
30 
 

BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

 

4.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Analisis kuantitatif 

yaitu penelitian yang menyajikan tahap lebih lanjut dari observasi. Setelah 

memiliki seperangkat skema klasifikasi, peneliti kemudian mengukur besar atau 

distribusi sifat-sifat tersebut di antara anggota-anggota kelompok tertentu. Dalam 

hal ini muncul peranan teknik-teknik statistik seperti distribusi frekuensi, tendensi 

sentral, dan dispersi (Silalahi, 2009:27-28). Tujuan dari analisis kuantitif dalam 

penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi komponen konsep atau subkonsep. 

Jenis analisis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kausal. 

Penelitian kausal adalah penelitian yang meneliti hubungan sebab akibat antara 

dua variabel atau lebih. Dalam penelitian kausal akan dijelaskan pengaruh 

perubahan variasi nilai dalam satu atau lebih variabel lain. Artinya, apakah 

perubahan nilai dalam suatu variabel menyebabkan perubahan nilai dalam 

variabel lain (Silalahi, 2009: 33). 

4.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah di kantor 

CV. Mitra Bersama, kantor HIPMI Surabaya dan lokasi UMKM di Surabaya. 

 
Tabel 4.1. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Penelitian 

No. Tahapan Kegiatan 
Waktu Pelaksanaan 

Mei ‘15 Juni ‘15 Juli ‘15 Ags ‘15 

1. Persiapan  X X   

2. Survei  X   

3. Pengambilan Data  X X  

4. Pengolahan Data   X  

5. Penyusunan Laporan   X X 

6. Evaluasi Penelitian    X 

7. Konsultasi X X X X 
Sumber: Data yang diolah (2015) 
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4.3 Metode Pengambilan Sampel 

4.3.1 Populasi Penelitian 

  Menurut Silalahi (2009: 253), populasi adalah jumlah keseluruhan unit 

atau elemen di mana peneliti tertarik untuk melakukan penelitian. Populasi dapat 

berupa organisme, orang-orang atau sekelompok orang, masyarakat, organisasi, 

benda, objek, peristiwa, atau laporan yang semuanya memiliki ciri dan harus 

didefinisikan secara spesifik. Pada penelitian ini populasi yang digunakan adalah 

UMKM di Surabaya. 

4.3.2 Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian tertentu yang dipilih dari populasi atau tiap bagian 

dari populasi, yang dipilih berdasarkan apakah itu representatif atau tidak 

(Silalahi, 2009: 254). Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri 

atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Sampel digunakan untuk mempermudah 

penulis dalam meneliti dan mempelajari populasi yang besar dan diharapkan 

sampel yang dipilih dengan metode yang sudah ditentukan dapat betul-betul 

mewakili populasi (Martono, 2010). Sampel penelitian ini adalah UMKM yang 

menerapkan KM dan berada di wilayah Surabaya. Karena penelitian ini 

menggunakan PLS-SEM, maka pengambilan sampel dapat digunakan dengan 

jumlah sampel yang terbatas dengan menggunakan metode Boothstrapp 

(Solimun, 2015).  

4.3.3. Teknik Pengambilan Sampel 

 Penelitian ini akan menggunakan metode non-probabilty sampling. 

Menurut Martono (2010), non-probabilty sampling merupakan teknik 

pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang 

sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. 
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Kategori non-probabilty sampling yang digunakan adalah jenis accidental 

sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, di mana siapa 

saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai 

sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber 

data (Martono, 2010). 

4.4        Metode Pengumpulan Data 

4.4.1. Jenis Data 

 Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data primer yaitu 

data yang diambil langsung dari UMKM dengan menggunakan skala Likert. 

Sedangkan data-data penelitian, studi pustaka, artikel, dan jurnal menjadi data 

sekunder yang digunakan sebagai pembanding dalam penelitian. 

4.4.2. Sumber Data 

 Data dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder, 

yang terdiri atas: 

a. Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini didapatkan langsung dari UMKM yang 

sadar ataupun tidak telah menerapkan knowledge management. Data 

diperoleh dari kuisioner yang dibagikan dan diisi secara langsung oleh 

UMKM yang bersedia menjadi responden dalam penelitian. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder dari penelitian ini didapatkan dari studi kepustakaan 

berupa teori-teori, jurnal, artikel, internet, serta penelitian-penelitian 

terdahulu yang terkait dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. 
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4.4.3. Teknik Pengumpulan Data 

 Data penelitian dikumpulkan dari kuisioner yang berisi pertanyaan-

pertanyaan yang harus dijawab oleh UMKM yang bertindak sebagai responden. 

4.4.4. Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian dibuat dalam bentuk kuisioner dengan pertanyaan-

pertanyaan yang menggunakan skala Likert. Skala Likert adalah teknik 

mengukur sikap di mana subjek diminta untuk mengindikasikan tingkat 

kesetujuan atau ketidaksetujuan mereka terhadap masing-masing pertanyaan. 

Skala Likert merupakan salah satu teknik pengukuran sikap yang paling sering 

digunakan dalam riset analisis pengaruh. Dalam pembuatan skala Likert, periset 

membuat beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan satu isu atau objek, 

lalu subjek, atau responden diminta untuk mengindikasikan tingkat kesetujuan 

atau ketidaksetujuan mereka terhadap masing-masing pertanyaan. (Noor, 2011) 

Tabel 4.2 Tabel Skala Linkert 

Pernyataan Sangat Setuju Setuju Kurang 
Setuju 

Tidak Setuju Sangat Tidak 
Setuju 

POSITIF 5 4 3 2 1 

NEGATIF 1 2 3 4 5 
Sumber: Sugiyono (2010) 

4.5. Variabel dan Definisi Operasional 

4.5.1. Variabel Penelitian 

 Variabel pada penelitian ini terdiri dari dua jenis variabel, yaitu variabel 

bebas dan variabel terikat. Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah 

Knowledge Management (X1) dan Inovasi (X2). Sedangkan variabel terikat 

adalah Kinerja Perusahaan (Y). 

4.5.2     Definisi Operasional 

 Untuk mempermudah pemahaman bagaimana pengukuran sebuah 

variabel dilakukan, maka diperlukan definisi operasional untuk setiap variabel 
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dalam penelitian. Berikut ini adalah definisi operasional variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini: 

1. Variabel Bebas (X) 

a. Knowledge management (X1) 

Merupakan kebiasaan, keahlian atau kepakaran, keterampilan, 

pemahaman atau pengertian yang diperoleh dari pengalaman, latihan atau 

melalui proses belajar (Warouw & Kawet, 2014). Knowledge management 

memiliki empat indikator yang terdiri dari (Kusuma dan Devie, 2013): 

1) Akuisisi pengetahuan (knowledge acquisition) 

2) Konversi pengetahuan (knowledge conversion) 

3) Aplikasi pengetahuan (knowledge application) 

4) Perlindungan pengetahuan (knowledge protection) 

b. Inovasi 

Merupakan istilah yang berkaitan erat dengan teknologi yang 

memiliki fungsi untuk membuka wawasan perusahaan tentang suatu 

produk baru atau untuk meningkatkan desain dan manufaktur dari produk 

atau layanan yang telah dimiliki oleh suatu perusahaan (Sumual, 2013). 

Menurut Schiffman dan Kanuk (2010), inovasi terdiri memiliki lima indikator 

yaitu: 

1) Keuntungan relatif (relative advantage) 

2) Kesesuaian (compability) 

3) Kerumitan (complexity) 

4) Kemungkinan untuk dicoba (trialibility) 

5) Mudah diamati (observability) 
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2. Variabel Terikat (Y)  

Kinerja perusahaan; merupakan kemampuan yang berguna 

mencapai tujuan perusahaan dengan menggunakan sumber daya secara 

efisien dan efektif (Lukito dan Elsye, 2014). Menurut Moorman (dalam Lukito 

dan Elsye, 2014) ada beberapa aspek yang dapat digunakan dalam 

mengkur kinerja perusahaan, yaitu: 

1) Cost 

2) Sales 

3) Provitability 

4) Market share 

4.6.    Analisis Data PLS-SEM 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Langkah 

analisis pertama yang dilakukan adalah membuat model dengan PLS-SEM 

(Structural Equation Modelling), dan langkah kedua adalah melakukan uji 

hipotesis penelitian. 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis statistik dengan Partial Least 

Squares (PLS) yang dikembangkan pertama kali oleh Wold sebagai metode 

umum untuk mengestimasi path model yang menggunakan konstruk laten 

dengan multiple indikator. Pendekatan PLS adalah distribution free (tidak 

mengasumsikan data berdistribusi tertentu, dapat berupa nominal, kategori, 

ordinal, interval dan rasio). PLS dipilih karena keunggulan-keunggulan yang 

dimiliki, antara lain: tidak memerlukan asumsi banyak, dapat digunakan untuk 

analisis berbagai jenis data, dan tidak memerlukan jumlah sampel yang relatif 

lebih kecil daripada teknik analisis lainnya (Ghozali, 2011:29-30). Analisa PLS- 
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SEM terdiri dari dua evaluasi model yaitu Confirmatory Factor Analysis (CFA) 

atau evaluasi outer model dan Path Analysis (PA) atau evaluasi inner model. 

Confirmatory Factor Analysis (CFA) adalah salah satu metode analisis 

faktor yang digunakan ketika peneliti telah memiliki pengetahuan mengenai 

struktur suatu faktor laten. Struktur faktor laten tersebut diperoleh berdasarkan 

kajian teoritis, hasil penelitian atau hipotesi peneliti mengenai hubungan antara 

variabel yang diobservasi dengan variabel laten. Metode CFA digunakan untuk 

menguji hipotesis tersebut (Joreskog & Sorbom, 1993; Byrne, 1998). Pengujian 

model dengan CFA hanya dilakukan untuk mengetahui model pengukuran 

(measurement model) dan bukan untuk megetahui hubungan antar faktor laten 

(Byrne, 1998). Model pengukuran menunjukkan hubungan antara setiap indikator 

sebagai variabel yang diobservasi dengan konstruk yang menjadi faktor laten 

yang diwakilinya (Hair, et al, 2010). 

Untuk evaluasi outer model, terdapat ringkasan rule of thumb yang harus 

diikuti seperti Tabel di bawah ini.  

Tabel 4.3 Ringkasan Rule of thumb Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model) 
 

 

Validitas dan 

Reliabilitas 

Parameter Rule of Thumb 

Validitas 

Convergent 

Loading Factor  >0.70 untuk 
Confirmatory 
Research 

 >0.60 untuk 
Explanatory Research 

 Average Variance Extracted 

(AVE) 

 >0.50 untuk 
Confirmatory maupun 
Explanatory Research  

 Communality  >0.50 untuk 
Confirmatory maupun 
Explanatory Research 
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Validitas 

Discriminant 

Cross Loading  >0.70 untuk setiap 
variabel 

 Akar kuadrat AVE dan 

korelasi antar Konstruk 

Laten 

Akar Kuadrat AVE > 
Korelasi antar Konstruk 
Laten 

Reliabilitas Cronbach’s Alpha  >0.70 untuk 
Confirmatory 
Research 

 >0.60 masih dapat 
diterima untuk 
Explanatory Research 

 Composite Reliability  >0.70 untuk 
Confirmatory 
Research 

 0.60-0.70 masih dapat 
diterima untuk 
Explanatory Research 

Sumber : diadopsi dari Chin(1998), Chin(2010b), Hair et al.(2011), Hair et al (2012) 

 Convergent vadility dari model pengukuran dengan refleksif indikator 

dinilai berdasarkan korelasi antara item score / component score dengan 

construct score yang dihitung dengan PLS. Komponen pertama yang perlu 

dievaluasi adalah Loading Factor. Loading factor adalah besar korelasi antara 

indikator dengan konstruk latennya. Pada banyak penelitian sosial, pengukuran 

suatu konstruk sangat sering dilakukan secara tidak langsung melalui indikator-

indikatornya. Indikator dengan loading factor yang tinggi memiliki konstribusi 

yang lebih tinggi untuk menjelaskan konstruk latennya. Sebaliknya pada indikator 

dengan loading factor rendah memiliki konstribusi yang lemah untuk menjelaskan 

konstruk latennya. Komponen kedua dalam penghitungan Convergent Validity 

adalah koefisien rerata ekstraksi varian (average variance extracted/AVE) 

merupakan koefisien yang menjelaskan varian di dalam indikator yang dapat 

dijelaskan oleh faktor umum. Koefisien AVE sebagai validitas diskirminan karena 

koefisien ini menggambarkan interkorelasi internal yaitu korelasi antar indikator di 
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dalam model. Besarnya nilai AVE minimal yang direkomendasikan adalah 0.5. 

Jika nilai AVE didapatkan lebih besar dari 0.5 maka indikator-indikator di dalam 

model yang dikembangkan terbukti benar-benar mengukur konstrak laten yang 

ditargetkan dan tidak mengukur konstrak laten yang lain. Komponen ketiga dari 

convergent validity disebut communality. Communality yaitu variance yang 

berhubungan dengan indikator pengukuran, nilainya adalah kuadrat dari pattern 

loading. Variance ini disebut sebagai Communality.  

 Dicriminant validity dari model pengukuran dengan refleksif indikator 

dinilai berdasarkan crossloading pengukuran dengan konstruk. Jika korelasi 

konstruk dengan item pengukuran lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya, 

maka hal menunjukkan bahwa konstruk laten memprediksi ukuran pada blok 

mereka lebih baik daripada ukuran pada blok lainnya. Metode lain untuk menilai 

discriminant validity adalah membandingkan nilai square of average variance 

extracted (AVE) setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk dengan 

konstruk lainnya dalam metode. Jika nilai akar kuadrat AVE setiap konstruk lebih 

besar daripada nilai korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam 

model, maka dikatakan memiliki nilai discriminant validity yang baik (Fornell dan 

Larcker, 1981). 

Faktor ketiga dalam evaluasi outer model adalah reliability. Terdapat dua 

komponen dalam reliability yaitu cronbach alpha dan composite reliability. Uji  

cronbach alpha digunakan untuk menguji apakah model pengukuran sudah 

memiliki kehandalan yang memadai. Kriteria penerimaan adalah diatas 0.70  

untuk Confirmatory Research dan di atas 0.60 masih dapat diterima untuk 

Explanatory Research. Komponen kedua adalah Composite Reliability. Nilai ini 

menunjukan internal consistency  yaitu nilai composite reliability yang tinggi 
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menunjukan nilai konsistensi dari masing-masing indikator dalam mengukur 

konstruknya. Nilai CR diharapkan di atas 0.70 untuk Confirmatory Research dan 

di antara 0.60-0.70 masih dapat diterima untuk Explanatory Research. 

Uji hipotesis untuk outer loading pada outer model dapat dilakukan 

dengan menggunakan nilai T-statistic atau nilai signifikansi. Jika nilai T-statistic 

untuk outer loading lebih besar dari 1.96 atau nilai signifikansi kurang dari 5%, 

maka indikator konstruk reflektif adalah valid.(Ghozali, 2015)  

Kedua adalah Path Analysis (Analisis Jalur). Analisis jalur ialah suatu 

teknik untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang tejadi pada regresi 

berganda jika variabel bebasnya mempengaruhi variabel tergantung tidak hanya 

secara langsung tetapi juga secara tidak langsung”. (Robert D. Retherford 1993). 

David Garson dari North Carolina State University mendefinisikan analisis jalur 

sebagai model perluasan regresi yang digunakan untuk menguji keselarasan  

matriks korelasi dengan dua atau lebih model hubungan sebab akibat yang 

dibandingkan oleh peneliti. Modelnya digambarkan dalam bentuk gambar 

lingkaran dan panah dimana anak panah tunggal menunjukkan sebagai 

penyebab. Regresi dikenakan pada masing-masing variabel dalam suatu model 

sebagai variabel tergantung (pemberi respon) sedang yang lain sebagai 

penyebab. Pembobotan regresi diprediksikan dalam suatu model yang 

dibandingkan dengan matriks korelasi yang diobservasi untuk semua variabel 

dan dilakukan juga penghitungan uji keselarasan statistik. (David Garson, 2003). 

karakteristik analisis jalur adalah metode analisis data multivariat dependensi 

yang digunakan untuk menguji hipotesis hubungan asimetris yang dibangun atas 

dasar kajian teori tertentu, dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung 
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dan tidak langsung seperangkat variabel penyebab terhadap variabel akibat. 

Anaisis Jalur ini dipakai dalam SEM untuk mengevaluasi inner model. 

Sedangkan evaluasi inner model ini memiliki rule of thumbs sebagai 

berikut :  

Tabel 4.4 Ringkasan Rule of thumb Evaluasi Model Struktural (Inner Model) 

Kriteria Rule of Thumb 

R-Square 0.67, 0.33 dan 0.19 menunjukkan model kuat, 

moderate dan lemah (Chin 1998) 

0.75, 0.50 dan 0.25 menunjukkan model kuat, 

moderate dan lemah (hair et al.2011) 

Q2 predictive relevance  Q2  >0 menunjukkan model mempunyai 

kemampuan predictive relevance dan jika Q2 <0 

menunjukkan bahwa model kurang memiliki 

predictive relevance. Angka 0.02, 0.15 dan 0.35 

menunjukkan predictive relevance lemah, 

moderate dan kuat. 

Signifikasi (two-tailed) t-value 1.65 (significance level=10%), 1.96 

(significance level=5%), dan 2.58 (significance 

level =1%) 

Sumber : diadopsi dari Chin(1998), Chin(2010b), Hair et al.(2011), Hair et al (2012) 

 Model struktur dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk konstruk 

dependen. Dalam menilai model dengan PLS kita mulai dengan melihat R-

square untuk setiap variabel laten dependen. Interpresentasinya sama dengan 

interpensi pada regresi. Perubahan nilai R-square dapat digunakan untuk menilai 

pengaruh variabel laten dependen apakah mempunyai pengaruh yang 

substantive.  
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 Disamping melihat nilai R-square model PLS juga dievaluasi dengan 

melihat Q-square predictive relevance untuk model konstruk. Q-square mengukur 

seberapa bail nilai observasi dihasikan oleh model dan juga estimasi 

parameternya. Nilai Q-square lebih besar 0 (nol) menunjukkan bahwa model 

mempunyai nilai predictive relevance, sedangkan nilai Q-square kurang dari 0 

(nol) menunjukkan bahwa model kurang memiliki predictive relevance. Yang 

terkahir dalam evaluasi inner model adalah pengujuan signifikansi melalui 

hipotesis 2 arah yang digunakan untuk menguji suatu hal (hipotesis awal) pada 

suatu titik tertentu, dimana kemungkinan hipotesis tandingannya bisa lebih besar 

maupun lebih kecil dari titik tersebut. Artinya hipotesis tersebut belum diketahui 

arahnya. 

Terakhir adalah menghitung Total Effect (Direct and Indirect Effect). Total 

effect adalah sebuah nilai yang menggambarkan besarnya perngaruh total yang 

diterima suatu kontrak dari konstrak lainnya. Nilai ini didapat dari besarnya 

pengaruh langsung konstrak ditambah dengan pengaruh tidak langsung kontraks 

lainnya dengan mengasumsikan bahwa seluruh jalur tetap diperhitungkan 

meskipun jalur tidak signifikan. Simulasi penghitungan total effect adalah sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 
Gambaran Total Effect 

 

B 

A C 

a b 

c 



42 
 

Keterangan : 

Direct Effect         A      C adalah c, sedangkan 

Indirect effect       A      C adalah a x b 

Total Effect   =  c + a x b 

 

 


