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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dan pengolahan data dilakukan bulan April 
sampai dengan Mei 2016.  Penelitian dilaksanakan di CV 
nDalem Mulyo Mandiri yang bertempat di Jln. Bhayangkara 23, 
Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengolahan data akan dilakukan 
di Laboratorium Komputasi dan Analisis Sistem, Jurusan 
Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, 
Universitas Brawijaya, Malang.  

 
3.2 Batasan Masalah 

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak 
menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai, maka dibuat 
batasan yaitu penelitian hanya dilakukan pembahasan 
mengenai motivasi, budaya organisasi dan kepuasan kerja. 

 
3.3 Penentuan Sampel 

Populasi dan sampel data dapat digunakan sebagai 
sumber data. Bila hasil penelitian akan digeneralisasikan 
(kesimpulan data sampel untuk populasi) maka sampel yang 
digunakan sebagai sumber data harus representatif. 
Pengambilan sampel harus representatif, yaitu mewakili 
populasi dalam arti karakteristik yang ada pada populasi 
tercermin pada sampel. Pengambilan sampel penelitian ini 
menggunakan metode saturation sampling yaitu metode 
pengambilan sampel dengan menggunakan semua anggota 
populasi sebagai sampel penelitian, dengan ketentuan jika 
jumlah populasi kurang dari 100 maka semua anggota 
populasi akan dipilih sebagai objek penelitian (Nursalam, 
2008). Sampel yang diambil pada penelitian ini adalah seluruh 
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karyawan pada CV nDalem Mulyo Mandiri yang berjumlah 15 
orang. 

 
3.4 Tahapan Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dengan tahapan seperti pada 
Gambar 3.1 

Mulai

Survey Pendahuluan

Uji Validitas dan Reliabilitas

Penyebaran Kuesioner

Penyusunan Kuesioner

Identifikasi Variabel

Studi Literatur

Identifikasi Permasalahan

Valid dan Reliabel

Kesimpulan dan Saran

Interpretasi Hasil dan 

Pembahasan

Pengolahan Data dengan 

PLS

Pengumpulan Data

Selesai

Tidak

Ya

 
 

Gambar 3.1 Diagram Alir Pelaksanaan Penelitian 
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3.4.1 Survei Pendahuluan 

Hal pertama yang dilakukan pada penelitian ini adalah 
survei pendahuluan. Survei pendahuluan dilakukan degan 
cara mengamati kondisi CV nDalem Mulyo Mandiri, khususnya 
mengenai motivasi dan budaya organisasi tehadap kepuasan 
kerja karyawan dalam mempengaruhi kinerja karyawan pada 
perusahaan tersebut. Dalam survei pendahuluan ini juga 
digunakan untuk mengetahui profil dan struktur organisasi 
perusahaan.  

 
3.4.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Setelah melakukan survei pendahuluan maka 
diidentifikasi dan dirumuskan permasalahan yang terjadi pada 
perusahaan sehubungan dengan topik penelitian yang dipilih. 
Identifikasi Masalah adalah suatu tahap permulaan dari 
penguasaan masalah yang di mana suatu objek tertentu dalam 
situasi tertentu dapat kita kenali sebagai suatu masalah. 
Perumusan masalah pada penelitian ini yaitu mengetahui 
pengaruh motivasi dan budaya organisasi terhadap kepuasan 
kerja karyawan dalam mempengaruhi kinerja karyawan pada 
perusahaan CV nDalem Mulyo Mandiri.  

 
3.4.3 Studi Literatur 

Studi literatur atau kajian pustaka merupakan 
penelusuran literatur yang bersumber dari buku, media, pakar 
atau dari hasil peneltian orang lain. Studi literatur dilakukan 
dengan tujuan untuk mendapatkan data teori sebagai bahan 
pendukung dalam mencari solusi dari permasalahan dan 
landasan teori untuk memperkuat pembahasan dalam 
penelitian ini. Peneliti dapat membandingkan hasil penelitian 
nya dengan studi literatur yang kuat secara teoritis.  
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3.4.4 Identifikasi Variabel 

Identifikasi variabel  bertujuan untuk mengetahui variabel 
laten dan indikator dari variabel laten. Variabel yang digunakan 
ada dua yaitu:  

1. Variabel Laten  
 Variabel laten adalah suatu konstruk dalam model 
persamaan struktural yang tidak dapat diukur secara langsung 
tetapi dapat dipresentasikan atau ditentukan oleh satu atau lebih 
variabel indikatornya. Variabel laten terdiri dari dua tipe yaitu 
eksogen dan tipe endogen.  Variabel laten eksogen adalah 
variabel laten yang menjadi variabel bebas dalam persamaan 
regresi dan variabel laten endogen yaitu variabel laten yang 
menjadi variabel tak bebas dalam persamaan regresi. 
Kemudian, variabel indikator adalah variabel yang dapat diukur 
secara langsung melalui observasi, sehingga variabel laten 
tersebut dapat diukur secara tidak langsung oleh variabel 
indikatornya (Ferdinand, 2006). Variabel laten yang digunakan 
dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.1.  

a. Faktor Motivasi 
Motivasi pada suatu organisasi atau perusahaan 

bertujuan untuk mendorong semangat kerja para karyawan 
agar mau bekerja keras dengan memberikan semua 
kemampuan dan ketrampilan demi terwujudnya suatu 
organisasi. Motivasi penting karena motivasi adalah hal yang 
menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku 
manusia supaya mau bekerja giat dan antusias mencapai 
hasil yang optimal. Oleh karena itu, motivasi yang menjadi 
dasar utama bagi seorang karyawan pada CV nDalem Mulyo 
Mandiri memasuki berbagai organisasi di dalam perusahaan 
adalah dalam rangka usaha orang yang bersangkutan 
memuaskan berbagai kebutuhan lainnya yang semakin 
kompleks. 

b. Faktor Budaya Organisasi 
Budaya organisasi merupakan sistem yang dianut 

oleh para anggota yang dapat membedakan organisasi 
tersebut dengan organisasi lainnya. Budaya organisasi 
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mewakili sebuah persepsi yang sama dari para anggota 
organisasi. Oleh karena itu diharapkan pada CV nDalem 
Mulyo Mandiri bahwa individu-individu yang memiliki latar 
belakang berbeda atau berada pada tingkatan yang tidak 
sama dalam organisasi dapat memahami budaya organisasi 
dengan pengertian serupa. 

c. Faktor Kepuasan Kerja 
Kepuasan kerja yang meliputi reaksi atau sikap 

kognitif, afektif, dan evaluatif. Kepuasan kerja adalah 
keadaan emosi yang senang atau emosi positif yang berawal 
dari penilaian pekerjaan atau pengalaman kerja seseorang. 
Oleh karena itu, kepuasan kerja dapat menjadi hasil dari 
persepsi karyawan pada CV nDalem Mulyo Mandiri 
mengenai seberapa baik pekerjaan mereka memberikan hal 
yang dinilai penting. 

d. Faktor Kinerja Karyawan 
Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam 
melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 
diberikan kepadanya. Kinerja merupakan suatu fungsi dari 
motivasi dan kemampuan. Kinerja karyawan merupakan hal 
yang sangat penting dalam upaya perusahaan untuk 
mencapai tujuannya. Kinerja karyawan merupakan salah satu 
ukuran yang sering dipakai dalam menentukan efektivitas 
perusahaan. Secara tegas kinerja pegawai yang paling 
dominan disebabkan oleh kesiapan mental dan motivasi 
seseorang untuk memacu diri dan prestasi guna memperoleh 
segala yang diharapkan. 
2. Variabel Terukur 

 Variabel terukur merupakan variabel yang datanya harus 
dicari melalui penelitian lapangan, misalnya melalui survei. 
Nama lain untuk variabel terukur adalah observed variable, 
indicator variable, dan manifest variable (Ferdinand, 2006). 
Variabel terukur pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.1. 
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Tabel 3.1. Variabel Terukur 
Variabel 

Laten 
Indikator Variabel Terukur Referensi 

Motivasi (X1) Pekerjaan itu sendiri (X1.1) Kepuasan pada pekerjaan itu sendiri Hasibuan, 2003 

Kebutuhan dalam mencapai kesuksesan 
(X1.2) 

Menyelesaikan tugas lebih baik dari yang lain Sunyoto, 2012 

Supervise (X1.3) Supervise yang mendukung karyawan Hasibuan, 2003 

Rekan kerja (X1.4) Adanya rekan kerja dalam suatu perusahaan dapat mempercepat kinerja Hasibuan, 2003 
Budaya 
Organisasi 
(X2) 

Budaya berorientasi proses bekerja 
(X2.1) 

Mengutamakan proses atau cara dalam bekerja Hasibuan, 2003 

 Budaya berorientasi karyawan (X2.2) Perusahaan mengutamakan kesejahteraan karyawan Hasibuan, 2003 
 Budaya profesional (X2.3) Kebiasaan kerja yang bertanggung jawab pada masing-masing pekerjaan Hasibuan, 2003 
 Budaya sistem terbuka (X2.4) Kebiasaan berkomunikasi dengan pihak luar Hasibuan, 2003 
 Budaya kontrol ketat (X2.5) Kebiasaan perusahaan yang mengacu pada kedisiplinan Hasibuan, 2003 
 Budaya normatif (X2.6) Kebiasaan pada nilai-nilai atau konsep dasar Hasibuan, 2003 
Kepuasan 
Kerja (Y1) 

Kepuasan pekerjaan merupakan respon 
emosional terhadap situasi kerja (Y1.1) 

Kenyamanan dalam melakukan pekerjaan Hasibuan, 2003 

Kepuasaan pekerjaan seringkali 
ditentukan oleh seberapa baik hasil yang 
diperoleh atau yang diharapkan (Y1.2) 

Kebanggaan terhadap pekerjaan yang dilakukan Hasibuan, 2003 

Kepuasan pekerjaan mempresentasikan 
beberapa sikap terkait sebagai sumber 
kepuasan pekerjaan (Y1.3) 

Kepuasan terhadap hasil pekerjaan yang telah dilakukan Hasibuan, 2003 

Kinerja 
karyawan 
(Y2) 

Kualitas (Y2.1) Tingkat kecermatan Sudarmanto, 2009 

 Kuantitas (Y2.2) Keefektifan kerja karyawan Sudarmanto, 2009 
 Ketepatan waktu (Y2.3) Lama waktu penyelesaian pekerjaan sesuai atau lebih dari standar waktu Hasibuan, 2003 
 Kemandirian (Y2.4) Tingkat karyawan melaksanakan fungsi kerja tanpa bantuan Hasibuan, 2003 
 Komitmen Kerja (Y2.5) Tingkat komitmen dan tanggung jawab karyawan Hasibuan, 2003 
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3.4.5 Penyusunan Kuesioner 

 Salah satu instrumen pengumpul data dalam penelitian 
adalah kuesioner, atau disebut juga pertanyaan terstruktur. 
Kuesioner ini biasanya berkaitan erat dengan masalah 
penelitian, atau juga hipotesis penelitian yang dirumuskan. 
Kuesioner ini ditujukan kepada karyawan dari CV nDalem 
Mulyo Mandiri sebagai responden utama, kemudian kuesioner 
tersebut dapat diolah dan dianalisis datanya. Kuesioner yang 
dibutuhkan terdiri dari beberapa bagian, yaitu: 

1. Identitas responden, dapat digunakan untuk 
mengumpulkan data tentang karakteristik 
respondenyang meliputi nama, jenis kelamin, umur, 
dan lain-lain. Pertanyaan berupa pilihan ganda, 
sehingga responden dapat memilih salah satu  
jawaban yang paling tepat. 

2. Identifikasi faktor internal dan eksternal terhadap 
kepuasan kerja karyawan terhadap kinerja karyawan, 
bagian ini mencakup pertanyaan yang terkait dengan 
faktor internal serta faktor eksternal dalam 
menentukan kepuasan kerja karyawan pada CV 
nDalem Mulyo Mandiri. Kuesioner ini dibagi menjadi 4 
variabel laten, yaitu variabel internal dengan 4 
indikator dan 4 variabel terukur serta faktor eksternal 
yang terdiri 6 indikator dan 6 variabel terukur, variabel 
kepuasan kerja yang terdiri dari 3 variabel indikator 
dan 3 variabel terukur dan variabel kinerja karyawan 
yang terdiri dari 5 variabel indikator dan 5 varibel 
terukur. Adapun alternatif jawaban dengan 
menggunakan skala likert yaitu dengan memberikan 
skor pada masing-masing jawaban alternatif. 
 Dalam mengukur pendapat dari beberapa sampel 
tersebut peneliti menggunakan skala. Menurut 
Maholtra (2005), skala likert adalah skala yang 
digunakan secara luas yang meminta responden 
menandai derajat persetujuan atau ketidaksetujuan 
terhadap masing-masing dari serangkaian pertanyaan 
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mengenai objek stimulus. Umumnya, masing-masing 
item scale mempunyai kategori yang berkisar antara 
“sangat tidak setuju” sampai dengan “sangat setuju”. 
Pertanyaan dalam kuesioner dibuat dengan 
menggunakan skala likert dari pertanyaan yang 
diberikan kepada responden, yaitu: 

a. Untuk jawaban sangat tidak setuju diberi nilai  =1 
b. Untuk jawaban tidak setuju diberi nilai  =2 
c. Untuk jawaban netral diberi nilai   =3 
d. Untuk jawaban setuju diberi nilai   =4 
e. Untuk jawaban sangat setuju diberi nilai  =5 

 
3.4.6 Metode Analisis 

1. Uji Validitas 
 Uji validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat 
pengukur dapat mengukur apa yang ingin diukur. Jika 
periset menggunakan kuesioner dalam pengumpulan 
data, kuesioner yang disusunnya harus mengukur apa 
yang ingin diukurnya. Setelah kuesioner tersebut 
tersusun dan teruji validitasnya, dalam praktek belum 
tentu data yang terkumpul adalah data yang valid (Umar, 
2006). R tabel yang digunakan adalah 5% dan r hitung 
dapat ditentukan dengan rumus (Arikunto, 2006): 

 

Keterangan: 
r = nilai validitas atau koefisien korelasi antara variabel x 
dan y 
x = skor kuesioner atau item 
y = skor total atau total variabel 
n = banyaknya sampel 

2. Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas dapat dilakukan secara bersama-

sama terhadap seluruh butir pertanyaan untuk lebih dari 
satu variabel, namun sebaiknya uji reliabilitas sebaliknya 

........................... (1) 
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dilakukan pada masing-masing variabel pada lembar 
kerja yang berbeda sehingga dapat diketahui konstruk 
variabel mana yang tidak reliabel. Reliabilitas suatu 
konstruk variabel  dikatakan baik jika memiliki nilai 
cronbach’s alpha > 0,60 (Nisfiannoor, 2009). Metode 
Cronbach Alpha digunakan untuk menganalisis 
reliabilitas kuesioner, yaitu (Hamdi dan Baharuddin, 
2014). 

 
Keterangan: 
Rn  = Reliabilitas instrumen 
K  = Banyaknya butir pertanyaan 
∑S2

i  = Total varians butir 
 S2

i  = Total varians skor 
Pada teknik Cronbach alpha, kriteria yang digunakan 
untuk mengetahui reliabilitas adalah besarnya cronbach 
alpha yang berkisar antara 0-1 pada dilihat pada Tabel 
3.2. 

 
Tabel 3.2. Interpretasi Reliabilitas 

Nilai Cronbach Alpha Kriteria 

0 < r ≤ 0,2 Sangat rendah 
0,21 < r ≤ 0,4 Rendah 
0,41 < r ≤ 0,6 Cukup 
0,61 < r ≤ 0,8 Tinggi 
0,81 < r ≤ 1 Sangat Tinggi 

Sumber: Sugiyono (2007) 
 

3.4.7 Pengambilan Data   

1. Sumber Data 
a. Data Primer 

Data primer berupa opini subjek (orang) baik 
secara individual atau kelompok, hasil observasi 
terhadap benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil 

........................... (2) 
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pengujian. Menurut Umar (2006), data primer adalah 
sumber data penelitian berupa data mentah yang belum 
diolah, yang diperoleh secara langsung dari sumber asli 
(tidak melalui media perantara), dengan cara 
diusahakan oleh peneliti. Metode pengumpulannya 
berupa metode survei dan observasi. Contoh data 
primer adalah data yang diperoleh dari responden 
melalui kuesioner, kelompok fokus, data hasil 
wawancara peneliti dengan narasumber. Dalam peneliti 
ini data primer yang digunakan adalah hasil kuesioner 
yang telah disebar kepada karyawan CV nDalem Mulyo 
Mandiri.  
b. Data Sekunder 

Data sekunder disebut pula sebagai data primer 
yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh 
pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Data 
sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh 
peneliti secara tidak langsung melalui media perantara 
(diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder 
dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat 
Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain. 

2. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan 
dengan beberapa cara. Adapun cara-cara tersebut yaitu: 
a. Observasi  

Mengadakan pengamatan secara langsung di lokasi 
terhadap obyek yang ada di lapang sesuai dengan 
data yang dibutuhkan. 

b. Wawancara  
Mengumpulkan data dengan mengadakan tanya 
jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang 
berhubungan (karyawan) mengenai objek yang 
diteliti. 

c. Kuesioner 
Kuesioner, yaitu metode untuk memperoleh data 
dengan cara memberikan beberapa pertanyaan atau 
pernyataan tertulis kepada responden untuk 
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dijawab. Kuesioner disusun dalam bentuk kalimat 
yang mudah dipahami oleh responden.  

d. Dokumentasi 
Metode yang digunakan dengan alat bantu, guna 
mengetahui kondisi obyek dan dapat dipelajari 
kembali sewaktu-waktu. Teknik pengumpulan data 
yang berupa arsip-arsip atau catatan yang telah ada. 

 
3.5 Pengolahan Data  

Data yang telah diperoleh selanjutnya diolah 
menggunakan PLS (Partial Least Square). PLS merupakan 
metode yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan 
hubungan diantara variabel yang kompleks sekaligus untuk 
memproyeksikan hubungan linier antara variabel-variabel 
pengamatan. Pengujian model struktural dalam PLS dilakukan 
dengan bantuan software smart PLS for windows yang terdiri 
dari tujuh langkah seperti yang ditujukan pada Gambar 3.2 

 

Merancang Model Struktural (inner model)

Pengujian Hipotesis

Evaluasi Goodness of fit

Perhitungan Estimasi

Mengkonversikan Diagram Jalur ke dalam Persamaan

Mengkonstruksikan dalam Diagram Jalur

Merancang Model Pengukuran (outer model)

 
     Gambar 3.2. Tahapan Pengujian Model PLS 
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3.5.1 Langkah-langkah PLS (Partial Least Square) 

1. Merancang Model Struktural (Inner Model) 
Merancang model struktural (Inner Model) yaitu 
merancang hubungan antar konstruk laten pada PLS 
dengan didasarkan pada rumusan masalah atau 
hipotesis penelitian. Ada beberapa uji untuk model 
struktural yaitu R square Estimate for Path Coefficients, 
Effect Size (F square) dan Prediction Relevance 
(Michael, 2006). Model struktural dapat dilihat pada 
Gambar 3.3 

Faktor Motivasi

(X1, ξ1)

Kepuasan Kerja

(Y1)

Kinerja Karyawan

(Y2)

Faktor Budaya 

Organisasi

(X2, ξ2)

Gambar 3.3. Model Struktural 

 
2. Merancang Model Pengukuran (Outer Model) 

Model ini menspesifikasikan hubungan antar variabel 
laten dengan indikator-indikatornya. Model indikator 
refleks mengasumsikan bahwa kovarien diantara 
pengukuran dijelaskan oleh varian yang merupakan 
manifestasi dari konstruk latennya. Indikatornya 
merupakan indikator efek. Model pengukuran faktor 
Motivasi dapat dilihat pada Gambar 3.4, model 
pengukuran faktor Budaya Organisasi dapat dilihat 
pada Gambar 3.5, model pengukuran faktor Kepuasan 
Kerja dapat dilihat pada Gambar 3.6 dan Gambar 3.7 
untuk model pengkuran faktor Kinerja Karyawan. 
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Faktor Motivasi

(X1)

Kepuasan pada pekerjaan 

itu sendiri (X1.1)

Adanya rekan kerja dalam 

suatu pekerjaan dapat 

mempercepat kinerja (X1.4)

Supervise yang mendukung 

karyawan (X1.3)

Menyelesaikan tugas tugas 

lebih baik dari yang lain 

(X1.2)

δ1.1

δ1.4

δ1.3

δ1.2
λX1.1

λX1.3

λX1.2

λX1.4

Gambar 3.4 Model Reflektif Variabel X1 dengan indikatornya 

 

Faktor Budaya 

Organisasi

(X2)

Mengutamakan proses atau 

cara dalam bekerja (X2.1)

Kebiasaan berkomunikasi 

dengan pihak luar (X2.4)

Kebiasaan kerja yang 

bertanggung jawab pada 

masing-masing pekerjaan 

(X2.3)

Perusahaan mengutamakan 

kesejahteraan karyawan 

(X2.2)

δ2.1

δ2.4

δ2.3

δ2.2

λX2.1

λX2.3

λX2.2

λX2.4

Kebiasaan perusahaan yang 

mengacu pada kedisiplinan 

(X2.5)

Kebiasaan pada nilai-nilai 

atau konsep dasar (X2.6)

λX2.6

λX2.5

δ2.6

δ2.5

 Gambar 3.5 Model Reflektif Variabel X2 dengan indikatornya 
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Kepuasan Kerja

(Y1)

Kenyaman dalam melakukan 

pekerjaan (Y1.1)

Kepuasan terhadap hasil 

pekerjaan yang telah 

dilakukan (Y1.3)

Kebanggaan terhadap 

pekerjaan yang dilakukan 

(Y1.2)

ε1

ε3

ε2

λy1.1

λy1.3

λy1.2

Gambar 3.6 Model Reflektif Variabel Y1 dengan indikatornya 
 
 

Kinerja Karyawan

(Y2)

Tingkat kecermatan (Y2.1)

Lama waktu penyelesaian 

pekerjaan sesuai atau lebih 

dari standar waktu(Y2.3)

Keefektifan kerja karyawan 

(Y2.2)

ξ4

ξ6

ξ5

λy2.3

λy2.1

λy2.2

Tingkat karyawan 

melaksanakan fungsi kerja 

tanpa batasan (Y2.4)

Tingkat komitmen dan 

tanggung jawab karyawan 

(X2.5)

ξ8

ξ7

λy2.5

λy2.4

Gambar 3.7 Model Reflektif Variabel Y2 dengan indikatornya 
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3. Mengkonstruksi Diagram Jalur 

Faktor Budaya 
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Gambar 3.8 Diagram Jalur Pengaruh faktor Motivasidan Budaya Organisasi terhadap Kepuasan Kerja Karyawan dan Kepuasan 

Kerja Karyawan terhadap Kinerja karyawan 
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Keterangan: 
ξ = Konstrak laten eksogen 
ŋ = Konstrak laten endogen 
λx = Lamda (kecil), loading faktor variabel laten 
eksogen 
λy = Lamda (kecil), loading faktor variabel laten 
endogen 
γ = Gamma (kecil), koefisien pengaruh variabel 
eksogen terhadap endogen 
x = indikator variabel eksogen 
y = indokator variabel endogen 
δ = Delta (kecil), galat pengukuran pada variabel 
laten eksogen 
ε = Epsilon (kecil), galat pengukuran pada variabel 
laten endogen 

 
4. Konversi Diagram Jalur ke Sistem Persamaan 

Setelah mengkonstruksikan diagram jalur dari 
perancangan inner model dan outer model, diagram 
tersebut kemudian dikonversikan ke dalam model 
persamaan. Konversi diagram jalur ke dalam 
persamaan ini ada dua yaitu: 

a. Persamaan model struktural (inner model) yang 
dirumuskan untuk menyatakan hubungan pengaruh 
antar variabel laten yang diteliti. Persamaan model 
struktural dalam penelitian ini adalah (Ghozali, 
2005): 
Y= γ1x1 + γ2x2  + γnx3 + ς 
Keterangan: 
Y = Eta, Variabel laten endogen 
γ = Gamma, keofisien pengaruh variabel eksogen 
terhadap endogen 
X = Ksi, variabel laten eksogen 
ς = Zeta (kecil), galat model 

b. Persamaan model pengukuran (oter model) yang 
dirumuskan untuk menyatakan hubungan variabel 
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indikasi dengan variabel laten. Berikut ini adalah 
persamaan indikator antara lain: 

1. Variabel laten eksogen (variabel faktor 
berpengaruh) 

i. Motivasi (X1) 
X11 = x11 + ξ11  
X12 = x12 + ξ12 
X13 = x13 + ξ13 
X14 = x14 + ξ14 
X15 = x15 + ξ15 

ii. Budaya Organisasi (X2) 
X21 = x21 + ξ21 

X22 = x22 + ξ22 
X23 = x23 + ξ23 
X24 = x24 + ξ24 
X25 = x25 + ξ25 

X26 = x26 + ξ26 

2. Variabel laten endogen 
i. Kepuasan Kerja Karyawan (Y1) 

Y1.1 = ŋ1.1 + ε1 

Y1.2 = ŋ1.2 + ε2 

Y1.3 = ŋ1.3 + ε3 

ii. Kinerja Karyawan (Y2) 
Y2.1 = ŋ2.1 + ε1 

Y2.2 = ŋ2.2 + ε2 

Y2.3 = ŋ2.3 + ε3 

Y2.4 = ŋ2.4 + ε4 

Y2.5 = ŋ2.5 + ε5 

Keterangan: 
x = Konstrak laten eksogen 
ŋ = Konstrak laten endogen 
ε = Epsilon (kecil), galat pengukuran pada 
variabel laten endogen 
X11...X21 = Variabel indikator independen/eksogen 
(X) 
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Y1...Y5 = Variabel indikator dependen/endogen 
(Y) 

 
5. Estimasi  

Estimasi atau metode pendugaan parameter 
dalam metode PLS (Partial Least Square) dilakukan 
dengan dua cara, yang pertama adalah dengan metode 
kuadrat terkecil. Proses perhitungan dilakukan dengan 
cara iterasi, dimana iterasi akan berhenti ketika 
mencapai kondisi yang konvergen atau stabil. Cara 
yang kedua adalah dengan estimasi jalur (path 
estimate) yang menghubungkan antar variabel laten 
(koefisien jalur) dan antara laten dengan indikatornya 
(loading). 

 
6. Evaluasi Goodness of Fit 
a. Outer Model 

Model ini digunakan untuk mengetahui validitas 
dan reliabilitas yang menghubungkan indikator dengan 
variabel latennya. Indikator dalam penelitian ini adalah 
reflektif karena indikator variabel laten mempengaruhi 
indikatornya. Untuk itu digunakan 3 cara pengukuran 
menurut Yamin (2009), yaitu: 

1. Convergent Validity 
Convergent Validity mengukur besarnya korelasi antara 
konstrak dengan variabel laten. Dalam evaluasi 
convergent validity dari pemeriksaan individual item 
realibility, dapat dilihat dari standardized loading faktor. 
Korelasi antara skor indikator refleksif dengah skor 
variabel latennya. Untuk hal ini loading 0,5 sampai 0,6 
dianggap cukup, pada jumlah indikator per konstruk 
tidak besar, berkisar antar 3 sampai 7 indikator. 
Korelasi dikatakan valid apabila memiliki nilai >0,5. 

2. Discriminant Validity 
Evaluasi selanjutnya adalah melihat dan 
membandingkan antara discriminant validity dan square 
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root of average variance extracted (AVE). Model 
pengukuran dinilai berdasarkan pengukuran cross 
loading dengan konstrak. Jika kolerasi konstrak dengan 
setiap indikatornya lebih besar daripada ukuran 
konstrak lainnya, maka konstrak laten memprediksi 
indikatornya lebih baik daripada konstrak lainnya. Jika 
nilai AVE lebih tinggi daripada daripada nilai korelasi 
diantara konstrak, maka discriminant validity yang baik 
tercapai. Sangat direkomendasikan apabila AVE lebih 
besar dari 0,5. Berikut ini merupakan rumus AVE 
(Yamin, 2009): 

 

Keterangan: 
AVE = adalah rata-rata persentase skor varian yang 
diektrasi dari seperangkat variabel laten yang 
diestimasi melalui loading standarlize indikatornya 
dalam proses iterasi algoritma dalam PLS. 
λi = faktor loading (convergent validity) 
εi = 1 - ∑λi2 

 
3. Composite Reliability 

Kelompok indikator yang mengukur sebuah variabel 
memiliki reliabilitas komposit yang baik jika memiliki 
composite reliability ≥0,7, walaupun bukan standar 
yang absolut. Berikut rumus dari composite reliability 
(Yamin, 2009): 

 

Keterangan: 
λ = component loading ke indikator 
var (εi) = 1 – λi2 

 
 

........................... (3) 

........................... (4) 
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b. Inner Model  
Goodness of Fit  Model, diukur menggunakan R-square 
variabel laten dependen dengan interpretasi yang sama 
dengan regresi: Q-square predective relevance untuk 
model struktural mengukur seberapa baik nilai 
observasi dihasilkan oleh model dan juga estimasi 
parameternya. Nilai Q-square >0 menunjukkan model 
memiliki predective relevance, sebaliknya jika nilai Q-
square ≤0 menunjukkan model kurang memiliki 
predective relevance. Perhitungan Q-Square dilakukan 
dengan rumus (Michael, 2006): 
 
Q2 = 1 – (1 – R1

2) (1 – R2
2) ... (1 – Rp

2) 
 
Dimana R1

2, R2
2, ... Rp2 adalah R-Square variabel 

endogen dalam model persamaan Q = Q-Square 
dengan rentang nilai 0 <Q2 ≤1, dimana semakin 
mendektai 1 berarti model semakin baik. Besaran Q2 ini 
setara dengan koefisien determinasi total. Nilai Q2 >0  
menunjukkan bahwa model mempunyai nilai predictive 
relevance, sedangkan nilai Q2 <0 menunjukkan bahwa 
model kurang memiliki predictive relevance.  
 

7. Pengujian Hipotesis 
Berdasarkan tujuan-tujuan penelitian, maka rancangan 
uji hipotesis yang dapat dibuat merupakan rancangan 
uji hipotesis dalam penelitian ini disajikan berdasarkan 
tujuan penelitian. Pengujian hipotesis (β, γ, dan λ) 
dilakukan dengan metode resampling Bootstrap. 
Statistik uji yang digunakan adalah statistik t atau uji t, 
dengan hipotesis statistik sebagai berikut: 

a. Hipotesis variabel faktor motivasi berpengaruh 
langsung terhadap kepuasan kerja 
H0 : γi = 0 Motivasi tidak berpengaruh langsung 
terhadap kepuasan kerja 

...................... (5) 
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H1 : γi ≠ 0 Motivasi berpengaruh langsung terhadap 
kepuasan kerja 

b. Hipotesis variabel faktor motivasi berpengaruh  
langsung terhadap kinerja karyawan 
H0 : γi = 0 Motivasi tidak berpengaruh langsung 
terhadap kinerja karyawan 
H1 : γi ≠ 0 Motivasi berpengaruh langsung terhadap 
kinerja karyawan 

c. Hipotesis variabel faktor budaya organisasi 
berpengaruh langsung terhadadap kepuasan kerja 
H0 : γi = 0 Budaya organisasi tidak berpengaruh 
langsung terhadap kepuasan kerja 
H1 : γi ≠ 0 Budaya organisasi berpengaruh langsung 
terhadap kepuasan kerja 

d. Hipotesis variabel faktor budaya organisasi 
berpengaruh langsung terhadap kinerja karyawan 
H0 : γi = 0 Budaya organisasi tidak berpengaruh 
langsung terhadap kinerja karyawan 
H1 : γi ≠ 0 Budaya organisasi berpengaruh langsung 
terhadap kinerja karyawan 

e. Hipotesis variabel faktor kepuasan kerja berpengaruh 
langsung terhadap kinerja karyawan 
H0 : γi = 0 Kepuasan kerja tidak berpengaruh langsung 
terhadap kinerja karyawan 
H1 : γi ≠ 0 Kepuasan kerja berpengaruh langsung 
terhadap kinerja karyawan 

f.   Hipotesis variabel faktor motivasi berpengaruh tidak 
langsung terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan 
kerja 
H0 : γi = 0 Motivasi berpengaruh langsung terhadap 
kinerja karyawan melalui kepuasan kerja 
H1 : γi ≠ 0 Motivasi berpengaruh tidak langsung 
terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja 

g. Hipotesis variabel faktor budaya organisasi 
berpengaruh terhadap kinerja karyawan melalui 
kepuasan kerja 
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H0 : γi = 0 Budaya organisasi berpengaruh langsung 
terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja 
H1 : γi ≠ 0 Budaya organisasi berpengaruh tidak 
langsung terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan 
kerja 

Penerapan metode resampling, memungkinkan 
berlakunya data terdistribusi bebas (distribution free), 
tidak memerlukan asumsi distribusi normal, serta tidak 
memerlukan sampel yang besar. Pengujian dilakukan 
dengan t-test, bilamana diperoleh p-value ≤0,05 (alpha 
5%), tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95%, 
dan menghasilkan nilai t-tabel sebesar 1,96. Maka 
disimpulkan siginifikan dan sebaliknya. Bilamana hasil 
pengujian hipotesis pada outer model signifikan, hal ini 
menunjukkan bahwa indikator dipandang dapat 
digunakan sebagai instrumen pengukur variabel laten. 
Bilamana hasil pengujian pada inner model adalah 
signifikan, maka dapat diartikan bahwa terdapat 
pengaruh yang bermakna variabel laten terhadap 
variabel laten lainnya.  

 
3.6 Interpretasi Hasil 

Data yang telah dianalisis atau diolah dengan 
menggunakan PLS kemudian diinterpretasikan ke dalam 
pembahasan. Isi dari pembahasan berupa data yang telah 
diolah dan dianalisis mengenai pengaruh faktor internal dan 
eksternal terhadap kinerja karyawan pada CV nDalem Mulyo 
Mandiri. Hasil ini dapat menjadi masukan atau pertimbangan 
dalam pengembangan sumber daya manusia pada CV 
nDalem Mulyo Mandiri. 
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3.7 Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan berisi hasil dari penelitian yang 
disesuaikan dengan tujuan dan permasalahan. Dari tujuan dan 
permasalahan tersebut diangkat untuk kemudian menjadi 
informasi bagi perusahaan. Saran yang diberikan kepada 
perusahaan merupakan hasil dari penelitian. 



40 

 

 


