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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain 

penelitian survei. Desain ini bertujuan untuk menguji hipotesis penelitian serta 

melakukan interpretasi mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen. Metode survei digunakan dengan maksud ingin melakukan generalisasi 

dan memberikan penjelasan atas populasi melalui pengamatan atas sampel dari 

satu populasi dan mendasarkan pada teori atau hipotesis, serta menggunakan 

kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok untuk menguji suatu fenomena 

(Sekaran, 2007:265). Paradigma penelitian ini merupakan jalur eksplanasi yang 

bertujuan untuk memberikan penjelasan secara umum atas sejumlah fenomena 

sebab akibat sejumlah variasi situasi dan kondisi. Tujuan yang hendak dicapai 

dalam metode ini adalah teori-teori non eksakta, yang dikembangkan melalui 

penelitian proposisi-proposisi faktual atau proposisi-proposisi hipotesis yang diuji 

secara empirik.  

 

4.2 Populasi 

Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai atau Aparatur Sipil Negara 

yang bekerja di Kantor Pelayanan Perbendaharaan di Provinsi Bali yang berjumlah 

98 orang sebagaimana diatur dalam UU No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara. Pegawai yang tidak memegang jabatan di KPPN, tidak memiliki tugas 

pokok dan fungsi yang khusus sepanjang masa kerja, karena pada proses bisnis di 

KPPN dapat dilakukan mutasi internal antar bagian (seksi) sehingga semua pegawai 

ikut memberikan pelayanan. Adapun distribusi populasi penelitian dapat dilihat pada 

Tabel 4.1 berikut ini: 
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Tabel 4.1  

Distribusi Populasi 

No. Kantor Jabatan 
Jumlah 

Orang 
Ket 

1 
Kantor Pelayanan Perbendaharaan 

Negara Denpasar 

Kepala Kantor (Eselon III) 1  

Kepala Seksi (Eselon IV) 5  

Pelaksana 32  

2 
Kantor Pelayanan Perbendaharaan 

Negara Singaraja 

Kepala Kantor (Eselon III) 1  

Kepala Seksi (Eselon IV) 4  

Pelaksana 27  

3 
Kantor Pelayanan Perbendaharaan 

Negara Amlapura 

Kepala Kantor (Eselon III) 1  

Kepala Seksi (Eselon IV) 4  

Pelaksana 23  

 Jumlah Total 98  

Sumber: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali (diolah tahun 2017). 

Dari data pada tabel di atas terlihat bahwa populasi dari keseluruhan pegawai 

KPPN di Provinsi Bali adalah kurang dari 100 orang sehingga dalam penelitian ini 

tidak dilakukan pengambilan sampel. Arikunto (2010:112) menjelaskan bahwa jika 

jumlah populasi kurang dari 100, akan lebih baik jika diambil secara keseluruhan, 

dan penelitian ini disebut dengan penelitian populasi. Penelitian ini dilakukan 

dengan metode sensus pada seluruh pegawai KPPN di Provinsi Bali yang terdiri dari 

KPPN Denpasar, KPPN Singaraja, dan KPPN Amlapura sebagai kantor-kantor 

pelayanan terbaik di Indonesia. KPPN Denpasar merupakan KPPN dengan 

sertifikasi ISO 9001:20084 yang menjadi KPPN Provinsi terbaik kedua dalam 

penilaian kinerja pelayanan publik tahun 2016. KPPN Singaraja menjadi KPPN Tipe 

A2 terbaik pertama dalam penilaian kinerja pelayanan publik tahun 2016. KPPN 

Amlapura menjadi satu-satunya perwakilan Kementerian Keuangan yang berhasil 

memenuhi kriteria sebagai Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK) tahun 2015 dalam 

penilaian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi RI. 

Provinsi Bali memiliki keunggulan dalam pemberian pelayanan yang prima dan 

berkualitas. Pada wilayah tersebut, melayani bukan hanya sebatas formalitas, 

                                                           
4
 Suatu standar internasional untuk sistem manajemen mutu/kualitas bertujuan meningkatkan 

kepuasan pelanggan (https://www.iso.org/standard/46486.html) 
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standarisasi pelayanan, atau slogan tetapi sudah menjadi kebutuhan hidup sehari-

hari seperti aliran darah yang menjadi budaya. Buktinya terlihat dari betapa banyak 

para turis asing dan lokal yang merasa nyaman tinggal di Bali. Budaya melayani ini 

terbentuk tidak dalam waktu singkat, sejak zaman kerajaan budaya “Sevaka 

Dharma” sebagai spirit humanisme Hindu telah dipraktikkan masyarakat Bali5. 

Sewaka Dharma mengandung arti bahwa pelayanan (sewaka) adalah kewajiban 

(dharma) melekat pada setiap status ataupun profesi yang melekat dalam diri setiap 

insan. Sebagai makhluk individu dan sosial, kewajiban melaksanakan pelayanan 

(sewaka dharma) selalu melekat kepadanya, baik itu kewajiban melayani Tuhan, 

melayani sesama manusia, maupun melayani alam dan lingkungannya demi 

tercapainya tujuan kehidupan tertinggi (moksartham jagadhita ya ca iti dharma). 

Budaya ini juga berpengaruh pada kegiatan pelayanan Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan di Provinsi Bali yang sebagian besar pegawainya merupakan 

masyarakat asli Bali dan ikut memberikan pengaruh kepada pegawai lain yang 

merupakan pendatang untuk memberikan pelayanan yang tulus dalam wujud 

memberikan pujian, pengakuan, penghargaan, penghormatan pada stakeholders.  

 

4.3 Metode Pengumpulan Data dan Sumber Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode survei. Data yang digunakan adalah data primer. Metode survei digunakan 

dengan alasan bahwa: 1) letak geografis sampel terpencar meskipun masih dalam 

satu provinsi, 2) untuk menjangkau responden, metode survei lebih efisien dan 

ekonomis, dan 3) metode ini membuat responden nyaman, tidak tergesa-gesa dan 

tanpa tekanan apapun. Instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuesioner. Kuesioner disampaikan baik itu secara langsung maupun dengan 

mengirimkan surat elektronik kepada responden dan menunggu pengembaliannya 

                                                           
5
 Sumber: http://phdi.or.id/artikel/sewaka-dharma--landasan-ideal-pelayanan-publik-bali 
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pada saat yang sama. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan tingkat pengembalian 

penuh dari keseluruhan kuesioner yang dibagikan dan meminimalisir adanya 

kuesioner yang tidak layak untuk digunakan sebagai data penelitian.  

Pengukuran konstruk dilakukan dengan menggunakan Skala Likert untuk 

mendapatkan data interval. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan: 

1. Meminta responden untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait demografi 

sebagai bahan pertimbangan bahwa responden yang dipilih telah sesuai dengan 

tujuan penelitian dan dapat memperkuat justifikasi peneliti dalam 

menginterpretasikan temuan yang diperoleh. 

2. Meminta responden untuk menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap 

pernyataan yang diajukan atas dasar persepsi dari masing-masing responden 

dengan memberikan skor nilai pada setiap pernyataan.  

3. Menggunakan Skala Likert sebagai skor nilai berupa varian lima titik yang 

mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Dalam penelitian ini 

skor nilai untuk setiap pernyataan adalah sebagai berikut: 

a. Sangat setuju (SS) diberi skor 5;  

b. Setuju (S) diberi skor 4; 

c. Ragu-ragu (RR) diberi skor 3;  

d. Tidak setuju (TS) diberi skor 2;  

e. Sangat tidak setuju (STS) diberi skor 1. 

Sebelum menyebarkan kuesioner kepada responden peneliti melakukan 

beberapa langkah, yaitu sebagai berikut: 

1. Melakukan penyesuaian (adopsi) item pernyataan dalam instrumen penelitian 

dengan karakteristik instansi pemerintah di Indonesia. Instrumen penelitian ini 

diadopsi dari Perry (1996), Kim (2006), Liu et al., (2008) untuk Motivasi Layanan 

Publik, Allen dan Meyer (1990), Solinger et al., (2008) untuk Komitmen 

Organisasi Pegawai, COSO IC-IF 2013 (COSO, 2013), PP No.6 tahun 2008 
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untuk Sistem Pengendalian Intern, dan Kusworo (2015), LAN-BPKP (2000) untuk 

Kinerja Organisasi. 

2. Melakukan pilot test terhadap instrumen penelitian dengan tujuan untuk 

mendapatkan instrumen yang valid dan reliabel. Pilot test dilakukan pada 40 

(empat puluh) responden yang dianggap mampu memahami tujuan penelitian ini, 

yaitu mahasiswa/i Fakultas Ekonomi dan Bisnis UB yang bekerja menjadi 

Aparatur Sipil Negara yang bukan menjadi obyek dalam penelitian ini. Uji 

instrumen dalam penelitian ini menggunakan rule of thumb pada outer model 

dalam analisis SEM-PLS. 

 

4.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Konstruk 

Definisi operasional merupakan suatu pendefinisian karakteristik dari objek 

kedalam elemen-elemen yang dapat diobservasi sehingga suatu konsep dapat 

diukur dan dioperasionalkan dalam suatu riset (Hartono, 2016:168). Penelitian ini 

menggunakan empat konstruk, yaitu Motivasi Layanan Publik (X1), Komitmen 

Organisasi Pegawai (X2), Sistem Pengendalian Intern (Y1), dan Kinerja Organisasi 

(Y2). Konstruk merupakan suatu konsep abstrak yang tidak dapat diukur secara 

langsung, tetapi ditentukan atau dibentuk oleh beberapa indikator sesuai dengan 

definisinya. Konstruk dalam penelitian ini terdiri dari konstruk eksogen, konstruk 

endogen, dan konstruk mediasi. Cara pengujian konstruk berdasarkan jenis 

konstruk unidimensional yang bersifat reflektif. Konstruk unidimensional adalah 

konstuk yang dibentuk atau direfleksikan dari indikator-indikatornya baik itu reflektif 

maupun formatif. (Hartono dan Abdillah, 2015:26-27).  

 

4.4.1 Konstruk Kinerja Organisasi 

Kinerja Organisasi (Y2) merupakan konstruk endogen yakni variabel dependen 

dari paling sedikit satu hubungan kausalitas dalam model (Hair et al., 2010). Pada 
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penelitian ini konstruk kinerja organisasi merupakan konstruk unidimensional. 

Kinerja adalah pencapaian hasil kerja seseorang atau kelompok dalam suatu 

organisasi sesuai dengan tugas masing-masing dengan satu maksud mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi dengan cara legal, tidak melanggar 

hukum dan sesuai dengan moral dan etika (Prawirosentono, 1999). Kinerja 

organisasi mengacu pada kinerja pegawai secara agregat dalam suatu organisasi. 

Organisasi memiliki target kinerja yang diturunkan kepada seluruh pegawai dan 

menjadi target masing-masing pegawai.  

Pengukuran konstruk kinerja organisasi pada penelitian ini menggunakan 

konsep pengukuran kinerja organisasi yang dijabarkan dalam LAN-BPKP (2000) 

dan digunakan oleh Kusworo (2015). Pengukuran kinerja dilakukan dengan 

mempertimbangkan kuantitas, kualitas dan ketepatan waktu (Kusworo, 2015; LAN-

BPKP, 2000) menggunakan indikator yang dapat mengukur keberhasilan setiap 

pekerjaan dari perspektif pegawai sebagai faktor penentu dalam capaian kinerja 

organisasi. Selanjutnya, konstruk kinerja organisasi dijabarkan dalam 3 (tiga) 

dimensi, yaitu kualitas hasil kerja, kuantitas hasil, dan efektivitas kerja. Instrumen 

untuk mengukur kinerja dijabarkan dalam 9 (sembilan) indikator dengan 

menggunakan Skala Likert 5 poin. Poin 1 diberikan untuk jawaban yang berarti 

kinerja paling rendah, dan seterusnya poin 5 diberikan untuk jawaban yang berarti 

kinerja sangat tinggi. 

 

4.4.2 Konstruk Motivasi Layanan Publik 

Motivasi layanan publik (X1) merupakan konstruk eksogen atau variabel 

independen yang tidak diprediksi oleh konstruk lain dalam model (Hair et al., 2010). 

Pada penelitian ini konstruk motivasi layanan publik merupakan konstruk 

unidimensional. Konstruk motivasi layanan publik mengacu pada kecenderungan 

individu untuk merespon motif yang berdasarkan pada keutamaan atau keunikan 
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pada institusi publik (Perry dan Wise, 1990). Pengukuran konstruk motivasi layanan 

publik pada penelitian ini menggunakan konsep motivasi layanan publik yang 

dikembangkan oleh Perry (1996) sebagai pionir dalam penelitian motivasi layanan 

publik dan diadopsi diantaranya oleh Kim (2006), Liu et al., (2008). Konsep ini 

menggambarkan motivasi layanan publik dalam 4 (empat) dimensi motivasi layanan 

publik yang terdiri dari: 1) ketertarikan terhadap pembuatan kebijakan publik, 2) 

tanggung jawab terhadap kepentingan publik dan kewajiban sebagai warga negara, 

3) perasaan simpati atau kasihan, dan 4) pengorbanan diri. Selanjutnya, konstruk-

konstruk dijabarkan dalam 12 (dua belas) indikator dengan menggunakan Skala 

Likert 5 poin. Poin 1 diberikan untuk jawaban yang berarti motivasi layanan publik 

paling rendah, dan seterusnya poin 5 diberikan untuk jawaban yang berarti motivasi 

layanan publik sangat tinggi. 

 

4.4.3 Konstruk Komitmen Organisasi Pegawai 

Konstruk komitmen organisasi pegawai (X2) merupakan konstruk eksogen 

atau variabel independen yang tidak diprediksi oleh konstruk lain dalam model (Hair 

et al., 2010). Pada penelitian ini konstruk komitmen organisasi pegawai merupakan 

konstruk unidimensional. Komitmen organisasi merupakan tingkat keyakinan dan 

penerimaan karyawan terhadap tujuan organisasi, serta berkeinginan untuk tinggal 

bersama organisasi tersebut (Mathis dan Jackson, 2006). Pengukuran konstruk 

komitmen organisasi pegawai pada penelitian ini menggunakan konsep Allen dan 

Meyer (1990) yang mengajukan 3 (tiga) dimensi komitmen organisasional, yaitu 

komitmen afektif, komitmen kontinuitas, dan komitmen normatif. Konsep ini juga 

diadopsi dan digunakan oleh Solinger et al., (2008) dalam penelitiannya. Perbedaan 

dari ketiganya terletak pada pendapat bahwa keputusan seseorang tetap bertahan 

di organisasi memiliki motivasi yang berbeda-beda, komitmen afektif yang kuat akan 

membuat seseorang bertahan karena memang menyukai organisasi, komitmen 
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kontinuitas yang kuat akan membuat seseorang bertahan karena alasan kebutuhan 

untuk bertahan hidup, sedangkan komitmen normatif yang kuat akan membuat 

seseorang bertahan karena alasan moral. Pengukuran 3 (tiga) dimensi tersebut 

dijabarkan dalam 9 (sembilan) indikator dengan menggunakan Skala Likert 5 poin. 

Poin 1 diberikan untuk jawaban yang berarti komitmen organisasi pegawai paling 

rendah, dan seterusnya poin 5 diberikan untuk jawaban yang berarti komitmen 

organisasi pegawai sangat tinggi. 

 

4.4.4 Konstruk Sistem Pengendalian Intern 

Sistem pengendalian intern (Y1) adalah konstruk mediasi yaitu konstruk yang 

secara teori memengaruhi fenomena yang diobservasi atau konstruk dependen, 

yang efeknya harus diinferensi melalui efek hubungan antara konstruk independen 

dengan konstruk dependennya. Konstruk mediasi disebut juga konstruk intervensi 

karena melakukan mediasi dan intervensi hubungan kausal konstruk independen 

terhadap konstruk dependen (Hartono, 2016:286). Pada penelitian ini konstruk 

sistem pengendalian intern merupakan konstruk unidimensional. Sistem 

pengendalian intern mengacu pada proses yang dirancang untuk menghasilkan 

kepastian yang layak dan sesuai, memastikan bahwa tindakan yang diperlukan 

berkenaan dengan risiko yang diambil untuk pencapaian tujuan organisasi (COSO, 

2013; Boynton dan Johnson, 2006).  

Pengukuran sistem pengendalian intern menggunakan 5 (lima) dimensi 

pengendalian intern yang diuraikan dalam PP No.60 tahun 2008 sebagai adaptasi 

dari COSO IC-IF 1992 (COSO, 1992). Dimensi ini mewakili unsur-unsur 

pengendalian yang dipakai dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern, yaitu 

lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan 

komunikasi, dan pemantauan. Pengukuran dimensi tersebut dijabarkan dalam 15 

(lima belas) indikator sebagai bagian dari daftar uji pengendalian. Daftar ini 
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digunakan untuk menentukan sampai seberapa jauh pengendalian intern dijalankan 

oleh organisasi pemerintah (Junaidi, 2014). Indikator juga disesuaikan dengan 

COSO IC-IF 2013 (COSO, 2013) sebagai konsep pengendalian intern yang lebih 

luas cakupannya karena meliputi keseluruhan aspek pengelolaan organisasi. 

Pengukuran indikator dilakukan dengan menggunakan Skala Likert 5 poin. Poin 1 

diberikan untuk jawaban yang berarti efektivitas pengendalian intern paling rendah, 

dan seterusnya poin 5 diberikan untuk jawaban yang berarti efektivitas pengendalian 

intern sangat tinggi. Adapun uraian definisi operasional variabel dapat dilihat lebih 

jelas pada Tabel 4.2 berikut ini: 

Tabel 4.2 

Definisi Operasional Variabel 

Konstruk 
Unidimensional 

Indikator Kode 

Kinerja Organisasi  
(Y2) 
 
- Kusworo (2015) 
- LAN-BPKP (2000) 

Setiap pekerjaan saya rencanakan dengan cermat Y2.1 

Tugas dan kewajiban saya kerjakan dengan teliti Y2.2 

Saya mempunyai kecakapan sebagai pegawai yang baik Y2.3 

Target kinerja pribadi tahunan saya selalu tercapai  Y2.4 

Beban kerja yang diberikan kepada saya sebagai pegawai sudah 
sesuai kemampuan dan ketrampilan saya 

Y2.5 

Sarana dan prasarana yang tersedia mendukung pekerjaan saya 
sebagai pegawai 

Y2.6 

Saya datang ke kantor tepat waktu Y2.7 

Pekerjaan yang saya lakukan sebagai pegawai dilaksanakan selesai 
tepat pada waktunya 

Y2.8 

Kerja lembur bagi saya sudah biasa dilakukan agar target kinerja 
tercapai 

Y2.9 

Motivasi Layanan 
Publik  
(X1) 
 
- Perry (1996) 
- Kim (2006)  
- Liu et al., (2008) 

Adanya kepentingan tertentu (pribadi/golongan) pada pemberian 
pelayanan publik merupakan hal yang buruk 

X1.1 

Dispensasi pada kebijakan pelayanan publik tidak saya sukai X1.2 

Pelayanan publik diberikan secara merata pada semua pihak yang 
berkepentingan 

X1.3 

Saya memberikan kontribusi kepada lingkungan saya secara sukarela X1.4 

Pelayanan publik yang penuh arti dan bernilai lebih sangat penting 
bagi saya 

X1.5 

Saya memandang pelayanan publik adalah kewajiban sipil saya 
sebagai pegawai 

X1.6 

Sulit bagi saya untuk tidak peduli ketika melihat orang lain yang 
sedang kesulitan 

X1.7 

Perasaan saya tersentuh oleh penderitaan orang lain X1.8 

Saya memikirkan kepuasan orang lain yang saya layani X1.9 

Melayani orang lain akan memberi saya perasaan yang baik X1.10 

Saya akan mengorbankan kepentingan pribadi untuk membantu orang 
lain yang membutuhkan 

X1.11 

Membuat perbedaan dalam masyarakat lebih berarti bagi saya 
daripada imbalan finansial 

X1.12 
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Konstruk 
Unidimensional 

Indikator Kode 

Komitmen 
Organisasi  
(X2) 
 
- Allen dan Meyer 

(1990) 
- Solinger et al., 

(2008) 

Saya merasa bangga akan profesi saya X2.1 

Saya mempunyai keteguhan hati untuk selalu menjaga nama baik 
instansi ini 

X2.2 

Saya merasa terikat secara emosional terhadap instansi ini X2.3 

Suatu kehormatan menjadi pegawai karena itu saya akan loyal 
terhadap instansi ini 

X2.4 

Saya selalu disiplin dan bekerja secara profesional X2.5 

Saya memilih bekerja di instansi ini karena pegawai merupakan profesi 
yang menarik 

X2.6 

Berat meninggalkan instansi ini tanpa memiliki pekerjaan lain yang 
serupa 

X2.7 

Saya tidak terpikirkan untuk pindah dari instansi ini namun 
berkeinginan mengembangkan instansi ini agar terus maju 

X2.8 

Suatu tindakan yang bijaksana untuk tetap setia pada instansi ini 
 

X2.9 

Sistem 
Pengendalian Intern  
(Y1) 
 
- COSO (2013) 
- PP No.60 tahun 

2008 

Pedoman internal tentang sikap dan perilaku dalam bekerja melayani 
berlaku untuk semua pegawai tanpa terkecuali 

Y1.1 

Instansi memberikan sanksi atas pelanggaran kebijakan, prosedur, 
maupun aturan perilaku  

Y1.2 

Instansi memberikan penghargaan non finansial untuk meningkatkan 
penegakan integritas dan kepatuhan terhadap nilai-nilai etika 

Y1.3 

Pimpinan instansi menjelaskan arahan yang jelas kepada pegawai 
mengenai target-target kinerja instansi 

Y1.4 

Instansi mengidentifikasikan risiko yang mungkin terjadi dan 
mengganggu pencapaian target kinerja 

Y1.5 

Instansi memiliki mekanisme untuk bereaksi terhadap risiko yang 
diakibatkan oleh perubahan-perubahan yang dapat memengaruhi 
tercapainya target kinerja instansi 

Y1.6 

Pegawai diberikan evaluasi kinerja dan penilaian yang bermakna, jujur, 
dan konstruktif untuk membantu pegawai memahami hubungan antara 
kinerjanya dan pencapaian target kinerja instansi 

Y1.7 

Pimpinan instansi membangun kerjasama tim, mendorong pencapaian 
tujuan, dan mendorong pegawai menyampaikan kelemahan yang ada 

Y1.8 

Instansi memiliki kegiatan untuk meningkatkan motivasi dan komitmen 
pegawai 

Y1.9 

Pimpinan/pejabat memiliki keinginan yang tulus untuk mendengar 
keluhan pegawai sebagai bagian dari proses manajemen 

Y1.10 

Pimpinan memberikan penghargaan (non finansial) terhadap 
rekomendasi yang baik dari pegawai 

Y1.11 

Pimpinan melakukan reviu atas kegiatan pengendalian yang gagal 
mencegah atau mendeteksi adanya masalah 

Y1.12 

Secara berkala pegawai menyatakan kepatuhannya terhadap kode etik 
mengenai perilaku yang diharapkan 

Y1.13 

Kelemahan atau kesalahan yang ditemukan selama proses evaluasi 
kinerja segera dikomunikasikan kepada orang yang bertanggung 
jawab dan atasan langsungnya 

Y1.14 

Pimpinan mereviu dan mengevaluasi temuan audit, hasil penilaian, 
dan reviu lainnya yang menunjukkan adanya kelemahan 

Y1.15 
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4.5 Metode Analisis Data 

4.5.1 Metode Analisis Deskriptif 

Analisis statistik merupakan suatu analisis yang digunakan untuk menganalisis 

data dengan cara menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya 

tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2008:130). 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menjelaskan tanggapan responden 

terhadap konstruk penelitian yang meliputi motivasi layanan publik, komitmen 

organisasi pegawai, sistem pengendalian intern, dan kinerja organisasi. Analisis ini 

juga digunakan untuk menjelaskan karakteristik responden meliputi usia responden, 

jenis kelamin responden, tingkat pendidikan responden, dan lamanya bekerja. 

 

4.5.2 Analisis Data Inferensial 

Analisis data inferensial dalam penelitian ini menggunakan Structure Equation 

Model (SEM) pendekatan variance based dengan Partial Least Square (PLS) 

menggunakan software WarpPLS 5.0. Keunggulan analisis PLS antara lain: 

1. PLS dapat diterapkan pada semua jumlah sampel data, skala data dan tidak 

membutuhkan banyak asumsi (Hartono dan Abdillah, 2015:16).  

2. PLS merupakan metode analisis yang kuat karena dapat digunakan untuk 

mendapatkan model struktural untuk keperluan prediksi (Ghozali dan Latan, 

2014:92). 

3. PLS dapat digunakan pada beberapa hubungan antar variabel yang belum 

memiliki landasan teori kuat dan hanya berdasarkan pernyataan dari hasil 

penelitian sebelumnya, atau pada pengujian proposisi (Hartono dan Abdillah, 

2015:18). 

4. PLS dapat menggunakan variabel dengan konstruk reflektif, terutama untuk 

estimasi varian konstruk endogen beserta variabel manifesnya (indikator) 

(Ghozali dan Latan, 2014:92).  
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Analisis PLS menurut Ghozali dan Latan (2014:53) pada umumnya terdiri dari 

dua sub model yaitu model pengukuran atau Outer Model dan model struktural atau 

disebut Inner Model. Outer Model menunjukkan bagaimana konstruk manifes 

merepresentasikan konstruk untuk diukur atau hubungan antara indikator dengan 

konstruknya. Inner Model menunjukkan kekuatan estimasi antar konstruk atau 

hubungan antar konstruk. Weight estimate digunakan untuk menciptakan komponen 

skor konstruk yang diperoleh berdasarkan bagaimana Inner Model dan Outer Model 

dispesifikasi, hasilnya adalah residual variance dari konstruk dependen. Langkah-

langkah analisis data menggunakan PLS menurut Ghozali dan Latan (2014:53) 

dijelaskan sebagai berikut: 

Gambar 4.1  

Langkah Analisis PLS 

 
Sumber: Ghozali dan Latan (2014:53). 

 

4.5.2.1 Konseptualisasi Model  

Langkah awal dalam analisis PLS adalah konseptualisasi model. 

Pengembangan dan pengukuran konstruk dilakukan pada tahap ini. Prosedur 

pengembangan konstruk disarankan menggunakan konstruk dengan indikator 

reflektif karena diasumsikan mempunyai kesamaan domain konten, walaupun 

sebenarnya dapat menggunakan konstruk dengan indikator formatif (Churchill, 

Konseptualisasi Model 

Metode Analisis Algoritma 

Menentukan Metode Resampling 

Diagram Jalur dan Persamaan 

Evaluasi Model 
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1979; MacKenzie, 2003; MacKenzie et al., 2011 dalam Santanu et al., 2015). Fornell 

dan Bookstein (1982) dalam Ghozali dan Latan (2014:58) menjelaskan bahwa 

konstruk seperti sikap umumnya dipandang sebagai faktor yang menimbulkan 

sesuatu yang terlihat sehingga realisasi indikatornya berbentuk reflektif. Konstruk 

dengan indikator reflektif mengasumsikan bahwa kovarian di antara pengukuran 

model dijelaskan oleh varian yang merupakan manifestasi domain konstruknya. 

Arah indikatornya yaitu dari konstruk ke indikator. Pada setiap indikatornya harus 

ditambah dengan error terms atau kesalahan pengukuran.  

 

4.5.2.2 Metode Analisis Algoritma 

Setelah melewati tahapan konseptualisasi model selanjutnya harus ditentukan 

metode algoritma apa yang akan digunakan dalam estimasi model. Program 

WarpPLS 5.0 menyediakan empat pilihan algoritma, yaitu Warp3 PLS regression, 

Warp2 PLS regression, PLS regression, dan Robust Path Analysis. Algoritma yang 

akan dipilih ditentukan oleh bagaimana hubungan antarkonstruk menurut teori yang 

digunakan. Model dengan hubungan nonlinier dapat diestimasi dengan algoritma 

Warp3 PLS regression atau Warp2 PLS regression. Warp3 PLS regression 

merupakan default algoritma yang digunakan oleh software WarpPLS. Algoritma 

Warp3 PLS regression mencoba mengidentifikasi hubungan antarkonstruk yang 

mengikuti kurva S. 

 

4.5.2.3 Metode Resampling 

Program WarpPLS 5.0 menyediakan empat pilihan metode resampling yaitu 

Stable3, bootstrapping, jackknifing, dan blindfolding. Stable3 merupakan default 

metode resampling dari program WarpPLS 5.0. Stable3 menghasilkan p-values 

yang konsisten dan lebih tepat dibandingkan p-values metode lainnya. Stable3 tidak 

menggunakan algoritma yang menciptakan jumlah sub sampel (resample) sehingga 



54 
 

metode ini lebih sederhana dan lebih dekat dengan estimasi koefisien path dan 

standard error yang sebenarnya atau lebih akurat (Kock, 2015:47). Stable3 juga 

lebih kuat secara statistik dibandingkan dengan bootstrapping pada ukuran data 

yang sedikit (Kock, 2015:94). Kekuatan secara statistik ini penting apalagi jika 

berhubungan dengan data yang sedikit dan mudah terkontaminasi (Kock, 2015:94). 

Selain memilih metode resampling, peneliti sebaiknya juga menentukan jumlah 

resample dan jumlah yang direkomendasikan adalah 100 (Sholihin dan Ratmono, 

2013:32). 

 

4.5.2.4 Diagram Jalur dan Persamaan 

Langkah analisis PLS selanjutnya adalah menggambar diagram jalur dari 

model yang akan diestimasi. Diagram jalur dalam penelitian ini digambarkan dengan 

jelas pada Gambar 4.2 berikut ini: 

Gambar 4.2  

Diagram Jalur Penelitian 

 

 

Keterangan: 

X1= Motivasi layanan publik/konstruk eksogen 1 

X2= Komitmen organisasi pegawai/konstruk eksogen 2 

Y1= Sistem pengendalian intern/konstruk endogen 1 

Y2= Kinerja organisasi/konstruk endogen 2 
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Berdasarkan metode analisis dan diagram jalur penelitian di atas, dapat dibuat 

model analisis jalur semua konstruk dalam PLS. Evaluasi model analisis jalur semua 

konstruk dalam PLS menurut Ghozali dan Latan (2014:62) terdiri dari: 

1. Evaluasi model struktural (inner model) bertujuan untuk memprediksi hubungan 

antar konstruk. Persamaan model struktural berdasarkan diagram jalur penelitian 

dapat ditulis sebagai berikut: 

Hipotesis 1 

Y2 = β0 + β1 X1 + ζ 

Hipotesis 2 

Y2 = β0 + β2 X2 + ζ 

Hipotesis 3 

Y2 = β0 + β3 Y1 + ζ 

Hipotesis 4 

Y2 = β0 + β4 Y1 + β5 X1 + ζ 

Hipotesis 5 

Y2 = β0 + β6 Y1 + β7 X2 + ζ 

Keterangan: 

β1... β7 = Koefisien jalur dalam hubungan antar variabel 

ζ = Tingkat kesalahan dalam persamaan/pengukuran 

 

2. Evaluasi model pengukuran (outer model) bertujuan untuk menspesifikasi 

hubungan antar konstruk dengan indikator pengukurannya yang dilakukan untuk 

menilai validitas atau reliabilitas konstruk. Persamaan model pengukuran 

berdasarkan diagram jalur penelitian dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut ini: 

 

 

 



56 
 

Tabel 4.3 

Persamaan Model Pengukuran Konstruk 

Variabel Konstruk Persamaaan Outer Model 

Variabel Eksogen 
Motivasi Layanan Publik  

(X1) 

X1.1 = λX1.1X1 + ε1 

X1.2 = λX1.2X1 + ε2 

X1.3 = λX1.3X1 + ε3 

X1.4 = λX1.4X1 + ε4 

X1.5 = λX1.5X1 + ε5 

X1.6 = λX1.6X1 + ε6 

X1.7 = λX1.7X1 + ε7 

X1.8 = λX1.8X1 + ε8 

X1.9 = λX1.9X1 + ε9 

X1.10 = λX1.10X1 + ε10 

X1.11 = λX1.11X1 + ε11 

X1.12 = λX1.12X1 + ε12 

Variabel Eksogen 
Komitmen Organisasi 

Pegawai  
(X2) 

X2.1 = λX2.1X2 + ε13 

X2.2 = λX2.2X2 + ε14 

X2.3 = λX2.3X2 + ε15 

X2.4 = λX2.4X2 + ε16 

X2.5 = λX2.5X2 + ε17 

X2.6 = λX2.6X2 + ε18 

X2.7 = λX2.7X2 + ε19 

X2.8 = λX2.8X2 + ε20 

X2.9 = λX2.9X2 + ε21 

Variabel Endogen 
Sistem Pengendalian 

Intern 
(Y1) 

Y1.1 = λY1.1Y1 + ε22 

Y1.2 = λY1.2Y1 + ε23 

Y1.3 = λY1.3Y1 + ε24 

Y1.4 = λY1.4Y1 + ε25 

Y1.5 = λY1.5Y1 + ε26 

Y1.6 = λY1.6Y1 + ε27 

Y1.7 = λY1.7Y1 + ε28 

Y1.8 = λY1.8Y1 + ε29 

Y1.9 = λY1.9Y1 + ε30 

Y1.10 = λY1.10Y1 + ε31 

Y1.11 = λY1.11Y1 + ε32 

Y1.12 = λY1.12Y1 + ε33 

Y1.13 = λY1.13Y1 + ε34 

Y1.14 = λY1.14Y1 + ε35 

Y1.15 = λY1.15Y1 + ε36 

Variabel Endogen 
Kinerja Organisasi  

(Y2) 

Y2.1 = λY2.1Y2 + ε37 

Y2.2 = λY2.2Y2 + ε38 

Y2.3 = λY2.3Y2 + ε39 

Y2.4 = λY2.4Y2 + ε40 

Y2.5 = λY2.5Y2 + ε41 

Y2.6 = λY2.6Y2 + ε42 

Y2.7 = λY2.7Y2 + ε43 

Y2.8 = λY2.8Y2 + ε44 

Y2.9 = λY2.9Y2 + ε45 
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4.5.2.5 Evaluasi Model 

4.5.2.5.1 Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model) 

Evaluasi outer model atau model pengukuran dilakukan untuk menilai validitas 

dan reliabilitas model. Uji validitas yang sering digunakan oleh peneliti di bidang 

SEM untuk melakukan pengukuran model melalui analisis faktor eksplanatori adalah 

dengan menggunakan pendekatan Multi Trait-Multi Method dengan menguji validitas 

convergen dan discriminant (Ghozali dan Latan, 2014:65). Validitas konvergen 

berhubungan dengan prinsip bahwa variabel pengukur dari suatu konstruk 

seharusnya berkorelasi tinggi  sedangkan validitas diskriminan berhubungan dengan 

prinsip bahwa variabel pengukur konstruk yang berbeda seharusnya tidak 

berkorelasi dengan tinggi. Selain uji validitas, pengukuran model juga dilakukan uji 

reliabilitas untuk membuktikan akurasi, konsistensi dan ketepatan instrumen dalam 

mengukur konstruk. Uji reliabilitas suatu konstruk reflektif dilakukan melalui dua 

cara, yaitu dengan Composite Reliability dan Cronbach’s Alpha. 

Tabel 4.4 

Rule of Thumb Evaluasi Outer Model 

 Parameter Rule of Thumb 

Uji Validitas 

Convergen Validity Loading Factor > 0.60 untuk Exploratory Research 

 Loading Factor dan 

Cross Loading 

Loading Factor > Cross Loading 

Disciminant Validity Cross Loading > 0.70 untuk setiap variabel 

 √AVE  √AVE > korelasi antar konstruk laten 

Uji Reliabilitas 

Cronbach’s Alpha  > 0.60 untuk Exploratory Research 

Composite Reliability  > 0.60 – 0.70 masih dapat diterima untuk 

Exploratory Research 

Sumber: Ghozali dan Latan (2015:76-77). 

 

4.5.2.5.2 Evaluasi Model Struktural (Inner Model) 

Evaluasi model struktural bertujuan untuk memprediksi hubungan antar 

konstruk. Evaluasi model struktural diawali dengan melihat nilai R-Squared untuk 

setiap konstruk endogen sebagai kekuatan prediksi dari model struktural. 
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Perubahan nilai R-squared dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh konstruk 

eksogen tertentu terhadap konstruk endogen apakah mempunyai pengaruh yang 

subtansif. Di samping melihat besarnya nilai R-Squared, evaluasi model struktural 

PLS dapat juga dilakukan dengan    predictive relevance atau sering disebut 

predictive sample reuse yang dikembangkan oleh Stone (1974) dan Geisser (1975) 

dalam Ghozali dan Latan (2014:79). Teknik ini dapat merepresentasi sintesis dari 

cross-validation dan fungsi fitting dengan prediksi dari observed variable dan 

estimasi dari parameter konstruk. Selanjutnya evaluasi model dilakukan dengan 

melihat nilai signifikansi untuk mengetahui pengaruh antar konstruk. 

Tabel 4.5 

Rule of Thumb Evaluasi Inner Model 

Kriteria Rule of Thumb 

R-Squared - 0.67, 0.33 dan 0.19 menunjukkan model kuat, moderat, dan 

lemah (Chin, 1998) 

- 0.75, 0.50 dan 0.25 menunjukkan model kuat, moderat dan 

lemah (Hair et al., 2011) 

   predictive relevance -    > 0 menunjukkan model mempunyai predictive relevance 

-    < 0 menunjukkan model kurang mempunyai predictive 

relevance 

Signifikansi (one tailed) - p-values = 0.10 (significant level = 10%) 

- p-values = 0.05 (significant level = 5%) 

- p-values = 0.01 (significant level = 1%) 

Sumber: Ghozali dan Latan (2015:78-81). 

 
4.5.3 Pengujian Konstruk Reflektif dengan Efek Mediasi 

Pengujian efek mediasi merupakan hubungan antara konstruk eksogen dan 

endogen melalui konstruk penghubung, artinya pengaruh konstruk eksogen 

terhadap konstruk endogen dapat diukur secara langsung dan dapat diukur melalui 

konstruk penghubung atau mediasi. Pengujian efek mediasi melalui WarpPLS 5.0 

menggunakan prosedur yang dikembangkan oleh Baron dan Kenny (1986) dalam 

Ghozali dan Latan (2014:201) melalui 3 (tiga) tahapan model sebagai berikut: 

1. Model pertama, menguji pengaruh konstruk eksogen (X) terhadap konstruk 

endogen (Y2) dan harus signifikan pada p-values <0,05. 
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2. Model kedua, menguji pengaruh konstruk eksogen (X) terhadap konstruk mediasi 

(Y1) dan harus signifikan pada atau p-values <0,05. 

3. Model ketiga, menguji secara simultan pengaruh konstruk eksogen (X) dan 

konstruk mediasi (Y1) terhadap konstruk endogen (Y2). Pengujian terakhir 

diharapkan pengaruh konstruk eksogen (X) terhadap konstruk endogen (Y2) tidak 

signifikan sedangkan pengaruh konstruk mediasi (Y1) terhadap konstruk endogen 

(Y2) harus signifikan pada p-values <0,05. Kondisi ini akan menyebabkan 

terjadinya efek mediasi penuh (full mediating), sedangkan efek mediasi sebagian 

(partially mediation) terjadi jika pengaruh konstruk eksogen (X) terhadap konstruk 

endogen (Y2) signifikan dan pengaruh konstruk mediasi (Y1) terhadap konstruk 

endogen (Y2) signifikan. 

Keputusan tentang hasil uji mediasi juga dapat diambil berdasarkan prosedur 

Sholihin dan Ratmono (2013:56-57), melalui cara sebagai berikut: 

1. Jika koefisien jalur hasil estimasi model ketiga tetap signifikan dan nilainya tidak 

berubah maka hipotesis mediasi tidak didukung. 

2. Jika koefisien jalur hasil estimasi model ketiga tetap signifikan dan nilainya turun 

maka bentuk mediasi adalah mediasi sebagian (partial). 

3. Jika koefisien jalur hasil estimasi model ketiga menjadi tidak signifikan dan 

nilainya turun maka bentuk mediasi adalah mediasi penuh (full). 

 

4.6 Pengujian Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini merupakan hipotesis yang telah diberi arah 

(one-tailed) pada hipotesis 1 dan 3, sedangkan hipotesis 2, 4, dan 5 tidak diberikan 

arah (two-tailed). Kriteria pengambilan keputusan menolak atau menerima hipotesis 

pada output WarpPLS dengan melihat nilai p-values < 0.05. Ketentuan diterimanya 

hipotesis alternatif atau hipotesis nol dalam penelitian ini dapat adalah: 

Ha = Diterima apabila nilai p-values < 0.05 
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4.7 Pilot Test 

Peneliti melakukan pilot test dengan menggunakan WarpPLS 5.0 untuk 

menguji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Pilot test dilakukan pada 40 

(empat puluh) responden yang dianggap mampu memahami tujuan penelitian ini 

yakni mahasiswa/i Program Magister Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Brawijaya yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara pada pemerintah 

pusat/daerah yang bukan menjadi obyek dalam penelitian ini. Hasil pilot test dengan 

menggunakan rule of thumb pengukuran outer model pada PLS menunjukkan 

bahwa terdapat pernyataan/indikator yang harus dihilangkan karena nilai loading 

factor < 0.6 dengan p-values < 0.05 namun Hartono dan Abdillah (2015:206) 

menyebutkan bahwa apabila dalam uji validitas didapatkan skor loading factor 

antara 0.05 – 0.07 peneliti tidak harus menghapus indikator tersebut sepanjang nilai 

√AVE > korelasi antar konstruk laten.  

Pada pilot test ini peneliti menghapus 4 (empat) item indikator yang terdiri dari 

1 (satu) indikator dari konstruk Kinerja Organisasi (Y2), 3 (tiga) indikator dari 

konstruk Motivasi Layanan Publik (X1) karena nilai loading factor < 0.5. Pengujian 

dilakukan kembali setelah indikator yang tidak memenuhi kriteria dihilangkan dan 

didapatkan skor loading factor > 0.5 dan nilai √AVE > korelasi antar konstruk laten 

untuk setiap konstruk atau memenuhi kriteria validitas. Pada pengujian reliabilitas 

variabel didapatkan nilai koefisien Cronbach’s alpha dan Composite reliability untuk 

semua konstruk > 0.6 atau memenuhi kriteria reliabilitas. Hasil lengkap pilot test 

dapat dilihat pada Lampiran III Hasil Pengujian Data Pilot Test dengan SEM-PLS. 

Selanjutnya, penelitian akan dilakukan dengan kuesioner yang sudah dihapus 4 

(empat) item indikator sesuai dengan hasil pilot test hingga menyisakan 41 item 

indikator dalam 4 konstruk.  
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