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B A B  IV 

METODE PENELITIAN 

4.1. Pendekatan Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah riset pengujian hipotesis, seperti yang 

dikemukakan oleh Hartono (2017). Riset kausal yang diteliti adalah hubungan antara 

variabel Family Conflict, Family Firm Governance, Decision-making, dengan 

Socioemotional Wealth. Pendekatan penelitian yang akan dilakukan adalah riset 

kuantitatif, dimana data diukur menurut skala numerik. 

 Penelitian ini mengambil teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan 

langsung maupun tidak berkaitan langsung dengan family business. Family conflict 

dikaji dengan menggunakan model yang dikemukakan oleh Kellerman dan Eddleston 

(2007) dan Eddleston, Ottondo, Kellermanns (2008).  Selain itu digunakan pula teori 

yang dikemukakan oleh Jehn dan Berdensky (2003) yang membahas konflik secara 

umum. Family Firm Governance dan Decision-making dikaji menggunakan model 

yang dikemukakan Mustakalio, Autio, dan Zahra (2002). Socioemotional Wealth 

dikaji menggunakan konsep Gomez-Mejia et al. (2007). Indikator Socioemotional 

Wealth yang digunakan adalah menurut Hauck et al. (2016).  

 Penelitian ini menggunakan metode analisis PLS-SEM. Hair et al. (2014) 

berpendapat SEM adalah metoda analisis data multivariat generasi ke-2. Analisis 

data multivariat melibatkan peneratapan metode statistik yang secara bersamaan 

menganalisa variabel-variabel yang merepresentasi pengukuran yang berkaitan 

dengan individu, perusahaan, event-event, aktifitas-aktivitas, situasi, dan lain-lain. 

SEM digunakan baik untuk eksplorasi maupun konfirmasi teori. Modeling eksploratori 

atau variance based melibatkan pembangunan teori, modeling confirmatori atau 
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confirmatory based menguji teori. Untuk mengkonfirmasi atau menolak teori, dapat 

digunakan CB-SEM. Untuk membangun teori atau variance based dapat digunakan 

PLS-SEM. Penjelasan Hair dapat dilihat dalam Tabel 4.1. 

  

 Menurut Hair et al. (2014) PLS-SEM adalah untuk meneliti pola hubungan 

laten dalam data, dalam kondisi di mana tidak ada atau hanya sedikit pengetahuan 

tentang bagaimana variabel-variabel berhubungan. Tujuan penggunaan PLS-SEM 

adalah untuk mengembangkan teori pada riset eksploratori. Fokus ditujukan pada 

eksplanasi varians pada variabel dependen, bersamaan dengan pengujian model. 

Keunggulan lain penggunaan metode PLS-SEM adalah karena memiliki tingkat 

kekuatan statistik yang tinggi pada struktur model yang kompleks atau ukuran 

sample yang lebih kecil. Pendapat serupa dikemukakan pula oleh Hair, Ringle, dan 

Sarstedt (2011) yang memaparkan Rules of Thumb dalam memilih pendekatan CB-

SEM ataukah PLS-SEM. Dikatakan, pemilihannya dapat didasarkan pada tujuan riset 

dan karakteristik data. Bila tujuan riset adalah eksploratori dan bila besar sample 

menjadi dasar pertimbangan (dimana sampel relatif sedikit), maka pendekatan yang 

dipilih adalah PLS-SEM. 

 Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini menggunakan 

pendekatan PLS-SEM dengan pertimbangan sebagai berikut : 

1. Keunggulan PLS-SEM untuk meneliti pola hubungan laten dalam data, dalam 

kondisi di mana hanya sedikit pengetahuan tentang bagaimana variabel-

Tabel 4.1. Organisasi Metode Multivariat

Primarily Exploratory Primarily Confirmatory

First Generation Technique - Cluster analysis - Analysis of variance

- Exploratory factor analysis - Logistic regression

- Multidimensional scaling - Multiple regression

Second Generation Technique - PLS-SEM - CB-SEM

- termasuk Confirmatory 

  factor analysis

Sumber : Hair et al.  (2014)
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variabel berhubungan sangat relevan untuk meneliti kajian family business 

tentang Socioemotional Wealth yang masih sedikit, dengan hanya sedikit 

pengetahuan tentang bagaimana variabel-variabel berhubungan. Sedikit 

ditemukan penelitian yang mengkaji hubungan antara Family Conflict dengan 

Socioemotional Wealth, Family Conflict dengan Decision-making, Family Firm 

Governance dengan Decision-making, Family Firm Governance dengan 

Socioemotional Wealth, dan Decision-making dengan Socioemotional 

Wealth. 

2. Keunggulan PLS-SEM adalah untuk mengembangkan teori pada riset 

eksploratori dimana fokus ditujukan pada eksplanasi varians pada variabel 

dependen sangat relevan untuk meneliti Socioemotional Wealth. Konsep ini 

diketahui baru dikemukakan pada tahun 2007 (Gomez-Mejia et al., 2007), 

dibuat dimensinya pada tahun 2012 (Berrone, Cruz, Gomez Mejia, 2012), dan 

disempurnakan dimensinya pada tahun 2016 (Hauck et al., 2016). 

3. Keunggulan PLS-SEM di mana ia memiliki tingkat kekuatan statistik yang 

tinggi pada struktur model yang kompleks atau ukuran sample yang lebih 

kecil relevan untuk studi family business, sesuai dengan yang dikatakan oleh 

Sarstedt et al. (2014) bahwa tantangan yang dihadapi oleh peneliti family 

business adalah semakin meningkatnya kompleksitas teori dan model kausal, 

juga menurunnya tingkat respon pada survey.  

 

4.2. Tempat dan Waktu Penelitian 

 Tempat penelitian adalah di kota Surabaya. Berikut adalah perencanaan 

waktu yang akan dilakukan untuk pelaksanaan penelitian.  



 35 

 

4.3. Populasi dan Sampel Penelitian 

 Populasi penelitian ini adalah individu yang adalah anggota keluarga, juga 

pemilik family business, yang terlibat sebagai manajemen dalam bisnisnya, menurut 

model yang dibuat oleh Tagiuri (1996). Responden dipilih yang tinggal di kota 

Surabaya. 

 Metode pengambilan sampel adalah dengan non-probabilitas dengan teknik 

pengambilan purposive sampling. Metode non-probabilitas dipilih karena jumlah 

populasi tidak diketahui. Sementara itu teknik pengambilan purposive sampling 

dipilih dengan dasar pertimbangannya unit analisis penelitian yang bersifat spesifik 

dengan kriteria-kriteria tertentu, dan ditujukan untuk mengarahkan sample terpilih 

sesuai dengan tujuan penelitian (Abdillah dan Jogiyanto, 2015). Sample dipilih 

berdasarkan data anggota yang merupakan perusahaan keluarga yang diperoleh 

dari KADIN (Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur). KADIN Jawa Timur adalah 

adalah organisasi independen bukan bentukan pemerintah yang anggotanya adalah 

pengusaha-pengusaha lintas sektoral di Jawa Timur. Asosiasi ini pertamakali 

didirikan pada tahun 1968. Hingga saat ini anggotanya berjumlah 60.000 pengusaha. 

Khusus untuk penelitian ini, sesuai dengan metode pengambilan sampel yang 

bersifat purposive, maka sampel / responden yang dipilih adalah anggota KADIN 

Tabel 4.2. Tahapan Kegiatan

Juni Juli Agustus September

1. Persiapan X

2. Survei X

3. Pengambilan data X X

4. Olah data X

5. Kesimpulan hasil X

6. Konsultansi X X X X

Sumber: Data Diolah (2017)

No. Tahapan Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
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Jawa Timur yang berdomisili Surabaya, yang perusahaannya adalah family 

business. 

 Penentuan besar sampel dapat dilakukan dengan menggunakan rumus ten 

times rule yang dikemukakan oleh Barclay, Higgins, dan Thompson (1995). 

Dikatakan, besar sampel minimum adalah lebih besar sama dengan 10 kali jumlah 

structural path terbesar yang diarahkan pada satu construct pada model struktural. 

Dalam penelitian ini, jumlah structural path terbesar yang diarahkan ke construct 

pada model struktural adalah 3, dengan demikian besar sample minimum adalah 30.   

Namun demikian, Hair  et al. (2014) menyarankan penentuan besar sampel yang 

dibuat dengan mengikuti rumus Cohen (1992) agar penelitian memenuhi tingkat 

statistical power yang cukup. Untuk statistical power 80%, significance level 10 %, 

minimum R2 25%, dengan jumlah maksimum panah yang menuju pada sebuah 

construct berjumlah 3, maka besar sample yang dibutuhkan adalah 48. Tabel 

rekomendasi jumlah sampel Hair et al. (2014) dapat dilihat pada Tabel 4.3. di bawah.  

 

4.4. Metode dan Prosedur Pengumpulan Data 

4.4.1. Jenis Data 

 Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut Abdillah dan 

Jogiyanto (2015) data primer adalah data yang belum pernah diolah oleh pihak 

tertentu untuk kepentingan tertentu. 

Tabel 4.3. Rekomendasi ukuran sampel pada PLS-SEM dengan statistical power 80%

0.10 0.25 0.50 0.75 0.10 0.25 0.50 0.75 0.10 0.25 0.50 0.75

2 158 75 47 38 110 52 33 26 88 41 26 21

3 176 84 53 42 124 59 38 30 100 48 30 25

4 191 91 58 46 137 65 42 33 111 53 34 27

5 205 98 62 50 147 70 45 36 120 58 37 30

6 217 103 66 53 157 75 48 39 128 62 40 32

7 228 109 69 56 166 80 51 41 136 66 42 35

8 238 114 73 59 174 84 54 44 143 69 45 37

9 247 119 76 62 181 88 57 46 150 73 47 39

10 256 123 79 64 189 91 59 48 156 76 49 41

Sumber : Cohen, J.A. (1992), 'A Power primer', Psychological Bulletin , 112: 155-159 data diolah oleh Hair (2014).

Jumlah maksimum 

panah menuju 

sebuah construct

1% 5% 10%

Significance Level

Minimum R² Minimum R² Minimum R²
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4.4.2. Sumber Data 

 Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan survey pada 

sumber primer dengan membagikan kuesioner kepada responden. Responden 

adalah individu pemilik family business, yang adalah juga anggota keluarga, dan 

terlibat dalam manajemen usaha, seturut model yang dikemukan oleh Tagiuri dan 

Davis (1996).  

4.4.3. Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Menurut 

Abdillah dan Jogiyato (2015), kuesioner adalah metode pengumpulan data primer 

menggunakan sejumlah item pertanyaan atau pertanyaan dengan format tertentu. 

4.4.4. Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner. Kuesioner dibuat 

berdasarkan indikator / measurement item yang digunakan untuk mengukur 

construct. Masing-masing indikator diberikan dua statement kuesioner yang 

dipilihkan dari statement dengan loading factor tertinggi pada penelitian sebelumnya. 

Untuk variabel family conflict, indikator berjumlah tiga, statement pada kuesioner 

berjumlah enam. Untuk family firm governance, terdapat empat indikator, statement 

pada kuesioner berjumlah delapan. Untuk decision-making, indikator berjumlah dua, 

statement pada kuesioner berjumlah empat. Untuk socioemotional wealth, indikator 

berjumlah tiga, statement pada kuesioner berjumlah enam. Total indikator pada 

kuesioner adalah 12, total statement pada kuesioner yang diukur dengan skala Likert 

(1932) 1 sampai dengan 5 berjumlah 24 buah statement. Skala Likert dibuat dengan 

susunan sebagai berikut: sangat setuju (5); setuju (4); netral (3); tidak setuju (2); 

sangat tidak setuju (1). Untuk mendeteksi bias pada respon yang diberikan oleh 
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responden, diberikan satu statement yang dengan sengaja meminta responden 

untuk memilih pilihan netral. 

 Sesuai dengan purposive sampling yang digunakan, diberikan pula 

pertanyaan profil responden, untuk melihat apakah responden sudah sesuai dengan 

tujuan penelitian. Profil responden yang ditanyakan adalah usia dan pendidikan 

responden. Dasar pertimbangannya adalah karena unit penelitian adalah individu. 

Kuesioner juga mempertanyakan jenis usaha keluarga, usia perusahaan keluarga, 

generasi responden pada perusahaan, dan ukuran perusahaan keluarga dihitung 

dari jumlah pegawai (Stanley dan Morse, 1965). Dasar pertimbangannya adalah 

karena individu sebagai unit analisa adalah bagian dari perusahaan keluarga.  

 Usia perusahaan keluarga diambil dari pendapat Sarasvathy (2008) 

mengenai expert entrepreneur, dikatakan di atas 10 tahun adalah usia di mana 

seseorang dipandang expert sebagai seorang entrepreneur. Pendapat ini 

diadaptasikan pada penelitian ini untuk mengkategori usia perusahaan yang dapat 

dikatakan mature karena mampu bertahan hingga di atas 10 tahun. Usia 5 hingga 10 

tahun secara umum di kalangan pengusaha di Surabaya dipandang sebagai waktu di 

mana perusahaan sudah bisa dikategorikan stabil. Pengkategorian jenis usaha 

berdasarkan jumlah pegawai dipilih untuk melihat sejauh mana kompleksitas family 

governance, dengan asumsi semakin banyak pegawai yang dikelola, semakin 

dibutuhkan governance yang komples. Selanjutnya dipertanyakan pula posisi 

responden pada perusahaan keluarga, untuk mengetahui keterlibatannya pada 

pembuatan keputusan usaha. Dasar pertimbangannya adalah karena unit analisis 

terlibat dalam pengelolaan usaha. Total statement dengan data nominal atau ordinal 

adalah 7 buah. Dengan demikian, total statement pada kuesioner adalah 32 buah. 
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4.5. Variable dan Definisi Operasional 

4.5.1. Variabel Penelitian 

 Variabel dalam penelitian ini adalah : family conflict, family firm governance, 

decision-making, dan socioemotional wealth. 

4.5.2. Definisi Operasional  

 Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian dapat dilihat pada tabel 

4.4. di bawah ini. Definisi operasional dijabarkan menjadi item-item / indikator 

sebagaimana terlampir. Item-item tersebut merupakah hasil adaptasi dari sumber-

sumber.  

 

 Definisi operasional yang telah disebutkan pada tabel di atas, selanjutnya 

diterjemahkan ke dalam bentuk statement kuesioner yang berjumlah dua buah 

Tabel 4.4. Indikator Variabel

Variabel Definisi Sumber

Family Conflict 1. Konflik Kognitif

(X₁)

Reflektif 2. Konflik Proses

3. Konflik Relasional

1.

(X₂) .2.

Reflektif

3.

4.

Decision-making 1. Kualitas decision-making

(X₃)

Reflektif 2.

1. Suksesi dinasti

(Y₁)

Reflektif 2. Keterikatan emosi

3.

Sumber: Data diolah (2017)

Family Firm 

Governance

Komitmen terhadap 

decision-making

Mustakallio, Autio, and 

Zahra (2002)

Mustakallio, Autio, and 

Zahra (2002)

Family Conflict  adalah ketidakserasian atau ketidaksepahaman 

yang saling disadari antara pihak-pihak yang terlibat dalam 

perusahaan keluarga.

Family Firm Governance  adalah tatakrama yang mengikat 

dalam perusahaan keluarga. Di dalamnya terdapat kesepakatan 

sukarela yang digunakan oleh keluarga untuk mengimplementasi 

shared value . Di dalam Family Firm Governance  inilah misi 

keluarga dan operasionalisasinya dirumuskan, Family Council 

(perwakilan keluarga) dibentuk, Decision-making  dilakukan, 

voting  dan veto  diaplikasikan, proses meeting  melibatkan 

dialog keluarga, pemeliharaan hubungan, kegiatan yang 

menghibur, dan pemberiaan pengalaman edukasi dan 

pengayaan dalam perusahaan keluarga.

Decision-making  dalam dalam aspek strategisnya adalah 

keputusan yang membentuk arah perusahaan. Dalam strategic 

decision-making  terdapat tindakan apa yang akan diambil, 

sumber daya yang harus disediakan atau persiapan yang harus 

dilakukan. 

Kellerman and 

Eddleston (2007)

Kellerman and 

Eddleston (2007)

Mustakallio, Autio, and 

Zahra (2002)

Mustakallio, Autio, and 

Zahra (2002)

Mustakallio, Autio, and 

Zahra (2002)

Governance Relasional : Visi 

bersama keluarga

Identifikasi terhadap 

perusahaan

Gomez-Mejia et al. 

(2007); Hauck et al. 

(2016)

Socioemotional 

wealth

Socioemotional wealth  adalah aspek non-finansial perusahaan 

yang memenuhi kebutuhan afektif keluarga, seperti identitas, 

kemampuan untuk menjalankan pengaruh keluarga, dan 

kelangsungan dinasti keluarga.

Gomez-Mejia et al. 

(2007); Hauck et al. 

(2016)

Gomez-Mejia et al. 

(2007); Hauck et al. 

(2016)

Indikator

Governance  Relasional : 

Interaksi sosial keluarga

Governance  Kontraktual : 

monitoring

Governance  kontraktual : 

counsel

Mustakallio, Autio, and 

Zahra (2002)

Jehn dan Berdensky 

(2003), Eddleston, 

Ottondo, Kellermanns 

(2008)
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statement untuk masing-masing indikator. Dengan demikian, total statement 

berjumlah 24 buah (Lampiran B). Dalam proses penghitungan / pengujian dengan 

menggunakan SmartPLS 3.0. setiap statement diperlakukan sebagai indikator, 

namun faktor loading maupun mean dari setiap indikator sesuai model penelitian, 

masih dapat dihitung dalam bentuk rata-rata.  

4.6. Teknik Analisis Data 

 Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis PLS-SEM  

(partial least square modeling). Program yang digunakan adalah SmartPLS 3.0. 

 

 Berikut adalah penerapan tahapan-tahapan analisis menggunakan PLS-SEM 

menurut Ghozali dan Latan (2015) sesuai gambar di atas: 

1) Konseptualisasi Model (Inner Model dan Outer Model) 

Tahap ini adalah langkah awal dalam meneliti PLS-SEM (Ghozali dan Latan, 

2015), yang dibagi menjadi dua tahapan yaitu: 

a. Merancang model struktural (inner model) 

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

Step 5

Gambar 4.1. Tahapan Analisis Menggunakan PLS-SEM

Sumber : Ghozali dan Latan (2015)

Konseptualisasi Model (Inner Model dan Outer Model)

Menentukan metode Analisis Algorithm

Menetukan metode Resampling

Menggambar Diagram Jalur

Evaluasi Model
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Pada tahap ini dirancang model struktural hubungan antara variabel laten 

yang didasarkan pada rumusan masalah dan hipotesis penelitian. Pada tahap 

ini ditentukan model jalur / path / inner model, yang menggambarkan 

hubungan di antara variabel laten, dan urutannya. 

b. Merancang model pengukuran (outer model) 

Pada tahap ini ditentukan hubungan antara konstruk dengan indikator-

indikator variabelnya. Ditentukan pula apakah indikatornya reflektif atau 

formatif. Gozali dan Latan (2015) menyebutkan, umumnya prosedur 

pengembangan konstruk dalam berbagai literatur disarankan menggunakan 

konstruk dengan indikator refleksif karena diasumsikan mempunyai 

kesamaan domain konten, walaupun sebenarnya dapat menggunakan 

konstruk dengan indikator formatif. Selanjutnya, sesuai dengan pendapat 

Fornell dan Bookstein (1982) yang mengatakan konstruk seperti personalitas 

atau sikap umumnya dipandang sebagai faktor yang menimbulkan sesuatu 

yang kita amati sehingga realisasi indikatornya bersifat refleksif, maka 

keseluruhan indikator variabel pada penelitian ini adalah reflektif.  

2) Menentukan metode Analisis Algorithm  

PLS-SEM menghitung algotirhm dalam dua tahap. Pertama adalah 

mengestimasi score setiap konstruk. Tahap kedua adalah penghitungan 

estimasi final outer loading, sebagaimana halnya dengan koefisien jalur 

model struktural, dan hasil nilai R² variabel laten endogen. 

3) Menetukan Metode Resampling 

Menurut Ghozali dan Latan (2015) dalam tahap ini dilakukan proses 

penyampelan kembali yang disebut dengan bootstraping, yaitu menggunakan 

seluruh sample asli untuk melakukan resampling kembali. Metoda ini lebih 

sering digunakan dalam model persamaan struktural. 
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4) Menggambar Diagram Jalur 
 
Pada tahap ini inner dan outer model dinyatakan dalam bentuk diagram jalur 

agar hasilnya lebih mudah dipahami. 

a. Konstruksi Diagram jalur 

Konstruksi diagram jalur model penelitian dapat dilihat pada Gambar 4.2. 

Gambar 4.2. Konstruksi Diagram jalur 
Sumber : Data diolah (2017) 

 
 
b. Mengkonversi Diagram Jalur ke dalam Sistem Persamaan 

Sistem persamaan diagram jalur adalah sebagai berikut: 

a) Outer Model 

- Variabel Laten Eksogen 

Variabel X1, Family Conflict (bersifat reflektif) 

X1.1 = λx1X1 + δ1 

X1.2 = λx2X1 + δ2 

δ₁ δ₂ δ₃

X1.1 X1.2 X1.3

X₁

γ2 δ3 γ1 Y1.1 ᵋ1

X3.1 γ5

X₃ Y₁ Y1.2 ᵋ2

X3.2

γ3 γ4 Y1.3 ᵋ3

X₂

X2.1 X2.2 X2.3 X2.4

δ₄ δ₅ δ₆ δ₇

ζ1

   

  1
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X1.3 = λx3X1 + δ3 

Variabel X2, Family Firm Governance (bersifat reflektif) 

X2.1 = λx4X2 + δ4 

X2.2 = λx5X2 + δ5 

X2.3 = λx6X2 + δ6 

X2.4 = λx7X2 + δ7 

Variabel X3, Decision-making (bersifat reflektif) 

X3.1 = λx8X3 + δ8 

X3.2 = λx9X3 + δ9 

- Variabel Laten Endogen 

Y1.1 = λy1Y1 + ε1 

Y1.2 = λy2Y2 + ε2 

Y1.3 = λy3Y1 + ε3 

b) Inner Model 

Sistem persamaan inner model sebagai berikut: 

X3 = X1γ2 + X2γ3 + δ3 

Y1 = X1γ1 + X2γ4 + X3γ5 + ζ1 

Dimana:   

  λx = Lamnda, loading faktor variabel laten eksoden 

  λy = Lamnda, loading faktor variabel laten endogen 

  γ = Gamma, koefisien pengaruh variabel eksogen  terhadap 

         variabel endogen 

  δ = Delta, galat pengukuran pada variabel manifes untuk  

        variabel laten eksogen  

  ε = Epsilon, galat pengukuran pada variabe; manifes untuk 

         variabel laten endogen 
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5) Evaluasi Model 

Menurut Gozali dan Latan (2015), metode evaluasi PLS dilakukan dengan 

melihat outer model dan inner model. Evaluasi model pengukuran atau outer 

model dilakukan untuk menilai validitas dan reliabilitas model. Untuk outer 

model dengan indikator refleksif, evaluasi dilakukan melalui validitas 

konvergen dan diskriminan dari indikator pembentuk konstruk laten dan 

composite reliability serta cronbach alpha untuk blok indikatornya. Lebih 

lanjut dikatakan oleh Ghozali dan Latan (2015), evaluasi model struktural 

atau inner bertujuan untuk memprediksi hubungan antar variable laten. Inner 

model dievaluasi dengan melihat bersarnya presentase variance yang 

dijelaskan dengan melihat nilai R-square untuk konstruk laten endogen, 

evaluasi f2 yang digunakan untuk melihat efek prediktor pengaruh variabel 

laten. Stone-Geisser (Q2) digunakan untuk menguji predictive relevance. 

Pengujian hipothesis dilakukan dengan menggunakan prosedur resampling 

yaitu bootstrapping untuk memperoleh stabilisasi dan estimasi. 

a) Outer Model (Model Pengukuran) 

Menurut Ghozali dan Latan (2015) evaluasi outer model dilakukan 

dengan menguji validitas convergent dan discriminant. Validitas 

convergent berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur-pengukur 

(manifes variabel) dari suatu konstruk seharusnya berkorelasi tinggi. Uji 

validitas convergent indikator reflektif dengan program SmartPLS 3.0 

dapat dilihat dari nilai loading factor untuk tiap indikator konstruk dan AVE 

untuk tiap-tiap variabel.  
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Sumber: Ghozali dan Latan (2015) 

Lebih lanjut dikatakan oleh Ghozali dan Latan (2015) bahwa validitas 

discriminant berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur-pengukur 

(manifes variabel) konstruk yang berbeda seharusnya tidak berkorelasi 

dengan tinggi. Cara menguji validitas discriminant dengan indikator 

refleksif yaitu dengan melihat nilai cross loading  dan membandingkan 

akar kuadrat dari AVE untuk setiap konstruk dengan nilai korelasi antar 

konstruk dalam model.  

Menurut Ghozali dan Latan (2015) pengukuran model juga dilakukan 

untuk menguji reliabilitas konstruk. Uji reliabilitas dilakukan untuk 

membuktikan akurasi, konsistensi, dan ketepatan instrumen dalam 

mengukur konstruk. Dalam PLS-SEM dengan menggunakan SmartPLS 

Tabel 4.5. Ringkasan Rule of Thumbs  Evaluasi Model Pengukuran (Mode A)

Validitas dan Reliabilitas Parameter

Validitas Convergent Loading Factor • > 0.70 untuk Confirmatory 

Research

• > 0.60 untuk Exploratory 

Research

• > 0.50 untuk Exploratory 

Research (Chin, 1998)

Average Variance 

Extracted (AVE)

• > 0.50 untuk Confirmatory 

maupun Exploratory 

Research

Cross Loading > 0.70 untuk setiap 

variabel

Reliabilitas Cronbach's Alpha • > 0.70 untuk Confirmatory 

Research

• > 0.60 masih dapat 

diterima untuk Exploratory 

Research

Composite Reliability • > 0.70 untuk Confirmatory 

Research

• 0.60 - 0.70 masih dapat 

diterima untuk Exploratory 

Research

Akar kuadrat AVE dan 

Korelasi antar Konstruk 

Laten

Akar kuadrat AVE > Korelasi 

antar Konstruk Laten

Validitas Diskriminan

Rule of Thumbs
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3.0, reliabilitas konstruk dengan indikator refleksif dilakukan dengan 

Cronbach’s Alpha dan Composite Reliability. Ringkasan rule of thumbs 

evaluasi model pengukuran refleksif (Mode A) dapat dilihat pada Tabel 

4.5. 

b) Inner Model 

Menurut Ghozali dan Latan (2015) evaluasi model struktural dapat 

dilakukan dengan melihat nilai R-Squares untuk setiap variabel laten 

endogen sebagai kekuatan prediksi model struktural, f2, dan Q2. 

Perubahan nilai R-Squares dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh 

variabel laten eksogen tertentu terhadap variabel laten endogen apakah 

mempunyai pengaruh yang substantif. Perhitungan f2 menurut Hair et al. 

(2014) didasarkan pada selisih nilai R2 semula dengan nilai R2 variabel 

endogen bilamana variabel eksogen tertentu dihilangkan dari model. Nilai 

yang timbul dari hasil pengurangan R2  tersebut adalah f2, yang 

digunakan untuk melihat efek prediktor pengaruh variabel laten. Q2 

digunakan untuk melihat predictive relevance. Ringkasan rule of thumbs 

evaluasi model struktural dapat dilihat pada Tabel 4.6 di bawah ini. 

Sumber: Ghozali dan Latan (2015) 

Tabel 4.6. Ringkasan Rule of Thumbs Evaluasi Model Struktural

Kriteria Rule of Thumbs

R-Square Chin

0.67 kuat

0.33 moderat

0.19 lemah

Hair

0.75 kuat

0.50 moderat

0.35 kecil

Effect size f 2
0.02 kecil

0.15 menengahsedang

0.35 sedangbesar

> 0 model memiliki predictive relevance

< 0 model kurang memiliki predictive relecance

Q 2 predictive relevance
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c) Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipothesis dilakukan dengan metode resampling bootstrap. 

Tujuannya adalah memungkinkan berlakunya data terdistribusi bebas, 

tidak memerlukan asumsi ditribusi normal dan tidak membutuhkan 

sampel yang besar (minimum 30 sampel). Dengan demikian menurut Hair 

et al. (2014), quantiles distribusi normal dapat digunakan sebagai nilai 

kritis yang diperbandingkan dengan nilai t empiris. Bilamana nilai t empiris 

lebih besar dibandingkan dengan nilai kritis, dapat dikatakan koefisien 

signifikan pada probabilitas error tertentu (tingkat signifikansi). Pengujian 

hipotesis dilakukan dengan t-test pada outer model maupun inner model.  

Selanjutnya, hipotesis statistik untuk outer model adalah: 

 H0 : λi = 0 
   lawan 
 H1 : λi ≠ 0 
 
Sedangkan hipotesis statistik untuk inner model pengaruh variabel laten  

eksogen terhadap endogen adalah: 

 
 H0 : γi = 0 
   lawan 
 H1 : γi ≠ 0 
 

Telah dikemukakan sebelumnya sebagai dasar penetapan besar sample, 

bahwa besar sampel penelitian ini adalah 48, untuk statistical power 80 

%, dengan tingkat signifikansi 10 % dan minimun R2 2,5 %.  

Tingkat signifikansi 10 % didasarkan pada pertimbangan pendapat Hair et 

al. (2014) yang mengatakan penetapan  tingkat signifikansi tidak selalu 

sama   diaplikasikan    untuk    setiap     penelitian.   Penelitian   merketing  

biasanya mengasumsikan tingkat signifikansi 5 %, consumer research 

kadang-kadang    mengasumsikan   tingkat    signifikansi   1 %,   terutama  
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bilamana dilakukan eksperimen. Di sisi lain, pada penelitian yang bersifat 

eksploratori, peneliti sering mengasumsikan  tingkat signifikansi 10 %. 

Pemilihan tingkat signifikansi tergantung pada bidang penelitian dan 

tujuan penelitian. 

Dengan tingkat signifikansi 10 % maka nilai t 2-tailed adalah 1,65. 

Dengan demikian t-statistic (empiris) harus lebih dari 1,65 agar dapat 

disimpulkan H1 diterima. Pada outer model, bilamana hasil pengujian 

pada outer model signifikan, maka disimpulkan indikator dapat digunakan 

sebagai instrumen pengukur variabel laten. Selanjutnya, bilamana hasil 

pengujian pada inner model adalah signifikan, maka dapat diartikan 

terdapat pengaruh yang bermakna variabel laten terhadap variabel 

lainnya.  

6) Efek Mediasi PLS-SEM 

Menurut Hair et al. (2014) berdasarkan sudut pandang teoritis, umumnya 

penerapan mediasi adalah untuk menjelaskan mengapa terdapat hubungan 

antara konstruk eksogen dengan endogen. Contohnya, seorang peneliti akan 

mengobservasi hubungan di antara dua konstruk namun tidak pasti mengapa 

terdapat hubungan tersebut, atau bila hubungan yang diobservasi hanya 

terdiri dari dua konstruk. Pada keadaan demikian, seorang peneliti akan 

menempatkan sebuah penjelasan terhadap hubungan tersebut dalam bentuk 

variabel intervening yang akan menerima input dari konstruk eksogen dan 

menerjemahkan input tersebut sebagai output yang ditujukan kepada 

konstruk endogen. Dengan demikian, peran variabel mediator adalah 

memperjelas atau menjelaskan hubungan di antara konstruk-konstruk asal.  

Menurut Smith (1982), sebelum melihat adanya efek mediasi pada variabel 

mediator, terlebih dahulu harus dilihat apakah terdapat signifikansi pengaruh 
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terhadap variabel dependen. Oleh karena itu menurut Hair et al. (2014) uji 

atas efek variabel mediator dilakukan setelah bootstrap untuk terlebih dahulu 

melihat signifikansi pengaruh. Bila tidak terdapat signifikansi pengaruh, maka 

tidak dilakukan lebih lanjut uji efek mediasi. 

 


