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Bima Aria Pradana. 145100307111006. Pengaruh 
Profesionalisme Pekerja Terhadap Kinerja Usaha Ternak 
Ayam yang Menggunakan Sistem Syirkah Inan pada CV 
Ababil Kota Batu. Tugas Akhir. Dosen Pembimbing : Dr. 
Sucipto, STP, MP. dan  Dhita Morita Ikasari, STP, MP. 

RINGKASAN 
Salah satu pengusaha ternak ayam di wilayah Malang 

raya adalah CV Ababil menggunakan alternatif kerjasama yaitu 
syirkah inan. Syirkah inan digunakan karena keuntungan dan 
kerugian masing-masing pihak dibagi sesuai porsinya serta 
partisipasi penuh sehingga memiliki tanggung jawab untuk 
mengembangkan. Profesionalisme merupakan hal penting 
dalam usaha yang terdiri dari keahlian, etos kerja, dan tanggung 
jawab. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh 
keahlian, etos kerja, dan tanggung jawab terhadap produktivitas 
ternak. Pengukuran kinerja dilakukan menggunakan metode 
Partial least squares (PLS) dengan responden berjumlah 30 
orang dan seluruhnya merupakan pekerja dari mitra CV Ababil. 

Hasil penelitian menunjukkan variabel keahlian 
berpengaruh signifikan terhadap produktivitas usaha ternak 
dengan indikator tertinggi terdapat pada indikator fasilitas 
beternak yang baik dan lengkap. Variabel etos kerja memiliki 
pengaruh signifikan terhadap produktivitas usaha ternak dengan  
nilai tertinggi pada indikator adanya kepercayaan dari rekan 
kerja. Variabel tanggung jawab berpengaruh signifikan terhadap 
produktivitas usaha ternak dengan indikator tertinggi pada 
indikator kepercayaan merupakan kehormatan dan harus dijaga 

Beberapa implikasi manajerial guna meningkatkan 
produktivitas usaha ternak di masa depan diantaranya dengan 
pelatihan penanganan pakan yang baik, pengaturan suhu dan 
kelembaban kandang ternak, dan tata cara menjaga sanitasi 
yang baik dan benar, reward kepada pekerja dan peternak serta 
teguran jika pekerja lalai dan mengakibatkan kerugian. Perlu 
diadakan komunikasi dua arah terbuka dan saling menghargai. 

Kata Kunci : Syirkah inan, Peternakan Ayam, Partial least 
squares (PLS) 
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Bima Aria Pradana. 145100307111006. Effect of 
Professionalism of Workers on the Performance of Chicken 
Livestock Business Using the Inan Syirkah System in CV 
Ababil Batu City. TA. Supervisor : Dr. Sucipto, STP, MP. dan  
Dhita Morita Ikasari, STP, MP. 

SUMMARY 
One of the chicken livestock entrepreneurs in the Malang 

region is CV Ababil using an alternative collaboration, namely 
Syirkah inan. Syirkah (partnership) is used because the 
advantages and disadvantages of each party are divided 
according to portions and full participation so it has the 
responsibility to develop. Professionalism is an important thing 
in a business that consists of expertise, work ethic, and 
responsibility. The purpose of this study was to analyze the 
effect of expertise, work ethic, and responsibility on livestock 
productivity. Performance measurements were carried out using 
the Partial Least Squares (PLS) method with 30 respondents 
and all of them were employees of CV Ababil's partners. 

The results showed that the expertise variable had a 
significant effect on the productivity of livestock business, with 
the highest indicator being a good and complete indicator of 
breeding facilities. The work ethic variable has a significant 
influence on the productivity of livestock businesses with the 
highest value on the indicator of the trust of colleagues. The 
variable of responsibility has a significant effect on the 
productivity of livestock business with the highest indicator on 
the trust indicator is respect and must be maintained 

Some managerial implications to improve the productivity 
of livestock business in the future include training in handling 
good feed, controlling temperature and humidity of cattle pens, 
and procedures for maintaining good and proper sanitation, 
rewards to workers and breeders and reprimands if workers are 
negligent and cause losses. Open two-way communication and 
mutual respect are needed. 

Keywords : Syirkah inan, Poultry farm, Partial least squares 
(PLS) 
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syirkah inan. Syirkah inan digunakan karena keuntungan dan 
kerugian masing-masing pihak dibagi sesuai porsinya serta 
partisipasi penuh sehingga memiliki tanggung jawab untuk 
mengembangkan. Profesionalisme merupakan hal penting 
dalam usaha yang terdiri dari keahlian, etos kerja, dan tanggung 
jawab. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh 
keahlian, etos kerja, dan tanggung jawab terhadap produktivitas 
ternak. Pengukuran kinerja dilakukan menggunakan metode 
Partial least squares (PLS) dengan responden berjumlah 30 
orang dan seluruhnya merupakan pekerja dari mitra CV Ababil. 

Hasil penelitian menunjukkan variabel keahlian 
berpengaruh signifikan terhadap produktivitas usaha ternak 
dengan indikator tertinggi terdapat pada indikator fasilitas 
beternak yang baik dan lengkap. Variabel etos kerja memiliki 
pengaruh signifikan terhadap produktivitas usaha ternak dengan  
nilai tertinggi pada indikator adanya kepercayaan dari rekan 
kerja. Variabel tanggung jawab berpengaruh signifikan terhadap 
produktivitas usaha ternak dengan indikator tertinggi pada 
indikator kepercayaan merupakan kehormatan dan harus dijaga 

Beberapa implikasi manajerial guna meningkatkan 
produktivitas usaha ternak di masa depan diantaranya dengan 
pelatihan penanganan pakan yang baik, pengaturan suhu dan 
kelembaban kandang ternak, dan tata cara menjaga sanitasi 
yang baik dan benar, reward kepada pekerja dan peternak serta 
teguran jika pekerja lalai dan mengakibatkan kerugian. Perlu 
diadakan komunikasi dua arah terbuka dan saling menghargai. 
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BAB I. PENDAHULUAN 
 
 
1.1 Latar Belakang 
 Usaha ternak ayam merupakan salah satu usaha hulu 
yang penting di Indonesia. Berdasarkan data kementerian 
Pertanian, konsumsi daging ayam per kapita pada tahun 2016 
terhadap tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 32,17%. 
Diproyeksikan kebutuhan daging ayam terus meningkat seiring 
dengan bertambahnya penduduk Indonesia dan semakin 
beragamnya produk olahan dari ayam. Keberlangsungan usaha 
hulu ternak ayam merupakan salah satu faktor yang sangat 
penting untuk menjamin ketersediaan daging ayam di pasaran. 
Nilai investasi modal yang tidak sedikit merupakan salah satu 
faktor hambatan usaha ternak ayam oleh masyarakat secara 
umum. Salah satu pengusaha ternak ayam di wilayah Malang 
raya adalah CV Ababil yang lebih tepatnya berada di Jalan 
Diran Kota Batu. CV Ababil memiliki lebih dari 30.000 populasi 
ternak ayam dengan jumlah anak kandang lebih dari 30 orang 
yang tersebar di Kabupaten Malang dan Kabupaten Kediri.  
 Kegiatan teknis beternak mitra dari CV Ababil 
menggunakan tenaga kerja atau biasa disebut anak kandang 
dengan berbagai latar belakang. Sebagian besar anak kandang 
direkrut oleh peternak dari lingkungan mereka. Beberapa anak 
kandang direkrut berdasarkan relasi pertemanan yang tidak 
bertempat tinggal di lingkungan sekitar. Sebagian besar dari 
anak kandang yang baru direkrut dilatih langsung sembari 
bekerja oleh peternak atau rekan kerja mereka yang lebih dulu 
bekerja atau lebih paham. 
 Selama ini dalam bisnisnya CV Ababil menggunakan 
kerjasama berbasis sistem ekonomi syari’ah. Menurut Setiawan 
(2013) pada sistem syari’ah dikenal ada sistem syirkah, dimana 
terdapat dua orang atau lebih yang sepakat untuk mencari 
keuntungan tanpa merugikan pihak manapun. Sistem kerjasama 
syari’ah yang digunakan oleh CV Ababil dalam hal ini adalah 
syirkah inan. Hal ini berbeda dari kerjasama kredit untuk usaha 
di Indonesia yang umumnya dilakukan oleh bank konvensional. 
Hampir setiap bank di Indonesia memiliki akses untuk 
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peminjaman modal mulai bank nasional hingga bank yang 
dimiliki oleh daerah. Model kerjasama usaha yang dilakukan 
oleh bank konvensional ini memiliki beberapa kekurangan 
seperti syarat peminjaman berbelit, tempo pengembalian uang 
harus tetap sesuai jadwal jatuh tempo, serta adanya bunga 
yang terus membengkak walaupun terdapat kendala. Oleh 
karena itu, CV Ababil menggunakan alternatif model kerjasama 
usaha yang tidak memberatkan serta mengerti kondisi usaha 
yang sedang dijalankan. syirkah inan dianggap menguntungkan 
karena keuntungan dan kerugian dibagi sesuai porsi yang 
disepakati dan kedua belah pihak sama-sama menanamkan 
modal pada usaha terkait serta berpartisipasi penuh dalam 
wujud fisik atau pekerjaan sehingga memiliki tanggung jawab 
bersama untuk mengembangkannya. Keuntungan dan kerugian 
tidak lepas dari adanya sikap dan perilaku profesionalisme. 

Profesionalisme dapat tercapai jika ketiga variabel yaitu 
keahlian, etos kerja, dan tanggung jawab ada pada individu 
terkait. Menurut Mulianto dkk (2006), terdapat tiga keahlian 
dasar yang wajib dimiliki dengan baik oleh individu penyusun 
suatu usaha yaitu keahlian, beretos kerja tinggi, dan memiliki 
tanggung jawab. Komponen variabel ini tidak dapat dipisahkan 
atau dikurangi jika ingin mendapatkan individu profesional agar 
terpenuhi usaha yang menguntungkan dan berkelanjutan. 
Profesionalisme kerja individu dalam suatu usaha dapat dijaga 
dengan pengelolaan MSDM yang baik. Menurut Riniwati (2016), 
MSDM adalah proses memahami dan mengelola manusia 
sebagai aset paling berharga dalam suatu organisasi atau 
lingkungan kerja. Baik atau buruk sumber daya manusia akan 
berpengaruh terhadap usaha terkait. Sumber daya manusia 
merupakan komponen penggerak serta penting dalam kegiatan 
usaha. Pemilihan, penempatan serta peningkatan sumber daya 
manusia merupakan hal yang penting. Pengelolaan sumber 
daya manusia salah satunya bertujuan untuk menjaga dan 
meningkatkan profesionalisme dalam bekerja. 

Menurut Febriansyah dkk (2013), keahlian merupakan 
pengetahuan dan kompetensi yang dimiliki untuk melakukan 
suatu pekerjaan. Keahlian haruslah sesuai dengan profesi yang 
dijalani. Setiap profesi  memerlukan keahlian khusus untuk 
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menanganinya dan tidak bisa semuanya dianggap sama. 
Kecakapan ini salah satunya dapat diperoleh melalui pelatihan 
ataupun pengalaman kerja sebelumnya. Semangat dan 
kesungguhan sudah menjadi hal umum sebagai salah satu 
faktor penentu keberlangsungan usaha. Menurut Hadiansyah 
dan Yanwar (2015), etos kerja merupakan bentuk semangat 
seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan. Kesungguhan 
dan keseriusan dalam menjalankan usaha adalah faktor penting 
dalam suatu usaha jika ingin usaha tersebut terus berlanjut dan 
berkembang. Kesungguhan yang tinggi ini salah satunya 
diperoleh oleh individu karena merasa ada tanggung jawab 
yang diemban. Menurut Yasmin dkk (2016), tanggung jawab 
ditunjukkan dengan adanya disiplin serta rasa memiliki tiap 
individu yang terlibat usaha harus memiliki sikap jujur dan 
bertanggung jawab agar dalam menjalankan usaha tidak ragu 
dan saling curiga antar individu yang bekerjasama pada usaha 
terkait. Rasa saling curiga dan merasa ragu dengan mitra kerja 
dapat menjadikan usaha sulit berkembang atau bahkan tidak 
berkelanjutan. Secara garis besar profesionalisme dapat 
tercapai jika individu penyusun suatu usaha memiliki keahlian, 
etos kerja dan tanggung jawab 

Pada penelitian ini, pengukuran kinerja dilakukan 
dengan menganalisis ketiga variabel yaitu keahlian, etos kerja 
dan tanggung jawab yang dihubungkan dengan produktivitas 
ternak. Keahlian, etos kerja, dan tanggung jawab yang kurang 
terkadang menjadi permasalahan yang harus dihadapi berkaitan 
dengan kinerja karyawan. Jika permasalahan yang ada nantinya 
berlarut maka bukan tidak mungkin akan berpengaruh buruk 
terhadap produktivitas ternak, begitupun sebaliknya jika ketiga 
variabel tersebut baik maka bukan tidak mungkin akan 
berpengaruh baik juga terhadap produktivitas ternak ayam. 
Penelitian ini dilakukan pada beberapa mitra dari CV Ababil 
untuk mendapatkan data mengenai pengaruh keahlian, etos 
kerja dan tanggung jawab dari beberapa mitra yang ada dengan 
menggunakan metode Partial least squares (PLS) terhadap 
keberlanjutan usaha yang dijalani. Responden penelitian ini 
merupakan beberapa anak kandang (pekerja) dan pemilik 
kandang dari mitra CV Ababil. Metode PLS digunakan karena 
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memiliki kemampuan untuk memproyeksikan objek 
menggunakan indikator dan variabel prediksi yang ada. Menurut 
Mou et al (2018), Partial least squares (PLS) telah banyak 
digunakan untuk memecahkan masalah seperti analisis 
kuantitatif, analisis data ekonomi dan pelacakan terhadap suatu 
objek.  

 
1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian Tugas Akhir ini adalah: 
1. Bagaimana pengaruh keahlian terhadap produktivitas 

ternak dalam bentuk kerjasama syirkah inan ? 
2. Bagaimana pengaruh etos kerja terhadap produktivitas 

ternak dalam bentuk kerjasama syirkah inan ? 
3. Bagaimana pengaruh tanggung jawab terhadap 

produktivitas ternak dalam bentuk kerjasama syirkah 
inan ? 
 

1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian dari tugas akhir ini adalah: 

1. Menganalisis pengaruh keahlian terhadap produktivitas 
ternak. 

2. Menganalisis pengaruh etos kerja terhadap produktivitas 
ternak. 

3. Menganalisis pengaruh tanggung jawab terhadap 
produktivitas ternak. 

 
1.4 Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 
Memberikan informasi atas hubungan tiga variabel yang ada 

yaitu keahlian, etos kerja, dan tanggung jawab terhadap usaha 
peternakan ayam yang menggunakan sistem kerjasama syirkah 
inan agar dapat terlaksana dengan baik.  

 
1.5 Luaran 
 Luaran penelitian ini adalah mampu memberikan 
gambaran terhadap pengusaha yang ingin melakukan seleksi 
mitra usaha serta mengetahui hubungan antara keahlian, etos 
kerja, dan tanggung jawab dalam menjalankan usahanya 
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melalui sistem kerjasama syirkah inan. Diharapkan pekerja yang 
telah menjadi karyawan juga mampu meningkatan keahlian, 
etos kerja, dan tanggung jawabnya dalam bekerja. 
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
2.1 Ternak Ayam  

Usaha ternak pada dasarnya dilakukan dengan tujuan 
untuk mencari keuntungan semaksimal mungkin. Menurut 
Rahayu dkk (2011), Peternak yang telah memiliki pengalaman 
bertahun-tahun tetap harus waspada terhadap berjalannya 
usaha peternakan ayamnya karena jika lengah pada faktor 
teknis budidaya maupun hal lainnya dapat menyebabkan 
kerugian, bahkan jika lebih buruk dapat menyebabkan 
kebangkrutan. Keberhasilan usaha ternak akan semakin mudah 
dicapai apabila faktor-faktor pendukung terpenuhi dengan baik. 
Beberapa faktor pendukung yaitu tersedianya pakan dan 
semakin berkembangya industri pembibitan yang memproduksi 
DOC (Day Old Chicken). Namun, faktor pendukung yaitu pakan 
merupakan biaya terbesar dalam usaha ternak ayam sehingga 
peternak perlu memperhatikan hal ini secara khusus. Menurut 
Sibbald (1987) dalam Mega dkk (2016), menyatakan bahwa 
biaya produksi ternak unggas untuk komersil sekitar 60 hingga 
75 persennya merupakan biaya pakan.  

Beternak ayam membutuhkan kandang yang baik 
sehingga membuat ayam menjadi nyaman dan akan 
meningkatkan produktivitas yang pada akhirnya berimbas pada 
pendapatan semakin meningkat. Menurut Fadilah (2013), 
sebelum membuat kandang terdapat beberapa pertimbangan 
yang harus disiapkan secara matang yang mencakup skala 
usaha, modal, lokasi, arah angin, posisi sinar matahari serta 
lingkungan yang mendukung baik masyarakat maupun 
keamanannya. Menurut Santoso dan Sudaryani (2015), 
kandang dapat dibagi menjadi dua yaitu kandang tertutup 
(closed house) dan kandang terbuka (open house). Sesuai 
namanya, kandang tertutup merupakan kandang yang semua 
sisi dindingnya tertutup. Sedangkan kandang terbuka 
merupakan kandang yang semua sisi dindingnya terbuka dan 
udara dapat keluar masuk dengan bebas. Kandang tertutup 
memerlukan biaya yang lebih dibandingkan dengan kandang 
terbuka. Contoh gambar kandang tertutup dari dalam pada 
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Gambar 1.1 Kandang Tertutup 
dari Dalam 

Gambar 1.2 Kandang Tertutup 
dari Luar 

Gambar 1.3 Kandang Panggung 

Terbuka 

Sumber : Buku Panduan Lengkap Ayam Broiler, 2014 

Gambar 1 dan luar pada Gambar 2. Sedangkan kandang 
terbuka menggunakan kawat atau potongan bambu sebagai 
pengaman. Kandang terbuka merupakan kandang yang paling 
banyak digunakan peternak ayam di Indonesia. Contoh gambar 
kandang terbuka pada Gambar 3 dan kandang baterai pada 
Gambar 4.  

 

... 
 

 
2.2 Pemeliharaan Ayam 
 Menurut Krista dan Harianto (2013), sebaiknya 
pemeliharaan dilakukan pada musim kemarau atau pada awal 
musim kemarau karena faktor cuaca juga mendukung. Jika 

Gambar 1.4 Kandang Baterai 

Terbuka 

Sumber : Bukalapak.com 

Sumber: Buku Beternak Ayam 
Broiler  
Tanpa Bau, Tanpa Vaksin, 2014 
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dilakukan pada musim hujan, pemeliharaan DOC (Day Old 
Chicken) memerlukan perlakuan lebih untuk mengantisipasi 
ternak ayam yang terserang penyakit atau bahkan mati. Musim 
yang paling tidak direkomendasikan adalah saat pergantian 
musim (pancaroba). Selain musim, peternak juga disarankan 
memperhatikan mutu DOC yang baik. Menurut SNI (2005), 
persyaratan mutu DOC per ekor minimal 37 gram dengan 
kondisi fisik sehat, kaki normal dapat berdiri tegak, paruh 
normal, tampak segar dan aktif, tidak kelainan bentuk atau cacat 
fisik, kondisi bulu kering, dan jaminan kematian DOC maksimal 
2%.  

Peternak wajib memperhatikan penggunaan vaksin serta 
pakan untuk ayam. Mutu pakan konsentrat ayam pedaging perlu 
diperhatikan untuk mencapai hasil yang optimum. Mutu pakan 
konsentrat ayam menurut SNI (2009), persyaratan kadar air 
pada pakan maksimal 14%, protein minimal 36%, dan abu 
maksimal 15%. Menurut fadilah (2013), tipe vaksin ada tiga 
yaitu vaksin virus hidup, vaksin yang dilemahkan, dan vaksin 
yang dimatikan. Vaksin virus hidup berfungsi untuk 
meningkatkan kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. vaksin 
yang dilemahkan dibuat dengan cara melemahkan organisme 
aktif sehingga ayam lebih kebal terhadap penyakit tersebut. 
Vaksin dimatikan merupakan vaksin dimana organisme tidak 
dapat menularkan penyakit karena telah dimatikan, namun 
mampu meningkatkan kekebalan tubuh ayam. 
 
2.3 Syirkah Inan  
 Menurut Zuhaili dalam Hanafiah (2014), syirkah inan 
adalah kerjasama dua orang atau lebih dalam hal permodalan 
untuk melakukan suatu usaha yang nantinya baik keuntungan 
maupun kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan. 
Menurut Shomad (2012), syirkah inan merupakan kerjasama 
antara dua orang atau lebih yang sama sama menjalankan 
usaha tersebut dengan keuntungan sesuai dengan perjanjian 
diantara individu terkait saat diadakannya akad. Umumnya, 
pembagian presentase didasarkan pada kontribusi modal yang 
diberikan oleh masing-masing individu yang bersyirkah. 
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 Menurut Susanto (2016), Syirkah inan mensyaratkan 
modal harus berupa uang, jika tidak maka wajib dihitung terlebih 
dahulu nilainya. Syirkah inan tidak memiliki ketentuan jumlah 
modal dari pihak yang bersepakat namun modal kedua pihak 
harus dinilai dengan standar yang sama serta harus ada 
kejelasan mengenai presentase modal antar pihak yang 
nantinya menjadi acuan saat akad berlangsung. Menurut Arifin 
(2012), bagi hasil dalam syirkah inan tidak dapat ditentukan 
dengan jumlah pasti, namun menggunakan perbandingan 
persentase yang telah disepakati dan persentase ini harus 
secara tegas serta jelas tertuang dalam akad/kontrak antar 
pihak yang bersyirkah. Dalam syirkah inan, penentuan jumlah 
yang ditetapkan tidak diperbolehkan karena laba yang nantinya 
didapat saat menjalankan bisnis bisa saja kurang dari ketentuan 
yang ditetapkan dan disepakati. Seluruh modal yang digunakan 
dalam bersyirkah harus milik individu terkait yang melakukan 
syirkah dan tidak boleh menggunakan modal yang bukan 
miliknya. Selain modal yang harus sama-sama berkontribusi, 
dalam syirkah inan mewajibkan setiap pihak ikut andil dalam 
usaha yang dijalankan yang tentunya sesuai dengan porsinya 
dan tidak dapat diwakilkan. 
 
2.4 Manajemen Sumber Daya Manusia  
 Menurut Larasati (2018), Manajemen sumber daya 
manusia merupakan inti dan berperan sangat penting dalam 
organisasi. Segala aktifitas kegiatan usaha memerlukan adanya 
sumber daya manusia baik dalam skala besar maupun kecil. 
Baik atau buruknya sumber daya manusia akan berdampak 
langsung terhadap kegiatan usaha. Menurut Sagala (2016), 
penyiapan dan penempatan sumber daya manusia yang cakap 
merupakan kebijakan yang penting dalam manajemen sumber 
daya manusia. Kondisi setiap bagian dalam kegiatan usaha 
memerlukan kecakapan sumber daya yang berbeda. 
Manajemen sumber daya manusia diantaranya dimaksudkan 
untuk menyiapkan dan menempatkan sumber daya manusia 
yang cakap sesuai pada bidang kerja yang diberikan.  

Sumber daya manusia memerlukan pengelolaan sebagai 
upaya untuk menjaga dan meningkatkan profesionalisme. 
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Menurut Safrudin (2018), profesionalisme adalah pandangan 
dan sikap mental yang diimplementasikan dalam bentuk 
komitmen terhadap kegiatan bekerja sesuai dengan aturan dan 
peningkatan kualitas kerja. Profesionalisme merupakan hal 
penting dan perlu dijaga serta ditingkatkan oleh suatu organisasi 
atau usaha. Kegiatan yang dijalankan tanpa melibatkan 
profesionalisme yang baik dapat berakibat buruk terhadap 
keberlangsungan kegiatan usaha. 
 
2.5 Keahlian 
 Menurut Siahaan dan Hidayat (2017), keahlian 
merupakan kemampuan seseorang pada bidangnya. 
Pengusaha yang tidak menguasai dan tidak memiliki keahlian 
tidak akan mampu memberikan hasil yang optimal dari usaha 
yang dijalankan. Penguasaan keahlian merupakan hal sangat 
penting bagi pengusaha dalam menjalankan dan 
mengembangkan bisnisnya.  
 Semangat dalam menjalankan usaha merupakan salah 
satu faktor penting berhasilnya suatu usaha. Namun, ilmu dan 
keahlian juga diperlukan agar usaha yang dijalankan 
berkelanjutan dan berprofit. Menurut Prayoga (2018), dalam 
menjalankan usaha diperlukan ilmu. Semangat yang tinggi 
tanpa ilmu dan keahlian hanya akan membuat usaha menjadi 
gagal dan tentunya menimbulkan kerugian baik tenaga maupun 
finansial. Menurut Buckingham dan Coffman (2009), keahlian 
dapat diajarkan oleh individu pada bidangnya. Pelatihan 
merupakan faktor penting dalam munculnya keahlian baru pada 
suatu bidang. Menjaga keahlian pada bidang terkait juga perlu 
adanya pelatihan demi menjaga agar keahlian yang dimiliki tidak 
menurun dan menimbulkan efek negatif bagi perusahaan. 
 
2.6 Etos Kerja 
 Menurut Suryani (2014), etos kerja berarti semangat 
yang tinggi dalam melakukan pekerjaan. Semangat atau etos 
kerja dapat tumbuh atas kesadaran bahwa usaha adalah 
sebuah tanggung jawab dan dapat memberikan manfaat bagi 
lingkungan. Usaha yang ingin berkembang dan berprofit perlu 
adanya etos kerja dari setiap individu komponen penyusun 
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karena pada akhirnya akan berpengaruh pada kualitas maupun 
kuantitas yang terus meningkat. Menurut Ghozali dan Kamri 
(2015), etos kerja tinggi harus dimiliki individu penyusun suatu 
usaha. Sehingga, tanpa adanya etos kerja yang baik usaha 
terkait akan sulit untuk terus berprofit dan berkelanjutan. 
 Menurut Sinamo (2005), etos kerja merupakan perilaku 
positif yang didasari oleh keyakinan serta komitmen yang 
penuh. Sikap mental pantang menyerah dan memiliki etos kerja 
yang tinggi merupakan modal berharga dalam menjalankan 
usaha. Menurut Norvadewi (2014), etos kerja yang baik dapat 
diraih dengan menjadikan motivasi ibadah sebagai pendorong 
utama dalam bekerja. Etos kerja juga dapat terjadi karena 
adanya penghargaan ataupun untuk menghindari hukuman. 
 
2.7 Tanggung Jawab 
 Menurut Anwar (2014), tanggung jawab dapat berarti 
perwujudan atas kesadaran terhadap kewajibannya. Tanggung 
jawab merupakan faktor penting dan orang yang tidak 
menjalankan tanggung jawabnya dengan optimal saat 
menjalankan usaha maka hasil yang didapatkan juga tidak akan 
optimal atau bahkan akan mengalami kegagalan. 

Menurut Husni dan Agung (2016), tanggung jawab 
meliputi tiga dimensi. Pertama berkaitan hubungan dengan 
Allah, tanggung jawab diartikan sebagai kewjiban yang harus 
dilakukan manusia dengan sebaik-baiknya. Kedua, dimensi 
antar manusia. Dalam hal ini dilihat sebagai karakter yang baik 
dan terselesainya tugas yang harus dilaksanakan. Ketiga 
terhadap diri sendiri. Tanggung jawab dilihat sebagai sesuatu 
yang harus dikerjakan untuk nantinya akan memberikan 
kebaikan terhadap diri sendiri. Hal ini sesuai dengan pendapat 
Zuchdi (2013), yang menyatakan bahwa tanggung jawab 
merupakan perilaku individu dalam melaksanakan kewajiban 
yang harus dilakukan baik terhadap Tuhan, lingkungan dan 
dirinya sendiri. 
 
2.8 Produktivitas Usaha 

Menurut Pambuko dkk (2019), Produktivitas merupakan 
hal penting dan bermanfaat dalam membuat kebijakan. 
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Kegiatan usaha memerlukan kebijakan yang telah dirancang 
dan disusun secara matang karena akan berdampak kepada 
usaha terkait. Kebijakan yang baik didasarkan pada data kondisi 
usaha terkait. Salah satu komponen penting yang dapat 
dipertimbangkan adalah data historis produktivitas.  

Menurut Zuhal (2010), produktivitas menjadi penting 
karena berpengaruh terhadap daya saing perusahaan. Dunia 
usaha sangat cepat berubah sesuai dengan tuntutan konsumen. 
Konsumen menginginkan adanya kemudahan, kecepatan, 
kualitas, dan harga yang bersaing. Hal ini dapat terpenuhi jika 
produktivitas perusahaan telah sesuai dengan kebijakan 
perusahaan dalam mengantisipasi pasar. Perusahaan yang siap 
dan telah mengantisipasi keinginan konsumen merupakan 
perusahaan yang memiliki daya saing cukup baik. Menurut 
darmadi (2012), produktivitas didasarkan pada pendekatan 
multidisiplin dalam implementasi penggunaan sumber daya 
yang efektif dan efisien dengan tetap menjaga kualitas. 
Peningkatan produktivitas tidak boleh menyampingkan kualitas 
yang dimiliki, dan hal ini tersusun dari berbagai faktor penting 
didalam perusahaan. 
 
2.9 Metode Partial Least Square  
 Menurut Mou et al (2018), Partial least squares (PLS) 
telah banyak digunakan untuk memecahkan masalah seperti 
analisis kuantitatif, analisis data ekonomi dan pelacakan 
terhadap suatu objek. PLS menemukan model regresi linier 
dengan cara memproyeksikan variabel prediksi dan respons. 
Kelemahan utama dari metode PLS adalah bahwa koefisien 
regresi akan dipengaruhi oleh hal hal yang ada di luar yaitu 
komponen penyusunnya.  
 Menurut Solimun dan Fernandes (2016), Partial Least 
Square merupakan metode yang dibentuk dari persamaan 
regresi liniear dengan membentuk variabel prediktor baru. 
Variabel prediktor baru biasanya disebut faktor atau komponen. 
Komponen baru yang terbentuk merupakan komponen yang 
saling bebas atau tidak dapat hubungan antar sesamanya. 
Menurut Hendriyadi dan suryani (2015), dalam mengolah PLS 
diperlukan sebuah aplikasi yang biasanya disebut SMART PLS. 
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2.10 Penelitian Terdahulu 
Islami dan Ferdinand (2012), dalam penelitiannya yang 

menganalisis pengaruh hard skill dan soft skill terhadap kinerja 
tenaga penjualan PT Bumiputera di Semarang menyatakan 
bahwa keahlian/skill memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
kinerja tenaga penjualan. Semakin tinggi keahlian yang dimiliki 
oleh tenaga penjualan maka semakin tinggi pula kinerjanya. 
Responden yang digunakan dalam penelitian berjumlah 75 
orang. Penelitian ini menjelaskan bahwa hard skill memiliki 
pengaruh sebesar 0,33 sedangkan soft skill sebesar 0,14. 
Peneliti menyatakan bahwa masih terdapat hal yang perlu 
diperbaiki yaitu mengenai kemampuan bernegosiasi dengan 
nasabah. Pelatihan perlu dilakukan oleh perusahaan untuk 
memperbaiki keahlian yang masih kurang. 

Wahid (2016) melakukan penelitian dengan salah satu 
tujuannya untuk mengetahui pengaruh etos kerja terhadap 
kinerja Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan dan Perkebunan 
Kabupaten Morowali. Hasil dari penelitian ini menyatakan 
bahwa etos kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kinerja pegawai. Responden yang digunakan pada penelitian ini 
berjumlah 35 orang dan seluruhnya merupakan pegawai pada 
lingkungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten 
Morowali. Peneliti menyatakan PNS pada Dinas Kehutanan dan 
Perkebunan Kabupaten Morowali mengakui bahwa etos kerja 
salah satunya diwujudkan melalui bekerja dengan tekun yang 
pada akhirnya akan mendorong pegawai untuk dapat 
meningkatkan kinerjanya. 

Lokbere dkk (2017), dalam penelitiannya menyatakan 
bahwa tanggung jawab kerja berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja karyawan pada PT Bank Papua Jayapura. Peneliti juga 
berpendapat bahwa setiap pekerjaan membutuhkan tanggung 
jawab, kontribusi serta kepedulian. Setiap orang yang telah 
memiliki rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan maka secara 
otomatis orang tersebut akan berdedikasi penuh terhadap 
pekerjaan yang dilakukannya. Responden pada penelitian ini 
berjumlah 65 orang. Penelitian ini mengungkapkan bahwa 
tanggung jawab berpengaruh terhadap kinerja karyawan yang 
dibuktikan dengan nilai p-value = 0,000 < 0,05. 
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BAB III. METODE PENELITIAN 
 
 
3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 
 Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2019 
hingga Agustus 2019 bertempat di peternakan CV. Ababil yang 
berada di Kota Batu. Pengolahan data penelitian dilakukan di 
Laboratorium Manajemen Agroindustri, Jurusan Teknologi 
Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas 
Brawijaya Malang. 
 
3.2 Pelaksanaan 
 Pelaksanaan penelitian pengukuran kinerja pengusaha 
peternak ayam dengan sistem syirkah inan yang bertempat di 
CV Ababil menggunakan metode Partial Least Square (PLS) 
terdapat pada Gambar 3.1 

 

3.2.1 Survei Pendahuluan 

 Survei pendahuluan penelitian ini dilaksanakan pada mitra 
CV Ababil. Kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah 
mempelajari sistem kerjasama yang telah terjalin antara CV 
Ababil dengan mitra. Survei pendahuluan juga mempelajari ciri-
ciri dari populasi yang nantinya digunakan sebagai objek 
penelitian yaitu mitra dari CV Ababil.  
 

3.2.2 Studi Literatur 

 Studi literatur dilakukan untuk memperjelas keadaan objek 
yang akan diteliti dalam hal ini adalah mitra dari CV Ababil 
melalui pengukuran kinerja peternak ayam pada sistem syirkah 
inan. Studi pendahuluan dilakukan melalui studi literatur yang 
berhubungan dengan pokok penelitian. Studi literatur juga 
dilakukan guna memperoleh landasan teori dari buku maupun 
jurnal yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta 
mendapatkan data pendukung guna keperluan penelitian. 
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Gambar 3.1 Diagram Alir Pelaksanaan Penelitian 

 
3.2.3 Identifikasi dan Perumusan Masalah 
 Identifikasi masalah merupakan salah satu tahapan 
penelitian yang penting karena digunakan sebagai dasar 
perumusan masalah sesuai dengan topik penelitian. Melalui 
identifikasi masalah ini pula batas-batas penelitian dapat 
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ditegaskan agar tidak melebar dari tujuan penelitian yang ada. 
Perumusan masalah pada penelitian ini digunakan untuk 
merumuskan permasalahan berkaitan dengan keahlian, etos 
kerja dan tanggung jawab terhadap kinerja pada sistem syirkah 
inan. 
 
3.2.4 Identifikasi Variabel 

Identifikasi variabel dilakukan guna mengetahui variabel-
variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Terdapat dua 
variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel laten 
dan variabel terukur. Menurut Liana (2009), Variabel laten 
merupakan variabel yang terbentuk dari indikator-indikator yang 
diamati dalam dunia nyata, sedangkan variabel terukur 
merupakan variabel yang cara mendapatkan datanya melalui 
survei atau meneliti langsung di lapangan. Variabel dan 
indikator yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada 
Tabel 3.1. 
 
3.2.5 Penentuan Populasi dan Sampel 
 Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan 
teknik prposive sampling. Menurut Sugiyono (2013), Purposive 
sampling merupakan teknik penentuan responden berdasarkan 
kriteria-kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti. 
Kriteria-kriteria yang dimaksud disesuaikan dengan tujuan 
penelitian yang ada. Penelitian ini menggunakan jumlah sampel 
sebanyak 30 responden dengan pertimbangan penggunaan 
jumlah minimal responden PLS yang dapat digunakan serta 
untuk meminimalisir luas cakupan wilayah pengambilan data. 
Menurut Ghozali (2008), PLS merupakan metode yang dapat 
menggunakan sampel relatif kecil yaitu 30-100 data dan 
merupakan teknik analisis data yang tidak didasarkan pada 
asumsi skala pengukuran.  
 
3.2.6 Penyusunan Kuesioner 
 Data yang diambil pada mitra CV Ababil diperoleh secara 
langsung dengan menggunakan kuesioner. Terdapat skala likert 
pada kuesioner tersebut untuk nantinya dapat diisi oleh 
responden secara langsung. Skala likert digunakan untuk 
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mengukur variabel yang ada pada penelitian ini. Skala likert 
pada penelitian ini terbagi menjadi 5 seperti pada Tabel 3.2 
 
Tabel 3.1 Variabel dan Indikator yang digunakan dalam 
penelitian 
Variabel Indikator Item 

Keahlian (X1) 
 
Keahlian atau 

kecakapan 
yang dimiliki 
oleh individu. 

 
 

1. Pengalaman 
Beternak 

a. Lama beternak (X11) 
b. Umur peternak (X12) 

2. Teknis 
Beternak 

a. Memahami usia panen 
(X13) 

b. Memahamii penggunaan 
vaksin (X14) 

c. Memahami waktu rutin 
untuk menjaga kebersihan 
sanitasi (X15) 

d. Memahamii penggunaan 
pakan ternak (X16) 

e. Fasilitas beternak (X17) 

Etos Kerja (X2) 
Semangat 

tinggi 
melakukan 

suatu 
pekerjaan. 

1. Kerja Tim a. Kepercayaan dari rekan  
kerja (X21) 

b. Kepercayaan dari atasan 
 (X22) 

Tanggung 
Jawab (X3) 

 
Dapat 

dipercaya dan 
bertanggung 

jawab 
terhadap tugas 
dan kewajiban  

1. Berkomitmen a. Memahami kepercayaan 
dan kesepakatan harus 
dilakukan dengan tuntas 
(X31) 

2. Kehormatan a. Kepercayaan merupakan 
suatu kehormatan (X32) 

b. Kesepakatan kerja 
merupakan suatu 
kehormatan (X33) 

Produktivitas 
Ternak (Y1) 

 
Bukti 

keberhasilan 
mengelola 

usaha  

 a. Kematian ternak (Y11) 
b. Bobot rata-rata ternak 

(Y12) 
c. Waktu panen ternak (Y13) 
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Tabel 3.2 Skala likert 

Pernyataan Skor 

Sangat Setuju (SS) 5 
Setuju (S) 4 

Netral (N) / Biasa 3 
Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

(Sumber: Rijanta dkk, 2018) 

 
3.2.7 Pengujian Instrumen 

 Pada Kuesioner dilakukan terdapat 2 uji instrumen yang 
dilakukan. Pengujian instrumen berupa uji validitas dan uji 
reliabilitas. Uji instrumen penelitian pada penelitian ini dapat 
dilihat seperti berikut : 
1. Uji validitas  
 Uji validitas pada penelitian ini untuk mengetahui apakah 
kuesioner yang disusun telah valid serta untuk menjamin 
nantinya hasil penelitian dapat diterima oleh masyarakat secara 
umum melalui kriteria tertentu. Menurut Triana dan Widyarto 
(2013), uji validitas merupakan ukuran yang menunjukkan 
sejauh mana instrumen pengukur mampu mengukur apa yang 
akan diukur. Menurut Oktavia (2015), Keputusan uji validitas 
dapat dikatakan valid jika r hitung ≥ r tabel. Menurut Abdullah 
(2015), cara mengukur uji validitas adalah dengan mencari 
korelasi setiap pertanyaan dengan skor totalnya menggunakan 
rumus sebagai berikut : 
 

  
 (   ) (  )(  )

√[(     ) (  ) ][(    ) (  ) ]
 (1) 

 
r = Koefisien korelasi Pearson y = total skor 
x = Skor tiap pertanyaan/item n = jumlah responden 
 
2. Uji Reliabilitas 
 Menurut Abdillah dan Hartono (2015), uji reliabilitas 
digunakan untuk mengetahui tingkat konsistensi instrumen 
penelitian dalam mengukur konsep atau konstruk. Menurut 
Oktavia (2015), keputusan uji reliabilitas dapat dikatakan reliabel 
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jika nilai cronbachs alpha ≥ 0,6. Menurut Rangkuti (2008), 
terdapat beberapa teknik yang biasa digunakan pada uji 
reliabilitas diantaranya adalah rumus koefisien alpha yaitu 
sebagai berikut : 
 

  [
 

   
] [  

   
 

  
 ] (2) 

 
a = adalah nilai reliabilitas alat ukur  
k = banyaknya butir pertanyaan 

   
  = jumlah varians butir 

  
    = varians total 

 
3.2.8 Pengambilan Data 
1. Data Primer 
 Merupakan data yang didapatkan langsung dari sumber 
pertama atau responden. Data pada penelitian ini berkaitan tiga 
hal yaitu keahlian, etos kerja, dan tanggung jawab. Beberapa 
teknik yang digunakan untuk memperoleh data terkait yaitu : 
a. Kuesioner 
 Alat yang digunakan untuk pengambilan data dalam 
penelitian ini diantaranya adalah kuesioner. Kuesioner 
merupakan daftar pertanyaan yang nantinya akan diberikan dan 
diisi oleh responden. Responden penelitian ini adalah anak 
kandang dari beberapa peternak. 
b. Observasi 
 Pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian 
guna memperoleh informasi dari lokasi penelitian. Informasi 
yang didapat digunakan sebagai informasi tambahan kuesioner. 
Informasi yang ditambahkan disesuaikan dengan penelitian dan 
tidak keluar dari batasan penelitian. 
c. Wawancara 
 Metode pengumpulan informasi data penelitian melalui 
tanya jawab secara langsung dengan beberapa pihak terkait. 
Jawaban dari wawancara digunakan sebagai informasi 
tambahan kuesioner. Pertanyaan yang diajukan disesuaikan 
dengan kondisi saat wawancara dan tidak keluar dari tujuan 
penelitian. 
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d. Dokumentasi 
 Metode ini dilakukan guna mencari data primer dengan 
cara mengumpulkan, menyalin dan membaca dokumen yang 
berkaitan dengan penelitian baik dokumen tertulis, elektronik 
ataupun gambar. 
 
2. Data Sekunder 
 Merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung 
memerlukan media perantara untuk mendapatkan informasi 
terkait seperti dokumen data perusahaan atau literatur baik buku 
maupun jurnal. Menurut Istijanto (2010), data sekunder 
merupakan pemanfaatan data yang sudah ada untuk digunakan 
sebagai data penelitian baik dengan mencatat, mengakses 
maupun dengan memintanya kepada pihak lain. 
 
3.2.9 Pengolahan Data 
 Partial Least Square (PLS) merupakan metode alternatif 
dari Structural Equating Modeling (SEM) yang digunakan untuk 
memecahkan permasalahan hubungan antara variabel yang 
kompleks namun ukuran sampel datanya kecil. Terdapat 
beberapa langkah yang akan dilakukan untuk pengujian 
menggunakan bantuan dari software SmartPLS. Langkah 
tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.2 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Gambar 3.2 Langkah-Langkah Pengujian PLS 

Mengkonstruksikan Diagram Jalur  

Mengkonversikan Diagram Jalur Kedalam Persamaan 

Pendugaan Parameter 

Evaluasi kriteria Goodness of fit 

Pengujian Hipotesis  
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1. Mengkonstruksikan Diagram Jalur 

 Hasil rancangan dari model struktural dan model 
pengukuran kemudian dibuat menjadi diagram jalur. Diagram 
jalur merupakan gabungan keseluruhan dari model struktural 
dan model pengukuran baik variabelnya dan indikatornya. 
Konstruksi diagram jalur penelitian ini dapat dilihat pada 
Gambar 3.3 
 

 
 

Gambar 3.3 Diagram Jalur Penelitian 

 

2. Mengkonversikan Diagram Jalur Kedalam Persamaan 
a. Persamaan model struktural (Inner Model) digunakan untuk 
melihat hubungan antar variabel laten yang diteliti. Persamaan 
model struktural pada penelitian ini sebagai berikut : 

ŋ1 = γ1ξ1 + γ2ξ2 + γ3ξ3 + ζ1 (3) 
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Keterangan : 
ŋ = Eta, variabel laten endogen 
γ = Gamma, koefisien pengaruh variabel eksogen terhadap
 endogen 
ξ = Ksi, variabel laten eksogen 
ζ = Zeta, galat model (error) 
 
b. Persamaan model pengukuran (outer model) digunakan 
untuk melihat seberapa kuat indikator dapat menjadi dasar 
penyusunan variabel laten. Persamaan model pengukuran 
formatif pada penelitian ini sebagai berikut: 
X1 = π11X11 + π12X12 + π13X13 + π14X14 + π15X15 + π16X16 + π17X17

 + ζ1   (4) 
X2 = π21X21 + π22X22 + ζ2 n (5) 
X3 = π31X31 + π32X32 + π33X33 + ζ3 (6) 

Persamaan model pengukuran reflektif pada penelitian 
ini sebagai berikut: 

Y11 = λ11ŋ + ɛ11 (7) 
Y12 = λ12ŋ + ɛ12 (8) 
Y13 = λ13ŋ + ɛ13 (9) 

Keterangan: 
X  = Variabel laten eksogen 
Y = Variabel laten endogen 
π11 ... π31 = Pi, loading factor variabel laten eksogen 
λ11 ... λ13 = Lamda, loading factor variabel laten endogen 
ζ  = Zeta, galat pengukuran variabel laten eksogen 
ɛ  = Epsilon, galat pengukuran variabel laten endogen 
 
3. Pendugaan Parameter 
 Pendugaan parameter adalah pendugaan mengenai 
parameter populasi yang didasarkan informasi dari sampel atau 
karakteristik dari sampel. Pendugaan parameter dari sampel 
juga memperhatikan tingkat hubungan antara variabel laten 
dengan indikatornya. Menurut Setiawan dkk (2017), pendugaan 
merupakan suatu pernyataan mengenai parameter populasi 
yang diketahui berdasarkan informasi dari sampel random yang 
diambil dari populasi bersangkutan.  
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4. Evaluasi Kriteria Goodness of fit 
 Kriteria Goodness of fit yang ada pada Partial Least 
Square PLS terdapat dua macam model yaitu outer model dan 
inner model. Evaluasi pada outer model indikator reflektif 
dilakukan dengan beberapa uji sebagai berikut: 
a. Convergent Validity 
 Nilai convergent validity digunakan untuk melihat apakah 
indikator-indikator yang berada di dalam model telah sesuai. 
Jika nilainya >0,5 maka dapat dilanjutkan. Jika nilai convergent 
validity <0,5 maka dihilangkan indikator tersebut dan di iterasi 
kembali hingga memperoleh nilai >0,5. 
b. Discriminant Validity 

Discriminant validity dapat dihitung berdasarkan nilai square 
root of average variance extracted (AVE). Nilai AVE dikatakan 
memuaskan atau baik jika memiliki nilai >0,5.  
c. Composite Reliability 

Konsistensi dari masing-masing indikator dalam mengukur 
konstruknya dapat diketahui dari nilai composite reliability yang 
ada. Nilai hasil composite reliability juga menunjukkan sejauh 
mana suatu alat pengukur dapat diandalkan. Nilai composite 
reliability dapat dikatakan memuaskan jika memiliki nilai >0.7. 
Pengujian selanjutnya masuk di tahap bootstrapping. Evaluasi 
pada outer model indikator formatif dilakukan dengan dua uji 
yakni uji signifikansi nilai weight dan uji multikolinearitas.  
 Evaluasi model struktural (Inner model) bertujuan untuk 
melihat pengaruh variabel laten eksogen terhadap variabel laten 
endogen. Evaluasi menggunakan nilai R-square tiap variabel 
untuk menilai model PLS yang digunakan. Q-square digunakan 
untuk mengukur seberapa baik nilai observasi model dan untuk 
mengetahui ada tidaknya relevansi prediktif. Rumus yang 
digunakan Q-square adalah sebagai berikut: 
 

Q2= 1- (1-R1
2) (1-R1

2)... (1-R1
2) (10) 

  
 Q2 memiliki rentang nilai 0 < Q2 < 1. Q2 dengan nilai 0 (nol) 

 berarti memiliki relevansi prediktif. Q2 dengan nilai < 0 (nol) 
berarti tidak memiliki relevansi prediktif. Q2 dengan nilai semakin 
mendekati 1 maka semakin baik. 
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5. Pengujian Hipotesis 
 Uji hipotesis merupakan suatu prosedur atau metode yang 
digunakan sehingga dapat menghasilkan suatu keputusan untuk 
menolak atau menerima hipotesis yang sedang diuji (Purwoto, 
2007). Menurut Arifin (2017), uji hipotesis bertujuan menetapkan 
dasar penentuan keputusan apakah menolak atau menerima 
kebenaran pernyataan atau asumsi yang telah dibuat. 
Pernyataan terdiri dari dua hipotesis yaitu hipotesis nol H0 dan 
hipotesis alternatif H1. Perumusan hipotesis pada penelitian ini 
sebagai berikut: 
a. Hipotesis pertama pengaruh antara variabel keahlian 

dengan variabel produktivitas ternak. 
H0 : Variabel keahlian (X1) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel produktivitas ternak 
H1 : Variabel keahlian (X1) berpengaruh signifikan terhadap 
  variabel produktivitas ternak 
b. Hipotesis kedua pengaruh antara variabel etos kerja 

dengan variabel produktivitas ternak. 
H0 : Variabel etos kerja (X2) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel produktivitas ternak 
H1 : Variabel etos kerja (X2) berpengaruh signifikan terhadap 
  variabel produktivitas ternak 
c. Hipotesis ketiga pengaruh antara variabel tanggung jawab 
dengan variabel produktivitas ternak. 
H0 : Variabel tanggung jawab (X3) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel produktivitas ternak 
H1 : Variabel tanggung jawab (X3) berpengaruh signifikan 
  terhadap variabel produktivitas ternak 
 Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan 
antara t-statistik dengan t-tabel. Jika variabel pada penelitian ini 

diperoleh nilai t-statistik  2,055 (degree of freedom= n-k= 26 
dengan α 0,05) maka terdapat pengaruh yang signifikan. 
Pengaruh yang signifikan pada pengujian hipotesis 
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh variabel laten eksogen 
terhadap variabel laten endogen. 
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3.2.10 Interpretasi Hasil 
 Data yang telah diperoleh dari analisis menggunakan 
Partial Least Square kemudian diinterpretasikan dan dibahas 
didalam pembahasan. Data didalam pembahasan tersebut 
nantinya akan menunjukkan hasil kinerja peternak ayam dengan 
menggunakan sistem syirkah inan. 
 
3.2.11 Kesimpulan dan Saran 

 Kesimpulan didapatkan dari hasil penelitian yang 
dihubungkan dengan tujuan penelitian dan ditunjang oleh teori 
dan literatur agar nantinya dapat dijadikan bahan informasi 
untuk pengusaha terkait. Saran yang diberikan kepada 
pengusaha didasarkan pada hasil dari penelitian. 
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BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 
4.1 Gambaran Umum Perusahaan 
 CV Ababil merupakan sebuah perusahaan peternakan 
ayam yang berfokus pada penggemukan ayam. CV Ababil 
memulai kegiatan pada 2002 dan bernama Ababil pada tahun 
2012. Mitra peternak ayam yang bergabung dengan CV Ababil 
sejumlah 30 mitra dengan jumlah populasi ternak ayam lebih 
dari  30.000 ekor. Mitra dari CV Ababil memiliki kandang yang 
tersebar di Kabupaten Malang hingga Kabupaten Kediri. 
 Kantor pusat CV Ababil berada di Jalan Diran Kota Batu 
Jawa Timur. Seluruh kegiatan administrasi mitra dikoordinasikan 
dengan kantor pusat CV Ababil. Pakan yang didistribusikan 
kepada mitra dibuat sendiri oleh CV Ababil. Dokter hewan 
diperlukan ketika ada penyakit atau kejadian serius yang dialami 
ternak ayam dan biasanya merupakan salah satu jasa dari 
suplier obat kepada CV Ababil sebagai penggunanya. 
Selebihnya, pengawasan kesehatan serta pengawasan rutin 
dilakukan oleh pegawai lapang serta mitra dari CV Ababil. 
 
4.2 Karakteristik Responden 
 Penyebaran kuesioner secara offline, dengan 
mendatangi langsung kandang tempat karyawan bekerja 
maupun datang ke rumah yang bersangkutan. Selain 
menggunakan kuesioner juga melakukan wawancara secara 
langsung guna mendapat data tambahan yang diperlukan. 
Responden penelitian ini adalah karyawan atau biasa disebut 
anak kandang dari tempat yang dituju baik itu di kandang 
maupun di rumah. Masing-masing kandang milik mitra memiliki 
jumlah karyawan yang berbeda, tergantung dari kebutuhan 
jumlah karyawan yang umumnya berdasarkan jumlah populasi 
ayam yang dipelihara oleh mitra tersebut. Karakteristik 
responden menggambarkan identitas responden secara umum. 
Pada penelitian ini karakteristik responden meliputi nama 
responden, usia, pendidikan formal terakhir, jenis kelamin, lama 
bekerja, pendapatan dalam 1 bulan. Jumlah responden pada 
penelitian ini sebanyak 30 orang. Hasil tabulasi responden 
dapat dilihat pada Tabel 4.1, rekapitulasi pada Lampiran 2. 
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Tabel 4.1 Profil umum responden 

Sumber: Data Primer Diolah (2019) 
 

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa responden 
mayoritas berusia  23-27 tahun dengan jumlah 16 responden 
atau 53,33%. Usia anak kandang yang masih muda akan 
berpengaruh terhadap produktivitas ternak dikarenakan pada 
usia yang masih muda tersebut kondisi tubuh umumnya masih 
optimal digunakan dalam bekerja. Menurut Kanajmi dkk (2017), 
semakin tua umur pekerja maka resiko kelelahan yang dialami 
pekerja semakin tinggi. 

Data Jumlah Persentase (%) 

Usia 

 18 – 22 tahun 

 23 – 27 tahun 

 28 – 32 tahun 

 33 – 37 tahun 

 ≥ 38 tahun 

 
-  
16 
10 
4 
- 

 
- 
53,33 
33,33 
13,33 
- 

Pendidikan Formal Terakhir 

 SD 

 SMP 

 SMA 

 S1/S2/S3 

 
2 
13 
15 
- 

 
6,66 
43,33 
50 
- 

Jenis Kelamin 

 Laki – laki 

 Perempuan 

 
30 
- 

 
100 
- 

Lama Bekerja 

 < 1 tahun 

 1 – 2 tahun 

 2,1 – 3 tahun 

 3,1 – 4 tahun 

  4 tahun 

 
- 
11 
6 
7 
6 

 
- 
36,66 
20 
23,33 
20 

Pendapatan dalam 1 bulan 

 ≤ Rp 1.000.000 

 Rp 1.000.001 – Rp 2.000.000 

 Rp 2.000.001 – Rp 3.000.000 

 Rp 3.000.001 – Rp 4.000.000 

 ≥ 4.000.001 

 
8 
19 
3 
- 
- 

 
26,66 
63,33 
10 
- 
- 
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Pendidikan formal terakhir mayoritas responden adalah 
SMA sederajat dengan jumlah 15 responden atau 50%. Tingkat 
pendidikan formal kurang berpengaruh jika dihadapkan dengan 
pekerjaan yang mengutamakan fisik. Menurut Prabowo dkk 
(2016), tingkat pendidikan yang dimiliki pekerja tidak 
berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja. 

Jenis kelamin dari 30 responden atau 100% responden 
adalah laki-laki. Fisik laki – laki umumnya lebih sering digunakan 
dalam peekerjaan berat mengingat beban yang harus 
diembannya dalam teknis pekerjaan tersebut. Pekerjaan berat 
inilah yang perlu dijaga produktivitasnya sehingga pada 
umumnya laki – laki lah yang mengambil peranan tersebut. 
Menurut Herawati (2013), jenis kelamin berpengaruh terhadap 
tinggi rendahnya produktivitas dan tenaga kerja laki-laki 
dianggap memiliki produktivitas lebih tinggi. 

Lama bekerja mayoritas responden adalah satu hingga 
dua tahun yang berjumlah 11 responden atau 36,66%, Lama 
bekerja responden akan berpengaruh terhadap pengalaman 
dalam menganalisa suatu hal di peternakan dan pada akhirnya 
akan berpengaruh terhadap produktivitas ternak. Selain itu, 
pekerja yang sudah terbiasa dengan pekerjaan yang digeluti 
maka akan lebih rendah mengalami resiko kelelahan. Menurut 
Kanajmi dkk (2017), semakin lama pengalaman bekerja 
seseorang maka resiko kelelahan semakin rendah dikarenakan 
sudah terbiasa dalam melakukan pekerjaannya. 

Pendapatan dalam satu bulan reponden umumnya 
adalah Rp 1.000.001 – Rp 2.000.000 yang dijawab oleh 19 
orang atau 63,33%. Pendapatan akan sangat berpengaruh 
terhadap kinerja dari anak kandang. Pendapatan    berpengaruh 
terhadap produktivitas anak kandang sehingga akan 
berpengaruh juga terhadap produktivitas ternak. Menurut Antari 
dan Widanta (2016), tingkat upah yang wajar berpengaruh 
positif terhadap produktivitas. 
 
4.3 Analisis Statistik Deskriptif 

Jawaban responden terhadap pertanyaan kuesioner 
penelitian ini disajikan dalam bentuk rerata. Tanggapan 
responden didapatkan dari pengisian skala likert yang diisi oleh 
responden. Sebagaimana diketahui bahwa dalam skala likert 
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terdapat 5 angka skala penelitian dari mulai angka 1 yang 
menyatakan sangat tidak setuju hingga angka 5 yang 
menyatakan sangat setuju. Kriteria dalam menentukan 
tanggapan responden dapat dijelaskan dengan menggunakan 
rumus (Jonathan dan Setiawan, 2014): 

 

 nt  va     a    
n  a  t  t n      n  a  t   n ah

 an a     a   nt  va 
 

 nt  va     a    
5 1

5
 

 nt  va     a    
4

5
 

 nt  va     a    0 8 
 

Berdasarkan rumus diatas maka didapatkan nilai interval kelas 
yang diambil adalah 0,8 sehingga dapat ditemukan sebagai 
berikut : 
Nilai mean 1-1,8 : sangat tidak baik 
Nilai mean 1,9-2,6 : tidak baik 
Nilai mean 2,7-3,4 : cukup 
Nilai mean 3,5-4,2 : baik 
Nilai mean 4,3-5 : sangat baik 
Analisis statistik deskriptif dengan nilai 0,8 setiap kelasnya ini 
dikelompokkan berdasarkan variabelnya, yaitu : 
 
1. Keahlian (X1) 
 Variabel keahlian (X1) memiliki tujuh indikator yaitu lama 
beternak mempengaruhi keahlian peternak (X11), umur peternak 
mempengaruhi keahlian peternak (X12), panen ayam dilakukan 
saat umur ayam berkisar 34-44 hari (X13), pemberian vaksin 
disesuaikan dengan umur ternak (X14), terdapat jadwal rutin 
membersihkan peralatan ternak (X15), pemberian jenis pakan 
dan takarannya disesuaikan dengan umur ternak (X16), terdapat 
fasilitas beternak yang baik dan lengkap (X17). Distribusi jumlah 
jawaban responden terhadap indikator dari variabel keahlian 
dapat dilihat pada Tabel 4.2 
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Tabel 4.2 Distribusi frekuensi indikator dari variabel keahlian 
(X1) 

Indikator 
Responden 

Mean 
1 2 3 4 5 

Lama beternak mempengaruhi 
keahlian peternak (X11) 

- - 11 5 14 4,1 

Umur peternak mempengaruhi 
keahlian peternak (X12) 

- 13 4 10 3 3,1 

Panen ayam dilakukan saat 
umur ayam berkisar 34-44 hari 
(X13) 

- 2 3 18 7 4 

Pemberian vaksin disesuaikan 
dengan umur ternak (X14) 

- 1 2 8 19 4,5 

Terdapat jadwal rutin 
membersihkan peralatan ternak 
(X15) 

- 1 1 6 22 4,63* 

Pemberian jenis pakan dan 
takarannya disesuaikan dengan 
umur ternak (X16) 

- 1 1 19 9 4,2 

Terdapat fasilitas beternak 
yang baik dan lengkap (X17) 

- 1 6 14 9 4,03 

Mean      4,08 

Sumber: Data Primer Diolah (2019) 
 

Variabel keahlian (X1) memiliki nilai mean 4,08 yang 
berarti termasuk dalam kategori baik. Indikator dengan nilai 
tertinggi dari variabel keahlian (X1) adalah terdapat jadwal rutin 
membersihkan peralatan ternak (X15) dengan nilai mean nya 
4,63. Menurut Subkhie dkk (2012), terdapat beberapa faktor 
penyebab munculnya penyakit salah satunya adalah sanitasi. 
Sanitasi yang baik dapat meminimalisir munculnya penyakit 
diantaranya dengan jadwal rutin dalam membersihkan peralatan 
ternak. 
2. Etos Kerja (X2) 

Variabel etos kerja (X2) memiliki dua indikator yaitu 
terdapat kepercayaan dari rekan kerja (X21) dan terdapat 
kepercayaan dari atasan (X22). Distribusi jumlah jawaban 
responden terhadap indikator dari variabel etos kerja dapat 
dilihat pada Tabel 4.3 
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Tabel 4.3 Distribusi frekuensi indikator dari variabel etos kerja 
(X2) 

Indikator 
Responden 

Mean 
1 2 3 4 5 

Terdapat kepercayaan dari 
rekan kerja (X21) 

- - - 17 13 4,43* 

Terdapat kepercayaan dari 
atasan (X22) 

- - - 21 9 4,3 

Mean      4,36 

Sumber: Data Primer Diolah (2019) 
 

Variabel etos kerja (X2) memiliki nilai mean 4,36 yang 
berarti termasuk dalam kategori sangat baik. Indikator dengan 
nilai tertinggi dari variabel etos kerja (X2) adalah terdapat 
kepercayaan dari rekan kerja (X15) dengan nilai mean nya 4,63. 
Menurut Hakanen (2015), dalam membangun tim berkinerja 
tinggi salah satu aspek yang paling penting adalah 
kepercayaan. Kepercayaan dari lingkungan kerja merupakan 
faktor penting diantaranya adalah kepercayaan dari rekan kerja. 

 
3. Tanggung Jawab (X3) 

Variabel tanggung jawab (X3) memiliki tiga indikator yaitu 
kepercayaan dan kesepekatan harus dilakukan dengan tuntas 
(X31), kepercayaan merupakan suatu kehormatan dan harus 
dijaga (X32), kesepakatan kerja merupakan suatu kehormatan 
dan harus dijaga (X33). Distribusi jumlah jawaban responden 
terhadap indikator dari variabel tanggung jawab dapat dilihat 
pada Tabel 4.4 
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Tabel 4.4 Distribusi frekuensi indikator dari variabel tanggung 
jawab (X3) 

Indikator 
Responden 

Mean 
1 2 3 4 5 

Kepercayaan dan kesepakatan 
harus dilakukan dengan tuntas 
(X31) 

- - 1 17 12 4,36* 

Kepercayaan merupakan suatu 
kehormatan dan harus dijaga 
(X32) 

- 1 2 20 7 4,1 

Kesepakatan kerja merupakan 
suatu kehormatan dan harus 
dijaga (X33) 

- 1 1 22 6 4,1 

Mean      4,18 

Sumber: Data Primer Diolah (2019) 
 

Variabel tanggung jawab (X3) memiliki nilai mean 4,18 
yang berarti termasuk dalam kategori baik. Indikator dengan 
nilai tertinggi dari variabel tanggung jawab (X3) adalah 
kepercayaan dan kesepakatan harus dilakukan dengan tuntas 
(X31) dengan nilai mean nya 4,36. Menurut Oke (2013), masing-
masing pihak dalam mitra ketika ada masalah harus dipecahkan 
bersama-sama dan ditemukan solusi terbaik bagi pihak yang 
bermitra. Masing-masing pihak harus berpartisipasi aktif untuk 
berkomitmen dan bekerja keras bersama menjaga tanggung 
jawab yang diberikan hingga selesai. 

 
4. Produktivitas Ternak (Y) 

Variabel produktivitas ternak (Y) memiliki tiga indikator 
yaitu tingkat kematian ayam dalam satu periode panen di 
peternakan kami rendah (Y11), bobot panen ayam dalam satu 
periode panen di peternakan kami umumnya seragam (Y12), 
waktu panen ayam dalam satu periode panen di peternakan 
kami sesuai jadwal yang ada (Y13). Distribusi jumlah jawaban 
responden terhadap indikator dari variabel produktivitas ternak 
dapat dilihat pada Tabel 4.5 
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Tabel 4.5 Distribusi frekuensi indikator dari variabel 
produktivitas ternak (Y) 

Indikator 
Responden 

Mean 
1 2 3 4 5 

Tingkat kematian ayam dalam 
satu periode panen di 
peternakan kami rendah (Y11) 

- - 4 25 1 3, 9 

Bobot panen ayam dalam satu 
periode panen di peternakan 
kami umumnya seragam (Y12) 

- - 2 17 11 4,3* 

Waktu panen ayam dalam satu 
periode panen di peternakan 
kami sesuai jadwal yang ada 
(Y13) 

- - 4 21 5 4,03 

Mean      4,07 

Sumber: Data Primer Diolah (2019) 
 

Variabel produktivitas ternak (Y) memiliki nilai mean 4,07 
yang berarti termasuk dalam kategori baik. Indikator dengan 
nilai tertinggi dari variabel produktivitas ternak (Y) adalah bobot 
panen ayam dalam satu periode panen di peternakan kami 
umumnya seragam (Y12) dengan nilai mean nya 4,3. Bobot 
ayam merupakan salah satu faktor penentu yang 
mempengaruhi produktivitas hasil ternak. Semakin seragam 
panen ayam per periode maka penjualan ayam akan semakin 
meningkat. Menurut Suryanah (2016), bobot panen ayam 
menentukan harga jual sehingga berpengaruh terhadap besar 
kecilnya pendapatan peternak. Apabila bobot panen ternak tidak 
sesuai standar atau tidak seragam maka berpengaruh terhadap 
harga jual. 

 
4.4 Pengujian Instrumen Penelitian 

Pengujian instrumen dilakukan dengan uji validitas dan 
uji reliabilitas untuk mengetahui sejauh mana instrumen yang 
digunakan mampu mengukur apa yang akan diukur serta untuk 
mengetahui tingkat konsistensinya. Pengujian ini dilakukan 
dengan menggunakan hasil dari kuesioner yang berjumlah 30 
responden. Rekapitulasi hasil kuesioner dapat dilihat pada 
Lampiran 3. 
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4.4.1 Uji Validitas 
Berdasar hasil uji validitas diketahui bahwa seluruh 

indikator dalam kuesioner dinyatakan valid. Hal ini menunjukkan 
bahwa seluruh instrumen telah memenuhi syarat yang 
digunakan serta mampu mengukur apa yang diukur. Syarat 
yang digunakan yaitu rhitung lebih besar dari rtabel (α 0 05;  f  n-
2= 28; 0,361). Hasil uji  validitas dapat dilihat pada Tabel 4.6 
dan output pada Lampiran 4. 
 
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas 

Sumber: Data Primer Diolah (2019) 
 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana 
instrumen pengukur mampu mengukur atau mendefinisikan 
sebuah variabel. Hasil uji validitas diperoleh bahwa seluruh 
indikator penyusun variabel dinyatakan valid. Indikator 
penyusun variabel dinyatakan valid karena telah memenuhi 
syarat untuk dikatakan valid, yaitu rhitung > rtabel. Seluruh rhitung 
indikator penyusun variabel dependen dan independen telah 
lebih besar dari nilai rtabel (0,374). Hal ini berarti seluruh indikator 
penyusun dalam penelitian ini mampu mengukur tentang apa 
yang diukur. 
 

Variabel Item rhitung rtabel Keterangan 

Keahlian (X1) 

X11 0,441 0,361 Valid 
X12 0,448 0,361 Valid 
X13 0,769 0,361 Valid 
X14 0,609 0,361 Valid 
X15 0,664 0,361 Valid 
X16 0,679 0,361 Valid 
X17 0,492 0,361 Valid 

Etos Kerja (X2) 
X21 0,632 0,361 Valid 
X22 0,571 0,361 Valid 

Tanggung Jawab 
(X3) 

X31 0,482 0,361 Valid 
X32 0,688 0,361 Valid 
X33 0,566 0,361 Valid 

Produktivitas 
Ternak (Y1) 

Y11 0,702 0,361 Valid 
Y12 0,883 0,361 Valid 
Y13 0,892 0,361 Valid 
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4.4.2 Uji Reliabilitas 
 Berdasarkan data hasil uji reliabilitas yang telah 
dilakukan diketahui bahwa seluruh variabel dinyatakan reliabel. 
Variabel penyusun dikatakan reliabel karena nilai Cronbach’s 
Alpha dari seluruh variabelnya lebih dari 0,6. Hasil pengujian 
reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 4.7 sedangkan output uji 
reliabilitas dengan software SPSS 17.0 dapat dilihat pada 
Lampiran 5. 
 
Tabel 4.7 Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel 
Cronbach’s 

Alpha 
Kriteria Ket. 

Keahlian (X1) 0,707 >0,6 Reliabel 
Etos Kerja (X2) 0,855 >0,6 Reliabel 

Tanggung Jawab (X3) 0,779 >0,6 Reliabel 
Produktivitas Ternak (Y1) 0,772 >0,6 Reliabel 

Sumber: Data Primer Diolah (2019) 
 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana 
kestabilan atau konsistensi instrumen penyusun kuesioner 
penelitian. Hasil uji reliabilitas diperoleh bahwa seluruh variabel 
dinyatakan reliabel. Seluruh variabel penelitian dinyatakan 
reliabel karena telah memenuhi kriteria yaitu nilai dari 
Cronbach’s Alpha > 0,6. Hal ini berarti seluruh instrumen dalam 
penelitian menghasilkan ukuran yang konsisten. 
 
4.5 Analisis Pengujian Inferensial 
4.5.1 Konstruksi Diagram Jalur 

Konstruksi diagram jalur dilakukan dengan bantuan 
Software SmartPLS. Diagram jalur menghubungkan secara 
langsung antar variabel dengan menggunakan anak panah. 
Diagram jalur penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 4.1 
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Gambar 4.1 Konstruksi diagram jalur hasil permodelan PLS 
Sumber: Data primer diolah (2019) 
 
Keterangan : 

X1 (Keahlian) 
X11 : Lama beternak 
X12 : Umur peternak 
X13 : Umur panen ayam 
X14 : Pemberian vaksin 
X15 : Jadwal membersihkan  
peralatan ternak 
X16 : Pemberian jenis pakan 
dan takarannya 
X17 : Fasilitas beternak  
X2 (Etos Kerja) 
X21 : Aturan tentang 
hukuman 
X22 : Aturan tentang 
penghargaan 

X3 (Tanggung Jawab) 
X31 : Tuntaskan seluruh 
kesepakatan dan 
kepercayaan 
X32 : Jaga kepercayaan 
kerja 
X33 : Jaga kesepakatan 
kerja 
Y (Produktivitas) 
Y11 : Rendahnya tingkat 
kematian ayam 
Y12 : Bobot saat panen 
seragam 
Y13 : Waktu panen sesuai 
jadwal
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Berdasarkan Gambar 4.1 terdapat dua model indikator, 
yaitu: 
1. Formatif 
 Variabel X1, X2, dan X3 merupakan variabel dengan 
model indikator formatif. Gambar 4.1 menunjukan masih 
terdapat nilai outer weight ≤ 0 5. M nu ut Tedjo (2017), langkah-
langkah yang diterapkan pada variabel reflektif tidak dapat 
disamakan dengan variabel formatif karena perubahan pada 
komponen indikator variabel formatif akan mempengaruhi pula 
variabelnya sehingga maksud dari penelitian dapat berubah. 
Oleh sebab itu tidak ada penghapusan indikator formatif. 
 
2. Reflektif 

Variabel Y adalah variabel dengan model indikator 
reflektif. Menurut Djoyohadikusumo (2017), nilai faktor loading 
0,5-0,6 telah dianggap cukup dan memenuhi syarat. Nilai faktor 
loading di bawah 0,5 dikatakan tidak valid dan indikator terkait 
harus dihapus karena dianggap tidak cukup baik. Berdasarkan 
Gambar 4.1 model reflektif pada penelitian ini tidak terdapat 
nilai yang kurang dari 0,5 sehingga tidak perlu dilakukan 
penghapusan indikator. 
 
4.5.2 Konversi Diagram Jalur ke Sistem Persamaan 
a. Persamaan Model Struktural (Inner Model) 
 Persamaan model struktural menunjukkan hubungan 
antara variabel laten eksogen dengan variabel laten endogen. 
Persamaan yang terbentuk dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
Y=  0,468 X1 + 0,263 X2 + 0,374 X3 

Keterangan: 
Y: Produktivitas ternak 
X1: Keahlian 
X2: Etos kerja 
X3: Tanggung jawab 
 

Berdasarkan persamaan di atas menunjukkan hubungan 
antara variabel laten X dengan variabel laten Y seluruhnya 
bernilai positif. Koefisien bernilai positif mengindikasikan bahwa 
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terdapat hubungan antara variabel keahlian, etos kerja, dan 
tanggung jawab dengan variabel produktivitas kerja. Koefisien 
variabel keahlian bernilai 0,468 yang berarti variabel keahlian 
mempengaruhi produktivitas ternak sebesar 42%. Koefisien 
variabel etos kerja bernilai 0,263 yang berarti variabel etos kerja 
mempengaruhi produktivitas ternak sebesar 24%. Koefisien 
variabel tanggung jawab bernilai 0,374 yang berarti variabel 
tanggung jawab mempengaruhi produktivitas ternak sebesar 
34%.  

Berdasarkan persamaan tersebut variabel keahlian (X1) 
merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap 
produktivitas ternak. Keahlian peternak tidak lepas dari hal 
teknis dalam beternak. Perlakuan teknis yang baik dan 
dilakukan secara rutin dalam periode harian maupun mingguan 
berpengaruh langsung terhadap produktivitas. Pemberian pakan 
dan minum dengan memperhatikan takarannya tidak lepas dari 
biaya pakan ternak dan bobot panen ternak. Rutin 
membersihkan sanitasi ternak guna menghindari penyakit yang 
akhirnya dapat mengeluarkan biaya lebih untuk pengobatan 
ternak atau bahkan kerugian karena tingkat kematian yang 
tinggi. Hal ini diperkuat oleh Dixit dkk (2017), terdapat sebuah 
koneksi langsung antara keahlian dan produktivitas. Keahlian 
merupakan hal penting, yang baik atau kurangnya akan 
berpengaruh terhadap produktivitas. 

 
b. Persamaan Model Pengukuran (Outer Model) 
 Persamaan model pengukuran merupakan persamaan 
yang menunjukkan hubungan antara variabel laten dengan 
indikatornya. Terdapat dua jenis model pengukuran pada 
penelitian ini yaitu model pengukuran formatif yang terdapat 
pada X1, X2, X3 dan model pengukuran reflektif yang terdapat 
pada Y1. Persamaan model pengukuran dari masing-masing 
variabel sebagai berikut: 
 
1. Variabel keahlian (X1) 
 Variabel keahlian (X1) memiliki tujuh indikator yaitu lama 
beternak mempengaruhi keahlian peternak (X11), umur peternak 
mempengaruhi keahlian peternak (X12), panen ayam dilakukan 
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saat umur ayam berkisar 34-44 hari (X13), pemberian vaksin 
disesuaikan dengan umur ternak (X14), terdapat jadwal rutin 
membersihkan peralatan ternak (X15), pemberian jenis pakan 
dan takarannya disesuaikan dengan umur ternak (X16), terdapat 
fasilitas beternak yang baik dan lengkap (X17). Persamaan 
model pengukuran pada variabel keahlian (X1) yaitu: 
X1= -0,128X11+ 0,387X12+ 0,173X13+ 0,002X14+ 0,303X15+ 
0,406X16 +0,421X17 

Berdasarkan persamaan tersebut dapat diketahui bahwa 
indikator lama beternak (X11) mempengaruhi keahlian sebesar 
12,8%. Indikator umur peternak (X12) mempengaruhi keahlian  
sebesar 38,7%. Indikator umur panen ayam (X13) 
mempengaruhi keahlian sebesar 17,3%. Indikator pemberian 
vaksin (X14) mempengaruhi keahlian sebesar 0,2%. Indikator 
jadwal membersihkan peralatan ternak (X15) mempengaruhi 
keahlian sebesar 30,3%. Indikator pemberian jenis pakan dan 
takarannya (X16) mempengaruhi keahlian sebesar 40,6%. 
Indikator fasilitas beternak (X17) mempengaruhi keahlian 
sebesar 42,1%. Indikator yang berkontribusi paling besar 
terhadap keahlian adalah indikator fasilitas beternak (X17) 
ditunjukkan dengan nilai loading factor sebesar 0,421. Fasilitas 
merupakan salah satu hal yang penting dalam kegiatan teknis 
beternak. Pembelajaran atau peningkatan keahlian peternak 
tidak lepas dari ketersediaan fasilitas beternak yang baik dan 
lengkap. Selain itu, keahlian beternak yang telah dimiliki dapat 
diterapkan secara maksimal jika fasilitas beternak telah sesuai 
dengan kebutuhan yang diperlukan dalam beternak. Hal ini 
diperkuat oleh pendapat Ogbuanya dan Okoli (2014) bahwa 
keahlian terhadap pekerjaan hanya dapat diperoleh dengan 
fasilitas yang relevan. 
 
2. Variabel etos kerja (X2) 
 Variabel etos kerja (X2) memiliki dua indikator yaitu 
terdapat kepercayaan dari rekan kerja (X21), dan terdapat 
kepercayaan dari atasan (X22). Persamaan model pengukuran 
pada variabel etos kerja (X2) yaitu: 

 
X2= 0,858X21+ 0,180X22 
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Berdasarkan persamaan tersebut dapat diketahui bahwa 

indikator terdapat kepercayaan dari rekan kerja (X21) 
mempengaruhi etos kerja sebesar 85,8% sedangkan indikator 
terdapat kepercayaan dari atasan (X22) mempengaruhi etos 
kerja sebesar 18%. Indikator yang berkontribusi paling besar 
terhadap etos kerja adalah indikator kepercayaan dari rekan 
kerja (X21) yang ditunjukkan dengan nilai loading factor sebesar 
0,858. Kepercayaan membuat pekerja menjadi tertarik, 
termotivasi dan terlibat proaktif dalam pekerjaan sehingga 
semakin efektif dalam melakukan suatu pekerjaan. Hal ini 
diperkuat oleh pendapat Lau dan Liden (2008) bahwa untuk 
mencapai tujuan organisasi, kepercayaan rekan kerja 
merupakan komponen utama dari pengambilan keputusan tim 
yang efektif dan perilaku proaktif di tempat kerja yang keduanya 
diperlukan untuk pelaksanaan kerja secara efektif. Timbulnya 
kepercayaan dari lingkungan kerja merupakan salah satu hal 
penting dalam meningkatnya etos kerja. Lingkungan kerja dapat 
berasal dari rekan kerja maupun atasan. Hal ini diperkuat oleh 
pendapat dari Engelbrecht dkk (2016) bahwa salah satu kondisi 
yang sangat penting dalam memperkuat keterlibatan kerja 
adalah kepercayaan dalam organisasi kerja. 

 
3. Variabel tanggung jawab (X3) 
 Variabel tanggung jawab (X3) memiliki tiga indikator yaitu 
kepercayaan dan kesepakatan harus dilakukan dengan tuntas 
(X31), kepercayaan merupakan suatu kehormatan dan harus 
dijaga (X32), kesepakatan kerja merupakan suatu kehormatan 
dan harus dijaga (X33) . Persamaan model pengukuran pada 
variabel tanggung jawab (X3) yaitu: 
 

X3= 0,281X31+ 0,660X32+ 0,221X33 

 
Berdasar persamaan tersebut dapat diketahui bahwa 

indikator kepercayaan dan kesepakatan harus dilakukan dengan 
tuntas (X31) mempengaruhi tanggung jawab sebesar 28,1%. 
Indikator kepercayaan merupakan suatu kehormatan dan harus 
dijaga (X32) mempengaruhi tanggung jawab sebesar 66%. 
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Indikator kesepakatan merupakan suatu kehormatan dan harus 
dijaga (X33) mempengaruhi tanggung jawab sebesar 22,1%. 
Indikator yang berkontribusi paling besar terhadap tanggung 
jawab adalah indikator kepercayaan merupakan suatu 
kehormatan dan harus dijaga (X32) yang ditunjukkan dengan 
nilai loading factor sebesar 0,660. Menjaga kepercayaan 
memerlukan konsistensi dalam tindakan dan prinsip. 
Konsistensi tindakan serta prinsip adalah komponen yang 
sangat penting dan tidak lepas dari integritas terhadap suatu hal 
yang dia kerjakan. Hal ini diperkuat oleh pendapat dari Shahid 
dan Azhar (2013) bahwa integritas adalah fondasi dan 
melibatkan keseimbangan yang cermat antara rasa hormat 
serta tanggung jawab. 

 
4. Variabel produktivitas ternak (Y) 

Variabel produktivitas ternak (Y) memiliki tiga indikator 
yaitu tingkat kematian ayam dalam satu periode panen di 
peternakan kami rendah (Y11), bobot panen ayam dalam satu 
periode panen di peternakan kami umumnya seragam (Y12), 
waktu panen ayam dalam satu periode panen di peternakan 
kami sesuai jadwal yang ada (Y13). Persamaan model 
pengukuran pada variabel tanggung jawab (X3) yaitu: 

 
Y11 = 0,716 + ɛ11 

Y12 = 0,873 + ɛ12 

Y13 = 0,892 + ɛ13 

 
Berdasarkan persamaan dari variabel X1, X2, X3 dapat 

diketahui bahwa ketiga variabel berkonstribusi terhadap variabel 
produktivitas ternak (Y). Persamaan dari ketiga variabel 
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif seluruh indikator 
terhadap variabel produktivitas ternak. Indikator rendahnya 
kematian ayam memberi pengaruh terhadap variabel 
produktivitas ternak sebesar 71,6%. Indikator bobot saat panen 
seragam memberi pengaruh terhadap variabel produktivitas 
ternak sebesar 87,3%. Indikator waktu saat panen sesuai jadwal 
memberi pengaruh terhadap variabel produktivitas ternak 
sebesar  89,2%. Panen merupakan tahap akhir dari suatu usaha 
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ternak yang bersinggungan langsung dengan pembeli. 
Ketersediaan ternak ayam merupakan hal penting mengingat 
kebutuhan ternak ayam naik dan turun. Dibutuhkan 
perencanaan yang matang dan lengkap guna mengantisipasi 
resiko produktivitas yang buruk. Hal ini diperkuat oleh pendapat 
dari Snoo dkk (2011) yang menyatakan bahwa perencanaan 
dan penjadwalan secara signifikan mempengaruhi kinerja 
organisasi. 
 
Tabel 4.8 Nilai outer weight dan outer loading 

Variabel Indikator 
Outer 

Weight 
Outer Loading Mean 

X1 X11 -0,128  4,1 
 X12 0,387  3,1 
 X13 0,173  4 
 X14 0,002  4,5 
 X15 0,303  4,63* 
 X16 0,406  4,2 
 X17 0,421*  4,03 

X2 X21 0,858*  4,43* 
 X22 0,180  4,3 

X3 X31 0,281  4,36* 
 X32 0,660*  4,1 
 X33 0,221  4,1 

Y Y11  0,716 3, 9 
 Y12  0,873 4,3* 
 Y13  0,892* 4,03 

(*) Nilai Tertinggi 
Sumber: Data Primer Diolah (2019) 
Keterangan: 
Tanda (-) minus outer weight pada model formatif tidak diartikan 
sebagai arah hubungan. 
 
4.5.3 Hasil Pendugaan Parameter 

Hasil pendugaan parameter menunjukkan bahwa 
keseluruhan indikator dalam penelitian ini memiliki nilai yang 
signifikan. Keseluruhan indikator dikatakan memiliki nilai yang 
signifikan karena nilai outer loading pada variabel pengukuran 
  f   t f    n  a  ≥ 0,5, yang berarti seluruh indikator dalam 
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penelitian ini mampu mengukur dengan baik variabel penelitian. 
Terdapat beberapa indikator yang memiliki nilai outer weight ≤ 
0,5 dalam model formatifnya yaitu indikator X11, X12, X13, X14, 
X15, X16, X17, X22, X31, X33. Menurut Tedjo (2017), perubahan 
indikator formatif akan berpengaruh terhadap maksud dari 
penelitian sehingga tidak dilaksanakan penghapusan dan 
dianggap valid. Nilai outer weight dari variabel formatif serta nilai 
outer loading dari variabel reflektif dalam penelitian ini dapat 
dilihat pada Tabel 4.8. 

Berdasarkan Tabel 4.8 diketahui bahwa pada variabel 
keahlian, indikator fasilitas beternak yang baik dan lengkap 
merupakan indikator dengan nilai outer weight tertinggi yaitu 
0,421. Hal ini tidak sesuai dengan rerata jawaban dari 
responden yang menyatakan bahwa indikator tertinggi yaitu 
terdapat jadwal rutin membersihkan peralatan ternak dengan 
nilai 4,63. Terdapat jadwal rutin membersihkan peralatan ternak 
merupakan salah satu faktor penyusun keahlian beternak. 
Segala kegiatan yang menjadi faktor penyusun keahlian 
beternak dapat maksimal jika fasilitas beternak tersedia lengkap 
dan dalam kondisi baik. Jika seluruh faktor penyusun keahlian 
telah maksimal maka variabel keahlian akan baik dan akhirnya 
berpengaruh pada produktivitas. Hal ini sesuai pendapat dari 
Ghaderi (2014) bahwa terdapat hubungan antara produktivitas 
dengan tingkat penerapan kemampuan dari fasilitas yang ada. 

Variabel etos kerja memiliki indikator dengan nilai outer 
weight tertinggi yaitu terdapat kepercayaan dari rekan kerja 
dengan nilai 0,858. Hal ini sesuai rerata jawaban dari responden 
bahwa indikator terdapat kepercayaan dari rekan kerja memiliki 
nilai tertinggi yaitu 4,43. Kepercayaan dari rekan kerja 
merupakan faktor penting penyusun etos kerja yang akan 
berpengaruh terhadap kegiatan bekerja di lingkungan usaha. 
Upaya pekerja dalam melakukan pekerjaan secara maksimal 
dapat dipengaruhi oleh upaya rekan kerja lainnya dalam bekerja 
di lingkungan mereka. Hal ini sesuai pendapat dari Lau dan 
Liden (2008), bahwa ketika karyawan mempercayai rekan kerja 
mereka untuk melakukan yang terbaik, mereka lebih mau 
bekerja keras karena mereka tahu bahwa upaya mereka akan 
dihargai sesuai dengan itu. 
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 Indikator tertinggi pada variabel tanggung jawab memiliki 
nilai outer weight sebesar 0,660 yaitu pada indikator 
kepercayaan merupakan suatu kehormatan dan harus dijaga. 
Hal ini tidak sesuai dengan rerata jawaban dari responden yang 
menyatakan bahwa indikator kepercayaan dan kesepakatan 
harus dilakukan dengan tuntas memiliki nilai tertinggi yaitu 4,36. 
Kepercayaan dan kesepakatan harus dilakukan dengan tuntas 
merupakan salah satu faktor penyusun tanggung jawab yang 
penting. Kegiatan yang telah disepakati dan dilakukan dengan 
tuntas tidak lepas dari individu penyusun yang menjaga 
kepercayaan dari rekan. Kepercayaan yang dijaga dengan baik 
akan berpengaruh terhadap kehormatan seseorang dan pada 
akhirnya berpengaruh pada integritas. Hal ini sesuai pendapat 
dari Shahid dan Azhar (2013) bahwa tidak ada kegiatan yang 
membangun integritas selain memiliki rasa hormat dan percaya 
dari waktu ke waktu secara konsisten menunjukkan sejumlah 
perilaku. 

Variabel produktivitas ternak memiliki indikator dengan 
nilai tertinggi yaitu pada indikator waktu panen ayam dalam satu 
periode di peternakan kami sesuai jadwal yang ada dengan nilai 
outer loading 0,892. Hal ini tidak sesuai dengan rerata jawaban 
dari responden yang menyatakan bahwa indikator bobot panen 
ayam dalam satu periode panen di peternakan kami umumnya 
seragam merupakan indkator dengan nilai tertinggi yaitu 4,3. 
Keseragaman bobot panen ayam tidak lepas dari perencanaan 
dan proyeksi yang matang. Perencanaan dan proyeksi 
memerlukan output bentuk konkrit sebagai acuan yaitu jadwal 
panen. Hal ini sesuai pendapat dari Snoo dkk (2011) yang 
menyatakan bahwa kinerja organisasi dipengaruhi secara 
signifikan oleh perencanaan dan penjadwalan. 
 
4.5.4 Hasil Evaluasi Goodness of Fit 
1. Evaluasi Model Pengukuran (Outer model) 
 Model pengukuran pada penelitian ini menggunakan 
evaluasi model pengukuran yang berbeda. Model pengukuran 
yang digunakan adalah formatif pada tiga variabel dan reflektif 
pada satu variabel. Perbedaan model pengukuran ini 
mengakibatkan parameter uji yang digunakan juga berbeda. 
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Model pengukuran reflektif dilakukan dengan tiga pengujian 
yaitu: 
 
a. Uji Validitas Konvergen 
 Uji validitas konvergen dilakukan terhadap variabel 
dependen yang pada penelitian ini yaitu variabel Y. Hasil uji 
validitas konvergen yang didasarkan pada nilai outer loading 
dapat dilihat pada Tabel 4.8. Indikator dapat dikatakan valid jika 
uji validitas konvergen memiliki nilai loading factor ≥ 0 5. N  a  
AVE pada suatu variabel dapat dikatakan sesuai dengan syarat 
uji validitas konvergen j  a m m      n  a  AVE ≥ 0 5. Ha    uj  
validitas konvergen yang didasarkan pada nilai AVE dapat 
dilihat pada Tabel 4.9. Output dari uji validitas konvergen dapat 
dilihat pada Lampiran 6. 
 
Tabel 4.9 Uji Validitas Konvergen Berdasarkan Outer Loading 

Variabel Indikator 
Loading 
Factor 

Syarat Keterangan 

Y 

Y11 0,716 0,5 Valid 

Y12 0,873 0,5 Valid 

Y13 0,892 0,5 Valid 

Sumber: Data Primer Diolah (2019) 
 

Berdasarkan hasil pengujian, validitas konvergen dari 
seluruh indikator variabel produktivitas ternak (Y) menunjukkan 
an  a ≥ 0 5   h n  a  apat    ata an t  ah va   .  

 
Tabel 4.10 Uji Validitas Konvergen Berdasarkan AVE 
Variabel AVE Syarat  Keterangan 

Y 0,690 0,5 Valid 

Sumber: Data Primer Diolah (2019) 
 

Berdasarkan hasil pengujian, validitas konvergen 
menunjukkan nilai AVE dari variabel Y sebesar 0,690. Nilai AVE 
 a   va  a    p o u t v ta  t  na  (Y) m nunju  an an  a ≥ 0 5 
sehingga dapat dikatakan telah valid. 
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b. Uji Validitas Diskriminan  
 Uji validitas diskriminan dapat diketahui dari nilai cross 
loading. Hasil dari uji validitas diskriminan ini untuk mengetahui 
apakah variabel terkait memiliki diskriminan yang memadai, 
yaitu lebih besar dari nilai cross loading lainnya. Hasil uji 
validitas diskriminan dapat dilihat pada Tabel 4.11 
 
Tabel 4.11 Uji Validitas Diskriminan Berdasarkan Cross Loading 

 X1 X2 X3 Y 

Y11 0,575 0,398 0,604 0,716 
Y12 0,781 0,697 0,654 0,873 
Y13 0,768 0,571 0,758 0,892 

Sumber: Data Primer Diolah (2019) 
 

Seluruh indikator pada variabel produtivitas ternak Y 
dinyatakan telah valid. Hal ini dikarenakan nilai cross loading 
terhadap variabelnya lebih besar daripada nilai cross loading 
terhadap variabel lainnya. Output uji validitas diskriminan dapat 
dilihat pada Lampiran 7 

 
c. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat dua nilai yaitu 
nilai cronbach’s alpha dan nilai composite reliabilty. Hasil dari 
cronbach’s alpha m m      n  a  0 772 ≥ 0 6   h n  a va  a    Y 
dapat dinyatakan telah reliabel. Hasil dari composite reliabilty 
memiliki nilai 0,869 yang berarti bahwa variabel Y dapat 
dinyatakan telah reliabel. Hasil uji reliabilitas dari nilai 
cronbach’s alpha dan nilai composite reliabilty dapat dilihat pada 
Tabel 4.12 

 
Tabel 4.12 Hasil Uji Reliabilitas Cronbach’s Alpha dan 
Composite Reliabilty 

Variabel 
Cronbach’s 

Alpha 
Composite 
Reliabilty 

Syarat Keterangan 

Y 0,772 0,869 0,6 Reliabel 

Sumber: Data Primer Diolah (2019) 
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Pengujian validitas konstruk pada model pengukuran 
formatif selanjutnya dilakukan pada tahap boothstraping. 
Pengujian tersebut antara lain: 

 
a. Uji Signifikansi Nilai Weight 

Uji signifikansi nilai weight memiliki syarat nilai t-statistik 
untuk memenuhi signifikansi yang tergantung dari jumlah 
responden penelitian yang digunakan. Syarat nilai t-statistik 
 n   ato  pa a p n   t an  n  ≥ 1 69913. Ha    uj     n f  an   n  a  
weight dapat dilihat pada Tabel 4.13 
 
Tabel 4.13 Hasil Uji Signifikansi Nilai Weight 
Variabel Indikator T-Statistik T-Tabel Keterangan 

X1 X11 0,379 1,69913 Tidak Valid 
 X12 1,107 1,69913 Tidak Valid 
 X13 0,852 1,69913 Tidak Valid 
 X14 0,004 1,69913 Tidak Valid 
 X15 0,703 1,69913 Tidak Valid 
 X16 2,359 1,69913 Valid 
 X17 1,943 1,69913 Valid 

X2 X21 3,659 1,69913 Valid 
 X22 0,646 1,69913 Tidak Valid 

X3 X31 1,747 1,69913 Valid 
 X32 2,275 1,69913 Valid 
 X33 0,853 1,69913 Tidak Valid 

Sumber: Data Primer Diolah (2019) 
 

Terdapat dua belas indikator dalam penelitian ini yang 
dilakukan uji signifikansi nilai weight. Berdasarkan Tabel 4.13 
terdapat lima indikator yang telah memenuhi syarat nilai dari t-
ta    ≥1 69913  a tu  n   ato  X16, X17, X21, X31, X32 sedangkan 
tujuh indikator lainnya tidak memenuhi nilai t-tabel yang 
disyaratkan yaitu X11,X12,X13,X14,X15,X22, dan X33. Penghapusan 
indikator model pengukuran variabel formatif menyebabkan 
penelitian kehilangan tujuan penelitian sehingga indikator yang 
tidak memenuhi syarat dianggap telah valid. 
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b. Uji Multikolinearitas 
 Uji multikolinearitas indikator formatif memiliki syarat 
bahwa antar indikator tidak memiliki korelasi. Syarat agar 
indikator dapat dikatakan telah valid yaitu memiliki nilai VIF 
(Variance Inflation Factor) ≤10. Ha    uj  mu t  o  n a  ta  
penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.14 
 
Tabel 4.14 Hasil Uji Multikolinearitas 
Variabel Indikator VIF Syarat Keterangan 

X1 X11 3,609 ≤10 Valid 
 X12 4,273 ≤10 Valid 
 X13 2,551 ≤10 Valid 
 X14 3,663 ≤10 Valid 
 X15 4,389 ≤10 Valid 
 X16 1,448 ≤10 Valid 
 X17 1,548 ≤10 Valid 

X2 X21 2,275 ≤10 Valid 
 X22 2,275 ≤10 Valid 

X3 X31 1,278 ≤10 Valid 
 X32 2,428 ≤10 Valid 
 X33 2,277 ≤10 Valid 

Sumber: Data Primer Diolah (2019) 
 

Berdasarkan Tabel 4.14 dapat diketahui bahwa seluruh 
indikator model pengukuran formatif penelitian ini pada uji 
multikolinearitas dinyatakan telah valid. Keseluruhan indikator 
dinyatakan telah valid sehingga dapat dikatakan bahwa antar 
indikator tidak ada korelasi. Suatu indikator dapat dinyatakan 
tidak valid pada uji multikolinearitas jika tidak sesuai dengan 
  a at ≤10. Output uj  mu t  o  n a  ta   apat     hat pa a 
Lampiran 8. 
 
2. Evaluasi Model Struktural (Inner model) 
 Evaluasi model struktural dilakukan dengan melihat nilai 
dari R-Square (R2) yang menunjukkan tingkat pengaruh dan 
ketepatan variabel independen terhadap variabel dependen. 
Output dari pengujian R-square penelitian ini menghasilkan nilai 
sebesar 0,884 dan dapat dilihat pada Lampiran 9. Berdasarkan 
nilai dari R-square tersebut dapat diketahui bahwa variabel 
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independen dalam penelitian ini mempengaruhi variabel 
dependen sebesar 88,4 persen sedangkan 11,6 persen 
dipengaruhi oleh faktor lainnya. Berdasarkan nilai dari R-square 
kemudian dilakukan perhitungan predictive relevance. 
Perhitungan predictive relevance menggunakan rumus sebagai 
berikut: 
 
Q2 = 1-(1-(R2)2) 
 = 1-(1-(0,884)2) 
 = 0,781 
 
 Berdasarkan perhitungan dari Q2 didapatkan hasil 
dengan nilai 0,781. Jika nilai dari hasil perhitungan Q2 lebih dari 
nol, maka variabel eksogen telah mampu menjelaskan dan 
memvalidasi prediksi terhadap variabel endogen. Semakin 
besar nilai dari Q2 maka akan semakin baik. 
 
4.6 Pengujian Hipotesis  

Berdasarkan pengujian hipotesis didapatkan hasil dari 
nilai t-tabel sebesar 2,055 yang diperoleh dari degree of 
freedom 26   n an α 0 05. P n uj an h pot        a u an 
dengan membandingkan nilai t-tabel dengan t-statistik yang 
terdapat pada path coeficient dari PLS. Hasil pengujian 
hipotesis penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.15 dan output 
path coeficient pada Lampiran 10. 
 
Tabel 4.15 Hasil Pengujian Hipotesis 

Variabel t-tabel t-statistik Keterangan 

X1 → Y 2,055 3,261 Signifikan 
X2 → Y 2,055 3,452 Signifikan 
X3 → Y 2,055 2,647 Signifikan 

Sumber: Data Primer Diolah (2019) 
 
1. Pengaruh Keahlian (X1) terhadap Produktivitas Ternak (Y) 
 Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat diketahui 
bahwa keahlian (X1) berpengaruh signifikan terhadap 
produktivitas ternak (Y). Variabel keahlian berpengaruh 
signifikan yang berarti bahwa peningkatan atau penurunan dari 
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keahlian anak kandang akan berpengaruh terhadap 
peningkatan atau penurunan produktivitas ternak. Pengaruh 
variabel keahlian tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.15 yang 
menunjukkan nilai dari t-statistik (3,261) lebih besar dari nilai t-
tabel (2,055), sehingga H1 diterima dan H0 ditolak. Menurut 
Ghalandari (2012), Keterampilan teknis adalah pengetahuan 
tentang kemahiran dalam jenis pekerjaan atau kegiatan tertentu 
dan mencakup kompetensi dalam bidang khusus, kemampuan 
analitis serta kemampuan untuk menggunakan alat dan teknik 
yang sesuai. Keahlian dalam bidang beternak mencakup 
beberapa hal diantaranya adalah memahami takaran pakan dan 
minuman ternak, menjaga sanitasi peralatan lingkungan ternak 
dan digunakan sebagaimana mestinya, memahami umur panen 
ternak serta dapat memproyeksikannya, dan memahami 
penggunaan vaksin. Hal ini diperkuat pendapat Ramadhan dan 
Burhanudin (2017), yang menyatakan bahwa ayam ras 
pedaging rentan dari faktor luar seperti iklim dan penyakit 
sehingga pemberian vaksin merupakan hal penting dalam 
beternak. Kemampuan analisis pekerja di peternakan sangat 
diperlukan mengingat terdapat beberapa hal teknis yang 
berpengaruh terhadap ternak ayam diantaranya adalah 
penyimpanan pakan ternak menghindari kelembaban dan 
sumber air minum ternak harus bersih dan layak karena dapat 
menimbulkan penyakit yang berakibat fatal terhadap 
produktivitas. 

Beberapa lokasi masih terdapat kasus jumlah panen 
ayam tidak sesuai, diantaranya tingkat kematian cukup tinggi 
serta sebagian ternak ayam memiliki bobot kurang dari standar 
ketika waktu panen tiba. Hal ini terjadi kemungkinan karena 
beberapa hal diantaranya kualitas pakan dan air yang kurang 
layak sehingga menimbulkan penyakit serta lingkungan 
kandang yang kurang nyaman untuk ayam misalnya terlalu 
dingin dan lembab yang pada akhirnya menimbulkan penyakit. 
Oleh karena itu keahlian pekerja dalam beternak merupakan hal 
yang wajib terus dijaga guna mempertahankan dan 
meningkatkan kinerja karyawan. Hal ini diperkuat pendapat 
Karim dkk (2019) bahwa keberhasilan suatu organisasi 
tergantung dari kinerja karyawan. 
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Pelatihan dilakukan guna terus menjaga keahlian 
pekerja dalam melaksanakan tugas beternak diantaranya 
penanganan pakan yang baik, pengaturan suhu dan 
kelembaban kandang ternak, dan tata cara menjaga sanitasi 
yang baik dan benar. Keahlian beternak didapat dengan 
pelatihan yang efektif, berkesinambungan, dan dilaksanakan 
seluruh komponen yang terlibat. Hal ini diperkuat pendapat 
Elnaga dan Imran (2013) bahwa program pelatihan yang efektif 
membantu karyawan mendapatkan kompetensi dan 
keterampilan yang diperlukan dalam pekerjaan dan untuk 
mengurangi kesalahan. Selain hal teknis, pelatihan juga harus 
memperhatikan mengenai individu pekerja. Edukasi mengenai 
sikap, perilaku dan mental dalam beternak juga penting karena 
dapat menyangkut kenyamanan hewan ternak di kandang. Hal 
ini sesuai pendapat dari Syahdan (2017) bahwa keterampilan 
dalam bekerja tidak lepas dari kemampuan fisik dan mental 
dalam melaksanakan tugas pekerjaan tertentu. Sebagian besar 
keahlian anak kandang dan peternak telah sesuai kajian teoritis 
dan memiliki hasil panen baik. Terdapat beberapa peternak 
belum sesuai sehingga perlu diadakan pelatihan secara efektif, 
efisien dan berkesinambungan agar dapat lebih baik lagi. 

 
2. Pengaruh Etos Kerja (X2) terhadap Produktivitas Ternak (Y) 
 Etos kerja (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap 
produktivitas ternak (Y). Pengaruh signifikan dari etos kerja 
terhadap produktivitas ternak dapat dilihat pada Tabel 4.15 
yang menunjukkan nilai t-statistik (3,452) lebih besar dari nilai t-
tabel (2,055). Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa 
peningkatan atau penurunan etos kerja anak kandang akan 
berpengaruh terhadap peningkatan atau penurunan 
produktivitas ternak. Menurut Mahdi dkk (2014), keterlibatan 
kerja didefinisikan sebagai partisipasi aktif individu dalam suatu 
organisasi menggunakan energi pribadi dan diri sendiri yang 
berpengaruh terhadap produktivitas. Setiap individu yang 
bekerja memberikan peranan maksimal dirinya terhadap 
kegiatan pekerjaan yang dilakukan. Sebagian besar anak 
kandang telah memiliki etos kerja yang baik dalam melakukan 
kegiatan beternak. Peternak yang bermitra dengan CV Ababil 
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memilih anak kandang tentunya telah memiliki pertimbangan 
dengan maksud dan tujuan agar mendapatkan produktivitas 
usaha ternak ayam. Melalui etos kerja yang baik maka kegiatan 
beternak dilakukan oleh anak kandang secara maksimal dan 
efisien. Disiplin dalam penerapan keahlian merupakan bentuk 
etos kerja dari anak kandang semisal menjaga sanitasi benar 
benar tetap bersih. Kegiatan beternak membutuhkan anak 
kandang maupun peternak yang secara maksimal hadir dalam 
pekerjaannya tidak hanya bermodal fisik tetapi juga terdapat 
faktor mental sebagai kontrol diri terhadap etos kerja saat 
melakukan pekerjaan. Hal ini telah sesuai dengan pendapat dari 
Sharma dan sharma (2014) yang menyatakan bahwa 
produktivitas karyawan tergantung pada jumlah waktu 
seseorang yang hadir secara fisik di suatu pekerjaan dan juga 
sejauh mana ia hadir secara mental serta berfungsi secara 
efisien dalam pekerjaannya. Semakin tinggi tingkat keterlibatan 
anak kandang maka semakin tinggi pula produktivitas yang 
dihasilkan.  

Menurut Leblebici (2012), orang yang bekerja di bawah 
kondisi ketidaknyamanan dapat menurunkan kinerja umumnya 
karyawan menghadapi masalah kondisi kerja terkait dengan 
faktor lingkungan dan fisik. Beberapa tempat kandang ayam 
yang memiliki produktivitas kurang dimungkinkan salah satunya 
akibat dari kurangnya etos kerja karyawan di tempat terkait. Hal 
ini dapat diminimalisir dengan upaya pemberian reward sebagai 
bentuk motivasi maupun pemberlakuan teguran atau aturan 
sebagai bentuk kontrol kualitas kerja anak kandang. 
Pemberlakuan kedua hal ini dilakukan secara menyeluruh 
sehingga anak kandang yang memiliki etos kerja kurang di 
beberapa tempat dapat meningkat dan sebagian besar yang 
sudah memiliki etos kerja baik dapat lebih baik lagi. 
 
3. Pengaruh Tanggung Jawab (X3) terhadap Produktivitas 
Ternak (Y) 
 Berdasarkan Tabel 4.15 pengujian hipotesis diketahui 
bahwa tanggung jawab (X3) berpengaruh signifikan terhadap 
produktivitas ternak (Y) yang berarti bahwa peningkatan atau 
penurunan tanggung jawab akan berpengaruh terhadap 



53 
 

peningkatan atau penurunan produktivitas ternak. Nilai t-statistik 
variabel tanggung jawab sebesar 2,647 dan lebih besar dari nilai 
t-tabel yaitu sebesar 2,055. Diketahui nilai t-statistik variabel 
tanggung jawab yang lebih besar dari nilai t-tabel yang berarti 
H1 diterima dan H0 ditolak. Tanggung jawab dapat timbul 
diantaranya karena ada rasa menghargai dan menghormati 
suatu kesepakatan atau kepercayaan yang diberikan. Tanggung 
jawab merupakan salah satu bentuk perwujudan integritas diri 
dari suatu individu. Rasa tanggung jawab merupakan salah satu 
faktor penting dalam tercapainya produktivitas. Menurut Erhard 
dan Jensen (2017), Integritas pada individu atau organisasi 
memiliki implikasi yang sangat besar terhadap produktivitas dari 
suatu pekerjaan. Berdasarkan pengamatan dari peneliti 
sebagian besar responden telah memiliki rasa tanggung jawab 
yang cukup baik hal ini dapat dibuktikan bahwa sebagian besar 
kandang ternak ayam memiliki produktivitas yang cukup baik. 
Hal ini tidak lepas dari peternak memiliki tanggung jawab baik 
terhadap pekerjaan yang telah disepakati dan umumnya 
peternak memiliki hubungan baik dengan anak kandang selaku 
responden sehingga terbentuk hubungan saling menghargai. 
Hubungan saling menghargai juga berkontribusi terhadap 
perilaku tanggung jawab karena tidak ingin menimbulkan rasa 
kecewa dari masing-masing pihak. Hal ini sesuai dengan 
pendapat dari Matin dkk (2014) bahwa terdapat korelasi yang 
positif dan signifikan antara hubungan saling menghormati, 
atasan yang bertanggung jawab, dan produktivitas tenaga kerja. 

Sebagian besar peternakan mitra CV Ababil sesuai  
dengan apa yang telah menjadi kesepakatan namun di 
beberapa tempat diindikasikan tidak sesuai dengan 
kesepakatan. Terdapat upaya preventif dari CV Ababil untuk 
mencegah hal merugikan terjadi diantaranya adalah terdapat 
pengawas. Pencegahan dapat dimaksimalkan lagi jika terdapat 
upaya tambahan dari CV Ababil misalnya melakukan pelatihan 
mengenai peluang pengembangan usaha yang berkaitan 
dengan ayam serta penghargaan. Kedua hal tersebut diberikan 
kepada yang sudah bertanggung jawab. Hal ini sesuai pendapat 
dari Elnaga dan Imran (2013) bahwa pelatihan adalah suatu 
keharusan di tempat kerja agar memiliki pemahaman yang kuat 
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tentang tanggung jawab mereka. Pelatihan karyawan mengacu 
pada program yang memberikan informasi, keterampilan baru, 
atau peluang pengembangan profesional kepada pekerja. 
 
4.7 Implikasi Manajerial 
 Berdasarkan hasil penelitian ini dapat memberi implikasi 
manajerial untuk perbaikan atau peningkatan usaha di masa 
yang akan datang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
ketiga variabel berpengaruh secara signifikan terhadap 
produktivitas ternak. Pengaruh yang paling tinggi yaitu etos 
kerja, kedua adalah keahlian, dan terakhir adalah tanggung 
jawab. Berdasarkan hal tersebut, rekomendasi yang diberikan 
kepada CV Ababil untuk mempertahankan atau meningkatkan 
produktivitas ternak diantaranya adalah pelatihan keahlian 
teknis yang masih kurang, pemberian reward atau penghargaan 
kepada anak kandang dan peternak yang sesuai dengan target 
selama kurun waktu tertentu, pemberian peringatan berupa 
teguran kepada anak kandang atau peternak jika lalai dan 
mengakibatkan kerugian dalam kurun waktu tertentu di luar 
faktor alam, dan komunikasi dua arah yang terbuka serta saling 
menghargai.  

Rekomendasi tersebut tentunya dilakukan dalam waktu 
yang bertahap dan dibutuhkan konsistensi dalam 
penerapannya. Berdasarkan identifikasi di lapangan terhadap 
beberapa rekomendasi. Pertama, waktu panen yang hampir 
bersamaan meskipun terdapat hasil panen ayam yang cukup 
tinggi di beberapa kandang tetapi masih ada beberapa kandang 
lain kurang sesuai target. Maka dari itu perlu pelatihan 
penanganan pakan yang baik dan benar, tata cara mengatur 
suhu serta kelembaban kandang, dan tata cara menjaga 
sanitasi dengan baik dan benar secara berkesinambungan 
dengan tujuan agar hasil panen dari setiap kandang yang 
terkadang belum sesuai dengan target menjadi lebih baik lagi 
dan yang sudah sesuai agar tetap menjaganya atau justru 
meningkatkannya. Hal ini diperkuat oleh pendapat dari Hakanen 
(2015) bahwa kombinasi dari pendidikan, pelatihan, 
pengalaman, dan intuisi dapat memberikan persiapan yang 
paling efektif untuk tim berkinerja tinggi.  
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Berdasarkan studi kasus saat peneliti mewawancarai 
beberapa anak kandang dan beberapa peternak yang dulu 
bergabung dengan mitra lain bahwa reward akan berpengaruh 
terhadap motivasi mereka dalam beternak. Motivasi dalam 
suatu pekerjaan diperlukan sebagai kontrol kerja. Hal ini 
didukung oleh pendapat Salah (2016) yang menyatakan bahwa 
reward memainkan peran penting dalam mempengaruhi 
perilaku karyawan, motivasi dan kepuasan dan akhirnya 
berpengaruh terhadap produktivitas. Penerapan reward juga 
dapat mempengaruhi motivasi anak kandang maupun peternak 
yang sebelumnya tidak pernah bermitra dengan siapapun 
sehingga merupakan hal baru yang baik untuk mereka.  

Teguran diberikan jika anak kandang atau peternak lalai 
melakukan kegiatan beternaknya diantaranya penanganan 
pakan sembarangan, tidak ada kontrol pengaturan suhu serta 
kelembaban kandang, dan kurang menjaga sanitasi dengan 
baik dan benar sebagai kontrol aturan agar tidak ada yang 
saling dirugikan di kemudian hari. Penerapan teguran 
merupakan hal penting untuk menjaga agar kejadian merugikan 
tidak terulang lagi. Teguran harus diterapkan berdasar sistem 
dan aturan yang berkaitan dengan kegiatan saat bekerja dan 
bukan diterapkan berdasar hal pribadi atau subjektif. Menurut 
Anthony (2017), penerapan disiplin terhadap karyawan harus 
sesegera mungkin dilakukan dengan peringatan, konsistensi, 
dan impersonal. Teguran direkomendasikan jika mengakibatkan 
kerugian. Teguran yang diberlakukan tidak direkomendasikan 
jika berkaitan dengan faktor alam karena hal tersebut di luar 
kemampuan manusia. 

Perlu komunikasi dua arah yang terbuka sehingga 
masing masing pihak yang ber-syirkah saling berkoordinasi 
secara rinci dan dapat memberi saran. Syirkah inan yang 
memerlukan kontribusi fisik dan materil pada prakteknya sangat 
membutuhkan komunikasi yang baik. Koordinasi merupakan 
faktor utama dalam berjalannya suatu usaha yang telah memiliki 
tempat usaha di beberapa daerah karena akan berpengaruh 
terhadap keseragaman produktivitas. Hal ini sejalan dengan 
pendapat dari Sadia (2016) bahwa komunikasi internal yang 
lemah dalam organisasi mengurangi produktivitas karyawan. 
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Melalui komunikasi yang kuat produktivitas karyawan akan lebih 
baik terlebih usaha dengan sistem syirkah inan mengingat 
pentingnya masing-masing pihak dalam menjalankan dan 
melaksanakan kesepakatan. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
5.1 Kesimpulan 
 Keahlian berpengaruh signifikan terhadap produktivitas 
usaha ternak. Variabel keahlian memiliki nilai t-statistik sebesar 
3,261. Terdapat beberapa indikator keahlian yang diukur 
diantaranya memahami pentingnya sanitasi, memahami takaran 
pakan, memahami penggunaan vaksin, dan tersedianya fasilitas 
beternak yang baik dan lengkap. Indikator dengan nilai tertinggi 
terdapat pada indikator fasilitas beternak yang baik dan lengkap 
dengan nilai loading factor sebesar 0,421. 

Variabel etos kerja memiliki nilai t-statistik 3,452 yang 
lebih besar dari nilai t-tabelnya yakni 2,055. Berdasarkan hal 
tersebut variabel etos kerja berpengaruh signifikan terhadap 
produktivitas usaha ternak. Pada penelitian ini etos kerja diukur 
menggunakan dua indikator yakni terdapat kepercayaan rekan 
kerja dan terdapat kepercayaan dari atasan. Indikator dengan 
nilai tertinggi yaitu indikator terdapat kepercayaan dari rekan 
kerja dengan nilai loading factor sebesar 0,858. 

Tanggung jawab berpengaruh signifikan terhadap 
produktivitas usaha ternak. Hal ini dibuktikan dengan nilai t-
statistik sebesar 2,647 yang lebih besar dari nilai t-tabelnya 
2,055. Indikator dengan nilai tertinggi pada variabel ini terdapat 
pada indikator kepercayaan merupakan kehormatan dan harus 
dijaga dengan nilai loading factor sebesar 0,660.  

 
5.2 Saran 
 Diharapkan terdapat pelatihan penanganan pakan yang 
baik dan benar, tata cara mengatur suhu serta kelembaban 
kandang, dan tata cara menjaga sanitasi dengan baik dan benar 
secara simultan mengingat masih ada perbedaan presentase 
hasil panen pada periode waktu yang hampir bersamaan. 
Pemberian reward dan teguran diperlukan sebagai apresiasi 
dan kontrol aturan dalam bekerja. Reward perlu diberikan 
kepada anak kandang serta peternak dengan harapan dapat 
meningkatkan motivasi mereka dalam bekerja sehingga 
berpengaruh positif terhadap produktivitas usaha ternak. 
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