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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

3.1.1 Jenis Metode Penelitian 
 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuantitatif. Penelitian kuantitatif menurut Uma Sekaran (2017) adalah 

metode ilmiah yang datanya berbentuk angka atau bilangan yang dapat 

diolah dan dianalisis dengan menggunakan perhitungan matematika atau 

statistika. 

3.1.2 Desain Penelitian 
 

Desain penelitian bertujuan untuk saling melengkapi gambaran 

hasil penelitian terkait dengan fenomena yang diteliti serta memperkuat 

analisis penelitian (Creswell, J., 2009). Desain explanatory dipilih yang 

merupakan bagian dari model sequential (urutan). Para peneliti 

memanfaatkan studi kasus untuk memperoleh pemahaman tentang 

peristiwa kehidupan nyata seperti yang dialami oleh atau diamati dalam 

anggota dalam dunia nyata (Amerson, 2011) dan untuk mengidentifikasi 

hubungan operasional dari waktu ke waktu. Sebuah desain studi kasus 

deskriptif membuat penelitian yang mendalam atas pengalaman 

kehidupan nyata (Fusch & Fusch, 2015). 

 

3.2 Populasi, Sampel dan Teknik Penarikan Sampel 
 

3.2.1 Populasi 
 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Hamzah, 

2020). Populasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu populasi terbatas dan 

populasi tidak terbatas. Populasi dalam penelitian ini adalah dosen tetap 
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yang memiliki tugas utama, tugas tambahan dan tugas penunjang 

lainnya pada perguruan tinggi swasta di wilayah LLDIKTI VI Jawa Tengah. 

Dasar pertimbangan peneliti mengambil populasi dalam penelitian ini 

adalah dosen tetap dengan tugas utama, tugas tambahan dan tugas 

penunjang lainnya pada perguruan tinggi membutuhkan komunikasi 

strategis yang dapat dilakukan untuk menunjang kinerja yang menjadi 

tanggungjawab mereka. 

3.2.2 Sampel 
 

Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tertentu. Sampel dapat dikatakan juga sebagai 

kelompok kecil yang secara nyata diteliti dan ditarik kesimpulan. Penelitian 

yang menggunakan sampel akan lebih menguntungkan dibandingkan dengan 

penelitian menggunakan populasi, karena penelitian dengan sampel akan 

menghemat biaya, waktu, dan tenaga. Jadi sampel yang akan digunakan 

dalam penelitian ini adalah dosen tetap yang memiliki tugas tambahan dan 

tugas penunjang lain pada perguruan tinggi yang berada di wilayah Jawa 

Tengah. Rumus yang digunakan dalam menentukan 

jumlah sampel yaitu rumus Slovin sebagai berikut: 
 
 

n = 
 

 

Nilai e merupakan tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 6%. Nilai  

tersebut merupakan nilai power penelitian (1-β), power penelitian 

menunjukkan besarnya kemungkinan peneliti tidak melakukan kesalahan tipe 

II. Kesalahan tipe II adalah kesalahan hasil penelitian yang menyatakan tidak 

ada hubungan antar variabel tetapi di populasi sebenarnya ada hubungan. 

n =  = 

215,76≈216 
 

Sehingga diperoleh minimal sampel per perguruan tinggi yaitu : 
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3.2.3 Teknik Penarikan Sampel 
 

Menurut Sugiyono (2014), teknik sampling merupakan teknik yang 

dilakukan untuk menentukan sampel yang digunakan dalam penelitian. 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan purposive sampling karena sampel dalam penelitian ini 

memiliki kriteria tertentu. Sampel dalam penelitian merupakan dosen 

struktural dalam hal kegiatan pengembangan kurikulum dan juga kegiatan 

persiapan akreditasi. Hal ini dikarenakan penggunaan Tim Maya digunakan 

dan diterapkan pada pengelolaan manajemen kampus khususnya pada 

pengembangan kurikulum dan juga bagian akreditasi. 

Proses pemilihan responden mulai dari dosen dengan tugas tambahan, 

dosen yang terlihat dalam kegiatan akreditasi, penyusunan kurikulum, 

kegiatan prodi, penyebaran kuesioner menggunakan google form lewat 

Paguyuban dosen manajemen wilayah Jawa Tengah, melalui kontak pribadi. 

Setelah diperoleh jumlah sampel yang sesuai dengan rumus Slovin, 

selanjutnya dilakukan analisis untuk menganalisis kolaborasi tim maya dan 

kinerja tim maya. 

 

3.3 Sumber Data 
 

Arikunto (2006) menyatakan bahwa, sumber data adalah subjek 

darimana data dapat diperoleh dan untuk memudahkan peneliti dalam 

mengidentifikasi sumber data. Data penelitian ini merupakan data primer 

yang diperoleh dari penyebaran kuesoner kepada dosen struktural Perguruan 

Tinggi Swasta di LLDIKTI VI. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 
 

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode kuesioner dan 

penelusuran (analisis) data sekunder.  

a. Penelusuran (analisis) data sekunder 
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Data sekunder diperoleh dengan menganalisis dan melakukan kajian 

pustaka terhadap berbagai literatur, yakni disertasi, jurnal, makalah dan 

informasi yang terkait dengan topik penelitian. Kajian literatur ini 

membantu peneliti dalam mengumpulkan data di lapangan. Peneliti juga 

membuat panduan pertanyaan yang digunakan sebagai pedoman dalam 

pengumpulan data. 

b. Kuesioner/Angket 
 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberikan beberapa pertanyaan tertulis kepada subjek 

penelitian. Teknik ini sangat tepat digunakan untuk mengetahui variabel 

yang ingin diukur serta keinginan yang diharapkan oleh responden atau 

subjek penelitian. Harapannya setelah angket ini diisi oleh responden, 

peneliti menemukan gambaran real terkait permasalahan yang ada di 

lapangan. Instrumen angket yang penulis gunakan adalah kuesioner 

tertutup yang mana responden tinggal memilih jawaban yang sudah 

penulis sediakan. 

 

3.5 Definisi Konseptual, Definisi Operasional, dan Definisi Indikator 
 

Penelitian ini menggunakan kuesioner dimana masing-masing variabel 

tersebut terdiri atas sejumlah pertanyaan untuk dijawab oleh responden. 

Setiap jawaban memiliki skor nilai sebagai berikut (Sugiyono, 2017): 

1.  Jawaban sangat setuju, dengan perolehan skor 5 
 

2.  Jawaban setuju, dengan perolehan skor 4 
 

3.  Jawaban netral, dengan perolehan skor 3 
 

4.  Jawaban tidak setuju, dengan perolehan skor 2 
 

5.  Jawaban sangat tidak setuju, dengan perolehan skor 1. 

Berikut ini adalah definisi variabel, dimensi dan indikator empiris: 
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Tabel 3. 1 Definisi Konseptual, Definisi Operasional, dan Definisi Indikator 

 
Variabel Definisi Dimensi Indikator 

Dukungan 

 

Teknologi (X1) 

Definisi Variabel:Model 

teori penerimaan dan 

penggunaan teknologi 

terpadu (UTAUT) 

(Venkatesh et al., 2003) 

Hardware 

 

(Perangkat 

 

Keras) 

1 Sistem informasi 

 

sudah dioperasikan 

menggunakan 

spesifikasi 

komputer yang tepat 

 

2 Hardware sudah 

 

Definisi Konseptual: 

Harapan kinerja, Harapan 

 

usaha

, 

 

memfasilitasi 

kondisi, mitra 

pengaruh, dukungan 

manajemen puncak, 

dukungan 

organisasi (Pamugar 

et al., 

Up-to-date sesuai 

perkembangan jaman 

3 Hardware yang 

digunakan 

mempermudah 

pengoperasian 

sistem informasi 

Software 1 Software operasional 

(Perangkat sistem informasi 

Lunak) mudah dipahami 

 2 Software operasional 

  sistem informasi 

  meringankan beban 

  kerja 

  3 Akses ke operasi 

komputer dibatasi 

hanya bagi dosen 

yang telah 

mendapat otorisasi 

dari pimpinan  Communicati 1 Komunikasi yang 

 on Network terjalin berjalan 

dengan baik. 
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 Definisi Variabel: 

 
 

 

 

(Jaringan 

Komunikasi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluasi 

 
 
      

 

2 Dukungan jaringan  

komunikasi 

memperlancar 

operasional sistem 

informasi 

3 Hampir tidak pernah 

ada gangguan 

jaringan komunikasi 

1 Konten informasi di          
lapangan  

     mempermudah 
pekerjaan tim

 
   Literasi 

Digital 

(X2) 

 
 
 
Literasi kemampuan untuk 

membaca dan menulis teks 

serta kemampuan untuk 

memaknai (UNESCO, 

2005:148) 

 

Definisi Konseptual: Suatu 

kemampuan untuk 

memahami dan 

menggunakan informasi 

dari berbagai sumber 

digital (Gilster (1997:1-2)) 

 
Konten 

Informasi 

(Content 

Evaluation) 

 
 
 
 
 
 

Majelis 

Pengetahuan 

(Knowledge 

Assembly) 

 
    

2 Adanya evaluasi 

konten informasi 

yang mendukung 

kinerja tim maya 

1 Adanya Lembaga 

yang mengelola data 

informasi dalam tim 

maya 

2 Integrasi tim maya 

dipengaruhi oleh 

knowledge assembly 

3 Kolaborasi antar tim 

didukung oleh 

Knowledge Assembly
 

 
 

Kecerdasan 
 

Budaya (X3) 

Definisi Variabel: 

Kecerdasan budaya 

Motivasi     1 Sadar akan 

pengetahuan budaya
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 mengacu pada kapasitas 
 
individu yang 

memungkinkan seseorang 

untuk berinteraksi secara 

efektif dengan orang lain 

  yang  gunakan ketika 
 
berinteraksi dengan 

orang-orang dengan 

latar belakang budaya 

yang berbeda. 

 dari latar belakang budaya  2 Menyesuaikan 

 yang berbeda dan dalam  pengetahuan budaya 

 konteks budaya yang  ketika berinteraksi 

 berbeda (Brislin et al.,  dengan orang-orang 

 2006)  dari budaya yang 

tidak kenal. 

 Definisi Konseptual: Tingkah Laku 1 Memahami perbedaan 

 Pendidikan kecerdasan budaya 

 budaya sebagai suatu mempengaruhi 

 proses adalah sesuatu yang perilaku kerja 

 secara umum 2 Menghormati 

 dikembangkan dalam perbedaan karakter 

 pekerjaan lain (Earley & dalam ebuah tim 

 Ang, 2003; Earley & 3 Sadar akan 

 Peterson, 2004; MacNab & pengetahuan budaya 

 Worthley, 2010; MacNab 

et al., 2007; Thomas, 

2006). 

yang terapkan dalam 

interaksi lintas 

budaya. 

Kepemimpinan Definisi Variabel: Komunikasi 1 Berbicara tentang 

Tim Maya Suatu proses, melibatkan (Communicati prinsip atau nilai di 

(X4) pengaruh, terjadi dalam 

kelompok, dan melibatkan 

on) balik keputusan yang 

dibuat. 

 seperangkat tujuan bersama 2 Berkomunikasi 

 (Northouse, 2013).  dengan cara yang 
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    menginspirasi dan 

 Definisi Konseptual:   memotivasi orang 

 Kepemimpinan   lain. 

 transformasional bukanlah  3 Butuh waktu yang 
 
dibutuhkan untuk 

menjelaskan 

sepenuhnya apa yang 

dia pikirkan. 

 pengganti dari  

 kepemimpinan  

 transaksional melainkan  

 menambah kepemimpinan  

 transaksional dalam Pemahaman 1 Eksperimen, 

 mencapai tujuan para (Understandin berinovasi, dan 

 pemimpin, rekan, g) mengambil risiko 

 kelompok dan organisasi”  untuk menemukan 

 (Avolio & Bass, 2004)  cara baru atau lebih 

baik. 

   2 Memperbesar 

   dukungan dan 

   bantuan orang lain 

yang memiliki 

kepentingan dalam 

visi. 

   3 Menarik nilai-nilai, 

   minat, harapan, dan 

impian lainnya. 

  Sikap 1 Mencontohkan 

  Kepemimpina dengan berperilaku 

  n (Leadership dengan cara konsisten 

  Attitude) sesuai dengan nilai 

yang dinyatakannya. 

   2 Memiliki citra masa 
 
depan yang jelas. 
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   3 Memiliki keinginan 

   untuk mewujudkan 

   sesuatu. 

Kolaborasi Tim Definisi Variabel: Trust 1 Percaya pada 

Maya (Y1) Kolaborasi, secara umum, (Percaya) kompetensi teknis 

 adalah proses purposive  anggota lain 

 yang dihasilkan dari 
 
keinginan atau kebutuhan 

untuk memecahkan 

masalah, menciptakan, atau 

menemukan sesuatu 

 2 Percaya pada motif 
 
dan niat anggota lain, 

khususnya, keyakinan 

bahwa motivasi 

seseorang 

 (Schrage, 1990). Ini  3 Kecenderungan 

 melibatkan pengambilan  terhadap kepercayaan 

 keputusan di antara pihak-  yang memengaruhi 

 pihak yang saling  niat mempercayai 

 bergantung yang  seseorang, 

 melibatkan kepemilikan  kepercayaan 

 bersama atas keputusan  kepercayaan, dan 

 dan tanggung jawab  kepercayaan berbasis 

 kolektif untuk hasil 
 
(Liedtka, 1996). 

 institusi (mcknight et 

al., 1998) 

 Definisi Konseptual: Kemampuan 1 Kemampuan 

 Kolaborasi, secara umum, bekerjasama dalam 

 adalah proses purposive tim 

 yang dihasilkan dari 2 Kemampuan 

 keinginan atau kebutuhan mengatasi 

 untuk memecahkan permasalahan dengan 

 masalah, menciptakan, atau solusi yang tepat 

 menemukan sesuatu 3 Kemampuan bekerja 

 (Schrage, 1990). Ini dalam tekanan 
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 melibatkan pengambilan Transparansi 1 Bekerja berdasarkan 

 keputusan di antara pihak- data dan fakta 

 pihak yang saling  2 Tidak melakukan 

 bergantung yang 

melibatkan kepemilikan 

bersama atas keputusan 

dan tanggung jawab 

kolektif untuk hasil 

(Liedtka, 1996) 

 manipulasi data dan 

fakta 

Sistem Definisi Variabel: Upah dan 1 Upah dan Gaji sesuai 
 
dengan UMK/UMR 

dan peraturan yang 

berlaku 

Penghargaan Imbalan adalah manfaat Gaji 

(Y2) yang timbul dari 

melakukan tugas, 

 

 memberikan layanan, atau 
 
melepaskan tanggung 

 2 Upah dan Gaji Sesuai 
 
beban kerja 

 jawab.” (Colin Pitts, 1995) Insentif 1 Puas dengan kualitas 
 
/ kuantitas insentif 

yang diberikan 
  

Definisi Konseptual: 

 Penghargaan total 2 Insentif mempunyai 

 menggambarkan strategi efek positif terhadap 

 penghargaan yang atmosfer pekerjaan 

 menyatukan komponen 3 Rewards memotivasi 

 seperti pembelajaran dan untuk meningkatkan 

 pengembangan dengan performa dalam 

 aspek lingkungan kerja, ke bekerja. 

 dalam paket manfaat Promosi 1 Siap untuk 

 (Colin Pitts, 1995) Jabatan meningkatkan upaya 

   kerja untuk 

   mendapatkan hadiah 

   2 Bekerja lebih sebagai 
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    sebuah tim untuk 
 
mendapatkan reward. 

   3 Promosi Jabatan 

   cukup efektif untuk 

prestasi kerja 

Kinerja Tim Definisi Variabel: Kualitas dan 1 Hasil pemecahan 

Maya (Y3) Kelompok kerja yang Kuantitas masalah tim dalam 

 terdiri dari orang-orang Kerja solusi yang efektif. 

 yang berinteraksi dari jarak  2 Anggota tim 

 jauh, dengan cara  menghargai 

 sementara atau panji-panji, 

di sebuah perusahaan 

 kemampuan unik satu 

sama lain. 

 dan/atau jaringan tempat  3 Tim Memahami 

 mereka ambil bagian, dan 

bahwa, dengan 

 Target dan Capaian 

dari tim maya. 

 menggunakan perangkat 
 
teknologi canggih, tetap 

berhubungan dan 

Efektivitas 1 Proyek tim maya 
 
selesai dalam jadwal 

aslinya 

 melaksanakan tugas 2 Anggota tim 

 mereka. tugas, mencoba bertanggung jawab 

 untuk mencapai tujuan 

bersama (Zimmer, 2001) 

secara pribadi atas 

keefektifan tim . 

  3 Memiliki 

 Definisi Konseptual: keterampilan yang 

 Efektivitas tim adalah dibutuhkan untuk 

 fungsi pengembangan melakukan pekerjaan 

 iklim kepercayaan di antara dengan efektif. 

 anggota  tim maya Komitmen 1 Jika praktik dukungan 

TI yang 

direkomendasikan 

 (James Martin et al. / 
 
Procedia Computer Science 

kerja 
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 138 (2018) 671–679)   dalam laporan  diikuti 
 
oleh organisasi yang 

dipilih, itu akan 

berdampak positif 

pada pelanggan 

organisasi. 

2 Tim telah mampu 
 
menghasilkan 

rekomendasi terbaik 

untuk praktik CRM 

terbaik global, untuk 

organisasi yang 

dipelajari. 

3 Berkomitmen kuat 
 
untuk misi bersama. 
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3.6 Teknik Analisis Data 
 

Metode analisis adalah suatu cara yang digunakan untuk membuktikan 

hipotesis yang diajukan dan selanjutnya diambil kesimpulan dari hasil yang 

diperoleh melalui analisis data tersebut. Analisis data pada penelitian ini, 

dilakukan melalui pengujian hipotesis dalam model persamaan struktural 

(Structural Equation Modelling-SEM). Alat analisis yang digunakan adalah 

program Smart-PLS. 

Keunggulan SEM-PLS adalah bersifat non parametrik atau tidak 

membutuhkan berbagai asumsi. Jumlah sampel yang dibutuhkan dalam 

SEM-PLS tidak besar. SEM-PLS dapat menganalisis konstruk dengan 

indikator normatif maupun reflektif, serta dapat digunakan pada model yang 

dasar teorinya masih belum kuat. Latan & Ghozali (2015) menyebutkan 

bahwa dalam hal menguji hubungan antar konstruk, SEM-PLS bersifat 

prediktif dan hanya satu arah, tidak rekursif. Abdillah & Hartono (2015) 

juga menyebutkan bahwa teknik statistika variance based SEM adalah 

pilihan yang tepat untuk riset prediksi. 

Analisis SEM berbasis Smart-PLS mengevaluasi model atas dua bagian 

bagian, yaitu evaluasi model pengukuran (outer model) dan evaluasi model 

structural (inner model). Evaluasi model pengukuran (outer model) 

dilakukan untuk melihat hubungan antara variabel laten dengan indikator-

indikator pembentuknya. Terdapat dua model pada PLS yakni inner model 

yaitu hubungan antara variabel laten dengan variabel laten yang lain dan 

outer model yaitu hubungan antara variabel dengan indikatornya. 

Adapun model analisis yang digunakan adalah persamaan struktural atau 

Structural Equation Modelling (SEM) dengan menggunakan software 

SmartPLS versi 3.0. PLS (Partial Least Square) merupakan analisis 

persamaan struktural (SEM) berbasis varian yang secara simultan dapat 

melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model 

struktural. Model pengukuran digunakan untuk uji validitas dan reliabilitas, 

sedangkan model struktural digunakan untuk uji kausalitas (pengujian 
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hipotesis dengan model prediksi). Teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini menggunakan Structural Equation Modelling (SEM) 

dengan software Smart PLS (Partial Least Square). Dalam PLS Path 

Modeling terdapat 2 model yaitu outer model dan inner model. Kriteria uji 

dilakukan pada kedua model tersebut. 

 

3.6.1    Outer Model (Model Measurement) 
 

Model ini menspesifikasi hubungan antar variabel laten dengan 

indikator- indikatornya atau dapat dikatakan bahwa outer model 

mendefinisikan bagaimana setiap indikator berhubungan dengan variabel 

latennya. Uji yang dilakukan pada outer model yaitu : 

a.         Validitas Diskriminan 
 

Pengujian discriminant validity didasarkan dari nilai cross loading 

pengukuran dengan konstruk. Cross Loading factor untuk mengetahui 

apakah variabel laten memiliki diskriminan yang memadai yaitu dengan cara 

membandingkan korelasi antara indikator dengan variabel laten yang lain 

(Yamin, 2009). Apabila nilai korelasi konstruk dengan item pengukuran 

lebih besar daripada nilai korelasi dengan konstruk lainnya, maka hal 

tersebut menunjukkan bahwa konstruk laten memprediksi ukuran pada blok 

mereka lebih baik daripada ukuran pada blok lainnya, dan dikatakan bahwa 

konstruk memiliki discriminant validity yang tinggi. 

 

b.        Validitas Konvergen 

 

Penilaian validitas konvergen dalam penelitian ini menggunakan nilai AVE. 

Nilai AVE baik jika memiliki nilai lebih besar dari 0,50 (Ghozali & Latan, 

2012). Rumus AVE (Average Variance Extracted) dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 
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AVE adalah rerata persentase skor varian yang diekstrasi dari seperangkat 

variabel laten yang diestimasi melalui loading standard  indikatornya dalam 

proses iterasi algoritma dalam PLS. ʎ melambangkan standardize loading 

factor dan i adalah jumlah indikator. Uji AVE dilakukan pada uji outer 

model untuk indikator reflektif, sedangkan untuk indikator formatif 

dilakukan pengujian yang berbeda. Outer model sering juga disebut outer 

relation atau measurement model yang mendefinisikan bagaimana setiap 

blok indikator berhubungan dengan variabel latennya. 

Model pengukuran (outer model) digunakan untuk menguji validitas 

konstruk dan reliabilitas instrumen. Uji validitas dilakukan untuk 

mengetahui kemampuan instrumen penelitian mengukur apa yang 

seharusnya diukur. Sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk mengukur 

konsistensi alat ukur dalam mengukur suatu konsep atau dapat juga 

digunakan untuk mengukur konsistensi responden dalam menjawab item 

pernyataan dalam kuesioner atau instrumen penelitian. Convergent validity 

dari measurement model dapat dilihat dari korelasi antara skor indikator 

dengan skor variabelnya (Cooper & Schindler, 2006). 

 

c.         Uji Reliabitas 
 

Uji reliabilitas yang merupakan uji kehandalan yang bertujuan 

untuk mengetahui seberapa jauh alat ukur dapat diandalkan atau dipercaya. 

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang 

terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu 

(Sugiyono, 2014). Berdasarkan metode PLS, reliabilitas indikator pada 

penelitian ini ditentukan dari nilai composite reliability dan cronbach’s 

alpha. Rule of thumb nilai alpha atau composite reliability harus lebih besar 

dari 0,7. 

 
 

3.6.2    Inner Model (Model Structural) 
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Uji pada model struktural dilakukan untuk menguji hubungan antara 

konstruk laten. Beberapa uji untuk model struktural yaitu: 

a.        Pengujian Hipotesis dengan Estimate for Path Coefficients 
 

Pengujian ini merupakan nilai koefisien jalur atau besarnya hubungan atau 

pengaruh konstruk laten yang dilakukan dengan prosedur bootstrapping. 

Hartono (2008) menjelaskan bahwa ukuran signifikansi keterdukungan 

hipotesis dapat digunakan perbandingan nilai t-tabel dan t-statistic. Jika t-

statistic lebih tinggi dibandingkan nilai t-table, berarti hipotesis terdukung 

atau diterima. Analisis PLS (Partial Least Square) yang digunakan dalam 

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program SmartPLS versi 3.0 

yang dijalankan dengan media komputer. Menurut Sugiyono (2014) dengan 

model keputusan menggunakan statistik uji t, pada asumsi tingkat kesalahan 

α = 0,05 dan derajat kebebasan = n -1.  

Dilihat dari hasil dari hasil hipotesis dibandingkan dengan dengan ketentuan 

sebagai berikut Hartono (2008): 

- Ho ditolak jika t tabel <  t hitung dan α < 5%. 
 

- Ho diterima jika t tabel > t hitung dan α > 5%. 

 

Bila hasil pengujian statistik menunjukkan Ho ditolak, berarti variabel-

variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

terikatnya. Akan tetapi apabila Ho diterima, berarti variabel-variabel 

independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel dependen. 

b.      Pengujian koefisien determinasi dengan R2 
 

Model struktural (inner model) dievaluasi dengan melihat 

persentase variance yang dijelaskan oleh nilai R2  untuk variabel dependen 

dengan menggunakan ukuran Stone-Geisser Q-square test (Stone, 1974; 

Geisser, 1975) dan juga melihat besarnya koefisien  jalur  strukturalnya.  

Nilai R Square  adalah  koefisien determinasi pada konstruk endogen. 
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c.    Pengujian Goodness Of Fit 
 

Tujuan melakukan pengujian Goodness of Fit Index (GoF) adalah 

untuk memvalidasi performa gabungan antara model pengukuran (outer 

model) dan model struktural (inner model) yang diperoleh melalui 

perhitungan sebagai berikut: 

 

GoF=  
 

 

Nilai Goodness  of Fit Index (GoF) merupakan penilaian performa gabungan 

antara model pengukuran (outer model) dan model struktural (inner model) 

secara keseluruhan. Model yang baik jika nilai Goodness of Fit Index 

(GoF) leb ih  dari  0 ,  25 (Skala  moderat ) .


