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BAB III � 

METODE PENELITIAN � 

3.1  Jenis Penelitian�� 

 Penelitian ini dilakukan menggunakan jenis metode penelitian kuantitatif 

eksplanasi. Metode penelitian kuantitatif merupakan suatu bentuk penelitian ilmiah 

yang menyelediki suatu permasalah dari suatu fenomena yang ada. Selain 

menyelediki suatu masalah, metode penelitian kuantitatif juga melihat 

kemungkinan ada hubungan antar variabel dalam permasalahan yang dibahas 

(Indrawan & Yaniawati, 2017). Menurut Bungin (2015) penelitian eksplanasi 

digunakan untuk menjelaskan suatu hubungan antara satu variabel dengan variabel 

yang lain, di penelitian eksplanasi menggunakan hipotesis dan menguji hipotesis 

tersebut. 

3.2  Populasi dan Sampel Penelitian 

3.2.1 Populasi 

       Populasi adalah objek penelitian yang berupa manusia sehingga dapat 

dijadikan sebagai sasaran penelitian dan sumber data penelitian (Bungin H. M., 

2015). Populasi yang terdapat dalam penelitian ini merupakan seluruh karyawan 

yang bekerja di perusahaan Ciputra Group Sub Holding 2. Jumlah populasi dalam 

penelitian ini adalah 3501 karyawan. 
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3.2.2 Sampel 

      Sampel adalah mewakili jumlah seluruh populasi dalam suatu penelitian. 

(Bungin H. M., 2015). Purposive Sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang 

respondennya seharusnya orang yang pakar terhadap karakteristik dari suatu 

populasi  (Bungin B , 2015). Pengambilan sampel dilakukan dengan 

menggunakan purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel diambil 

berdasarkan kriteria dan diambil berdasarkan kesediaan dari responden yang 

bersangkutan. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini yaitu karyawan tetap di 

Ciputra Group Sub Holding 2 dengan jabatan staf di departemen keuangan, legal, 

it, marketing, estate, teknik, hcm, konstruksi, library, baa, dosen, admin,MNA, 

waterpark dan quality assurance. 

Ukuran sampel dapat ditentukan dengan menggunakan rumus slovin, yaitu : 

n = !
(#$!%&) = ()*#

#$()*#	 *,# & = 97 Karyawan 

Keterangan : 

n : Ukuran sampel 

N : Ukuran populasi 

e : Taraf kesalahan (pada penelitian ini 10%) 

3.3 Jenis Data, Sumber Data dan Skala Pengukuran 

Di dalam penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif. Data kuantitatif 

merupakan data yang berupa angka-angka. Jenis data kuantitatif yang digunakan 
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dalam penelitian ini yaitu data skala interval. Skala interval merupakan skala yang 

memiliki jarak yang sama atau berdekatan pada ukuran nilai yang telah disepakati 

bersama-sama. Skala interval yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala 

Likert. Di dalam penelitian ini ada dua sumber data : 

1. Data Primer adalah suatu data yang diambil dari sumber data primer atau 

sumber yang diambil langsung dari sumber pertama di lapangan. (Bungin 

H. M., 2015). Data primer yang digunakan adalah kuisioner. Data primer 

diperoleh dengan memberikan kuesioner kepada responden. Kuesioner 

berisikan pertanyaan yang berkaitan dengan kepemimpinan strategis, 

budaya organisasi, corporate entrepreneurship dan kinerja organisasi. 

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua baik berupa 

data dari internal maupun data dari eksternal (Bungin H. M., 2015). Data 

sekunder diperoleh dari jurnal, data internet dan buku yang mendukung 

penelitian. 

Menurut Djaali (2008), Skala Likert adalah skala yang dapat dipergunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang 

tentang suatu gejala atau fenomena pendidikan. Skala pengukuran yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu skala likert dengan memberikan angka, yaitu: 

Sangat Tidak Setuju(STS) = Skor 1 

Tidak Setuju(TS)         = Skor 2 

Cukup Setuju(CS)         = Skor 3 
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Setuju(S)         = Skor 4 

Sangat Setuju (SS)        = Skor 5 

3.4 Variabel Dan Definisi Operasional 

   Penelitian ini mengunakan empat variabel yaitu Kepemimpinan Strategis (X1) 

dan Budaya organisasi (X2) sebagai variabel bebas, Kinerja Organisasi (Y) sebagai 

variabel independen dan Corporate Entrepreneurship (M) sebagai mediasi. Berikut 

paparan definisi operasional variabel tersebut: 
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Tabel 3.1 Definisi Operasional 

Variabel Definisi 
Konseptual Indikator Definisi 

Operasional Sumber 

Kepemimpinan 
Strategis (X1) 

Kepempinan 
strategis 
merupakan 
kemampuan 
untuk 
mengantisipasi 
permasalahan 
yang ada dan 
juga bisa 
menciptakan 
perubahan 
strategi sesuai 
yang diinginkan 
oleh organisasi 
tersebut (Arifin 
& Rusdi Abul 
Karim:2017) 

1. Kemampuan 
untuk 
memotivasi 
2.Kemampuan 
untuk 
mengelola 
perubahan 
3. Kemampuan 
untuk 
mengklarifikasi 
ambiguitas dan 
ketidakpastian 
4. Kemampuan 
untuk berpikir 
secara strategis 
5. Kemampuan 
untuk 
melakukan 
delegasi 
6. Kemampuan 
untuk fleksibel 
  

1.1 General 
Manager selalu 
mendorong 
karyawan berpikir 
mandiri. 
1.2 General 
Manager 
memberikan 
penghargaan 
terhadap setiap 
prestasi anggota 
organisasi. 
2.1 General 
manager sering 
mencari ide- ide 
baru.  
2.2.General 
Manager sering 
mengaplikasikan 
ide-ide baru. 
3.1 General 
manager 
meyakinkan 
bahwa setiap 
pekerjaan sudah 
dilakukan dengan 
perencaan yang 
matang. 
3.2 General 
manager meminta 
masukan anggota 
organisasi agar 
lebih mengetahui 
apa yang 
dikehendaki oleh 
konsumen. 
4.1 General 
manager mampu 
untuk 
menanamkan 
pentingnya 
organisasi 
berpikir strategis 
dalam setiap 
langkah. 
4.2 General 
manager 
menentukan 
tujuan strategis 
dan realitis untuk 
organisasi 

(Wahjudono D. 
B., 2013) 
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5.1 General 
manager 
melibatkan 
anggota dalam 
setiap kegiatan 
5.2  General 
manager memberi 
tugas dengan 
deadline waktu 
yang masuk akal 
kepada anggota 
organisasi. 
6.1 General 
manager 
membuat 
kebijakan yang 
luwes namun 
tetap konsisten 
6.2 General 
manager bersikap 
fleksibel tentang 
bagaimana 
anggota 
organisasi 
mencapai tujuan. 

Sumber: Data Diolah (2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	

30 

Tabel 3.1 Definisi Operasional (lanjutan) 

Variabel Definisi 
Konseptual 

Indikator Definisi 
Operasional 

Sumber 

Budaya 
Organisasi 
(X2) 

Budaya 
organisasi 
merupakan 
sesuatu yang 
mengacu pada 
suatu sistem 
yang dilakukan 
oleh para 
anggota 
organisasi yang 
membedakan 
organisasi 
dengan 
organisasi lain 
(Robbins,2015) 

1. Integritas 
2. Profesionalism 
3. Entrepreneurship 

(Inovasi dan 
mengambil 
resiko) 

 
  

1.1 Saya 
menyampaikan 
informasi 
berdasarkan 
fakta yang ada 

1.2 Saya bertindak 
berdasarkan 
pada aturan 
yang berlaku 
di perusahaan 

1.3 Saya orang 
yang mudah 
dipercaya oleh 
orang lain 

2.1 Saya bekerja 
sebaik 
mungkin  

2.2 Saya Berusaha 
untuk 
mempunyai 
kinerja yang 
lebih baik dari 
rekan saya 

3.1 Saya dapat 
berpikir 
berbeda 
dengan apa 
yang 
dipikirkan 
oleh 
kebanyakan 
orang 

3.2  Saya mudah 
membaca 
peluang 

3.3 Saya mampu 
menemukan 
berbagai 
alternatif 
untuk 
menyelesaikan 
proyek saya 

3.4 Saya mampu 
mengelola 
risiko. 

(Komalasari, 
2019) 

 

Sumber: Data Diolah (2019) 
 
 
 
 
 



	
	

31 

Tabel 3.1 Definisi Operasional (lanjutan) 

Variabel Definisi 
Konseptual 

Indikator Definisi 
Operasional 

Sumber 

Corporate 
Entrepreneurship 
(M) 

Corporate 
Entrepreneurship 
merupakan suatu 
organisasi yang 
memiliki 
perilaku 
entrepreneurial 
baik di skala 
menengah dan 
skala besar yang 
telah sukses 
(Morris, Kuratko 
dan Covin 
(2008)). 

1. Visioner 
2. Dorongan 
berprestasi 
3. Locus 
Kontrol 
Internal 
4. Orientasi 
peluang 
5. Kreatif dan 
inovatif 
6. Pengambilan 
risiko dengan 
perhitungan 
  

1.1 Visi 
perusahaan 
telah menjadi 
dasar perilaku 
saya dalam 
berpikir 

1.2 Visi 
perusahaan 
telah menjadi 
dasar perilaku 
saya dalam 
bertindak 

2.1 Saya 
menjadikan visi 
perusahaan 
sebagai dorongan 
dalam berprestasi 
2.2 Hambatan 
internal organisasi 
tidak berpengaruh 
terhadap semangat 
saya dalam 
berprestasi 
mewujudkan visi. 
3.1 Saya percaya 
bahwa kesuksesan 
organisasi 
tergantung pada 
usaha diri sendiri 
3.2 Dengan 
potensi yang 
dimiliki, saya 
percaya akan 
mampu dan 
berhasil 
merealisasikan 
rencana tindakan. 
4.1 Saya membuka 
diri terhadap 
informasi untuk 
mengetahui 
peluang yang ada 
4.2 Saya merespon 
dengan cepat 
terhadap peluang 
yang ada 
5.1 Saya 
menyadari perlu 
ide dan gagasan 
baru untuk 

(Kuratko& 
Hodgets, 

2007) 
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mencapai tujuan 
organisasi 
5.2 Saya berani 
untuk 
mengapplikasikan 
ide-ide menjadi 
aksi 
6.1 Saya berani 
mengambil 
keputusan yang 
mengandung 
resiko 
6.2 Saya terampil 
menindaklanjuti 
kelayakan 
peluang. 

Sumber: Data Diolah (2019) 

Tabel 3.1 Definisi Operasional (lanjutan) 

Variabel Definisi 
Konseptual 

Indikator Definisi 
Operasional 

Sumber 

Kinerja 
Organisasi 
(Y) 

Kinerja 
organisasi 
merupakan 
hasil kerja 
yang telah 
dicapai oleh 
suatu 
kelompok 
kerja yang 
sesuai dengan 
tujuan 
organisasi 
(Uha, 2014). 
 

1.   Perspektif 
Keuangan 

2. Perspektif 
Pembelajaran 
dan 
Pertumbuhan 

3. Perspektif 
Proses Bisnis 
Internal 

4. Perspektif 
Pelanggan 

1.1 Menurut saya 
sebagai 
karyawan, 
Perusahaan ini 
mengalami 
peningkatan 
profit  

1.2 Menurut saya 
sebagai 
karyawan, 
Perusahaan ini 
mengalami 
penambahan 
jumlah proyek 
pada tahun ini 

2.1 Menurut saya 
sebagai 
karyawan, 
Perusahaan ini 
mengalami 
peningkatan 
jumlah 
karyawan 

2.2 Menurut saya 
sebagai 
karyawan, 
Perusahaan ini 
mengalami 
peningkatan 
dari segi 
fasilitas 

3 Menurut saya 
sebagai 

(Wahjudono,2017) 
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karyawan, 
Perusahaan ini 
mengalami 
peningkatan 
dari segi 
inovasi produk 
dan pelayanan 

4.1 Menurut saya 
sebagai 
karyawan, 
Perusahaan ini 
memiliki 
komplain yang 
sedikit  

4.2 Menurut saya 
sebagai 
karyawan, 
Perusahaan ini 
menyelesaikan 
seluruh 
komplain dari 
customer. 

4.3 Menurut saya 
sebagai 
karyawan, 
Perusahaan ini 
menyelesaikan 
proyek dengan 
tepat waktu 

Sumber: Data Diolah (2019) 

3.5 Prosedur Pengumpulan Data  

 Teknik pengumpulan data yaitu teknik yang digunakan dalam pengumpulan data 

yang akan menentukan berhasil atau tidaknnya suatu penelitian, kesalahan dalam 

teknik pengumpulan data dapat berakibat fatal terhadap hasil penelitian (Bungin B. 

, 2015). Penelitian kuantitatif memiliki empat teknik pengumpulan data yaitu 

angket/ kuesioner, wawancara, observasi dan dokumentasi. 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kuesioner. Metode kuesioner merupakan kumpulan pertanyaan yang disusun dan 

dibuat secara sistematis dalam sebuah daftar pertanyaan, kemudian dikirim kepada 
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responden untuk diisi. Metode kuisioner yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

metode angket langsung tertutup. 

  Metode kuesioner langsung tertutup merupakan kuisioner yang dibuat 

sedemikian rupa untuk mengetahui dan merekam kondisi yang dialami oleh 

responden. Prosedur pengambilan data dalam penelitian ini yaitu membuat 

pertanyaan yang disusun secara sistematis, responden mengisi dan mengumpulkan 

jawaban kuesioner, kuesioner di cek kelengkapnya, setelah itu kuesioner 

dikumpulkan dan diinput di dalam program excel setelah itu data di analisis dengan 

menggunakan program SmartPLS 3.0. 

3.6 Metode Analisis dan Pengujian Hipotesis 

3.6.1 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

 Uji Validitas digunakan untuk menunjukan bahwa apakah hasil dari penelitian 

yang dilakukan dapat diterima oleh khalayak dengan kriteria-kriteria yang sudah 

ditentukan (Abdillah & HM, 2015) . Validitas membuktikan bahwa item-item di 

instrument mewakili konsep yang diukur.  Uji validitas memiliki validitas 

konvergen dan validitas diskriminan.  Di dalam uji validitas konvergen, item 

pernyataan dinyatakan valid jika outer loading >0,7 dan nilai Average Variance 

Extracted (AVE) >0,5. Di dalam uji validitas diskriminan, item pernyataan 

dikatakan valid jika cross loading >0,7. 

  Uji Reliabilitas adalah alat uji yang digunakan untuk mengukur konsistensi 

alat ukur (Abdillah & HM, 2015). Uji reliabilitas memiliki dua metode yaitu 

Cronbach’s alpha dan Composite reliability. Di dalam penelitian ini, suatu variabel 



	
	

35 

dinilai reliabel jika nilai Cronbach’s alpha atau Composite reliability memberikan 

nilai lebih besar dari 0,7.  

3.6.2 Metode Analisis Data 

  Metode analisis data yang digunakan adalah metode Structual Equation 

Modeling (SEM). Structual Equation Modeling (SEM) merupakan teknik statistik 

yang digunakan untuk menguji model statistik yang biasanya dalam bentuk model 

sebab-akibat. Analisis SEM lebih kuat dari analisis regresi berganda karena SEM 

mempertimbangkan permodelan interaksi, variabel bebas yang berkolerasi, 

beberapa variabel bebas laten dimana masing-masing diukur dengan menggunakan 

banyak indikator dan dua variabel laten yang diukur dengan beberapa indikator. 

Analisis SEM yang digunakan adalah Partial Least Square (PLS) dengan proses 

perhitungan yang dibantu dengan program SmartPLS 3.0. Analisis Partial Least 

Square adalah teknik statistika multivariate yang melakukan perbandingan antara 

variabel dependen berganda dan variabel independen berganda. 

  Metode ini dipilih karena variabel dari penelitian ini bersifat laten dan 

metode ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antar variabel serta 

menekankan pengertian tentang hubungan antara variabel. Dalam penelitian SEM-

PLS memilik 2 komponen yaitu Inner Model dan Outer Model.  Outer Model yaitu 

menunjukan spesifikasi hubungan antara variabel dengan indikatornya. Inner 

Model yaitu menunjukkan spesifikasi hubungan antar variabel laten/ tersembunyi 

(Ghozali,2011). 
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3.6.2.1 Model Pengukuran atau Outer Model 

3.6.2.1.1. Outer Model Konstruk Reflektif 

Uji validitas dibagi menjadi dua macam menurut konstruk reflektif: 

1. Validitas Konvergen yaitu berhubungan dengan prinsip bahwa pengukuran 

dari suatu konstruk seharusnya memiliki hasil yang berkorelasi tinggi. 

Validitas Konvergen terjadi jika hasil yang diperoleh dari dua konstruk 

mempunyai korelasi yang tinggi. Di dalam penelitian ini, aturan yang 

digunakan untuk validitas konvergen yaitu outer loading lebih besar dari 

0.7, communality lebih besar dari 0.5 dan Average Variance Extracted 

(AVE) lebih besar dari 0.5 (Abdillah & HM, 2015). 

2. Validitas Diskriminan yaitu berhubungan dengan prinsip bahwa 

pengukuran konstruk yang berbeda seharusnya tidak memiliki hasil korelasi 

yang tinggi. Validitas diskriminan terjadi jika hasil yang diperoleh dari dua 

konstruk tidak mempunyai korelasi. Validitas Diskriminan dapat dilakukan 

dengan cara membandingkan antara nilai akar AVE untuk setiap konstruk 

dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk yang berbeda model. Jika 

Nilai akar AVE suatu konstruk lebih besar dari nilai korelasi terhadap 

konstruk yang berbeda  model, maka bisa dinyatakan sebagai validitas 

diskriminan. 

Rumus menghitung AVE: 

AVE = 
(∑./	)&

∑./0$		∑1	234	(5/)
 

  Sumber: Abdillah Dan Jogiyanto (2015) 



	
	

37 

Dimana 67=  Faktor Loading dan 81=1-	67& 81=measurement error dari masing-masing 
indikator 
Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dalam PLS menggunakan metode composite reliability. 

Composite reliability merupakan metode yang menunjukan derajat yang 

mengindikasikan common latent (unobserved) yang dapat menunjukan 

indikator blok yang mengukur konsistensi internal dari indikator 

pembentukan konstruk. Batas nilai dari composite reliability yaitu lebih 

besar dari 0.7 (Abdillah & HM, 2015). 

Rumus untuk menghitung Composite Reliability: 

 Pc = (∑./	)&
(∑./)0$		∑1	234	(5/)

 

 
  Sumber: Abdillah Dan Jogiyanto (2015)  

Dimana 67=  Faktor Loading dan 81=1-	67& 81=measurement error dari masing-masing 

indikator 

Selain Composite Reliability, untuk mengukur reliabilitas juga dapat 

dilakukan dengan menggunakan nilai Cronbach Alpha. Cronbach Alpha 

yaitu mengukur nilai batas bawah reliabilitas suatu konstruk. Nilai yang 

diharapkan dari Cronbach Alpha yaitu 0.6 (Abdillah & HM, 2015).Menurut 

(Abdillah & HM, 2015) menyatakan bahwa Composite Reliability dinilai 

lebih baik mengestimasi konsistensi internal suatu konstruk. 
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Berikut tabel ringkasan parmeter evaluasi Outer Model Konstruk reflektif: 

Tabel 3.2 Parameter Evaluasi Outer Model Konstruk Reflektif dalam Model 
Pengukuran PLS 

Konstruk Uji Rule Of Thumbs 

Reflektif 

 

Uji Validitas Konvergen  

Outer Loading Lebih dari 0,7 

Syarat Kelayakan: Diantara 0,5 hingga 0,7 
tidak dihapuskan hal ini 
dikarenakan indikator 

tersebut memenuhi nilai 
AVE>0,5 

Average Variance Extracted 
(AVE) 

Lebih dari 0,5 

Uji Validitas Diskriminan  

Akar AVE dan Korelasi 
variabel laten 

Akar AVE > Korelasi 
Variabel Laten 

Cross loading Lebih dari 0,7  

Uji Reliabilitas  

Composite Reliability Lebih dari 0.7 

Sumber: Abdillah Dan Jogiyanto (2015) 

3.6.2.2 Model Struktual atau Inner Model 

  Inner Model diukur dengan menggunakan R2  dan koefisien path. R2 

digunakan untuk tingkat varasi perubahan variabel independen terhadap variabel 

dependen.  Semakin tinggi hasil dari R2 berarti semakin baik model prediksi dari 

model penelitian yang diajukan. Koefisien path merupakan tingkat signifikansi 
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dalam pengujian suatu hipotesis. Koefisien path ditunjukkan melalui  T-Statistic 

dengan nilai harus diatas 1,96 untuk hipotesis dua ekor sedangkan untuk hipotesis 

satu ekor harus berada di nilai di atas 1,64 (Abdillah & HM, 2015) . 

3.6.3 Uji Hipotesis 

 Setelah menetapkan dan merumuskan hipotesis penelitian, maka perlu dilakukan 

uji statistik untuk mengetahui apakah hipotesis yang ditetapkan diterima atau 

ditolak. Uji hipotesis di dalam penelitian ini menggunakan uji hipotesis berdasarkan 

SmartPLS. Statistik yang digunakan adalah nilai t-statistik yang dapat dilihat 

melalui tabel koefisien path. Jika nilai t-statistik lebih tinggi dari 1,96 untuk 

hipotesis satu ekor sedangkan untuk hipotesis dua ekor nilai t-statistik harus lebih 

tinggi dari 1,64, maka hasil uji hipotesis dapat dinyatakan bahwa variabel 

independen secara signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen 

(Jogiyanto,2011). 

3.6.4 Uji Efek Mediasi 

 Pada pengujian efek mediasi, output parameter dapat dilihat di tabel Total Effect, 

di uji efek mediasi menguji hubungan tidak langsung antara variabel independen 

dan dependen melalui variabel mediasi. Total Effect digunakan untuk melihat efek 

total prediksi. 

 Jika nilai t-statistik lebih besar dari 1.96 maka dapat disimpulkan bahwa variabel 

mediasi di dalam model benar-benar memediasi hubungan antara variabel dependen 

dan independen. Pengujian efek mediasi tetap harus mengikuti kaidah Baron dan 
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Kenney (1986) dimana pengujian efek mediasi dapat dilakukan ketika terjadi efek 

hubungan langsung antara variabel independen terhadap dependen adalah 

signifikan, Jika tidak terjadi maka pengujian efek mediasi tidak dapat dilanjutkan 

(Abdillah & HM, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


