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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

       Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan 

kuantitatif serta kualitatif (deskriptif). Penggunaan pendekatan gabungan 

kuantitatif dan kualitatif merupakan pendekatan yang terbaik untuk menjawab 

tujuan penelitian, karena penelitian dengan hanya menggunakan salah satu metode 

penelitian dirasa memberikan jawaban yang kurang sesuai harapan peneliti. 

Yauch dan Steudel (2003) menyatakan bahwa ada tiga tujuan untuk penelitian 

dengan metode campuran: (a) triangulasi untk menguatkan data dan memperoleh 

validitas konvergen, (b) saling melengkapi (complimentarity), untuk lebih 

menjelaskan hasil analisis, dan (c) pengembangan (development), untuk memandu 

pengumpulan data lebih lanjut, sampel, atau analisis. 

       Tahap I pendekatan kuantitatif pada penelitian ini termasuk statistik 

deskriptif, karena penelitian bertujuan untuk menganalisa data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul, mencari 

kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, serta melakukan 

prediksi dengan analisis regresi. Pendekatan kualitatif ini dilakukan dengan 

menyebarkan kuesioner kepada responden. Pada pendekatan kuantitatif ini, 

digunakan untuk mengkaji pengaruh idealisme, relativisme, gender, dan tingkat 

pengetahuan mengenai skandal profesi akuntan sebagai variabel independen 

terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi mengenai permasalahan etis yang 

belakangan ini sering terjadi dalam profesi akuntansi sebagai variabel dependen. 
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Sehingga, dapat dikatakan bahwa jenis penelitian ini merupakan pengujian 

hipotesis, dimana pengujian ini dilakukan untuk melihat hubungan sebab akibat 

antara variabel independen dengan variabel dependen. Seperti yang telah 

dijelaskan oleh Sekaran (2009) studi yang termasuk dalam pengujian hipotesis 

biasanya menggunakan sifat hubungan tertentu. Pada kuesioner tersebut ada 

beberapa item pertanyaan sebagai media untuk melakukan penelitian dengan 

pendekatan kualitatif deskriptif di tahap II (dua), yaitu open questionnaire yang 

berkenaan dengan persepsi etis mahasiswa akuntansi mengenai permasalahan etis 

pada profesi auditor dan corporate manager dilihat dari dimensi emosional dan 

spiritual mahasiswa akuntansi. Pada item pertanyaan open questionnaire tidak 

dimasukkan dalam perhitungan kuantitatif. 

       Pada tahap II (dua) ini peneliti akan menelaah jawaban dan 

mengklasifikasikannya untuk medapatkan beberapa indikator dimensi spiritual 

dan emosional. Indikator ini dihitung untuk mendapatkan komposisi, lalu ditelaah 

secara tekstual dan natural untuk mendapatkan pejelasan tentang hasil dari 

pendekatan kuantitatif, yaitu tingkat idealisme dan relativisme mahasiswa 

akuntansi. Bodgan dan Taylor dalam Moleong (2009:4) mendefisikan metedologi 

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

       Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer. 

Menurut (Sekaran, 2006: 60) data primer adalah data yang megacu pada informasi 

yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel 
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minat untuk tujuan spesifik studi. Lebih lanjut, data primer merupakan sumber 

data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui 

media perantara) (Indriantoro dan Supomo, 2009: 146), sehingga diharapkan data 

tersebut dapat diperoleh secara akurat. Sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini diperoleh oleh peneliti langsung dari partisipan penelitian yang 

mengisi kuesioner.  

3.3 Metode Pengumpulan Data 

       Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode survei. Dalam 

penelitian ini metode survei yang digunakan, yaitu pengumpulan data dengan 

menyebarkan kuesioner. Sekaran (2006) menyatakan bahwa ada tiga metode 

pegumpulan data yang utama dalam penelitian survei, yaitu mewawancara, 

memberikan kuesioner, mengobservasi orang, dan fenomena. 

       Pengumpulan data dengan memberikan kuesioner ke responden dengan 

model yang diadaptasi oleh (Comunale at el, 2006) dari Ethic Position Questioner 

yang telah dikembangkan oleh (Forsyth, 1980), serta open questionnaire 

mengenai dimensi spiritual dan diemnsi emosional yang dikembangkan oleh 

peneliti sendiri sebagai media untuk melakukan penelitian pada pendekatan 

kualitatif. Sehingga, pada kuesioner yang digunakan oleh peneliti terdiri dari 

closed questionnaire dan open questionnaire, untuk kuesioner yang bersifat  

closed questionnaire akan diukur dengan skala Likert yang memiliki poin 1 

sampai dengan 5. 
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3.4 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian  

       Lokasi penelitian ini dilakukan di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Brawijaya Malang Jl. MT Haryono 165 Malang. Lokasi 

tersebut dipilih oleh peneliti karena memiliki kemudahan informasi yang dapat 

dikaji lebih mendalam dengan fokus penelitian, serta mudah dijangkau oleh 

peneliti. Peneliti melakukan penelitian dengan membagi kuesioner kepada 

responden tepat tanggal 13 Mei 2012 s/d 31 Mei 2013. 

3.5 Populasi  

        Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal 

minat yang ingin peneliti investigasi (Sekaran, 2006). Lebih lanjut, (Indriantoro 

dan Supomo, 2009: 115) menurut populasi adalah sekelompok orang, kejadian, 

atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi dari 

penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Brawijaya yang telah atau sedang menempuh Mata Kuliah 

Etika Bisnis dan Profesi. 

       Peneliti memilih Universitas Brawijaya sebagai objek penelitian, selain 

karena populasi dipilih untuk memudahkan peneliti dalam menyebarkan 

kuesioner. Peneliti juga merasa bahwa proses pengembangan kurikulum 

pendidikan akuntansi khususnya dalam memasukkan nilai-nilai etika di Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya dengan memasukkan dimensi spiritual 

dan emosional (lampiran 3: Silabus Mata Kuliah Etika Bisnis dan Profesi). 

Sehingga, peneliti tertarik untuk mengkaji persepsi etis atau keputusan etis 

mahasiswa jurusan akuntansi dalam menghadapi permasalahan etis yang selama 
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ini terjadi dalam dunia profesi akuntan berdasarkan dimensi emosional dan 

spiritual.  

3.6 Metode Pengambilan Sampel Penelitian 

       Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti Arikunto (2006: 

130). Menurut (Sekaran, 2006: 124) mengatakan bahwa alasan untuk 

menggunakan sampel, karena dalam investigasi penelitian yang melibatkan 

beberapa ratus dan bahkan ribuan elemen, secara praktis mustahil untuk 

mengumpulkan data, menguji, atau menelaah tiap elemen. Lebih lanjut, Sekaran 

(2006: 124) menegaskan kalau pun mungkin, hal tersebut akan terhalang faktor 

waktu, biaya, dan sumber daya manusia lainnya. Singarimbun dan Effendy (1989: 

150) pun mengatakan bahwa dalam menentukan metode pengambilan sampel 

yang akan digunakan dalam suatu penelitian, peneliti harus memperhatikan 

hubungan antara biaya, tenaga, dan waktu di satu pihak, serta besarnya presisi di 

pihak lain. 

       Tipe desain pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling. Pengambilan sampel dalam hal ini terbatas pada jenis orang 

tertentu yang dapat memberikan informasi yang diinginkan, entah karena mereka 

adalah satu-satunya yang memilikinya, atau memenuhi beberapa kriteria yang 

ditentukan oleh peneliti (Sekaran, 2006). Dalam penelitian ini sampel diambil 

dengan pertimbangan tertentu yaitu, sampel penelitian adalah mahasiswa Jurusan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Universitas Brawijaya Malang 

angkatan 2010 ke atas yang telah atau sedang menempuh mata kuliah Etika Bisnis 

dan Profesi. Peneliti memilih sampel tersebut karena diasumsikan telah 
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menempuh mata kuliah auditing I, sehingga mahasiswa dianggap dapat 

memahami dan mengidentifikasi perilaku etis dan tidak etis khususnya skandal 

akuntansi yang terjadi dalam dunia profesi akuntansi.  

       Peneliti menentukan jumlah sampel berdasarkan Roscoe (1975) dalam 

Sekaran (2006: 160), berikut untuk penetuan ukuran sampel: 

1. Ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 adalah tepat untuk 

kebanyakan penelitian. 

2. Dalam penelitian multivariate (termasuk analisis regresi berganda); ukuran 

sampel sebaiknya beberapa kali (lebih disukai 10 kali atau lebih) atau 

lebih besar dari jumlah variabel dalam studi. 

3. Jika sampel dipecah ke dalam subsampel seperti pria/wanita, junior/senior, 

dan sebagainya, ukuran sampel minimum 30 untuk tiap kategori adalah 

tepat. 

Sehingga, dengan berbagai pertimbangan di atas peneliti memutuskan untuk 

menggunakan 165 kuesioner untuk disebarkan kepada responden.  

3.7 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

       Berikut merupakan variabel-variabel yang digunakan oleh peneliti beserta 

definisi operasional variabel: 

3.7.1 Variabel Penelitian  

       Menurut Sekaran (2009: 115) variabel adalah apa pun yang dapat 

membedakan atau membawa variasi pada nilai. Lebih lanjut, Sekaran (2009: 115) 

mengatakan bahwa nilai bisa berbeda pada berbagai waktu yang sama, atau pada 

waktu yang sama untuk objek atau orang yang berbeda. Sedangkan, Indriantoro 
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dan Supomo (2009: 61) mendefinisikan variabel sebagai proksi (proxy) atau 

representasi dari construct yang dapat diukur dengan berbagai macam nilai.  

       Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen (Y) 

dan variabel independen (X). Persepsi etis mahasiswa akuntansi mengenai skandal 

etis auditor dan corporate manager sebagai variabel dependen dipengaruhi oleh 

idealisme, relativisme, gender, dan tingkat pengetahuan mengenai skandal 

keuangan yang terjadi sebagai variabel independen. 

3.7.2 Definisi Operasional Variabel Dependen (Y) 

       Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, entah 

secara positif atau negatif (Sekaran, 2009: 117). Sedangkan, Indriantoro dan 

Supomo (2009: 63) mendefiniskan variabel dependen sebagai tipe variabel yang 

dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah persepsi etis mahasiswa akuntansi mengenai skandal etis 

auditor dan corporate manager. Penelitian ini menggunakan instrumen yang 

dikembangkan oleh peneliti yang terdiri dari skenario mengenai skandal akuntansi 

yang terjadi di Indonesia. Peneliti mengangkat skandal etis auditor yang terjadi di 

Indonesia karena ingin mengetahui sejauh mana persepsi mahasiswa akuntansi 

mengenai skandal etis yang terjadi di Indonesia.  

3.7.3 Definisi Operasional Variabel Independen (X) 

       Sekaran (2009: 116) variabel dependen merupakan variabel utama yang 

menjadi faktor yang berlaku dalam investigasi, melalui analisis terhadap variabel 

terikat (yaitu, menemukan variabel yang mempengaruhinya), adalah mungkin 
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untuk menemukan jawaban atau solusi atas masalah. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan variabel independen (X) sebagai berikut: 

1. Idealisme merupakan individu yang menganggap segala tindakan benar 

akan membawa konsekuensi yang diharapkan (Forsyth, 1992). Ketika 

individu memiliki idealisme yang tinggi cenderung menghindari segala 

tindakan yang dapat merugikan orang lain, dan menolak tindakan yang 

dapat membawa dampak negatif. Pengukuran idealisme dengan 

menggunakan sepuluh indikator mengenai idealisme individu terhadap 

nilai-nilai moral yang telah dikembangkan oleh (Forsyth, 1980) dan 

diadaptasi oleh (Comunale et al, 2006). Desain kuesioner menggunakan 

skala Likert, dimana point 1 sampai 5 menunjukkan reaksi mahasiswa 

berdasarkan sifat-sifat idealisme. Makna dari poin 1 sangat tidak setuju, 

point 2 tidak setuju, poin 3 netral, poin 4 setuju, dan poin 5 sangat setuju. 

Setiap indikator pertanyaan merupakan perilaku idealisme individu 

terhadap filosofi moral.  

2. Relativisme merupakan sikap menolak tegas prinsip dan aturan moral 

universal, dan menganggap bahwa situasi yang berbeda akan 

mempengaruhi moralitas yang berbeda pula (Forsyth, 1992). Suatu filosofi 

moral indvidu terbentu karena dua sifat idealisme dan relativisme, 

sehingga selain memiliki sifat idealisme individu juga memiliki sifat 

relativisme. Pengukuran relativisme dengan menggunakan sepuluh 

indikator mengenai relativisme individu terhadap nilai-nilai moral yang 

telah dikembangkan oleh (Forsyth, 1980) dan diadaptasi oleh (Comunale 
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et al, 2006). Desain kuesioner menggunakan skala Likert, dimana point 1 

sampai 5 menunjukkan reaksi mahasiswa berdasarkan sifat-sifat 

relativisme. Makna dari poin 1 sangat tidak setuju, point 2 tidak setuju, 

poin 3 netral, poin 4 setuju, dan poin 5 sangat setuju. 

3. Gender yang terdiri dari pria dan wanita akan menunjukkan perbedaan 

dalam berperilaku etis yang didasarkan pada sifat yang dimiliki dan kodrat 

yang telah diberikan secara biologis (Dewi, 2010). Pengukuran dalam 

kuesioner ini menggunakan dummy variable, dimana wanita akan 

mendapatkan nilai 1 dan pria 0.  

4. Tingkat pengetahuan yang dimaksudkan oleh peniliti kali ini adalah 

tingkat pengetahuan mengenai profesi dan skandal akuntansi yang selama 

ini terjadi. Terdapat 19 pertanyaan sebagai indikator pengukuran tingkat 

pengetahuan berdasarkan penelitian yang telah dikembangkan oleh 

Comunale et al (2006). Pengukuran pada variabel ini dengan memberikan 

bobot penilaian tiap indikator dengan +1 (benar) dan 0 (salah). Untuk 

memastikan indikator telah sesuai dan dapat mewakili tingkat pengetahuan 

mahasiswa akuntansi, telah dilakukan verifikasi oleh dosen pengampuh 

mata kuliah auditing  (lampiran 2) yaitu, Nurul Fachriyah, SE., MSA., Ak  

       Berikut merupakan tabel definisi operasional dari variabel yang digunakan 

dalam penelitian: 
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Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel 

 

No. Variable Dimensi Indikator Skala 

Pengukura

n 

1 Persepsi 

Mahasiswa 

mengenai skandal 

akuntansi oleh 

auditor dan 

corporate manager 

Persepsi 

Mahasiswa 

Instrumen yang 

dikembangkan 

oleh peneliti yang 

terdiri dari 

skenario mengenai 

skandal akuntansi 

yang 

dikembangkan 

oleh Comunale et 

al (2006) 

Interval 

2 Idealisme (X1) Orientasi etis 

mahasiswa 

sepuluh 

pertanyaan atau 

indikator 

mengenai 

idealisme individu 

terhadap nilai-nilai 

moral 

Interval 

3 Relativisme (X2) Orientasi etis 

mahasiswa 

sepuluh 

pertanyaan atau 

indikator 

mengenai 

relativisme 

individu terhadap 

nilai-nilai moral 

Interval 

4 Gender (X3) Pria dan Wanita Menggunakan 

dummy variable, 

dimana wanita 

akan mendapatkan 

nilai 1 dan pria 0 

Interval 

5 Tingkat 

Pengetahuan (X5) 

Tingkat 

pengetahuan 

Mahasiswa 

akuntansi 

mengenai 

skandal etis 

auditor dan 

corporate 

manager 

Terdapat 19 

pertanyaan 

sebagai indikator 

pengukuran 

tingkat 

pengetahuan 

mengenai skandal 

akuntansi yang 

dikembangkan 

oleh Comunale et 

al (2006) 

rasio 
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3.8. Uji Kualitas Data 

       Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai alat ukur yang dikategorikan 

sebagai instrumen dari berbagai item, yang harus memiliki tingkat construct 

sesuai dengan yang diharapkan dan memiliki konsistensi.  

3.8.1. Uji Validitas 

       Validitas (Validity) memastikan kemampuan sebuah skala untuk mengukur 

konsep yang dimaksudkan Sekaran (2006). Indriantoro dan Supomo (2009: 181) 

mendefinisikan uji validitas sebagai instrumen yang dapat mengukut construct  

sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti. Sehingga instrumen dapat dipastikan 

memiliki validitas dan realibilitas. Instrumen dalam kuesioner dikatakan valid, 

ketika memiliki kemampuan untuk mengukur sesuatu sesuai tujuan penelitian. 

Instrumen yang terdiri dari berbagai item adalah valid karena nilai pearson (r) 

hitung untuk setiap item pernyataan lebih besar dari nilai r tabel (0,361) dengan 

tingkat toleransi kesalahan (alpha) 5%.   

3.8.2. Uji Realibilitas 

       Realibilitas merupakan pengujian konsistensi jawaban responden atas semua 

item yang diukur. Menurut Indriantoro dan Supomo (2009: 180), konsep realibitas 

dapat dipahami melalui ide dasar konsep tersebut yaitu konsistensi. Instrument 

pernyataan dapat dikatakan reliabel karena nilai Cronbach’s Alpha pada tiap item 

pernyataan lebih besar dari 0,60 atau dapat dikategorikan sangat tinggi dalam 

Indeks Koefisien Realibilitas. Instrumen dapat dikatakan andal (reliabel) bila 

memiliki koefisien keandalan reliabilitas sebesar 0,6 atau lebih (Arikunto, 1993). 
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3.9. Persamaan Struktural 

       Dalam penelitian ini data dianalisis menggunakan pendekatan Partial Least 

Square (PLS). PLS merupakan statistika multivariate yang menganalisi 

pembandingan antara variabel dependen berganda dan variabel independen 

berganda (Jogiyanto, 2009). Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

model prediksi. Model prediksi adalah pengujian statistika untuk menguji adakah 

hubungan atau pengaruh antar variabel laten (Jogiyanto dan Abdillah, 2009). 

Partial Least Square (PLS) dipilih untuk melakukan pengujian hipotesis karena 

dianggap handal dalam menguji model prediksi (Tenenhaus et al, 2005 dalam 

Jogiyanto dan Abdillah, 2009). Adapun kelebihan Partial Least Square adalah 

sebagai berikut: 

1. Mampu memodelkan banyak variabel dependen dan variabel independen 

(model komplek). 

2. Mampu mengelolah masalah multikolinearitas antar variabel independen. 

3. Hasil tetap kokoh (robust) walaupun terdapat data yang tidak normal dan 

hilang (missing value). 

4. Menghasilkan variabel laten independen secara langsung berbasis cross-

product yang melibatkan variabel laten dan dependen sebagai kekuatan 

prediksi. 

5. Dapat digunakan pada variabel reflektif dan formatif. 

6. Dapat digunakan pada sampel kecil. 

7. Tidak mensyaratkan data berdistribusi normal. 
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8. Dapat digunakan pada data dengan tipe skala berbeda, yaitu: nominal, 

ordinal, dan kontinus. 

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalam penelitian ini PLS dipilih oleh 

peneliti untuk melakukan pengujian hipotesis dalam penelitian ini. Model prediksi 

yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut: 

Y1 = β1X1 + β2Y2 + β3Y3 + β4Y4 + e 

Y2 = β1X1 + β2Y2 + β3Y3 + β4Y4 + e 

 

Keterangan: 

Y1 = Persepsi etis mahasiswa akuntansi mengenai skandal etis auditor 

Y2 = Persepsi etis mahasiswa akuntansi mengenai skandal etis corporate manager 

X1 = Idealisme 

X2 = Relativisme 

X3 = Gender 

X4 = Tingkat pengetahuan mengani profesi akuntan publik dan skandal akuntans 

e    = error 

3.10 Metode Analisis Data 

       Dalam penelitian ini data penelitian yang akan dianalisis menggunakan 

pendekatan Partial Least Square (PLS). PLS adalah analisis persamaan struktural 

Structural Equaling Modeling (SEM) berbasis varian yang secara simultan dapat 

melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian struktural. Menurut 

Jogiyanto (2009), model pengukuran (outer model) digunakan untuk uji validitas 

dan uji reliabilitas, sedangkan model struktural (inner model) digunakan untuk uji 
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kausalitas (pengujian hipotesis dengan model prediksi). Sehingga PLS merupakan 

alat prediksi kausalitas yang digunakan untuk pengembangan teori.   

       Tujuan PLS adalah memprediksi pengaruh variabel X terhadap variabel Y 

dan menjelaskan hubungan teoritikal di antara kedua variabel. Menurut Talbot 

(1997 dalam Jogiyanto, 2009) PLS merupakan metode regresi yang dapat 

digunakan untuk identifikasi faktor yang merupakan kombinasi variabel X 

sebagai penjelas dan variabel Y sebagai respon.  

       Tenenhau et al (2005 dalam Jogiyanto, 2009) menyebutkan bahwa PLS 

merupakan alat yang handal untuk menguji model prediksi. Hal tersebut 

dikarenakan PLS tidak didasarkan pada berbagai asumsi, dapat digunakan untuk 

memprediksi model dengan landasan teori yang lemah, dapat digunakan pada data 

yang tidak berdistribusi normal,  masalah pada multikolinearitas dan autokorelasi, 

dapat digunakan untuk ukuran sampel kecil, serta dapat digunakan untuk konstruk 

formatif dan reflektif.   

3.10.1 Analisis Faktor 

       Sebelum dilakukan analisis dengan Partial Least Square (PLS), digunakan 

analisis faktor untuk mereduksi indikator pertanyaan menjadi faktor yang 

jumlahnya lebih kecil dari jumlah indikator yang digunakan. Menurut Yamin dan 

Kurniawan (2009), faktor analisis adalah salah satu keluarga statistik multivariate 

yang bertujuan untuk meringkas atau mereduksi variabel amatan secara 

keseluruhan menjadi beberapa variabel atau dimensi baru, namun 

variabel/dimensi baru yang terbentuk tetap mampu merepresentasikan variabel 

utama. Pengujian analisis faktor ini dengan menggunakan metode principal 
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component analysis (PCA). Prosedur  Principal Component Analysis  pada 

dasarnya adalah bertujuan untuk menyederhanakan variabel yang diamati dengan 

cara menyusutkan (mereduksi) dimensinya. Hal ini dilakukan dengan cara 

menghilangkan korelasi diantara variabel bebas melalui transformasi variabel 

bebas asal ke variabel baru yang tidak berkorelasi sama sekali atau yang biasa 

disebut dengan principal component. Setelah beberapa komponen hasil PCA yang 

bebas multikolinearitas diperoleh, maka komponen-komponen tersebut menjadi 

variabel bebas baru yang akan diregresikan atau dianalisa pengaruhnya terhadap 

variabel tak bebas (Y) dengan menggunakan analisis regresi. Keuntungan 

penggunaan  Principal Component Analysis (PCA) dibandingkan metode lain :  

a. Dapat menghilangkan korelasi secara bersih (korelasi= 0) sehingga 

masalah multikolinearitas dapat benar-benar teratasi secara bersih.  

b. Dapat digunakan untuk segala kondisi data / penelitian. 

c. Dapat dipergunakan tanpa mengurangi jumlah variabel asal. 

d. Walaupun metode Regresi dengan PCA ini memiliki tingkat kesulitan 

yang tinggi akan tetapi kesimpulan yang diberikan lebih akurat 

dibandingkan dengan pengunaan metode lain. 

       Dalam analisis faktor, ada dua pendekatan utama yaitu, Eksploratory Factor 

Analysis dan  Confirmatory Factor Analysis. Eksploratory Factor Analysis 

digunakan jika jumlah faktor yang akan terbentuk tidak ditentukan terlebih 

dahulu. Sedangkan, Confirmatory Factor Analysis (CFA) digunakan apabila 

faktor yang terbentuk telah ditetapkan terlebih dahulu. Pada penelitian ini faktor 
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yang digunakan dalam Principal Component Analysis (PCA) adalah Confirmatory 

Factor Analysis. 

3.10.2 Model Pengukuran (Outer Model) 

       Suatu konsep dan model penelitian tidak dapat diuji dalam suatu model 

prediksi hubungan relasional dan kausal jka belum melewati tahap purifikasi 

dalam model pengukuran. Model pengukuaran sendiri digunakan untuk menguji 

validitas konstruk dan realibilitas isntrumen. Uji validitas dilakukan untuk 

mengetahui kemampuan instrumen penelitian mengukur apa yang seharusnya 

diukur Cooper dan Schindler (2006 dalam Jogiyanto, 2009). Sedangkan uji 

reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu konsep atau dapat juga digunakan 

untuk mengukur konsistensi responden dalam menjawab item pertanyaan dalam 

kuesioner atau instrumen penelitian. Berikut merupakan penjelasan lebih rinci 

mengenai konsep uji validitas dan uji realibilitas dalam model pengukuran PLS: 

1. Uji Validitas 

       Indriantoro dan Supomo (2009: 181) mendefinisikan uji validitas sebagai 

instrumen yang dapat mengukut construct  sesuai dengan yang diharapkan oleh 

peneliti. Selanjutnya, menurut Sekaran (2006: 42) validitas (validity) memastikan 

kemampuan sebuah skala untuk mengukur konsep yang dimaksudkan. Validitas 

terdiri dari validitas eksternal dan validitas internal. Validitas eksternal 

menunjukkan bahwa hasil dari suatu penelitian adalah valid yang dapat 

digeneralisasikan ke semua objek, situasi dan waktu yang berbeda. Validitas 

internal menunjukkan kemampuan dari instrumen penelitian mengukur apa yang 

seharusnya diukur dari suatu konsep (Hartono dalam Jogiyanto, 2009). 
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        Validitas internal terdiri dari validitas kualitatif dan validitas konstruk. 

Validitas kualitatif terdiri atas validitas tampang (face validity) dan validitas isi 

(content validity). Validitas isi menunjukkan kemampuan item-item di instrumen 

mewakili konsep yang diukur. Validitas tampang menunjukkan bahwa item-item 

mengukur konsep tersebut. Validitas kualitatif dilakukan  berdasarkan pendapat 

atau evaluasi dari panel pakar atau dari orang lain yang ahli tentang konsep yang 

diukur. Beberapa peneliti tidak menganggap validitas kualitatif sebagai validitas 

internal yang cukup valid (Hartono dalam Jogiyanto, 2009).   

a. Validitas Konstruk  

       Menurut Hartono (2008 dalam Jogiyanto, 2009) validitas konstruks 

menunjukkan seberapa baik hasil yang diperoleh dari penggunaan suatu 

pengukuran sesuai teori-teori yang digunakan untuk mendefinisikan konstruk. 

Korelasi yang kuat antara konstruk dan item-item pertanyaanya dan hubungan 

yang lemah dengan variabel lainnya merupakan salah satu cara untuk menguji 

validitas konstruk (construct validity). Validitas kosntruk terdiri atas validitas 

konvergen dan validitas diskriminan.  

b. Validitas Konvergen 

       Validitas konvergen berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur-pengukur 

dari suatu konstruk yang berbeda seharusnya berkorelasi dengan tinggi. Validitas 

konvergen terjadi jika skor yang diperoleh dari dua instrumen yang berbeda yang 

mengukur konstruk yang sama mempunyai korelasi tinggi (Hartono dalam 

Jogiyanto, 2009). Uji validitas konvergen dalam PLS dengan indikator reflektif 

dinilai berdasarkan loading factor (korelasi antara skor item/skor komponen 
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dengan skor konstruk) indikator-indikator yang mengukur konstruk tersebut. Hair 

et al (2006 dalam Jogiyanto 2009) mengemukakan bahwa rule of thumb yang 

biasanya digunakan untuk membuat pemeriksaan awal dari matrik faktor adalah 

±.30 dipertimbangkan telah memenuhi level minimal, untuk loading ±.40 

dianggap lebih baik, dan untuk loading > 0.50 dianggap signifikan secara 

praktikal. Dengan demikian, semakin tinggi nilai faktor loading, semakin penting 

peranan loading dalam mengintepretasikan matrik faktor. Rule of thumb yang 

digunakan untuk validitas konvergen adalah outer loading > 0.7, communality > 

0.5 dan avarage variance extracted (AVE) > 0.5 (Chin, 1995 dalam Jogiyanto, 

2009). 

c. Validitas Diskriminan 

       Validitas diskriminan berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur-pengukur 

konstruk yang berbeda seharusnya tidak berkorelasi dengan tinggi. Validitas 

diskriminan terjadi jika dua instrumen yang berbeda mengukur dua konstruk yang 

diprediksi tidak berkorelasi menghasilkan skor yang memang tidak berkorelasi 

Hartono (2008 dalam Jogiyanto, 2009). Uji validitas diskriminan dinilai 

berdasarkan cross loading pengukuran dengan konstruknya. Metode lain yang 

digunakan untuk menilai validitas diskriminan adalah dengan membandingkan 

akar AVE untuk setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk 

lainnya dalam model. Model mempunyai validitas diskriminan yang cukup jika 

akar AVE untuk setiap konstruk lebih besar daripada korelasi antara konstruk 

dengan konstruk lainnyan dalam model (Chin, 1997 dalam Jogiyanto 2009). 

       Berikut tabulasi parameter uji validitas dalam PLS. 
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Tabel 3.2 

Parameter Uji Validitas dalam model Pengukuran PLS 

Uji Validitas Parameter Rule of Thumbs 

Konvergen Faktor loading Lebih dari 0,7 

 Average variance extracted 

(AVE) 

Lebih dari 0,5 

 Communality Lebih dari 0,5 

Diskriminan  Akar AVE dan korelasi variabel 

laten 

Akar EVA > Korelasi 

variabel laten 

 Cross loading Lebih dari 0,7 dalam 

satu variabel 

Sumber : Diadaptasi dari Chin (1995 dalam Jogiyanto, 2009) 

 

2. Uji Reliabilitas  

       Selain uji validitas, PLS juga melakukan uji reliabilitas untuk mengukur 

konsistensi internal alat ukur. Reliabilitas menunjukkan akurasi, konsistensi dan 

ketepatan suatu alat ukur dalam melakukan pengukuran Hartono (dalam Jogiyanto 

2009). Uji reliabilitas dalam PLS dapat menggunakan dua metode, yaitu 

Cronbach’s alpha dan Composite reliability.  

       Cronbach’s alpha mengukur batas bahwa nilai reliabilitas suatu konstruk 

sedangkan composite realibility mengukur nilai sesuungguhnya reliabilitas suatu 

konstruk (Chin dan Gopal, 1995 dalam Salisbury et al, 2002 dalam Jogiyanto, 

2009). Namun, Composite reliability dinilai lebih baik dalam mengestimasi 

konsistensi internal suatu konstruk (Wert et al, 1974 dalam Salisbury et al, 2002 

dalam Jogiyanto, 2009). 

       Meskipun nilai Composite reliability 0,6 masih dapat diterima Hair et al 

(2006) dalam Jogiyanto (2009). Namun, sesungguhnya uji konsistensi internal 

tidak mutlak untuk dilakukan jika validitas konstruk telah terpenuhi, karena 
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konstruk yang valid adalah konstruk yang reliabel, sebaliknya konstruk yang 

reliabel belum tentu valid (Cooper dan Schindler, 2006 dalam Jogiyanto, 2009). 

3.10.3 Model Struktural (Inner Model) 

       Model struktural dalam PLS dievaluasi dengan menggunakan R
2
 untuk 

konstruk dependen, nilai koefisien path atau t-values tiap path untuk uji signifikan 

antar konstruk dalam model struktural. Nilai R
2
 digunakan untuk mengukur 

tingkat variasi perubahan variabel independen terhadap variabel dependen. 

Semakin tinggi nilai R
2
 berarti semakin baik model prediksi dari model penelitian 

yang diajukan. Sebagai contoh, jika nilai R
2
 sebesar 0,7 artinya variasi perubahan 

variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen adalah 70 

persen, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang 

diajukan. Namun, R
2 

bukanlah parameter absolut dalam mengukur ketepatan 

model prediksi karena dasar hubungan teoritikal adalah parameter yang paling 

utama untuk menjelaskan hubungan kausalitas tersebut. 

       Nilai koefisien path atau inner model menunjukkan tingkat signifikansi dalam 

pengujian hipotesis. Skor koefisien path atau inner model yang ditunjukkan oleh 

nilai T-statistica, harus di atas 1,96 hipotesis untuk dua ekor (two-tailed) dan di 

atas 1,64 untuk hipotesis satu ekor (one-tailed) untuk pengujian hipotesis pada 

alpha 5 persen dan power 80 persen (Hair et al, 2006 dalam Jogiyanto, 2009).  


