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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Mobile banking 

Elektronik perbankan mobile banking atau yang biasa disebut dengan m-

banking merupakan sebuah kemajuan teknologi dan komunikasi yang dipakai 

sebagai fasilitas dari Bank kepada setiap nasabah bank untuk melakukan sejumlah 

transaksi keuangan yang dapat diakses langsung melalui perangkat mobile seperti 

telepon seluler. Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan mengenai pengelolaan 

dan manajemen risiko penyelenggaraan kegiatan internet banking (termasuk pada 

m-banking) berdasarkan peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 tentang 

penerapan manajemen risiko pada aktifitas pelayanan jasa bank melalui sistem 

internet. Layanan m-banking ini merupakan suatu layanan dalam komunikasi yang 

bergerak dan diakses melalui telepon selular berbasis GSM. Kemampuannya 

dalam bergerak (mobile) tanpa batas ruang dan waktu ini memungkinkan manusia 

untuk dapat menjalankan aktivitas yang sedang dilakukan seperti yang 

diungkapkan oleh Sunarto (2004). Telepon seluler bekerja dengan cara menerima 

sinyal elektromagnetik dari sebuah pemancar yang disebut dengan Base 

Transceiver Station (BTS). BTS biasanya diletakan pada tempat tertentu dan 

ditandai dengan antena yang dipasang pada daerah tersebut. Jika seseorang sedang 

dalam melakukan perjalanan jarak jauh maka ponsel mereka akan menerima 

sinyal dari satu BTS ke BTS lainya. 
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Nasabah yang memiliki akses m-banking dapat dengan mudah memakai 

fasilitas seperti transfer dana, informasi saldo, mutasi rekening, informasi nilai 

tukar uang, pembayaran kartu kredit, telepon, listrik dan asuransi, juga dapat 

digunakan untuk pembelian isi ulang pulsa. Ada tiga cara untuk dapat mengakses 

perbankan dengan menggunakan m-banking, tergantung pada kapabilitas telepon 

seluler. Pertama, m-banking dapat dilakukan melalui SMS dimana informasi saldo 

dan password perbankan dapat dikirim ke nasabah melalui SMS. Kedua, beberapa 

lembaga keuangan telah mendedikasikan aplikasi perangkat lunak yang dapat di 

download di telepon seluler seperti smartphone. Terakhir, telepon seluler dapat 

mengakses melalui fasilitas dari SIM Card. Layanan yang diberikan dari lembaga 

keuangan berupa m-banking mempermudah setiap nasabah untuk mengakses 

transaksi dari bank. 

2.2. Model Integrasi Task Technology Fit dan Unified Theory of Acceptance 

and Use of Technology (TTF-UTAUT) 

2.2.1 Model Task-Technology Fit 

Inti dari model ini adalah konstruk yang disebut kecocokan tugas dengan 

teknologi atau Task-Technology Fit (TTF), yaitu kesesuaian antara kemampuan 

teknologi dengan tuntutan pekerjaan, atau kemampuan teknologi untuk 

mendukung pekerjaan (Goodhue and Thompson, 1995) seperti yang dikutip oleh 

Dishaw dkk (2002). Metode TTF melibatkan dua komponen yang berinteraksi, 

yaitu tugas-tugas yang harus dilakukan dan teknologi-teknologi yang digunakan 

untuk membantu melaksanakan tugasnya. Model TTF memiliki empat konstruk 

kunci yaitu Task Characteristics, Technology Characteristics, yang bersama-sama 
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mempengaruhi konstruk Task Technology Fit. Ketiga konstruk ini (baik secara 

langsung atau tidak langsung) mempengaruhi variabel outcome yaitu Performance 

Impacts atau Utilization. Hubungan antar variabel dalam TTF akan ditunjukkan 

pada gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1 Model TTF (Goodhue and Thompson, 1995) 

Model TTF menempatkan bahwa teknologi informasi hanya akan 

digunakan jika fungsi dan manfaatnya tersedia untuk mendukung aktivitas 

pengguna. Model TTF berpegang pada prinsip bahwa teknologi informasi 

berdampak positif terhadap kinerja individu dan dapat digunakan jika kemampuan 

teknologi informasi cocok dengan tugas-tugas yang harus dihasilkan oleh 

pengguna (Furneaux, 2006)  

2.2.2  Model Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 

Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) model 

merupakan model yang disusun berdasarkan teori-teori dasar mengenai perilaku 

pengguna teknologi dan model penerimaan teknologi meliputi Theory of 

Reasoned Action (TRA), Technology Acceptance Model (TAM), Motivational 

Model (MM), Theory of Planned Behavior (TPB), Combined TAM and TPB (C-

TAM-TPB), Model of PC Utilization (MPCU), Innovation Diffusion Theory 

(IDT), dan Social Cognitive Theory (SCT) menjadi satu teori (Venkatesh dkk, 
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2003). Berdasarkan teori, model UTAUT memiliki empat variabel yang dianggap 

mempunyai peran utama dan berpengaruh langsung terhadap penerimaan 

(behavioural intention) dan penggunaan teknologi (use behaviour)  yaitu: 

ekspektasi kinerja (performance expectancy), ekspektasi usaha (effort 

expectancy), pengaruh sosial (social influence) dan kondisi yang memfasilitasi 

(facilitating condition). Keempat variabel tersebut dimoderasi oleh empat variabel 

lain yaitu kesukarelaan, jenis kelamin, umur, dan pengalaman. Gambar 2.2 di 

bawah ini adalah gambar yang menjelaskan hubungan antar variabel pada model 

penerimaan UTAUT yang dikembangkan oleh Venkatesh. 

 

Gambar 2.2 Model UTAUT (Venkatesh dkk, 2003) 

2.2.3 Model Integrasi TTF-UTAUT 

Penggabungan model TTF dan UTAUT telah dilakukan oleh beberapa 

peneliti. Penelitian untuk menguji model integrasi TTF-UTAUT sebelumnya juga 

telah dilakukan oleh Dishaw pada tahun 2004 dengan responden mahasiswa dari 
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beberapa kelas penelitian pemasaran, sistem analis, programer, dan manajemen 

operasi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan model secara terpisah dan 

penggabungan kedua model, hasilnya kombinasi kedua model menghasilkan 

penjelasan yang lebih mendalam dalam mengetahui perilaku pengguna untuk 

menggunakan sistem informasi. 

Penelitian ini dikembangkan lagi oleh Pai dan Tu pada tahun 2011 dengan 

menggunakan model integrasi TTF-UTAUT untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi penerimaan dan penggunaan sistem Customer Relationship 

Management (CRM) di industri pelayanan distribusi Taiwan. Dalam 

penelitiannya, Pai dan Tu meneliti pengaruh Behavioural Intention dari 

penggunaan sistem CRM yang dipengaruhi oleh ketiga faktor kunci yaitu 

Performance Expectancy, Effort Expectancy dan Social Expectancy serta faktor 

Task Characteristics and Technology Characteristics dari TTF terhadap Task-

Technology Fit yang berpengaruh tidak langsung kepada Behavioural Intention. 

Pada hasil penelitian tersebut diketahui bahwa penentuan perilaku pengguna 

terhadap sistem CRM (User Behaviour) akan dipengaruhi oleh faktor Behavioural 

Intention dan Facilitating Conditions yang ada.  

Selain itu, peneliti lain juga menggunakan metode gabungan TTF-UTAUT 

(Zhou dkk., 2010) dalam penelitiannya tentang pengintegrasi model TTF dan 

UTAUT untuk menjelaskan adopsi pengguna mobile banking. Penggabungan 

kedua metode ini dipilih karena beberapa alasan. Pertama, penelitian yang 

dilakukan pada adopsi pengguna mobile banking selama ini masih berfokus pada 

persepsi pengguna terhadap teknologi dan jarang yang mempertimbangkan efek 
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dari kesesuaian tugas dan teknologi. Kedua, penelitian ini menemukan bahwa 

kesesuaian tugas dan teknologi tidak hanya mempengaruhi adopsi pengguna tetapi 

juga mempengaruhi kinerja yang diharapkan. Hal ini menunjukkan pentingnya 

mempertimbangkan faktor kesesuaian tugas dan teknologi. Terakhir, 

dibandingkan dengan penggunaan individu antara model TTF dan model UTAUT, 

model gabungan antara TTF dan UTAUT menjelaskan perilaku adopsi pengguna 

yang lebih bervariasi. Hal ini menunjukkan kelebihan dari penggabungan kedua 

model tersebut. Penelitian ini berfokus pada penjelasan adopsi pengguna dari 

persepsi teknologi seperti perceived usefulness, perceived ease of use, 

interactivity, relative advantage, dan task technology fit.  

Model integrasi TTF-UTAUT ini dapat memberikan penjelasan tingkat 

penerimaan pengguna terhadap teknologi dari sisi pengguna (user), lingkungan 

(social) dan teknologi. Seperti yang telah terlihat pada gambar 2.3, model ini 

melibatkan delapan variabel yang terdiri dari task characteristics (karakteristik 

tugas) technology characteristics (karakteristik teknologi), task technology fit 

(kesesuaian tugas-teknologi), performance expectancy (kinerja yang diharapkan), 

effort expectancy (tingkat kemudahan yang diharapkan), social influence 

(pengaruh sosial), facilitating conditions (kondisi fasilitas yang ada) dan user 

adoption (penerimaan pengguna). 
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Gambar 2.3 Model Integrasi TTF-UTAUT (Zhou dkk., 2010) 

2.3. Variabel Penelitian 

2.3.1  Jenis Variabel 

Variabel adalah objek yang dijadikan penelitian dan memiliki nilai 

bervariasi yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik 

kesimpulannya, sedangkan sesuatu yang hanya memiliki satu nilai disebut 

konstanta. Variabel dibedakan sebagai berikut: 

a. Variabel bebas/independen (Exogenous variable atau X) adalah variabel 

yang mempengaruhi perubahan dalam variable terikat dan mempunyai 

hubungan positif dan negatif (Suharso, 2009). 
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b. Variabel terikat/dependen (Endogenous variable atau Y) adalah variabel 

yang menjadi perhatian utama (sebagai faktor yang berlaku dalam 

pengamatan) dan menjadi sasaran penelitian (Suharso, 2009). 

c. Variabel laten (Unobserved/latent variable) biasa disebut sebagai variabel 

abstrak atau variabel yang tidak dapat diukur. Variabel laten memiliki dua 

jenis yaitu variabel laten eksogen dan variabel laten endogen. Variabel 

laten eksogen dapat disebut sebagai variabel bebas dalam suatu persamaan 

sedangkan variabel laten endogen merupakan variabel terikat pada suatu 

persamaan (Wijanto, 2008). 

d. Variabel manifes (Observed/manifest variable) merupakan variabel yang 

dapat diamati atau dapat diukur secara empiris. Variabel manifes dapat 

disebut sebagai efek atau ukuran dari variabel laten (Wijanto, 2008). 

e. Variabel moderator (moderating variable) adalah variabel yang 

mempunyai pengaruh ketergantungan yang kuat dalam hubungan antara 

variabel bebas dan variabel terikat (Suharso, 2009). 

f. Variabel antara (intervening variable) adalah variabel yang bisa muncul 

saat variabel bebas mulai mempengaruhi variabel terikat, dan saat 

pengaruh variabel bebas terasa pada variabel terikat (Suharso, 2009). 

2.3.2  Variabel penelitian model integrasi TTF-UTAUT 

 Variabel-variabel yang ada pada model integrasi TTF-UTAUT yaitu : 

a. Task Characteristic (TAC)  

Task Characteristic didefinisikan sebagai tingkat dimana seorang individu 

menyadari bahwa dengan menggunakan sistem tersebut apakah kebutuhan 
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akan tugas yang diinginkan sudah terpenuhi. Variabel ini menggunakan 

tiga indikator (Tabel 2.1), yaitu TAC1, TAC2 dan TAC3 yang membahas 

tentang kebutuhan pengguna dalam bertransaksi dengan sistem. 

Tabel 2.1 Indikator Variabel TAC 

Indikator  Keterangan  Sumber 

TAC1 Mengelola rekening kapan saja di mana saja. Tao Zhou, Yaobin 

Lu dan Bin Wang 

(2010) 
TAC2 Mengirim uang kapan saja di mana saja. 

TAC3 Mendapatkan informasi akun secara real time. 

b. Technology Characteristics (TEC)  

Technology Characteristics diartikan sebagai tingkat dimana seorang 

individu menyakini bahwa sistem yang digunakan memberikan manfaat 

bagi individu tersebut. Adapun indikator-indikator yang digunakan dalam 

variabel ini membahas tentang kenyamanan yang didapat pengguna dari 

teknologi yang dipakai. Terdapat sedikit perbedaan indikator yang 

digunakan oleh Zhou dkk (table 2.2) dan Oliveira dkk (table 2.3).  

Tabel 2.2 Indikator Variabel TEC 

Indikator  Keterangan  Sumber 

TEC1 Layanan m-banking real time. Tao Zhou, Yaobin 

Lu dan Bin Wang 

(2010) 
TEC2 Layanan m-banking di mana-mana 

TEC3 Layanan m-banking aman. 

Tabel 2.3 Indikator Variabel TEC 

Indikator  Keterangan  Sumber 

TEC1 Layanan m-banking real time. Tiago Oliveira, 

Miguel Faria, Manoj 

Abraham Thomas dan 

Ales Popovic (2014) 

TEC2 Layanan m-banking di mana-mana 

TEC3 Layanan m-banking aman. 

TEC4 Layanan m-banking cepat 
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c. Task technology fit (TTF) 

Task technology fit didefinisikan sebagai tingkat dimana seorang individu 

merasa bahwa sistem yang digunakan apakah sudah sesuai dengan 

kebutuhan akan tugas yang diinginkan serta bermanfaat untuk 

membantunya dalam menyelesaikan tugas yang dikerjakan. Task 

technology fit menggunakan tiga indikator dalam pengukurannya, yaitu 

TTF1, TTF2 dan TTF3. Ketiga indikator tersebut membahas tentang 

kesesuaian sistem akan tugas yang dilakukan pengguna (Tabel 2.4). 

Tabel 2.4 Indikator Variabel TTF 

Indikator  Keterangan  Sumber 

TTF1 Kesesuaian fungsi m-banking dalam 

menyelesaikan tugas pembayaran  

Lin dan Huang 

(2008) dalam 

Tao Zhou, 

Yaobin Lu dan 

Bin Wang 

(2010) 

TTF2 Keseseuaian fungsi m-banking dalam 

mengelola rekening  

TTF3 Kesesuaian fungsi m-banking secara 

keseluruhan 

d. Performance Expectancy (PEE) 

Performance Expectancy didefinisikan sebagai tingkat dimana seorang 

individu menyakini bahwa dengan menggunakan sistem akan membantu 

meningkatkan kinerjanya. Performance Expectancy diukur berdasarkan 

beberapa indikator, yaitu PEE1, PEE2, PEE3 dan PEE4 (Tabel 2.5). 

Tabel 2.5 Indikator Variabel PEE 

Indikator  Keterangan  Sumber 

PEE1 Persepsi manfaat Venkatesh dkk (2003) 

dalam Tao Zhou, 

Yaobin Lu dan Bin 

Wang (2010) 

PEE2 Meningkatkan efisiensi 

PEE3 Meningkatkan kenyamanan 

PEE4 Bekerja lebih cepat 
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e. Effort Expectancy (EFE) 

Effort Expectancy menggambarkan tingkat kemudahan penggunaan sistem 

yang akan dapat mengurangi usaha individu dalam melakuan 

pekerjaannya. Kemudahan tersebut akan menimbulkan perasaan minat 

dalam diri seseorang bahwa sistem itu mempunyai kegunaan dan 

karenanya menimbulkan rasa nyaman bila bekerja dengan 

menggunakannya (Venkatesh dkk, 2003). Dalam pengukurannya, Effort 

Expectancy menggunakan empat indikator, yaitu EFE1, EFE2, EFE3 dan 

EFE4. Masing-masing indikator (Tabel 2.6) membahas tentang upaya 

yang dilakukan individu dalam menggunakan sistem. 

Tabel 2.6 Indikator Variabel EFE 

Indikator  Keterangan  Sumber 

EFE1 Ketrampilan penggunaan Venkatesh dkk 

(2003) dalam Tao 

Zhou, Yaobin Lu 

dan Bin Wang 

(2010) 

EFE2 Persepsi kemudahan 

EFE3 Kemudahan untuk dipelajari 

EFE4 Kemudahan interaksi 

f. Social Influence (SOI) 

Social Influence diartikan sebagai tingkat dimana seorang individu 

menganggap bahwa orang yang berada disekitarnya berpengaruh terhadap 

dirinya dalam menggunakan sistem tersebut. Indikator-indikator pada 

Social Influence yang digunakan oleh Zhou dkk akan dijelaskan pada 

Tabel 2.7.  
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Tabel 2.7 Indikator Variabel SOI 

Indikator  Keterangan  Sumber 

SOI1 Orang-orang yang berpengaruh Venkatesh dkk (2003) dalam 

Tao Zhou, Yaobin Lu dan Bin 

Wang (2010) 
SOI2 Orang-orang yang penting 

Berdasarkan Oliveira dkk, terdapat 4 indikator yang menggambarkan 

Sosial Influence (table 2.8)  

Tabel 2.8 Indikator Variabel SOI 

Indikator  Keterangan  Sumber 

SOI1 Dorongan keluarga dan teman Tiago Oliveira, 

Miguel Faria, 

Manoj Abraham 

Thomas dan Ales 

Popovic (2014) 

SOI2 Orang-orang yang berpengaruh 

SOI3 Tren saat ini 

SOI4 Meningkatkan status profesionalisme 

g. Facilitating Conditions (FAC) 

Facilitating Conditions dalam penggunaan teknologi informasi ialah suatu 

tingkat dimana seseorang percaya bahwa infrastruktur teknis yang ada 

untuk mendukung dirinya dalam penggunaan sistem. Indikator-indikator 

yang digunakan dalam variabel ini adalah FAC1, FAC2 dan FAC3 (Tabel 

2.9). Ketiga indikator ini membahas tentang tersedianya sumber daya yang 

dibutuhkan dalam menggunakan suatu sistem. 

Tabel 2.9 Indikator Variabel FAC 

Indikator  Keterangan  Sumber 

FAC1 Sumber daya Venkatesh dkk (2003) 

dalam Tao Zhou, Yaobin 

Lu dan Bin Wang (2010) 
FAC2 Pengetahuan 

FAC3 Dukungan tenaga professional 
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h. User Adoption (USE) 

User Adoption terhadap teknologi informasi sangat bergantung pada 

evaluasi pengguna dari sistem tersebut tentang apa yang dirasakan oleh 

pengguna setelah menggunakannya. Tabel 2.10 di bawah ini menunjukkan 

indikator-indikator yang akan digunakan, yaitu USE1, USE2 dan USE3. 

Indikator-indikator tersebut menyatakan tingkat penerimaan individu 

setelah menggunakan suatu sistem. 

Tabel 2.10 Indikator Variabel USE 

Indikator  Keterangan  Sumber 

USE1 Penggunaan m-banking untuk mengelola akun Venkatesh dkk 

(2003) dalam Tao 

Zhou, Yaobin Lu 

dan Bin Wang 

(2010) 

USE2 Penggunaan m-banking untuk mengirim uang. 

USE3 Penggunaan m-banking untuk melakukan 

pembayaran. 

2.4. Pengelompokkan Data 

Secara garis besar data dibagi ke dalam beberapa kelompok (Siregar, 2014), 

yaitu sebagai berikut : 

1. Data menurut cara memperolehnya 

a. Data Primer, adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti secara 

langsung dari sumber pertama atau obyek penelitian. 

b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh disatukan dengan studi-

studi sebelumnya atau yang diterbitkan atau digunakan oleh 

organisasi/instansi. 
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2. Data menurut sifatnya 

a. Data Kualitatif, adalah data bukan berupa angka, tetapi berupa kata-

kata atau kalimat yang menggambarkan sebuah pendapat (pernyataan) 

atau judgement. 

b. Data Kuantitatif, adalah data berupa angka yang dapat diolah dan 

dianalisis dengan menggunakan teknik perhitungan statistik. 

3. Data menurut waktu pengumpulannya 

a. Data Time Series 

Data time series adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu 

pada satu obyek untuk menggambarkan perkembangan dari obyek 

penelitian selama periode tertentu. 

b. Data Cross Section 

Data cross section adalah data yang dikumpulkan di satu periode 

tertentu pada beberapa obyek untuk menggambarkan keadaan pada 

periode tertentu. 

2.7. Metode Pengumpulan data  

Sutrisno Hadi (2000) mengemukakan bahwa teknik pengumpulan data 

dibedakan menjadi 3 macam, yaitu kuesioner, wawancara dan observasi. Metode 

pengumpulan data yang umum digunakan dalam suatu penelitian yaitu: 

1. Kuesioner 

Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang 

memungkinkan analis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan 

karakteristik beberapa orang penting di dalam organisasi, yang bisa 
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terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau sistem yang sudah ada. Tujuan 

pokok pembuatan kuesioner adalah  untuk memperoleh informasi yang 

relevan dengan masalah dan tujuan penelitian dan untuk memperoleh 

informasi dengan reliabel dan validitas yang tinggi. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan atau data untuk tujuan 

tertentu dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara 

pewawancara dan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan 

panduan wawancara. Secara garis besar ada dua macam pedoman 

wawancara, yaitu: 

a. Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara 

yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.  

b. Pedoman pewawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang 

disusun secara terperinci sehingga menyerupai chek-list.  

3. Observasi 

Obeservasi atau pengamatan langsung adalah teknik pengumpulan data 

dengan melakukan penelitian langsung terhadap obyek penelitian yang 

mendukung kegiatan penelitian, sehingga didapat gambaran secara jelas 

tentang kondisi obyek penelitian tersebut. Observasi dapat dilakukan 

dengan dua cara, yaitu observasi partisipasi dan non-partisipan. Observasi 

partisipasi dilakukan apabila peneliti ikut terlibat secara langsung, 

sehingga menjadi bagian dari kelompok yang diteliti. Sedangkan observasi 
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non partisipan adalah  observasi yang dilakukan dimana peneliti tidak 

menyatu dengan yang diteliti, peneliti hanya sekedar sebagai pengamat. 

2.7. Skala Pengukuran Data 

 Pengukuran adalah proses hal mana suatu angka atau simbol dilekatkan 

pada karakteristik atau properti suatu stimuli sesuai dengan aturan/prosedur yang 

telah ditetapkan (Imam Ghozali, 2005). Ada empat skala pengukuran yang 

digunakan dalam penelitian, yaitu : 

a. Skala nominal, adalah skala yang semata-mata hanya untuk memberikan 

indeks, atau nama saja dan tidak mempunyai makna yang lain. Skala 

Nominal mengelompokkan objek-objek kedalam beberapa kelompok yang 

memiliki kemiripan ciri. Hasil pengukuran skala nominal tidak dapat 

diurutkan tetapi bisa dibedakan. Contoh umum yang biasa dipakai yaitu 

variabel jenis kelamin. Dalam hal ini hasil pengukuran tidak dapat diurutkan 

(wanita lebih tinggi dari pada lak-laki, atau sebaliknya), tetapi lebih pada 

perbedaan keduanya. 

b. Skala ordinal, adalah skala ranking, di mana kode yang diberikan 

memberikan urutan tertentu pada data, tetapi tidak menunjukkan selisih yang 

sama dan tidak ada nol mutlak. Hasil pengukuran skala ini dapat 

menggambarkan posisi atau peringkat tetapi tidak mengukur jarak antar 

peringkat. Jarak antara peringkat 1 dan 2 tidak harus sama dengan jarak 

peringkat 2 dan 3. Contoh: status sosial (tinggi, rendah, sedang). Hasil 

pengukuran yang mengelompokkan masyarakat-masyarakat masuk pada 

status sosial tinggi, rendah, atau sedang. Dalam hal ini, kita dapat mengetahui 
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tingkatannya, tetapi perbedaan antar status sosial (tinggi-rendah, rendah-

sedang, tinggi-sedang, dst) belum tentu sama.  

c. Skala interval, adalah skala pengukuran yang mempunyai selisih sama antara 

satu pengukuran dengan pengukuran yang lain, tetapi tidak memiliki nilai nol 

mutlak. Ciri penting dari skala ini adalah data bisa ditambahkan, dikurangi, 

digandakan, dan dibagi tanpa mempengaruhi jarak relatif skor-skornya. 

Selanjutnya skala ini tidak mempunyai nilai nol mutlak sehingga tidak dapat 

diinterpretasikan secara penuh besarnya skor dari rasio tertentu. Sebagai 

contoh, penilaian kinerja karyawan dengan skala 0-100 

d. Skala rasio, adalah skala yang memiliki sifat-sifat skala nominal, skala 

ordinal, dan skala interval. Bedanya adalah pada skala ratio dilengkapi 

dengan titik nol absolut dengan makna empiris. Angka pada skala 

menunjukkan ukuran yang sebenarnya dari obyek atau kategori yang diukur. 

Skala rasio hampir sama dengan skala interval dalam arti interval-interval di 

antara nomor diasumsikan sama. Selisih tiap pengukuran adalah sama dan 

mempunyai nilai nol mutlak. Skala rasio merupakan skala pengukuran yang 

ditujukan pada hasil pengukuran yang bisa dibedakan, diurutkan, mempunyai 

jarak tertentu, dan bisa dibandingkan. Contoh: Perbandingan berat dua orang. 

Berat Fulan1 40kg dan Fulan2 80kg. Dapat diketahui bahwa fulan2 dua kali 

lebih berat daripada Fulan1, karena nilai variabel numerik berat 

mengungkapkan rasio dengan nilai nol sebagai titik bakunya.  
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2.7. Populasi dan Sampling 

Nursalam (2013) menyatakan bahwa populasi adalah keseluruhan dari 

variabel yang termasuk dalam penelitian. Sedangkan sampling adalah proses 

menyeleksi bagian dari populasi (sebagian atau wakil dari populasi) untuk dapat 

mewakili populasi. Menurut Nursalam (2013), cara pengambilan sampel dapat 

digolonglan menjadi dua, yaitu: 

a. Probability sampling 

Prinsip utama probability sampling adalah bahwa setiap subyek dalam 

populasi mempunyai kesempatan untuk terpilih atau tidak terpilih sebagai 

sampel.  

1. Simple random sampling 

Untuk mencapai sampling ini, setiap elemen diseleksi secara acak. 

Misalnya, jika sampel yang diambil setengah dari 50 populasi yang 

tersedia, maka 25 sampel diambil secara acak. 

2. Stratified random sampling 

Teknik sampling ini digunakan peneliti untuk mengetahui beberapa 

variabel pada populasi yang merupakan poin penting untuk dapat 

mencapai sampel yang mewakili populasi tersebut. Misalnya, jika 

direncanakan ada 75 sampel mahasiswa, peneliti membagi menjadi 3 

kelompok berdasarkan tingkat pendidikan (S1, S2 dan S3).  

3. Cluster sampling 

Cluster berarti pengelompokkan sampel berdasarkan wilayah atau 

lokasi populasi. Misalnya, peneliti ingin meneliti anak yang 
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mengalami gizi buruk, maka peneliti mengambil sampel pada pasien 

berdasarkan tempat pasien dirawat (rumah sakit A, B, C) yang 

mempunyai karakteristik berbeda. 

4. Systematic sampling 

Pengambilan sampel secara sistematik dapat dilaksanakan jika tersedia 

daftar subyek yang dibutuhkan. Jika jumlah populasi sebesar 1000 dan 

sampel yang dipilih adalah 50, maka sampel diambil dari daftar yang 

berada pada posisi kelipatan 20 (1000:50=20) dalam daftar, yaitu 

sampel nomor  20, 40, 60 dan seterusnya. 

b. Nonprobability sampling 

Nonprobability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak 

memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap anggota populasi untuk 

dipilih menjadi sampel, 

1. Purposived sampling 

Purposive sampling disebut juga judgement sampling adalah suatu teknik 

penetapan sampel dengan cara memilih sampel di antara populasi sesuai 

dengan yang dikehendaki peneliti (tujuan atau masalah dalam penelitian), 

sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi. 

2. Consecutive sampling 

Pemilihan sampel dengan consecutive (berurutan) adalah pemilihan 

sampel dengan menetapkan subjek yang memenuhi kriteria penelitian 

dimasukkan dalam penelitian sampai kurun waktu tertentu, sehingga 

jumlah klien yang diperlukan terpenuhi. 
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3. Convenience sampling 

Pemilihan sampel convenience adalah cara penetapan sampel dengan 

mencari subyek atas dasar hal-hal yang menyenangkan atau 

mengenakkan peneliti. Sampling ini dipilih apabila kurangnya 

pendekatan dan tidak memungkinkan untuk mengontrol bias. Subjek 

dijadikan sampel karena kebetulan dijumpai di tempat dan waktu yang 

bersamaan saat melakukan pengumpulan data. Sampel diambil tanpa 

sistematika tertentu, sehingga tidak dapat dianggap mewakili populasi 

sumber, apalagi populasi target.  

4. Quota Sampling 

Teknik penentuan sampel dalam kuota menetapkan setiap strata populasi 

berdasarkan tanda-tanda yang mempunyai pengaruh terbesar variabel 

yang akan diselidiki. Misal, dalam suatu penelitian didapatkan adanya 

100 populasi, peneliti menetapkan kuota sebanyak 75 subyek untuk 

dijadikan sampel, maka jumlah tersebut dinamakan kuota. 

2.8. Teknik Analisis Data 

2.8.1  Covariance-based Structural Equation Modeling (CB-SEM) 

Structural Equation Model (SEM) merupakan gabungan dari dua metode 

statistik yang terpisah yaitu analisis faktor (factor analysis) yang dikembangkan di 

ilmu psikologi dan psikometri dan model persamaan simultan (simultaneous 

equation modeling) yang dikembangkan di ekonometrika (Ghozali, 2005). SEM 

secara essensial menawarkan kemampuan untuk melakukan analisis jalur dengan 

variabel laten (Ghozali dan Latan, 2012). Umumnya terdapat dua jenis tipe SEM 
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yang sudah dikenal secara luas yaitu covariance-based structural equation 

modeling (CB-SEM) yang dikembangkan oleh Joreskog (1969) dan partial least 

square path modeling (PLS-SEM) sering disebut variance atau component-based 

structural equation modeling yang dikembangkan oleh Wold (1974).   

Covariance based SEM merupakan tipe SEM yang mengharuskan 

konstruk maupun indikator-indikatornya untuk saling berkorelasi satu dengan 

lainnya dalam suatu model struktural. Secara umum, penggunaan CB-SEM 

bertujuan untuk mengestimasi model struktural berdasarkan telaah teoritis yang 

kuat untuk menguji hubungan kausalitas antar konstruk serta mengukur kelayakan 

model dan mengkonfimasinya sesuai dengan data empirisnya. Dengan 

menggunakan fungsi Maximum Likelihood (ML), CB-SEM berusaha 

meminimumkan perbedaan antara sample covariance dan covariance yang 

diprediksi oleh model teoritis sehingga proses estimasi menghasilkan residual 

covariance matrix  yang nilainya kecil mendekati nol. 

Penggunaan CB-SEM sangat dipengaruhi oleh asumsi parametrik yang 

harus dipenuhi seperti variabel yang diobservasi memiliki multivariate normal 

distribution dan observasi harus independen satu sama lain. Penggunaan CB-SEM 

sangat dipengaruhi oleh jumlah sampel, karena jumlah sample kecil dapat 

menghasilkan model fit meskipun model tersebut terbentuk dari model yang jelek. 

Jika sample kecil dan tidak asimptotik akan memberikan hasil estimasi paramater 

dan model statistik yang tidak baik atau bahkan menghasilkan varian negatif yang 

disebut Heywood Case. Analisis CB-SEM dalam membentuk variabel laten 

mengharuskan indikator-indikatornya bersifat reflektif. 
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Gambar 2.4 Model indikator reflektif 

Dalam model indikator refleksif atau manifest (gambar 2.4), indikator 

dipandang sebagai variabel yang dipengaruhi oleh variabel laten sesuai dengan 

teori pengukuran classical test theory. Pada model indikator refleksif, indikator-

indikator pada satu konstruk (variabel laten) dipengaruhi oleh konsep yang sama. 

Perubahan dalam satu item atau indikator akan berakibat pada perubahan 

indikator lainnya dengan arah yang sama. 

Pada kenyataannya indikator dapat dibentuk dalam bentuk formatif 

indikator model yaitu indikator dipandang sebagai variabel yang mempengaruhi 

variabel laten. Jika salah satu indikator meningkat maka indikator yang lain tidak 

harus ikut meningkat pula. Kenaikan pada suatu indikator akan meningkatkan 

variabel laten. 

Penggunaan model indikator formatif (gambar 2.5) dalam CB-SEM akan 

menghasilkan model yang unidentified yang berarti terdapat covariance bernilai 

nol di antara beberapa indikator. Hubungan kausalitas model struktural dibangun 

atas dasar teori dan CB-SEM hanya ingin mengkonfirmasi apakah model 

berdasarkan teori tadi tidak berbeda dengan model empirisnya. Pada Tabel 2.11 
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akan dibahas lebih lanjut mengenai perbandingan antara PLS-SEM dan CB-SEM 

(Latan dan Ghozali, 2012). 

 

Gambar 2.5 Model indikator formatif 

2.8.2 Tahap Analisis CB-SEM 

Untuk mencapai tujuan penelitian serta pengujian hipotesis yang diajukan, 

maka data yang diperoleh selanjutnya akan diolah sesuai dengan kebutuhan 

analisis. Adapun langkah-langkah pembentukan model persamaan struktural 

(SEM) adalah sebagai berikut : 

1. Pengembangan model berbasis teori 

Langkah pertama dalam pengembangan model SEM adalah mengetahui 

hubungan klausalitas antar variabel, dimana perubahan terhadap satu variabel 

akan berakibat pada perubahan variabel lainnya. Kuatnya hubungan 

klausalitas antar dua variabel terletak pada justifikasi (pembenaran) teoritis 

yang kuat untuk mendukung analisis. SEM tidak digunakan untuk 

menghasilkan sebuah model, tetapi digunakan untuk mengkonfirmasi model 

teoritis tersebut melalui data empirik. 
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2. Pengembangan diagram jalur 

Langkah kedua dalam SEM adalah menggambarkan model teoritis yang 

telah dibangun ke dalam sebuah diagram jalur. Gunanya yaitu untuk 

memudahkan dalam melihat hubungan-hubungan kausalitas yang akan diuji. 

3. Konversi diagram jalur ke dalam persamaan 

  Langkah ketiga dalam SEM adalah mengkonversi diagram jalur yang 

sudah dibentuk ke dalam sebuah persamaan. Persamaan yang dibangun akan 

terdiri dari : 

a. Persamaan-persamaan struktural (structural equations). Persamaan ini 

dirumuskan untuk menyatakan hubungan kausalitas antar berbagai 

konstruk. Tujuannya untuk melihat signifikansi hubungan antar variabel 

laten dalam model penelitian dengan melihat koefisien jalur (path 

coefficient). 

b. Persamaan spesifikasi model pengukuran (measurement model). Pada 

spesifikasi ini peneliti menentukan variabel mana mengukur konstruk 

mana serta menentukan serangkaian matriks yang menunjukkan 

korelasi yang dihipotesakan antar konstruk atau variabel.    

4. Memilih matriks input dan estimasi model 

Perbedaan SEM dengan teknik-teknik multivariate lainnya adalah dalam 

input data yang digunakan dalam pemodelan dan estimasinya. SEM hanya 

menggunakan matriks varians / kovarians atau matriks korelasi sebagai data 

input untuk keseluruhan estimasi yang dilakukannya. Data mentah observasi 
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individu yang dijadikan inputan akan dikonversi terlebih dahulu dalam 

bentuk matriks kovarians atau matriks korelasi sebelum melakukan estimasi.  

Ukuran sampel memegang peranan penting dalam estimasi dan 

interpretasi hasil-hasil SEM. Ukuran sampel digunakan sebagai dasar untuk 

mengestimasi kesalahan sampling. Menurut Hair dkk. dalam buku yang 

ditulis oleh Ferdinand (2002), ukuran sampel yang sesuai digunakan dalam 

SEM adalah antara 100 – 200. Bila ukuran sampel menjadi terlalu besar 

misalnya lebih dari 400 maka metode menjadi sangat sensitif sehingga sulit 

untuk mendapatkan ukuran-ukuran goodness-of-fit yang baik. Ada beberapa 

teknik estimasi yang bisa digunakan, seperti Maximum Likelihood Estimation 

(ML), Generalized Least Square Estimation (GLS) dan lain sebagainya. 

5. Kemungkinan munculnya masalah identifikasi 

 Selama proses estimasi model kausal ini, salah satu masalah yang akan 

dihadapi adalah masalah identifikasi. Masalah identifikasi itu sendiri adalah 

masalah mengenai ketidakmampuan dari model yang dikembangkan untuk 

menghasilkan estimasi yang unik. Masalah identifikasi dapat diketahui 

melalui beberapa hal berikut ini:  

a. Standard error untuk satu atau beberapa koefisien adalah sangat besar 

b. Program tidak mampu menghasilkan matrik informasi yang seharusnya 

disajikan  

c. Muncul angka-angka yang aneh seperti adanya varians error yang 

negatif 
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d. Munculnya korelasi yang sangat tinggi antara koefisien estimasi yang 

didapat (misalnya lebih dari 0.9) 

Tabel 2.11 Perbandingan antara PLS-SEM dan CB-SEM 

Kriteria PLS CB-SEM 

Tujuan Untuk mengembangkan teori atau 

membangun teori (orientasi 

prediksi) 

Untuk menguji teori atau 

mengkonfirmasi teori (orientasi 

parameter) 

Pendekatan  Berdasarkan variance Berdasarkan covariance 

Evaluasi Model dan 

Asumsi Normalitas 

Data 

Tidak mensyaratkan data 

terdistribusi normal dan estimasi 

parameter dapat langsung 

dilakukan tanpa persyaratan 

kriteria goodness of fit 

Mensyaratkan data terdistribusi 

normal dan memenuhi kriteria 

goodness of fit sebelum estimasi 

parameter 

Metode estimasi Lease Square Maximum Likelihood (umumnya) 

Hubungan epistemic 

antara variabel laten 

dan indikatornya 

Dapat dalam bentuk indikator 

reflektif maupun formatif 

Hanya dengan indikator reflektif 

Implikasi  Optimal untuk ketepatan prediksi Optimal untuk ketepatan 

parameter 

Kompleksitas model Kompleksitas besar (100 

konstruk dan 100 indikator)  

Kompleksitas kecil sampai 

menengah (kurang dari 100 

indikator) 

Besar sample Kekuatan analisis didasarkan 

pada porsi dari model yang 

memiliki jumlah prediktor 

terbesar. 

Minimal direkomendasikan 

berkisar dari 30 - 100 kasus 

Kekuatan analisis didasarkan pada 

model spesifik. 

Minimal direkomendasikan 

berkisar dari 200 sampai 800 

Spesifikasi Model 

dan Parameter 

Model 

Component two loadings, path 

koefisien dan component weight 

Factors one loadings, path 

koefisien, error variances dan 

factor means 

Pengujian 

Signifikansi 

Tidak dapat diuji dan difalsifikasi 

(harus melalui prosedur  

bootstrap  atau  jackknife) 

Model dapat diuji dan difalsifikasi 
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6. Evaluasi kriteria goodness-of-fit 

Pada langkah ini, kesesuaian model dievaluasi melalui telaah terhadap 

berbagai kriteria goodness-of-fit. Pada tahap ini dilakukan evaluasi apakah 

data yang digunakan dapat memenuhi asumsi-asumsi SEM. Apabila asumsi-

asumsi ini sudah dipenuhi, maka model dapat diuji melalui berbagai cara uji 

yang akan diuraikan pada bagian ini. Asumsi-asumsi SEM meliputi : 

a. Ukuran Sampel  

Ukuran sampel yang harus dipenuhi dalam pemodelan ini adalah 

minimum berjumlah 100 dan selanjutnya menggunakan perbandingan 5 

observasi untuk setiap estimated parameter. 

b. Normalitas dan Linearitas  

Sebaran data harus dianalisis untuk melihat apakah asumsi 

normalitas dipenuhi sehingga data dapat diolah lebih lanjut untuk 

pemodelan SEM ini. Normalitas dapat diuji dengan melihat gambar 

histogram data atau dapat diuji dengan metode-metode statistik. Uji 

normalitas ini perlu dilakukan baik untuk normalitas terhadap data 

tunggal maupun normalitas multivariate dimana beberapa variabel 

digunakan sekaligus dalam analisis akhir. Uji linearitas dapat dilakukan 

dengan mengamati scatterplots dari data yaitu dengan memilih 

pasangan data dan dilihat pola penyebarannya untuk menduga ada 

tidaknya linearitas.   
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c. Outliers  

 Outliers adalah observasi yang muncul dengan nilai-nilai ekstrim 

baik secara univariat maupun multivariate. Outliers muncul karena 

kombinasi karakteristik unik yang dimilikinya dan terlihat sangat jauh 

berbeda dari observasi-observasi lainnya. Outlier pada dasarnya dapat 

muncul dalam empat kategori : 

a. Outlier muncul karena kesalahan prosedur seperti kesalahan dalam 

memasukkan data atau kesalahan dalam mengkoding data 

b. Outlier dapat saja muncul karena keadaan yang benar-benar khusus 

yang memungkinkan profil datanya lain daripada yang lain, tetapi 

peneliti mempunyai penjelasan mengenai apa penyebab 

munculnya nilai ekstrim itu.  

c. Outlier dapat muncul karena adanya sesuatu alasan tetapi peneliti 

tidak dapat mengetahui apa penyebabnya atau tidak ada 

penjelasan mengenai sebab-sebab munculnya nilai ekstrim itu.  

d. Outlier dapat muncul dalam range nilai yang ada, tetapi bila 

dikombinasi dengan variabel lainnya, kombinasinya menjadi tidak 

lazim atau sangat ekstrim.  

d. Multikolinearitas dan Singularitas 

 Dapat dideteksi melalui determinan matriks kovarians. Nilai 

determinan matriks kovarians yang sangat kecil memberi indikasi 

adanya problem multikolinearitas atau singularitas.  
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e. Evaluasi atau kriteria goodness of fit 

  Setelah asumsi-asumsi SEM terpenuhi, selanjutnya dilakukan 

pengujian kelayakan model. Untuk menguji kelayakan model yang 

dikembangkan dalam model persamaan struktural ini, akan digunakan 

beberapa indeks kelayakan model. Adapun indeks-indeks kelayakan 

serta kriteria yang akan digunakan dalam melihat kelayakan model dapat 

dilihat pada Tabel 2.12. 

Tabel 2.12 Goodness-of-fit Indices 

Goodness-of-fit-Indices  Persyaratan Model yang Direkomendasikan 

Chi – square (2) GOF atau 

CMIN 

diaharapkan kecil sehingga significance 

probability besar  

Significance Probability  p > 0.05  

Root Mean Square Error of 

Approximation (RMSEA)  

≤ 0.08 

Goodness of Fit Index (GFI)  ≥ 0.9 

Adjusted Goodness of Fit 

Index (AGFI) 

≥ 0.9 

The minimum sample 

discrepancy function / 

Degree of Freedom 

(CMIN/DF) 

≤ 2 

Tucker Lewis Index (TLI) ≥ 0.9 

Comparative Fit Index (CFI)  ≥ 0.9 

Sumber :  Ferdinand, 2002 

 Keterangan : 

  Goodness of Fit di penelitian ini dibuktikan dengan menggunakan 

 pengukuran sebagai berikut : 
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(i) Chi – square (2) GOF atau CMIN digunakan untuk menguji 

pengaruh dua buah variabel nominal dan mengukur kuatnya 

hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya  

(ii) Significance Probability adalah tingkat ketepatan (presisi) dalam 

kaitannya dengan kesalahan pengambilan sampel (sampling error) 

(iii) RMSEA Sebuah indeks yang digunakan untuk mengkompensasi 

Chi-Square Statistic dalam jumlah yang besar  

(iv) GFI adalah sebuah ukuran non-statistical yang mempunyai rentang 

nilai 0 (poor) sampai dengan 1.0 (perfect fit) 

(v) AGFI adalah kriteria yang memperhitungkan proporsi tertimbang 

dari varians dalam sebuah matriks kovarians sampel. 

(vi) CMIN/DF, CMIN dibagi dengan DF akan menghasilkan nilai 

indeks CMIN / DF, yang umumnya digunakan sebagai salah satu 

indikator untuk mengukur tingkat kesesuaian suatu model 

(vii) TLI adalah indeks kesesuaian incremental yang digunakan untuk 

mengatasi masalah yang timbul akibat kompleksitas model. 

(viii) CFI dengan Indeks kesesuaian incremental yang relative tidak 

sensitive terhadap besarnya sampel dan kurang dipengaruhi oleh 

kerumitan model. 

f.  Analisis direct effect, indirect effect dan total effect 

  Dalam penelitian ini juga akan dianalisis kekuatan hubungan atau 

pengaruh antar konstruk baik hubungan langsung, tidak langsung 

maupun hubungan totalnya.  
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(i) Efek langsung (direct effect) adalah koefisien dari garis dengan anak 

panah satu ujung dan terjadi pada dua konstruk yang dihubungkan 

dengan garis anak panah satu arah.  

(ii) Efek tidak langsung (indirect effect) adalah efek yang muncul 

melalui sebuah variabel antara dan terjadi pada dua konstruk yang 

tidak dihubungkan dengan garis anak panah satu arah.  

(iii) Efek total (total effect) adalah efek dari berbagai hubungan. Efek 

total merupakan gabungan antara efek langsung dengan efek tidak 

langsung.  

7. Interpretasi dan Modifikasi Model 

 Setelah estimasi model dilakukan, penelitian masih dapat melakukan 

modifikasi terhadap model yang dikembangkan bila ternyata estimasi yang 

dihasilkan memiliki residual yang besar. Namun demikian, modifikasi hanya 

dapat dilakukan bila peneliti mempunyai justifikasi teoritis yang cukup kuat, 

sebab SEM bukan ditujukan untuk menghasilkan teori, tetapi menguji model 

yang mempunyai pijakan teori yang benar atau baik. Oleh karena itu, untuk 

memberikan interpretasi apakah model berbasis teori yang diuji dapat 

diterima langsung atau perlu pemodifikasian, maka peneliti harus 

mengarahkan perhatiannya pada kekuatan prediksi dan model yaitu dengan 

mengamati besarnya residual yang dihasilkan. Apabila pada standardized 

residual covariances matrix terdapat nilai diluar ring -2,58> residual > 2,58 

maka model yang diestimasi perlu dilakukan modifikasi lebih lanjut. 
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2.8.3 Partial Least Square-Structural Equation Modelling (PLS-SEM) 

Umumnya CB-SEM menguji kausalitas/teori, sedangkan PLS SEM lebih 

bersifat model prediktif. Untuk tujuan prediksi, pendekatan PLS lebih cocok 

karena pendekatan ini mengasumsikan bahwa semua ukuran varians adalah 

varians yang berguna untuk dijelaskan. Hadirnya metode PLS SEM bukan 

menjadi pesaing CB SEM, melainkan menjadi sebuah pelengkap dan menjadi 

alternative untuk metode regresi berganda, disesuaikan dengan tujuan penelitian  

(Priyono, 2013).  

PLS dikatakan sebagai metode analisis yang powerful karena dapat 

digunakan pada setiap jenis skala data (nominal, ordinal, interval, dan rasio) tanpa 

menggunakan banyak syarat asumsi-asumsi yang harus terpenuhi (Ghozali, 2013). 

PLS dapat juga digunakan untuk tujuan konfirmasi (seperti pengujian hipotesis) 

dan tujuan eksplorasi  (Sanchez, 2009). Meskipun PLS lebih diutamakan sebagai 

eksplorasi daripada konfirmasi, PLS juga dapat untuk menduga apakah terdapat 

atau tidak terdapat hubungan dan kemudian proposisi untuk pengujian. Berikut ini 

adalah langkah-langkah dalam analisis dengan PLS menurut Hair, dkk (2014) :  

a. Mespesifikasikan Model Struktural (Inner Model) 

Proses analisis PLS-SEM dimulai dengan melakukan spesifikasi model 

struktural. Model struktural adalah model yang mendeskripsikan hubungan antara 

variabel laten. Perancangan model struktural perlu diperhatikan guna 

merepresentasikan hipotesis dan hubungan dalam teori yang diuji. 
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b. Mespesifikasikan Model Pengukuran (Outer Model)  

Langkah selanjutnya dalam analisis PLS-SEM adalah merancang model 

pengukuran. Model pengukuran merupakan wujud representasi dari hubungan 

antara konstruk dan variabel indikator yang mengukurnya. Tipe model 

pengukuran terdiri dari model pengukuran reflektif dan model pengukuran 

formatif, sedangkan konstruk dapat diukur dengan single item dan multi-item.  

c. Pengumpulan Data dan Pemeriksaan 

Pada tahap selanjutnya, data dikumpulkan untuk estimasi PLS-SEM. Apabila 

ditemukan jawaban kosong pada data set, maka perlu untuk menyisipkan nomor 

yang tidak akan muncul dalam respon untuk mengindikasikasikan missing value. 

Jika jumlah missing value  pada data set per indikator relative kecil (kurang dari 

5%) missing per indikator maka direkomendasikan penggantian nilai mean 

dibandingkan casewise deletion. Metode pemerikasaan lain yang dapat digunakan 

yaitu diagnosa outlier. 

d. Estimasi Model Jalur PLS-SEM 

Dalam estimasi model jalur, algoritma PLS mengestimasi path coefficient 

dan parameter model lain untuk memaksimalkan varians yang dapat dijelaskan 

oleh variabel dependen. Variabel indikator digunakan sebagai input data mentah 

untuk mengestimasi skor konstruk sebagai bagian dari penyelesaian algoritma 

PLS-SEM (Hair dkk., 2014). Algoritma PLS-SEM mengestimasi semua elemen 

tak diketahui dalam model jalur PLS. Hubungan antara variabel indikator dengan 

konstruk konstruk reflektif disebut outer loading, sedangkan hubungan antara 

variabel indikator dengan formatif disebut outer weight.   
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Algoritma PLS-SEM menggunakan elemen yang diketahui untuk estimasi, 

untuk itu diperlukan penentuan skor konstruk yang digunakan sebagai input untuk 

model regresi parsial dalam model jalur. Sebagai hasilnya, diperoleh estimasi 

untuk semua hubungan dalam model pengukuran (loading dan weight) dan model 

struktural (path coefficient). Semua model regresi parsial diestimasi oleh prosedur 

iterasi algoritma PLS-SEM yang terdiri dari dua tahap yaitu estimasi skor 

konstruk, kemudian dilanjutkan dengan kalkulasi estimasi outer weight dan 

loadings final, yang dikenal sebagai path coefficient model struktural dan 

menghasilkan nilai R square  variabel endogen. Untuk menjalankan algoritma 

PLS-SEM maka algorithmic option dan parameter setting harus ditentukan. 

e. Evaluasi Model Pengukuran 

Tujuan dari evaluasi model pengukuran adalah untuk mengetahui validitas 

dan reliabilitas indikator. Untuk model pengukuran reflektif, evaluasi dilakukan 

dengan composite reliability guna menilai internal consistency serta individual 

indicator reliability, dan average variance extracted guna menilai convergent 

validity. Selain itu, untuk menilai discriminant validity dilakukan dengan 

perhitungan Fornell-Lacker criterion dan cross loading. Kriteria penilaian PLS-

SEM pada model pengukuran ditunjukkan pada tabel 2.13. 
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Tabel 2.13 Kriteria Penilaian PLS-SEM pada Model Pengukuran Reflektif 

Kriteria Penjelasan 

Model Pengukuran Reflektif 

Loading Faktor Nilai loading faktor harus lebih besar 0.7, 

namun pada riset tahap pengembangan 

skala, nilai loading 0.50 sampai 0.60 

masih dapat diterima. Loading faktor 

antara 0,4 sampai 0,7 dapat dihapus hanya 

jika penghapusan menyebabkan 

peningkatan nilai kesalahan composite 

reliability atau AVE 

Composite Realibility Composite reliability guna mengukur 

internal consistency dan nilainya harus di 

atas 0.60 

Average Variance Extracted Nilai average variance extracted (AVE) 

harus di atas 0.50 

Validitas Diskriminan Nilai Akar kuadrat dari AVE harus lebih 

besar dari pada nilai korelasi antar 

variabel laten 

Cross Loading Diharapkan setiap blok indikator memiliki 

loading lebih tinggi untuk setiap variabel 

laten yang diukur dibandingkan dengan 

indikator untuk variabel laten lainnya 

Model Pengukuran Formatif 

Signifikansi Nilai Weight Nilai estimasi untuk model pengukuran 

formatif harus signifikan. Tingkat 

signifikansi ini dinilai dengan prosedur 

bootsrapping. 

Multikolonieritas Variabel manifest dalam blok harus diuji 

apakah terdapat multikol. Nilai variance 

inflation factor (VIF) dapat digunakan 

untuk menguji hal ini. Nilai VIF di atas 10 

mengindikasikan terdapat multikol. 

 Sumber: Gozhali, 2011 
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f. Evaluasi Model Struktural 

Tujuan dilakukannya evaluasi model struktural pada tahap ini adalah untuk 

melihat signifikansi hubungan antar variabel laten dengan melihat koefisien jalur 

(path coefficient) yang menunjukkan ada atau tidak ada hubungan antara variabel 

laten dalam model penelitian. Untuk melakukan evaluasi model struktural dimulai 

dimulai dari melihat nilai R-Squares untuk setiap prediksi dari model struktural, 

nilai R-Squares digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel laten (eksogen) 

tertentu terhadap variabel laten (endogen) atau seberapa besar pengaruhnya. 

Kriteria penilaian PLS pada model struktural menurut  Hair dkk (2014) tersaji 

pada tabel 2.14. 

Tabel 2.14 Kriteria Penilaian PLS pada Model Struktural 

Kriteria Penjelasan 

R square untuk variabel 

laten endogen 

Hasil R square sebesar 0.75, 0.50, dan 

0,25 untuk variabel laten endogen dalam 

model struktural mengindikasikan bahwa 

model “baik”, “moderat”, dan “lemah”  

Estimasi koefisien jalur Nilai estimasi untuk hubungan jalur dalam 

model struktural harus signifikan. Nilai 

signifikansi ini dapat diperoleh dengan 

prosedur bootsrapping 

f2 untuk effect size Nilai f2 sebesar 0.02, 0.15, dan 0.35 dapat 

diintrepretasikan apakah predictor 

variabel laten mempunyai pengaruh yang 

lemah, medium, atau besar pada tingkat 

struktural 

Relevansi prediksi Q2 dan 

effect size q2 

Nilai Q2 lebih besar dari 0 menunjukkan 

model memiliki predictive relevance 

(variabel eksogen baik sebagai variabel 

penjelas yang mampu memprediksi 

variabel endogennya) 

Sumber: Hair dkk, 2014 
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g. Analisis Lanjutan PLS-SEM 

Analisis lanjutan PLS-SEM hanya dilakukan jika peneliti melakukan 

pemodelan pada data heterogen. PLS multigroup analysis (PLS-MGA) digunakan 

untuk membandingkan parameter (biasanya path coefficient) antara dua atau lebih 

kelompok data. Sebagai contoh, asumsi adanya variabel moderator kategori jenis 

kelamin yang mempengaruhi hubungan model jalur PLS sehingga tujuan analisis 

multigrup ini untuk menyingkap efek variabel moderator kategoris. Namun ketika 

data set heterogen tidak diketahui, maka dianggap unobserved heterogeneity. 

Sehingga pendekatan yang dapat dipilih ialah dengan finite mixture PLS (FIMIX-

PLS). 

h. Interpretasi Hasil dan Penarikan Kesimpulan 

Intrepretasi hasil dilakukan bedasarkan hasil dari model yang dibangun oleh 

peneliti berupa prediksi hubungan antar variabel yang terdapat dalam hipotesis, 

yaitu signifikansi hubungan antar variabel. Ketika interpretasi hasil model jalur 

diperlukan untuk menguji signifikansi seluruh hubungan model struktural. Ketika 

pelaporan hasil dapat dilakukan dengan uji signifikansi t value, p value, atau 

bootstrapping confidence interval. Bootsrapping digunakan untuk menilai 

signifikansi path coefficient 

2.9. Tools Analisis 

2.9.1 Analysis of Moment Structures (AMOS)  

AMOS digunakan untuk analisis data dalam Model Persamaan Struktural 

(Structural Equation Model) atau yang dikenal dengan SEM. AMOS memiliki 

kelebihan karena user-friendly graphical interface, dengan begitu akan 
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mempercepat dalam membuat spesifikasi, melihat serta melakukan modifikasi 

model secara grafik dengan menggunakan tools yang sederhana. AMOS 

mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan dengan perangkat lunak lainnya, 

diantaranya adalah : 

a. AMOS dapat menangani missing data secara baik, yaitu dengan membuat 

estimasi yang didasarkan pada informasi maximum likelihood yang sempurna 

dan tidak hanya berdasar pada metode yang sudah ada, yaitu  listwise, 

pairwise deletion, atau  mean imputation. 

b. AMOS dapat membuat bootstrapped standard errors dan confidence 

intervals yang ada dalam semua estimasi parameter, rata-rata sampel, varian, 

kovarian dan korelasi. 

c. AMOS dapat melakukan pemeriksaan setiap pasangan model dimana satu 

model diperoleh dengan membatasi parameter-parameter model lainnya. 

d. AMOS dapat memahami diagram jalur sebagai spesifikasi model dan 

memperlihatkan estimasi-estimasi parameter secara grafis dalam model 

diagram jalur.  

AMOS telah dikembangkan menjadi beberapa versi. AMOS diambil alih oleh 

Microsoft untuk disesuaikan dengan versi SPSS saat ini. Dalam melakukan 

analisis model, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti : 

(i) Dalam persamaan struktural, model harus memiliki nilai unik agar model 

tersebut dapat diestimasi. Jika model tidak dapat diidentifikasi, maka tidak 

mungkin dapat menentukan nilai yang unik untuk koefisien model. 

Sebaliknya, jika suatu model dapat memiliki beberapa estimasiyang 
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mungkin fit, maka estimasi parameter akan abitrer. Jadi, model structural 

bisa dikatakan baik jika memiliki satu solusi yang unik untuk estimasi 

parameter. Masalah identifikasi model juga terjadi pada SEM dikarenakan 

informasi yang terdapat pada data empiris (varians dan kovarians variabel 

manifest) tidak cukup menghasilkan solusi yang unik. Ada tiga 

kemungkinan yang terjadi terhadap model SEM, yaitu : 

a. Model unidentified   

b. Model just identified   

c. Model overidentified
 

 

Ket : t = jumlah parameter yang diestimasi 

        s = jumlah varian dan kovarian antara variabel manifest  

 (p+q)(p+q+1) 

        p = jumlah variabel y (indikator variabel laten endogen) 

        q = jumlah variabel x (indikator variabel laten eksogen) 

Masalah unidentified dapat diatasi dengan mengkonstrain model. 

Konstrain model dapat dilakukan dengan menambah indikator (variabel 

manifest) ke dalam model, menentukan (fix) parameter tambahan menjadi 

0 atau mengasumsikan bahwa parameter yang satu dengan parameter yang 

lain memiliki nilai yang sama.  

(ii) Dalam melakukan analisis, ukuran sampel memegang peranan penting 

dalam estimasi dan interpretasi hasil-hasil SEM. Setelah model 

dikembangkan dan input data dipilih, selanjutnya dipilih program 
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komputer yang dapat digunakan untuk mengestimasi modelnya. Teknik-

teknik estimasi yang tersedia adalah :  

a. Maximum Likelihood Estimation (ML)  

b. Generalized Least Square Estimation (GLS) 

c. Unweighted Least Square Estimation (ULS) 

d. Scale Free Least Square Estimation (SLS) 

e. Asymtotically Distribution-Free Estimation (ADF) 

Apabila model yang akan dianalisis berupa regresi berganda atau atau 

regresi bivariate, maka untuk melakukan analisisnya diperlukan estimasi 

means dan intercept, terlebih lagi jika ada incomplete data. Selanjutnya 

untuk memilih tehnik analisis dengan mempertimbangkan ukuran sampel 

dapat dilihat pada table 2.15 di bawah ini.  

Tabel 2.15 Teknik Estimasi 

Pertimbangan  
Tehnik yang dapat 

dipilih  
Keterangan  

Bila ukuran sampel adalah 

kecil (100-200) dan asumsi 

normalitas dipenuhi  

ML ULS dan SLS biasanya 

tidak menghasilkan uji 

2, karena itu tidak 
menarik perhatian 

peneliti  

Bila asumsi normalitas 

dipenuhi dan ukuran sampel 

sampai dengan antara 200-

500 

Ml dan GLS Bila ukuran sampel 

kurang dari 500, hasil 

GLS cukup baik  

Bila asumsi normalitas 

kurang dipenuhi dan ukuran 

sampel lebih dari 2500 

ADF ADF kurang cocok bila 

ukuran sampel kurang 

dari 2500 

Sumber : Ferdinand, 2002 hal 47 
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(iii) Dalam penentuan output yang akan ditampilkan tergantung pada keperluan 

pengguna dalam memperoleh informasi dalam hasil analisis model yang 

diinginkan serta model yang akan dianalisis, misalnya, jika model 

termasuk regresi bivariate maka output yang menujukkan adanya 

hubungan antara variabel (indirect, direct, total effects) perlu digunakan. 

2.9.2  Tools SmartPLS 

SmartPLS dikembangkan oleh Profesor Cristian M. Ringle, Sven Wended 

dan Alexander Will pada tahun 2005. SmartPLS merupakan salah satu software 

yang digunakan untuk eksekusi analisis PLS-SEM (Hair dkk., 2014). SmartPLS 

mempunyai GUI user friendly yang memudahkan pengguna untuk melakukan 

estimasi model jalur PLS. Pada website SmartPLS juga tersedia tutorial untuk 

menggunakan software ini. Adapun dukungan problem-solving oleh pembuatnya 

melalui forum diskusi yang disediakan pada website SmartPLS. Dataset yang 

digunakan untuk project SmartPLS tidak diperkenankan melibatkan elemen string 

apapun. Keunggulan digunakannya SmartPLS dibandingkan dengan perangkat 

lunak lainnya adalah : 

a. Algoritma PLS yang digunakan tidak terbatas hanya untuk hubungan antar 

indikator dengan konstruk laten yang bersifat reflektif,, melainkan dapat 

digunakan juga untuk hubungan yang bersifat formatif 

b. SmartPLS dapat digunakan untuk model yang sangat kompleks dengan 

jumlah sampel yang kecil 

c. SmartPLS daoat digunakan ketika distribusi data sangat miring (skewness) 

serta independensi antara data pengamatan tidak dapat dijamin 
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2.9.3  Uji P-value 

Definisi p-value adalah tingkat keberartian terkecil sehingga nilai suatu uji 

statistik yang sedang diamati masih berarti. P-value dapat pula diartikan sebagai 

besarnya peluang melakukan kesalahan apabila kita memutuskan untuk menolak 

H0. Para peneliti harus menggunakan kriteria uji untuk memutuskan apakah 

menolak H0 atau menerima  H0. Dalam perkembangannya, banyak peneliti yang 

sering menggunakan p-value untuk  kriteria ujinya. P-value lebih disukai 

dibandingkan kriteria uji lain disebabkan karena p-value memberikan 2 informasi 

sekaligus, yaitu disamping petunjuk apakah H0 pantas ditolak, p-value juga 

memberikan informasi mengenai peluang terjadinya kejadian yang disebutkan di 

dalam H0 (dengan asumsi H0 dianggap benar).  

Pada umumnya, p-value dibandingkan dengan suatu taraf nyata α tertentu, 

biasanya 0.05 atau 5% dan 0.01 atau 1%. Taraf nyata α diartikan sebagai peluang 

kita melakukan kesalahan untuk menyimpulkan bahwa H0 salah. Kesalahan 

semacam ini biasa dikenal dengan galat/kesalahan jenis I (Type I Error). Misal α 

yang digunakan adalah 0.05, jika p-value sebesar 0.021 (< 0.05), maka kita berani 

memutuskan menolak H0 . Hal ini disebabkan karena jika kita memutuskan 

menolak H0 (menganggap statement H0 salah), kemungkinan kita melakukan 

kesalahan masih lebih kecil daripada α = 0.05, dimana 0.05 merupakan ambang 

batas maksimal dimungkinkannya kita salah dalam membuat keputusan. Dalam 

melakukan perhitungan p-value untuk one-tailed diperoleh dari selisih antara taraf 

nyata α dengan nilai luasan daerah kurva noemal, sedangkan untuk two-tailed 
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nilai p-value diperoleh dengan mengalikan 2 kali dari hasil p-value, dimana angka 

2 didapatkan dari perhitungan 2 kali sisi luasan daerah. 

 

Gambar 2.6 Kurva P-value 

Cara menghitung p–value adalah mendapatkan luasan daerah di bawah 

kurva normal seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.6. Misalkan dalam 

pengujian dua sisi, H0 : µ = 35 dan H1 : µ ≠ 35 dengan taraf signifikan α sebesar 

0.05 dan nilai uji statistik Z sampel = -2.47. Dengan demikian nilai p-value untuk 

pengujian ini adalah probabilitas observasi suatu nilai Z yang lebih dari 2.47 atau 

nilai Z yang kurang dari -2.47. Nilai Z ini merupakan luas daerah di bawah kurva 

normal di sebelah kanan Z = 2.47 dan sebelah kiri Z = -2.47. Dari tabel nilai Z 

kita dapatkan bahwa luas daerah di bawah kurva normal di antara Z = -2.47 dan Z 

= 2.47, yaitu p-value = 2 x 0.068 = 0.0136 (dua kali dari nilai p-value yang berasal 

dari kedua sisi luasan daerah). 
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