a)  Jika r ≤ 0, berarti hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat  

merupakan  hubungan  negatif.  Artinya,  jika  variabel bebas naik, maka 
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variabel terikat turun. Sebaliknya, jika variabel bebas turun, maka variabel 

terikat naik. 

b)  Jika r > 0, berarti hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat 

merupakan hubungan positif. Artinya, jika variabel  bebas naik, maka variabel 

terikat naik. Sebaliknya, jika variabel bebas turun, maka variabel terikat turun. 

c)  Jika r = 0, berarti hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat  tidak  

ada  hubungan.  Artinya,  jika  salah  satu  variabel berubah maka tidak 

mempengaruhi variabel lainnya. 

d)  Jika  r  =  -1  atau  1,  berarti  antara  variabel  bebas  dan  variabel terikat 

terdapat hubungan negatif/positif yang kuat sempurna. 

Berdasarkan  kategori  koefisien  korelasi  di  atas,  maka  kriteria  

penilaian koefisien korelasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2   

Kriteria Penilaian Koefisien Korelasi 

 
      Sumber: Sugiyono, 2009: 250 
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1) Koefisien  hubungan  antar  variabel  tersebut  signifikan  secara  statistik 

yaitu  dengan  nilai  t-statistic  ≥  1,975.  Taraf  nyata  atau  taraf  keberartian 

(α)  dalam  penelitian  ini  adalah  0,05,  dimana  di  dalam  tabel  distribusi 

normal nilainya adalah  1,975. Apabila nilai t-statistic  ≥  1,975 berarti ada 

suatu  hubungan  atau  pengaruh  antar  variabel  dan  menunjukkan  bahwa 

model yang dihasilkan semakin baik (Uce Indahyanti, 2013). 

2) Nilai  koefisien  determinasi  (R2atau  R-square)  mendekati  nilai  1.  Nilai 

R2untuk konstruk dependen menunjukkan besarnya pengaruh/ketepatan 

konstruk independen dalam mempengaruhi konstruk dependen. Nilai 

R2menjelaskan seberapa besar variabel eksogen yang dihipotesiskan dalam 

persamaan  mampu  menerangkan  variabel  endogen.  Nilai  R2ini  dalam 

PLS  disebut  juga  Q-square  predictive  relevance.  Besarnya  R2tidak pernah 

negatif dan paling besar sama dengan satu (0 ≤  R2≤ 1). Semakin besar  nilai  

R2,  berarti  semakin  baik  model  yang  dihasilkan  (Uce Indahyanti, 2013).  

g. Pengujian Hipotesis 

Hipotesis  merupakan  pernyataan  mengenai  populasi  yang  perlu  

diuji kebenarannya. Untuk melakukan pengujian dilakukan dengan 

mengambil  sampel dari  populasi,  cara  ini  lebih  mudah  dibandingkan  

dengan  menghitung  seluruh anggota  populasi.  Setelah  mendapatkan  hasil  

statistik  dari  sampel,  maka  hasil tersebut  dapat  digunakan  untuk  menguji  

pernyataan  populasi,  apakah  bukti empiris  dari  sampel  mendukung  atau  

menolak  pernyataan  mengenai  populasi.  
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Seluruh proses tersebut dikenal dengan pengujian hipotesis. Menurut  

Suharyadi  dan  Purwanto  S.K  (2009:112)  pengujian  hipotesis didefinisikan 

sebagai berikut: “Pengujian  hipotesis  adalah  prosedur  yang  didasarkan  

pada  bukti sampel  yang  dipakai  untuk  menentukan  apakah  hipotesis 

merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak,  

atau  hipotesis  tersebut  tidak  wajar  dan  oleh  karenanya harus ditolak”. 

Terdapat  enam  hipotesis  dalam  penelitian  ini.  lima  hipotesis  ini  

diuji dengan statistik uji t dengan ketentuan H0 ditolak jika t statistik lebih 

besar dari nilai kritis untuk α = 0,05 sebesar 1,975. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


