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TIGA 

Pendekatan Riset 

Peningkatan Kinerja Produk  
◙◙◙◙◙◙◙ 

 

Pendekatan riset peningkatan kinerja produk ini merupakan 

gambaran, bagaimana peningkatan kinerja produk dapat ditingkatkan 

oleh IKM mebel ekspor Jepara melalui pengkajian mendalam fakta 

empirik di lapangan. Pengkajian fakta empirik ini, dilakukan melalui 

penggunaan metode-metode yang sesuai, seperti metode pengumpulan 

data, pengambilan sampel, metode uji model,  metode uji hipotesis, dan 

metode intepretasi model. Awal dari kajian empirik ini adalah 

pemilihan desain riset yang sesuai, agar kajian memiliki arah yang 

tepat dalam mengkaji peningkatan kinerja produk. 

 

Desain Penelitian 

Desain penelitian yang dipilih untuk menguji model adalah 

desain penelitian kuantitatif. Brannen (1996) yang mengacu pendapat 

Mc Cracken (1988) menyatakan, bahwa metode penelitian kuantitatif 

terkait dengan proses induksi enumeratif (induksi yang ditarik atas 

dasar penghitungan), yang bertujuan untuk menyimpulkan sistem 

karakteristik atau hubungan antar variabel dengan populasi induk. 

Lebih jauh Brannen menyatakan, peneliti kuantitatif menentukan 

variabel-variabel dan indikatornya yang terkait dengan bingkai 

hipotesis yang seringkali ada sebelum data dikumpulkan dan diujikan.  

Dimana variabel bagi peneliti kuantitatif adalah sarana atau alat analisis.  

Dalam penelitian ini, hipotesis dibangun untuk dibuktikan 

kebenarannya, dimana pada literature review telah ditentukan 

variabel-variabel beserta indikatornya dan alat ukurnya. Penentuan 

variabel dan indikator, memberikan dasar atau acuan awal untuk 
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penggalian lebih lanjut tentang perilaku IKM Mebel Ekspor Jepara 

dalam meningkatkan kinerja produknya, melalui pembangunan trust 
sebagai penggerak daya dan aktivitas inovasi mereka. Di satu sisi 

penelitian ini tidak ingin hanya menggambarkan secara artifisial 

mengapa dan bagaimana kinerja produk ditingkatkan, mengapa dan 

bagaimana trust dibangun sebagai penggerak daya dan aktivitas inovasi, 

namun juga ingin mendapatkan bukti empiris yang dapat diketahui 

besarannya, dari hasil perhitungan statistik.  

 

Jenis Data 

Penelitian ini utamanya menggunakan data primer. Data 

Primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber data yang 

dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan 

permasalahan yang diteliti (Simamora, 2004). Data primer digunakan 

dalam penelitian ini karena kedekatannya dengan kebenaran dan 

pengendalian pada kesalahan. Perhatian ini mengingatkan peneliti 

untuk berhati-hati dalam mendesain prosedur pengumpulan data dan 

menarik generalisasi atas hasil-hasilnya. Data primer yang 

dikumpulkan dalam penelitian ini data yang diperoleh langsung dari 

penyebaran daftar pertanyaan atau kuesioner serta indepth interview 

yang dilakukan kepada sebagaian responden penelitian ini. 

 

Bagan Alir Penelitian  

Bagan alir penelitian ini menjelaskan tentang tahapan-tahapan 

yang dilaksanakan dalam penelitian ini, diklasifikasikan ke dalam tiga 

bagian:  

1) Tujuan penelitian. 

2) Aktivitas penelitian. 

3) Output dari kegiatan penelitian yang dilakukan.  



Pendekatan Riset Peningkatan Kinerja Produk 

 111 

Bagan alir penelitian, adalah sebagai berikut: 

TUJUAN                     AKTIVITAS           OUTPUT 

 
Gambar 3.1  

Bagan Alir Penelitian 

 

Populasi Penelitian 

Menurut Simamora (2004), populasi merupakan satuan analisis 

yang didalamnya terkandung informasi yang ingin diketahui. 

Penelitian ini, memiliki satuan analisis atau populasi yang terbatas 

karena jumlah satuan analisis dapat dihitung. Seluruh IKM Mebel 

Tujuan 1 

Mem-

bangun 

hipotesis  

 

Tujuan 2 

Menguji 
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yang 

telah 

dibangun 

 

Mengkaji research gap : 
Tsai dan Ghossal (1998), Liao dan Welsch (2005), Striukova 

dan Rayna (2008), Utami dkk (2009), Zhang dkk (2010) 

Tsai dan Ghossal (1998), Adler dan Kwon (2002), Gima dan 

Murray (2007), dan Utami dkk (2009) 

Poumaras dan Lazakidou (2008), Ellonen dkk (2008), 

Panayades dan Lun (2009), Golipour dkk (2010), 

Politis (2003), Mu dkk (2008), Gima dan Murray (2007). 

Politis (2003), Levin dan Cross (2004), Dhanaraj dkk (2004), 

Bakker dkk (2006), Chowdhury (2007), Rhodes dkk (2008) 

dan Zhang dkk (2010), Mu dkk (2008) , Lufio dkk (2009),  

Järvenpää dan Immonen (2009). 

Verhees dan Muelenberg (2004), Tien dan Lie (2007), Luk 

dkk (2008), Panayades dan Lun (2009),  Man (2010) 

Greve (2007), Gima dan Murray (2007), Hernaus dkk 

(2010), Martinkenaite (2011) 

Yli-Renko dkk (2001), Dhanaraj dkk (2004), Rhodes dkk 

(2008), Martinkenaite (2011). 

Menguji goodness of fit model dengan tahapan : 

1. Penentuan sampel. 

2. Uji Asumsi Model 

3. Uji kelayakan model  SEM – AMOS 

Menguji interpretasi model 

1. Uji koefisien kolinieritas 

2. Uji kualitatif dengan indepth interview dan direct 
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Ekspor Jepara digunakan sebagai satuan analisis dalam penelitian ini 

yaitu sebanyak 282 IKM (data BPS tahun 2010). Sedangkan satuan 

pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pimpinan 

perusahaan IKM Mebel Ekspor Jepara.  

Menurut Maholtra (1996) terdapat lima langkah dalam teknik 

sampling yaitu: 

1) Menentukan target populasi (sekumpulan satuan pengamatan yang 

memiliki informasi yang dibutuhkan oleh peneliti). 

2) Menentukan kerangka sampling. 

3) Memilih teknik sampling yang sesuai. 

4) Menentukan jumlah sampel. 

5) Melakukan proses sampling. 

 Dari sebanyak 282 IKM yang menjadi populasi, ditentukan 

batasan target populasi dalam penelitian ini sebagai berikut: 

 Satuan analisis  : IKM Mebel Ekspor Jepara. 

 Satuan pengamatan : Pimpinan perusahaan pada IKM Mebel  

   Ekspor Jepara. 

 Skop : Pimpinan perusahaan pada IKM mebel 

ekspor Jepara yang menghasilkan produk 

ukir yang unik. 

Mengacu pada target populasi di atas terdapat 150 IKM Mebel 

Ekspor Jepara yang menghasilkan produk ukir yang unik, yang 

dijadikan responden dalam penelitian ini. Dengan demikian teknik 

sampling tidak perlu dilakukan, karena penelitian ini mengambil 

keseluruhan dari target  populasi sebagai responden. 

 

Metode Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini  dikumpulkan dengan 

menggunakan metode sebagai berikut: 
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 Observasi langsung: metode ini digunakan oleh peneliti untuk 

mengamati perilaku para pimpinan perusahaan IKM Mebel Ekspor 

Jepara dalam upayanya membangun trust dan menggunakan trust 
tersebut untuk menggerakkan daya dan aktivitas inovasi. 

 Indepth Interview: metode ini tidak digunakan untuk semua 

satuan pengamatan melainkan pada satuan pengamatan yang 

dipilih. Pemilihan satuan pengamatan berdasarkan pada keunikan 

produk yang mereka hasilkan. Terdapat 10 pimpinan perusahaan 

IKM Mebel Ekspor Jepara yang dijadikan responden indepth 
interview. 

 Angket. Angket yang digunakan adalah baik angket terbuka 

maupun tertutup. Alasan penggunaan angket terbuka adalah untuk 

mendapatkan penjelasan lebih detail terhadap variabel-variabel 

pembentuk model yang diteliti yaitu modal sosial struktural, 

solidaritas, trust, pembelajaran eksplorasi, transfer pengetahuan 

dan kinerja produk. Pada angket tertutup digunakan skala 1 – 10 

dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju sebagai ukuran untuk 

setiap indikator. 

 

Metode Uji Model 

Pendekatan uji model yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan multivariate dengan SEM (Structural Equation 
Modeling). Alasan penggunaan pendekatan SEM ini adalah karena 

SEM menyediakan suatu model konseptual untuk menguji teori. 

Dengan uji SEM dapat diketahui kesesuaian antara teori yang dibangun 

dengan kenyataan yang dapat dilihat dari data yang diperoleh di 

lapangan. Menurut Hair, dkk (2010) dan Ghozali (2008) langkah - 

langkah pengujian model dengan pendekatan SEM, adalah sebagai 

berikut: 

Langkah 1: Pengembangan model berdasar teori. 



PENDEKATAN ALTERNATIF PENINGKATAN KINERJA PRODUK 
Studi pada IKM Mebel Ekspor Jepara 

114 

Langkah awal dari uji model adalah mengembangkan variabel 

(faktor yang memiliki nilai berbeda, yang berperan dalam peristiwa 

yang akan diteliti) laten yang membentuk model penelitian. Variabel 

laten merupakan variabel yang tidak dapat diukur secara langsung, 

tetapi diukur melalui dimensi atau indikator dari masing-masing 

variabel laten tersebut. Variabel laten dalam penelitian ini terdiri dari 

variabel independen murni yaitu: modal sosial struktural dan 

solidaritas; Variabel intervening yaitu: trust, daya inovasi, 

pembelajaran eksploratif, dan transfer pengetahuan; Variabel dependen 

yaitu: kinerja produk. Variabel laten ini memiliki hubungan kausalitas. 

Hubungan kausalitas antar variabel laten ini merupakan dasar 

pembangunan hipotesis - hipotesis penelitian. Pembangunan variabel-

variabel laten pembentuk model ini, telah dijelaskan secara detail pada 

bab 2. Secara garis besarnya pembangunan hipotesis-hipotesis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 3.1 

Hipotesis-hipotesis Penelitian 

 HIPOTESIS REFERENSI 

H1 Semakin kuat modal sosial 
struktural semakin tinggi trust 
yang dibangun perusahaan. 
 

Tsai dan Ghossal (1998), Liao dan 
Welsch (2005), Striukova dan Rayna 
(2008), Utami dkk (2009), Zhang dkk 
(2010) 

H2 Semakin tinggi solidaritas 
semakin tinggi trust yang 
dibangun perusahaan. 

Tsai dan Ghossal (1998), Adler dan 
Kwon (2002), Gima dan Murray (2007), 
dan Utami dkk (2009) 

H3 Semakin tinggi trust  semakin 
berhasil pemberdayaan daya 
inovasi perusahaan. 

Poumaras dan Lazakidou (2008), 
Ellonen dkk (2008), Panayades dan 
Lun (2009), Golipour dkk (2010),  

H4 Semakin tinggi trust semakin 
berhasil pemberdayaan 
pembelajaran eksploratif 
dalam perusahaan. 

Politis (2003), Mu dkk (2008), Gima dan 
Murray (2007),  

H5 Semakin tinggi trust semakin 
berhasil pemberdayaan 
transfer pengetahuan dalam 
perusahaan. 
 

Politis (2003), Levin dan Cross (2004), 
Dhanaraj dkk (2004), Bakker dkk 
(2006), Chowdhury (2007), Rhodes dkk 
(2008) dan Zhang dkk (2010), Mu dkk 
(2008) , Lufio dkk (2009),  Järvenpää 
dan Immonen (2009). 

H6 Semakin berhasil 
pemberdayaan daya inovasi, 

Verhees dan Muelenberg (2004), Tien 
dan Lie (2007), Luk dkk (2008), 
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 HIPOTESIS REFERENSI 

semakin tinggi kinerja produk 
perusahaan. 

Panayades dan Lun (2009),  Man 
(2010) 

H7 Semakin berhasil 
pemberdayaan pembelajaran 
eksploratif semakin tinggi 
kinerja produk perusahaan. 

Greve (2007), Gima dan Murray (2007), 
Hernaus dkk (2010), Martinkenaite 
(2011) 

H8 Semakin berhasil 
pemberdayaan transfer 
pengetahuan semakin tinggi 
kinerja produk perusahaan. 

Yli-Renko dkk (2001), Dhanaraj dkk 
(2004), Rhodes dkk (2008), 
Martinkenaite (2011). 

 

Langkah berikutnya mendefinisikan variabel laten secara 

operasional atau secara nyata dalam lingkup obyek yang diteliti, agar 

dapat diukur. Dalam hal ini setiap variabel laten dijabarkan ke dalam 

indikator-indikator. Indikator adalah variabel yang dapat digunakan 

untuk mengukur atau menjelaskan variabel-variabel modal sosial 

struktural, solidaritas, trust, daya inovasi, pembelajaran eksplorasi, 

transfer pengetahuan dan kinerja produk, yang digunakan sebagai 

variabel laten dalam penelitian ini. Indikator-indikator ini dijabarkan 

ke dalam item-item (pertanyaan-pertanyaan) yang revelan dengan 

indikator tersebut.  

Variabel laten, indikator-indikator dan item-item penelitian 

yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Variabel Laten, Indikator, dan Item Penelitian 

Variabel laten Indikator Item Sumber 

MODAL SOSIAL 
STRUKTURAL : 
merupakan 
hubungan 
struktural dalam 
perusahaan (Tsai 
dan Ghossal, 
1998) 

Keeratan 
hubungan. 

Pimpinan perusahaan 
memiliki hubungan yang erat 
dengan karyawannya. 
 

Levin 
dan 

Cross 
dkk 

(2004) Komunikasi 
yang efektif. 

Hubungan erat antara 
karyawan dan pimpinan 
perusahaan mampu 
menghasilkan komunikasi 
yang efektif. 
  

Komunikasi 
yang efisien. 

Hubungan erat antara 
karyawan dan pimpinan 
perusahaan mampu 
menghasilkan komunikasi 
yang efisien. 
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Variabel laten Indikator Item Sumber 

  

Kesempatan 
belajar. 

Karyawan dapat belajar dari 
pimpinan perusahaan dari 
keeratan hubungan yang 
ada. 
 
 
 
 
  

SOLIDARITAS :  
integrasi yang 
mengikat individu 
satu dengan 
lainnya, 
berdasarkan pada  
tujuan, keputusan 
dan pemecahan 
masalah bersama  
(Gima dan 
Murray, 2007) 

Tujuan 
bersama. 

Tujuan bersama lebih penting 
dari kebutuhan pribadi.  
 

Adler 
dan 

Kwon 
(2002) Keputusan 

bersama. 
Keputusan bersama harus 
dilaksanakan meskipun 
terdapat perbedaan 
pendapat. 
  

Pemecahan 
masalah 
bersama 

Pemecahan masalah 
bersama akan lebih baik 
dibanding pemecahan 
masalah individual. 
  

Komunikasi 
internal 

Komunikasi internal 
perusahaan berjalan secara 
efisien. 
  

TRUST 

 kemauan untuk 
meletakkan diri 
pada posisi risiko 
personal, 
berdasarkan pada 
harapan bahwa 
orang yang 
dipercaya tidak 
akan berperilaku 
yang 
membahayakan 
orang yang 
mempercayainya 
(Mayer, 1995). 

Benevolence 
Trust 

Kepercayaan pimpinan 
perusahaan pada karyawan 
bahwa karyawan selalu 
memikirkan apa yang 
bermanfaat secara 
keseluruhan. 

Ellonen, 
dkk 

(2008) 

Kepercayaan pimpinan 
perusahaan pada karyawan 
bahwa karyawan selalu 
memenuhi janjinya. 
 

Integrity Trust Kepercayaan pimpinan 
perusahaan pada karyawan 
bahwa karyawan memiliki visi 
ke depan. 

Kepercayaan pimpinan 
perusahaan pada karyawan 
bahwa memiliki kapabilitas 
untuk berkembang dan 
belajar secara kontinyu. 
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Variabel laten Indikator Item Sumber 

Competence 
Trust 

Kepercayaan pimpinan 
perusahaan pada karyawan 
bahwa karyawan memiliki 
kompetensi teknologi. 

Kepercayaan pimpinan 
perusahaan pada karyawan 
bahwa memiliki kepakaran 
sesuai bidangnya. 
 
 

DAYA INOVASI : 

merupakan 
kemampuan 
perusahaan untuk 
mengadopsi ide – 
ide baru lebih 
awal dibanding 
pesaing (Everett, 
1995). 

Product 
Innovativeness 

Kemampuan menghasilkan 
produk yang dianggap baru 
dan inovatif oleh pelanggan.  

Ellonen, 
dkk 

(2008) 

Behaviour 
Innovativeness 

Kemampuan untuk menerima 
perbedaan pengerjaan tugas 
untuk setiap individu 
karyawan.  

Process 
Innovativeness 

Kemampuan untuk mencoba 
metode yang baru dalam 
mendapatkan peluang.  

Strategic 
Innovativeness 

Kebersediaan untuk 
mengambil risiko dalam 
mendapatkan peluang baru.  
 

PEMBELAJARAN 
EKSPLORATIF :  

proses belajar 
aktif, konstruktif, 
intensif, otentik, 
dan kolaboratif,  
dimana terjadi 
upaya  
menghubungkan 
pikiran yang 
terdahulu dengan 
pengalaman 
belajar. (Joines 
dkk, 2000) 

Eksperimen. Pembelajaran focus pada 
perolehan pengetahuan baru 
melalui eksperimen 

Gima 
dan 

Murray 
(2007) Pencarian 

informasi. 
Pencarian informasi yang 
mengarahkan pada pasar 
baru 

Pengalaman Proses pembelajaran 
cenderung berdasarkan 
pengalaman 

TRANSFER 
PENGETAHUAN : 

merupakan 
kegiatan sukarela 
(proses) untuk 
memindahkan 
pengetahuan 
yang dimilikinya 
dengan tujuan 
untuk memberikan 

Pengetahuan 
tentang 

Konsumen 

Transfer pengetahuan 
tentang kepuasan konsumen 
melalui berbagi cerita 

Yli – 
Renko, 

dkk 
(2001), 

dan 
Politis 
(2003) 

Transfer pengetahuan 
tentang persepsi konsumen 
melalui berbagi nilai – nilai 
yang diyakini konsumen 

Pengetahuan 
tenang 

teknologi tepat 

Transfer pengetahuan 
tentang penggunaan 
teknologi tepat guna melalui 
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Variabel laten Indikator Item Sumber 

manfaat baik bagi 
individu maupun 
perusahaan. 
(Hansen 
dkk ,1999) 

guna praktek secara langsung. 

Transfer pengetahuan 
tentang penggunaan 
teknologi tepat guna melalui 
praktek secara langsung. 
 
 
 
 
 

KINERJA 
PRODUK: 

merupakan nilai 
yang diperoleh 
dari pertukaran 
antara biaya yang 
dikeluarkan untuk 
memperoleh 
produk dengan 
manfaat yang 
diperoleh dari 
produk tersebut 
(Kahn , 2002). 

Meningkatkan 
penjualan 

karena lebih 
unggul 

dibanding 
pesaing. 

Kemampuan produk untuk 
meningkatkan penjualan 
karena lebih unggul 
dibanding pesaing. 

Gima 
dan 

Murria 
(2007) 

dan 
Politis 
(2003). Meningkatkan 

jumlah 
konsumen 

karena unik. 

Kemampuan produk untuk 
meningkatkan jumlah 
konsumen karena 
keunikannya. 

Memperluas 
pasar karena 

sesuai 
kebutuhan 
konsumen 

Kemampuan produk untuk 
memperluas pasar karena 
sesuai dengan kebutuhan 
pelanggan. 

Meningkatkan 
keuntungan 

karena klasik 
dan elegan 

Kemampuan produk untuk 
meningkatkan keuntungan 
karena klasik dan elegan. 

Langkah 2:  Menyusun model dalam diagram jalur. 

Konstruk-konstruk dan indikator-indikator yang dikembang-

kan pada langkah 1 disusun dalam diagram jalur. Diagram jalur  yang 

disusun adalah sebagai berikut: 
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Gambar 3.2 

Diagram Jalur 

Langkah 3: Konversi diagram alur kedalam persamaan struktural.  

Langkah berikutnya adalah melakukan konversi spesifikasi 

model ke dalam rangkaian persamaann struktural dan spesifikasi 

terhadap model pengukuran. Persamaan struktural yang dibangun 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

 

Modal 
Sosial 

Struktural 

x1 

1 

x2 x3 x4 

Solidaritas 

x5 x6 x7 x8 

1 

Trust 

x9 

1 

x10 x11 x12 x13 x14 

Daya  Inovasi 

x18 

x17 

x16 

x15 

1 

Pembelajaran 
Ekploratif 

x21 

1 

x20 x19 

Transfer 
Pengetahuan 

x22 

x23 

x24 

x25 

1 

Kinerja Produk  

x29 x28 x27 x26 

1 
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T                   =  β1 MSS + β2 S + z1 

DI =  β3 T + z2 

PE =  β3 T + z3 

TP =  β3 T + z4 

KP = β4 DI + β5 PE + β6 TP + z5 

Keterangan:  

MSS = Modal Sosial Struktural 

S = Solidaritas 

 T = Trust 
DI = Daya Inovasi 

PE = Pembelajaran Eksplorasi 

TP = Transfer Pengetahuan. 

KP = Kinerja Produk 

Sedangkan spesifikasi terhadap model pengukuran adalah 

sebagai berikut: 

Konstruk Eksogen Modal sosial 

struktural 
X1 = 1MSS+ e1 

X2 = 2MSS + e2 

 X3 = 3MSS + e3 

 X4 = 4MSS + e4 

Konstruk Endogen 

Pembelajaran Eksplorasi 
X19 = 19PE + e19 

X20 = 20PE + e20 

X21 = 21PE + e21 

 

Konstruk Eksogen Solidaritas  

X5 = 5S + e5 

X6 = 6S + e6 

X7 = 7S + e7 

X8 = 8S + e8 

Konstruk Endogen Transfer 

Pengetahuan 

X22 = 22TP + e22 

X23 = 23TP + e23 

X24 = 24TP + e24 

X25 = 25TP + e25 

Konstruk Endogen Trust  
X9   = 9T   + e9 

X10 = 10T + e10 

X11 = 11T + e11 

X12 = 12T + e12 

X13 = 13T + e13 

X14 = 14T + e14 

Konstruk Endogen  Kinerja 

Produk 

X26 = 26KP + e26 

X27 = 27KP + e27 

X28 = 28KP + e28 

X29 = 29KP + e29 
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Konstruk Endogen Daya Inovasi  

X15 = 15DI + e10 

X16 = 16DI + e11 

X17 = 17DI + e12 

X18 = 18DI + e1 

 

Langkah 4: Memilih input matrik dan estimasi model. 

  Input matriks yang dipilih adalah matriks covarian. Estimasi 

model yang digunakan dalam penelitian ini adalah Maximum 
Likelihood Estimation (MLE). Estimasi model ini dipilih karena lebih 

efisien dan unbiased jika asumsi normalitas multivariat dipenuhi. 

Sedang program komputer yang dipilih adalah AMOS ver. 16. 

Langkah 5: Mengevaluasi asumsi model struktural. 

Mengevaluasi asumsi model struktural merupakan langkah 

yang harus dilakukan sebelum uji kelayakan model. Evaluasi ini 

dilakukan untuk menghindari terjadinya problem identifikasi. Evaluasi 

yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1) Uji normalitas data. 

Uji normalitas data merupakan langkah awal dari uji model 

penelitian ini yang menggunakan pendekatan Maximum 
Likelihood. Terdapat dua uji normalitas data yaitu normalitas 

univariat dan normalitas multivariat. Menurut Currant et. Al (1996, 

dalam Mudrajad Kuncoro, 2007) bahwa normalitas univariat data 

dapat dilihat dari nilai skewness (selisih antara nilai rata – rata dan 

nilai tengah) dan nilai kurtosis (ukuran distribusi data disbanding 

distribusi normal), dalam hal ini Currant membagi tingkat 

normalitas data ke dalam tiga bagian yaitu: 

a. Data dikatakan normal apabila nilai skewness kurang dari 2 

dan kurtosis nya kurang dari 7. 
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b. Data dikatakan tidak normal moderat jika nilai skewness 
berkisar antara 2 dan 3, sedangkan nilai kurtosis nya berkisar 

antara 7 sampai dengan 21. 

c. Data dikatakan tidak normal jika nilai skewness lebih besar 

dari 3 dan nilai kurtosis nya lebih besar dari 21. 

Sedangkan normalitas multivariat dapat dilihat dari nilai 

critical kurtosis yaitu tidak boleh lebih tinggi dari 2,58, pada 

tingkat signifikansi 1%.  

2) Uji Outliers. 

Outliers merupakan observasi atau data yang memiliki 

karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-

observasi yang lain dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim, baik 

untuk sebuah variabel tunggal maupun variabel-variabel kombinasi. 

Evaluasi outliers dapat dilakukan dengan dua cara yaitu analisis 

terhadap univariate outliers dan multivariate outliers.  

Univariate outliers dapat diketahui dari nilai standardized 
(Z-score). Data penelitian dapat dikatakan memiliki  univariate 
outliers apabila nilai z – score berada pada rentang ± 3,00, karena  

batas nilai z-score berada pada rentang 3 – 4. 

Multivariate outlier dapat diketahui dari jarak 

Mahalanobis (Mahalanobis Distance). Perhitungan jarak 

mahalanobis bisa dilakukan dengan menggunakan program 

Komputer AMOS 16.  

3) Uji Multikolinieritas dan Singularitas. 

Untuk melihat apakah pada data penelitian terdapat 

multikolinearitas (multicollinearity) atau singularitas (singularity) 

dalam kombinasi-kombinasi variabel, maka yang perlu diamati 

adalah determinan dari matrik kovarian sampelnya. Indikasi 

adanya multikolinearitas dan singularitas menunjukkan bahwa 

data tidak dapat digunakan untuk penelitian. Adanya 

multikolinearitas dan singularitas dapat diketahui melalui nilai 

determinan matrik kovarian yang benar benar kecil atau 
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mendekati nol. Masalah multikolinieritas dan singularitas dapat 

dilihat dari determinan matrik kovarian yang sangat kecil, sehingga 

tidak dapat digunakan dalam penelitian. 

4) Uji Kelayakan Estimasi Parameter. 

Terjadi hasil estimasi yang tidak logis atau meaningless) 
apabila nilai stándar error besar untuk satu atau lebih koefisien, 

nilai error variance negatif dan adanya nilai korelasi yang tinggi > 

0,90 antar koefisien estimasi. 

Suatu estimasi parameter dikatakan layak apabila 

parameter tersebut mampu menghasilkan estimasi yang unik. 

Estimasi yang unik ini ditandai dengan tidak terdapatnya nilai 

variance yang negatif dan tidak adanya nilai korelasi yang > 0,9.  

Model dapat dikatakan tidak fit jika standard error 
memiliki nilai ekstrim atau sangat besar ataupun sangat kecil. Jika 

standard error mendekati nol maka uji statistik untuk parameter 

tidak dapat didefinisikan, stándard error yang terlalu besar 

menyebabkan parameter tidak dapat ditentukan, 

Signifikansi parameter dapat diukur dengan melihat apakah 

indikator-indikator terhadap variabel laten dan kovarian antar 

variabel laten signifikan secara statistik yang dapat dilihat dari nilai 

estimasi indikator-indikator yang nilai probabilitasnya < 0,05. 

Langkah berikutnya adalah melihat nilai loading factor dari 

masing-masing indikator yang nilainya > 0,5. 

5) Uji Validitas konstruk. 

Analisis validitas konstruk dilakukan untuk mengukur 

sampai seberapa jauh ukuran indikator menggambarkan konstruk 

latennya. Validitas konstruk juga menggambarkan bahwa ukuran 

indikator yang diambil dari sampel menggambarkan nilai 

sebenarnya dari populasi. Penelitian ini mengukur validitas 

konstruk dengan 2  ukuran yaitu variance extracted dan reliability  
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Variance Extracted 

Nilai variance extracted merupakan tolok ukur validitas 

yang baik. Nilai variance extract diukur dengan rumus sebagai 

berikut: 

                                                 n 

   i2 

      i=1 

                       Variance Extracted = ------------------- 
                                                             n            n 

              i2 + Var(i) 
                  i=1            i=1 

 
Reliabililty 

Nilai reliabilitas juga merupakan salah satu validitas 

dengan menggunakan ukuran nilai CR (Construct Reliability) yang 

dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:                                        

       n 

      [i]2 
                                                 i=1 

                          CR = ------------------------ 
                                       n              n 
                                           [i]2  +  [i]2 
                  i=1                  i=1 

 

Nilai contruct reliability > 0,70 menunjukkan reliabilitas 

yang baik sedangkan reliabilitas antara 0,60 – 0,70 masih dapat 

diterima dengan syarat validitas indikator baik.  

6) Uji Unidimensionalitas. 

Uji unidimensionalitas ini dapat dilakukan dengan uji 

konfirmatori faktor eksogen dan endogen. Penelitian ini memiliki 

dua faktor eksogen yaitu modal sosial struktural dan solidaritas, 

dan 5  faktor endogen yaitu trust, daya inovasi, pembelajaran 

eksplorasi, transfer pengetahuan dan kinerja produk. 
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Langkah 6: Menilai kelayakan model. 

Terdapat tiga jenis ukuran kelayakan model yaitu: 

1) Absolute fit indices: merupakan ukuran langsung untuk 

mengetahui seberapa baik model yang dikembangkan sesuai 

dengan data di lapangan, atau ukuran kelayakan model secara 

keseluruhan. Ukuran absolute fit indices yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Chi-Square. Nilai Chi-Square digunakan untuk untuk 

mengukur model yang diusulkan sesuai dengan data observasi. 

Nilai Chi-Square yang kecil akan menghasilkan nilai 

probabilitas yang lebih besar dari tingkat signifikansi. Hal ini 

menunjukkan bahwa input matriks kovarian antara prediksi 

dan observasi tidak berbeda secara signifikan.  

b. CMIN/DF. Nilai CMIN/DF adalah nilai Chi Square dibagi 

degree of freedom. Nilai CMIN/DF = 5 atau kurang dari lima 

merupakan ukuran yang reasonable, dan nilai < 2 merupakan 

ukuran fit.  

c. GFI. Nilai GFI (Goodness of fit Indices) digunakan untuk 

mengukur ketepatan model dalam menghasilkan observed 
matrix covarian. Nilai GFI yang dinyatakan fit memiliki 

rentang mulai dari 0 (poor fit) sampai dengan 1,0 (perfect fit). 
Nilai GFI yang layak belum ada standarnya, namun banyak 

peneliti yang menganjurkan nilai di atas 90% sebagai ukuran 

good fit. Model dikatakan memiliki very poor fit jika nilai 

GFInya negatif. 

d. RMSEA. RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) 

digunakan untuk mengukur penyimpangan nilai parameter 

pada suatu model dengan matrik kovarian populasinya. 

RMSEA dianggap sebagai indikator fit model yang paling 

informatif. Nilai RMSEA memiliki tingkatan dalam mengukur 

fit model. Nilai RMSEA < 0,05 menunjukkan model memiliki 

good fit yang baik, nilai RMSEA berkisar antara 0,08 
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menunjukkan model memiliki reasonable error, nilai RMSEA 

berkisar antara 0,08 sampai dengan 0,1 menunjukkan model fit 
yang cukup, dan nilai RMSEA > 0,1 menunjukkan model 

memiliki poor fit.  

2) Incremental fit measure: merupakan uji keselarasan atau ukuran 

kelayakan model yang diajukan dibanding null model (model 

dimana semua variabel diasumsikan tidak berkolerasi dengan 

variabel dependen). Ukuran incremental fit measure yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

 AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index). AGFI digunakan untuk 

mengukur kelayakan model dengan mempertimbangkan 

beberapa perbedaan yang mungkin terjadi. Nilai AGFI biasanya 

lebih rendah dari pada nilai GFI tergantung pada kompleksitas 

model. Nilai AGFI yang disyaratkan adalah  0,90.  

 CFI (Comparative Fit Index). CFI merupakan perbaikan dari 

NFI (Normed Fit Index). Nilai CFI yang disyaratkan adalah 

antara 0 – 1, dimana nilai yang mendekati 1 

mengidentifikasikan fit yang lebih baik, atau 0,90 

menunjukkan kelayakan yang baik. CFI saat ini banyak 

digunakan karena memiliki sensitivitas yang rendah terhadap 

kompleksitas. 

 TLI (Tucker – Lewis Index). TLI menggabungkan parsimoni ke 

dalam indeks komparasi antara proposed model dan null model. 
Tidak ada standar nilai absolut TLI yang dapat digunakan 

sebagai standar, tetapi umumnya direkomendasikan nilai TLI 

≥0,90. 

 NFI (Normed Fit Index). Fungsi NFI sama dengan TLI bedanya 

adalah NFI digunakan untuk mengukur perbandingan antara 

proposed model dan null model. Nilai NFI sama dengan nilai 

TLI tidak mempunyai standar absolut, namun punya nilai 

rekomendasi ≥0,90. 
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3) Parsimonious fit measures: merupakan uji kecocokan model dari 

sisi kesederhanaan model. Ukuran parsimonious fit measures yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

 PNFI (Parsimonious Normal Fit Index). PNFI digunakan untuk 

mengetahui bahwa model yang diusulkan tidak terlalu 

kompleks. Nilai PNFI yang direkomendasikan sebesar antara 

0,60 – 0,90. 

 PGFI (Parsimonious Goodness of Fit Index). PGFI 

memodifikasi atas dasar parsimoni estimated model. Nilai PGFI 

berkisar 0 – 1,0.  

Uji Hipotesis 

Setelah pengujian kelayakan model dilakukan dan model dapat 

diterima dengan baik, maka langkah selanjutnya adalah menguji 

hipotesis alternatif yang diajukan. Uji hipotesis merupakan uji terhadap 

dugaan sementara yang diajukan  untuk menjadi teori apabila hasil uji 

menunjukkan bahwa dugaan sementara tersebut dapat diterima. 

Menurut Ferdinand (2006) uji hipotesis dengan pendekatan SEM ini 

dilakukan dengan menguji coefisien standardized regression untuk 

melihat signifikansi dari koefisien regresi yang dihasilkan. Kriteria 

penerimaan dan penolakan hipotesis yang digunakan adalah nilai CR 

(Critical Ratio) dan P (Probability). Nilai CR yang disyaratkan adalah 

sebesar 1,96 untuk  = 5%, dan P = 0,05. Jika nilai CR hitung > 1,96 

dan P hitung < 0,05 maka hipotesis alternatif yang diajukan diterima, 

yang berarti koefisien regresi yang diperoleh signifikan atau tidak sama 

dengan nol. 

Terdapat 8 hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu: 

 HIPOTESIS 

H1 Semakin kuat modal sosial struktural semakin tinggi trust 
yang dibangun perusahaan. 
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H2 Semakin tinggi solidaritas semakin tinggi trust yang 

dibangun perusahaan. 

H3 Semakin tinggi trust  semakin berhasil pemberdayaan daya 
inovasi perusahaan. 

H4 Semakin tinggi trust semakin berhasil pemberdayaan 

pembelajaran eksploratif dalam perusahaan. 

H5 Semakin tinggi trust semakin berhasil pemberdayaan 

transfer pengetahuan dalam perusahaan. 

H6 Semakin berhasil pemberdayaan daya inovasi, semakin 

tinggi kinerja produk perusahaan. 

H7 Semakin berhasil pemberdayaan pembelajaran eksploratif 

semakin tinggi kinerja produk perusahaan. 

H8 Semakin berhasil pemberdayaan transfer pengetahuan 

semakin tinggi kinerja produk perusahaan. 

Langkah 7: Intepretasi model dan modifikasi model. 

Langkah terakhir adalah mengintrepetasikan dan memodifikasi 

model.  Intepretasi model menjadi langkah terakhir, jika hasil analisis 

menunjukkan model fit, sebaliknya jika hasil analisis menunjukkan 

model tidak fit maka dilakukan modifikasi model. Perlu tidaknya 

model dimodifikasi dapat dilihat dari nilai residual yang dihasilkan, 

dimana nilai residual lebih besar dari 2,58, maka modifikasi perlu 

dipertimbangkan. Hal yang harus digarisbawahi bahwa modifikasi 

model harus berdasarkan teori yang kuat. 

Intepretasi model merupakan kemampuan model untuk 

menjelaskan penerapan teori yang dikembangkan dalam model 

tersebut. Teori yang dikembangkan dalam model diintepretasikan 

melalui: 
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1) Dampak langsung (direct effect)  antar variabel laten. Tolok ukur 

yang digunakan untuk mengukur dampak langsung adalah 

besarnya nilai direct effect, semakin besar nilainya maka 

dampaknya akan semakin besar, nilai ini berkisar antara 0 sampai 

dengan 1. 

2) Kemampuan setiap indikator-indikator variabel yang 

dikembangkan sebagai pembentuk atau penjelas variabel laten 

yaitu modal sosial struktural, solidaritas, trust, pembelajaran 

eksplorasi, transfer pengetahuan dan kinerja produk. Tolok ukur 

yang digunakan sama dengan tolok ukur no 1. 

3) Seberapa besar pengaruh indikator-indikator variabel terhadap 

indikator variabel lainnya yang variabel latennya memiliki 

hubungan kausalitas. Nilai pengaruh ini dapat dilihat pada nilai 

korelasi antar variabel dari hasil analisis SEM. Tolok ukur yang 

digunakan adalah nilai rata-rata, apabila nilai korelasi > nilai rata-

rata maka dapat dikatakan pengaruhnya tinggi, demikian 

sebaliknya. 


