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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi dalam penelitian ini ditentukan secara sengaja (puposive) yaitu di 

CV. Sari Bunga Jl. Hang Tuah No. 56 Desa Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar 

Timur, serta yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah karyawan dari CV. 

Sari Bunga. 

3.2 Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian asosiatif kasual, dimana 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih 

(Umar, 2005). Penelitian seperti ini menjelaskan hubungan mempengaruhi dan 

dipengaruhi dari variabel yang nantinya akan diteliti. Metode penelitian yang 

digunakan disini yaitu menggunakan metode sensus dengan pendeketan 

kuantitatif. Ibrahim (1996) menyatakan bahwa metode sensus adalah pengambilan 

data dari seluruh anggota populasi. Penelitian yang menggunakan metode sensus 

berarti data yang digunakan di dalam penelitian tersebut berasal dari seluruh 

anggota populasi penelitian. Semua anggota populasi diambil datanya, sedangkan 

pendekatan kuantitatif digunakan karena data yang nantinya akan dambil untuk 

diteliti menganalisis tentang pengaruh antar variabel yang dinyatakan dengan 

angka. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai 

berikut:  
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1. Wawancara (interview) adalah prosedur dalam pengumpulan data dengan cara 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pemimpin serta beberapa 

karyawan dari CV. Sari Bunga yang berhubungan dengan masalah yang 

sedang diteliti penulis. 

2. Metode Angket (questioner) adalah prosedur dalam pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara membuat daftar pertanyaan mengenai permasalahan 

berdasarkan indikator yang ada, yang nantinya ditujukan kepada responden 

dalam hal ini karyawan dari CV. Sari Bunga. 

3. Dokumentasi adalah prosedur dalam pengumpulan data dengan cara 

mengumpulkan dokumen dan data-data yang tersedia di CV. Sari Bunga yang 

berhubungan dengan permasalahan dari yang penulis teliti. 

3.4 Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian. Obyek penelitian terdiri 

dari unit-unit penelitin. Unit penelitin dapat berupa orang (individu), rumah 

tangga, kelompok, organisasi lembaga dan lain-lain (Ibrahim, 1996). Populasi 

dalam penelitian ini adalah semua karyawan dari CV. Sari Bunga yang 

berjumlah 54 orang. 

2. Sampel 

Sampel adalah anggota dari populasi yang dianggap dapat mewakili 

(Ibrahim, 1996). Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel pada 

penelitian ini yaitu dengan teknik sampling jenuh. Menurut Sugiyono (2011) 

menyatakan sampling jenuh itu sendiri adalah teknik penentuan sampel bila 

semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Istilah lain dari sampling 
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jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel. 

Alasan peneliti untuk mengambil seluruh populasi sebagai subjek penelitian 

karena karyawan yang ada di CV. Sari Bunga kurang dari 100 orang. 

3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011). 

Variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu: 

1. Variabel Endogen (Variabel Terikat) 

Variabel endogen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kepuasan kerja (Y). Kepuasan kerja dari karyawan adalah keadaan 

emosional yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan yang 

dirasakan karyawan CV. Sari Bunga dalam memandang pekerjaanya.  

2. Variabel Eksogen (Variabel Bebas) 

Variabel eksogen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kepemimpinan, kompensasi dan lingkungan kerja. Divinisi dari varibel 

tersebut adalah sebagi berikut: 

1) Kepemimpinan (X1) adalah segala bentuk kemampuan pemimpin dari 

CV. Bunga dalam menghargai bawahannya atau karyawannya.  

2) Kompensasi (X2) adalah segala sesuatu yang diterima karyawan dari 

CV. Sari Bunga sebagai balas jasa atas pekerjaan yang telah dilakukan. 

3) Lingkungan kerja (X3) adalah segala sesuatu yang terdapat disekitar 

karyawan dari CV. Sari Bunga dan yang dapat memberikan pengaruh 

terhadap diri sendiri dalam menjalakan tugas dan tanggung jawabnya. 
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3.6 Teknik Pengukuran Variabel 

Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala Likert, skala 

Likert adalah skala yang dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial tertentu 

(Sugiyono, 2011), dengan skala Likert ini, peneliti ingin mengetahui sikap 

pendapat dan persepsi dari karyawan di CV. Sari Bunga.  

Mengukur variabel disini, peneliti bertindak sebagai editor yang 

memodifikasi  skala sesuai dengan kebutuhan peneliti, untuk variabel 

kepemimpinan peneliti mengedit dari skala model likert yang disusun oleh 

Heprizal (2013) yang menggunakan indicator berjumlah 5 item dengan nilai 

Cronbach Alpha 0,677 (α> 0,6), untuk mengukur kepuasan kerja, menggunakan 

teori Luthans (1997) dengan menggunakan skala model likert yang disusun oleh 

Ferdiyanto (2016) dimana jumlah indikator 5 item dan nilai Cronbach Alpha dari 

kepuasan kerja 0,740 (α> 0,6), untuk kompensasi dan lingkungan kerja, peneliti 

mengedit dari skala model likert yang disusun oleh Hadinata (2014) dimana nilai 

Cronbach Alpha dari kompensasi 0,950 (α> 0,6) dengan indikator 3 item, dan 

lingkungan kerja mempunyai nilai Cronbach Alpha 0,932 (α> 0,6) dengan jumlah 

indikator 3 item, apabila hasil dari realibilitas lebih besar dari 0,6 maka instrument 

tersebut dapat digunakan sebagai alat ukur (Azwar, 2013). 

Penelitian ini menggunakan skala Likert dengan alternatif skor 1 sampai 

dengan 5, skor ini digunakan untuk mengukur sikap dan pendapat responden atau 

karyawan. Pendapat yang dinilai paling positif, nantinya akan diberikan skor 

sebesar 5. Begitu pula sebaliknya, pendapat yang dinilai memberikan pendapat 

negatif akan diberikan skor sebesar 1. Penilaian atas masing-masing jawaban 
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terhadap variabel kepemimpinan, kompensasi, lingkungan kerja dan kepuasan 

kerja akan diberikan skor sebagai berikut: 

Tabel 3.1 : Skor dari Skala Likert 

 

Skor Skala Kepemimpinan, Kompensasi dan 

Lingkungan Kerja 

Kepuasan Kerja 

5 Sangat Setuju Sangat Baik Sangat Tinggi 

4 Setuju Baik Tinggi 

3 Cukup Setuju Cukup Baik Cukup Tinggi 

2 Tidak Setuju Tidak Baik Rendah 

1 Sangat Tidak 

Setuju 

Sangat Tidak Baik Sangat Rendah 

 

Tabel 3.2 : Kisi – Kisi Instrumen Penelitian 

 

Variabel Indikator Butir pernyataan 

Kepuasan 

Kerja 

(Y) 

 

1. Gaji Y1.1 ; Y1.2 ; Y1.12 

2. Pekerjaan itu sendiri Y1.4 ; Y1.5 ; Y1.9 

3. Promosi Y1.7 ; Y1.8 ; Y1.15 

4. Rekan kerja  Y1.6 ; Y1.10 ; Y1.11 

5. Supervisior Y1.3 ; Y1.13 ; Y1.14 

Kepemim

pinan (X1) 

1. Menentukan tujuan pelaksanaan 

kerja yang realistis 

X1. 1 ; X1.10 

2. Komunikasi X1.3 ; X1.8 

3. Melengkapi sumber dana untuk 

menjalankan tugas 

X1.2 ; X1.5 

4. Susunan hadiah yang sepadan guna 

mendorong prestasi 

X1.4 ; X1.7 

5. Mendelegasikan wewenang dan 

mengundang partisipasi karyawan 

X1.6 ; X1.9 

Kompensa

si (X2) 

1. Gaji pokok X2.1 ; X2.2 ; X2.6 

2. Bonus  X2.3 ; X.2.7 ; X2.8 

3. Tunjangan X2.4 ; X2.5 ; X2.9 

Lingkunga

n Kerja 

(X3) 

1. Pengawasan X3.1 ; X3.3 ; X3.7 

2. Suasana Kerja X3.5 ; X3.6 ; X3.8 

3. Perlakuan X3.2 ; X3.4 ; X3.9 

 

Menganalisis data dan pengujian instrument untuk penelitian ini, dibantu 

dengan menggunakan software pengolahan data Partial least Square (PLS) yang 

dioperasikan melalui software Smart PLS 3 agar lebih jelas dapat diperhatikan 

dalam uraian berikut ini: 
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3.7 Uji Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas dan Uji Reabilitas 

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pertanyaan atau 

pernyataan pada kuesioner yng harus dihilangkan atau diganti karena dianggap 

kurang relavan. Uji validitas sering kali digunakan untuk mengukur ketepatan dari 

suatu item dalam kuesioner, apakah item dalam kuesioner tersebut sudah tepat 

dalam mengukur apa yang ingin diukur (Ghozali, 2006). Uji Reabilitas merupakan 

perhitungan yang digunakan untuk menetapkan apakah instrumen dalam hal ini 

kuesioner dapat dipergunakan lebih dari satu kali, paling tidak responden boleh 

sama (Ghozali, 2006). 

Pengujian validitas dan reabilitas dapat dilakukan secara langsung dari 

PLS. Kevalidan dari suatu peubah indikator dalam mengukur variabel laten dapat 

dinilai dengan melihat nilai dari Loading Factor (LF). Secara umum (rule of 

thumb), nilai dari LF indikator ≥ 0,7 dikatakan valid, tapi menurut Haryono dalam 

Harsono (2016) dalam pengembangan indikator baru, nilai dari LF ≥  0,5 dan 0,6 

masih dapat diterima untuk kevalidannya, bahkan 0,4 juga masi dapat ditolelir. 

Konsistensi dari variabel indikator dalam mengukur variabel laten dapat 

dilihat dari nilai construct reliability dan variance extracted. Apabila nilai 

construct reliability > 0,7 dan variant extracted > 0,5, maka menunjukan variabel 

indikator tersebut konsisten (Kartika dalam Harsono, 2016).  

Uji coba instrumen dilaksanakan pada 30 responden yang ada di CV. Sari 

Bunga. Hasil dari pengujian validiti dengan menggunakan Partial Least Square 

(PLS) dapat dilihat pada Tabel 3.3, nilai korelasi antar indikator dengan variabel 
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dianggap memenuhi convergent validity apabila semua indikator memiliki nilai 

LF > 0,6. 

Tabel 3.3 : Hasil Pengujian Convergent ValdityTahap 1 

 

Variabel Indikator Loading 

Factor 

(LF) 

Keterangan 

Kepuasan 

Kerja (Y) 

Y1.1 gaji favourable 0,296 Gugur  

Y1.2 gaji favourable 0,549 Gugur 

Y1.3 supervisior unfavourable 0,823 Valid  

Y1.4 pekerjaan itu sendiri favourable 0,817 Valid  

Y1.5 pekerjaan itu sendiri favourable 0,696 Valid  

Y1.6 rekan kerja unfavourable 0,470 Gugur  

Y1.7 promosi favourable 0,646 Valid  

Y1.8 promosi favourable 0,579 Gugur  

Y1.9 pekerjaan itu sendiri 

unfavourable 

0,766 Valid  

Y1.10 rekan kerja favourable 0,158 Gugur  

Y1.11 rekan kerja favourable 0,675 Valid  

Y1.12 gaji unfavourable 0,641 Valid  

Y1.13 supervisior favourable 0,703 Valid  

Y1.14 supervisor favourable 0,736 Valid  

Y1.15 promosi unfavourable 0,688 Valid  

 X1.1 menetukan tujuan pelaksanaan 

kerja yang realistis favourable 

0,639 Valid 

 X1.2 melengkapi sumber dana untuk 

melaksanakan tugas unfavourable 

0,567 Gugur 

 X1.3 komunikasi favourable 0,527 Gugur  

 X1.4 susunan hadiah yang sepadan 

guna mendorong prestasi unfavourable 

0,694 Valid  

 X1.5 melengkapi sumber dana untuk 

melaksanakan tugas favourable 

0,765 Valid  

 X1.6 mendegelasikan wewenang dan 

mengundang partisipasi karyawan 

unfavourable 

 

 

0,629 Valid  
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Lanjutan dari Tabel 3.3 Hasil Pengujian Convergent Valdity Tahap 1 

 

Variabel Indikator Loading 

Factor 

(LF) 

Keterangan 

(X1) 

Kepemim

pinan 

X1.7 susunan hadiah yang 

sepadan guna mendorong prestasi 

favourable 

0,813 Valid  

 X1.8 komunikasi unfavourable 0,729 Valid  

 X1.9 mendelegasikan wewenang 

dan mengundang partisipasi 

karyawan favourable 

0,290 Gugur 

 X1.10 menentukan tujuan 

pelaksanaan kerja yang realistis 

unfavourable 

0,356 Gugur 

(X2) 

Kompensa

si 

X2.1 gaji pokok favourable 0,385 Gugur 

X2.2 gaji pokok favourable 0,424 Gugur  

X2.3 bonus unfavourable 0,925 Valid  

X2.4 tunjangan favourable 0,528 Gugur  

X2.5 tunjangan favourable 0,730 Valid  

X2.6 gaji pokok unfavourable 0,896 Valid  

X2.7 bonus favourable  -0,194 Gugur  

X2.8  bonus favourable -0,319 Gugur  

X2.9 tunjangan unfavourable 0,845 Valid  

(X3) 

Lingkunga

n Kerja 

X3.1 pengawasan favourable 0,795 Valid 

X3.2 perlakuan favourable 0,701 Valid 

X3.3 pengawasan favourable 0,738 Valid 

X3.4 perlakuan favourable 0,730 Valid 

X3.5  suasana kerja favourable 0,726 Valid 

X3.6 suasana kerja favourable 0,751 Valid 

X3.7 pengawasan unfavourable 0,632 Valid 

X3.8 suasana kerja unfavourable 0,785 Valid 

X3.9 perlakuan unfavourable 0,696 Valid 

Sumber : Output SmartPLS 3, 2018 

Tabel 3.3 menunjukkan bahwa tidak semua pernyataan atau item yang 

mewakili masing-masing indikator dikatakan valid. Variabel kepuasan kerja 

dengan indikator gaji favourable, rekan kerja unfavourable, promosi favourable 

dan rekan kerja favourable, dinyatakan gugur karena mempunya nilai LF dibawah 

0,6 yaitu sebesar 0,296 ; 0,549 ; 0,470 ; 0,579 dan 0,158. Variabel kepemimpinan 

mempunyai empat pernyataan dari indikator yang dianggap gugur yaitu dengan 

nilai 0,567 ; 0,527 ; 0,290 dan 0,356. Begitu pula dengan variabel kompensasi 
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mempunyai lebih banyak pernyataan yang di anggap gugur sebanyak lima 

pernyataan dengan masing-masing nilai sebesar 0,385 ; 0,424 ; 0,528 ; -0,194 dan 

-0,319, sedangkan variabel lingkungan kerja tidak terdapat penyataan dari 

indikator yang dianggap gugur yang berarti semua pernyataannya valid dengan 

nilai LF lebih dari 0,6.  

Indikator supervisior merupakan ukuran paling kuat dari variabel 

kepuasan kerja yang memiliki nilai LF terbesar yaitu 0,823. Indikator susunan 

hadiah yang sepadan guna mendorong prestasi merupakan ukuran paling kuat dari 

variabel kepemimpinan yang memiliki nilai LF terbesar yaitu 0,813. Indikator 

bonus merupakan ukuran paling kuat dari variabel kompensasi yang memiliki 

nilai LF terbesar yaitu 0,925, sedangkan dari variabel lingkungan kerja yang 

mempunyai indikator terkuat adalah pengawasan dengan nilai LF sebesar 0,795. 

Tidak semua item valid atau gugur, maka perlu dilakuakan lagi pengujian 

vailiditas tahap ke 2. Pengujian validitas kedua dilakukan dengan tidak 

menyertakan kembali pernyatan atau item yang sebelumnya telah gugur. Hasil 

dari pengujian validitas tahap ke 2 dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut: 

Tabel 3.4 : Hasil Pengujian Convergent Validity Tahap 2 

 

Variabel  Indikator  Loading 

Factor 

(LF) 

Keterangan  

(Y) Y1.3 supervisior unfavourable    0,858 Valid  

Kepuasan Kerja Y1.4 pekerjaan itu sendiri 

favourable 

0,828 Valid  

Y1.5 pekerjaan itu sendiri 

favourable 

0,696 Valid  

Y1.7 promosi favourable 0,621 Valid  

Y1.9 pekerjaan itu sendiri 

unfavourable 

0,798 Valid  

Y1.11 rekan kerja favourable 0,624 Valid  
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Lanjutan dari Tabel 3.4 :Hasil Pengujian Convergent Validity Tahap 2 

 

Variabel Indikator Loading 

Factor 

(LF) 

Keterangan 

(Y) Kepuasan 

Kerja 

Y1.12 gaji unfavourable 0,648 Valid  

Y1.13 supervisior favourable 0,696 Valid  

Y1.14 supervisor favourable 0,772 Valid  

Y.15 promosi unfavourable 0,688 Valid  

(X1) 

Kepemimpinan 

X1.1 menetukan tujuan 

pelaksanaan kerja yang 

realistis favourable 

0,727 Valid 

X1.4 susunan hadiah yang 

sepadan guna mendorong 

prestasi unfavourable 

0,732 Valid  

X1.5 melengkapi sumber dana 

untuk melaksanakan tugas 

favourable 

0,813 Valid  

X1.6 mendegelasikan 

wewenang dan mengundang 

partisipasi karyawan 

unfavourable 

0,650 Valid  

X1.7 susunan hadiah yang 

sepadan guna mendorong 

prestasi favourable 

0,809 Valid  

 

(X2) 

Kompensasi 

X1.8 komunikasi unfavourable 0,839 Valid  

X2.3 bonus unfavourable 0,936 Valid  

X2.5 tunjangan favourable 0,773 Valid  

X2.6 gaji pokok unfavourable 0,948 Valid  

X2.9 tunjangan unfavourable 0,870 Valid  

(X3) 

Lingkungan 

Kerja 

X3.1 pengawasan favourable 0,850 Valid 

X3.2 perlakuan favourable 0,761 Valid 

X3.3 pengawasan favourable 0,738 Valid 

X3.4 perlakuan favourable 0,808 Valid 

X3.5  suasana kerja favourable 0,788 Valid 

X3.6 suasana kerja favourable 0,836 Valid 

X3.7 pengawasan 

unfavourable 

0,737 Valid 

X3.8 suasana kerja 

unfavourable 

0,848 Valid 

X3.9 perlakuan unfavourable 0,586 Gugur  

Sumber : Output SmartPLS 3, 2018 

Berdasarkan hasil pengujian validitas tahap 2, diketahui bahwa masih 

terdapat pernyataan atau item yang dinyatakan gugur yaitu perlakuan 

unfavourable dari variabel kepemimipinan sebesar 0,586, dimana nilai dai LF ini 
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kurang dari 0,6. Pernyataan dari indikator supervisior merupakan ukuran paling 

kuat dari variabel kepuasan kerja dengan nilai LF sebesar 0,858. Pernyataan dari 

indikator komunikasi merupakan ukuran paling kuat dari variabel kepemimpinan 

dengan nilai LF sebesar 0,839. Pernyataan dari indikator gaji pokok merupakan 

ukuran paling kuat dari variabel kompensasi dengan nilai LF sebesar 0,948, 

sedangkan yang terakhir pernyataan dari indikator pengawasan merupakan ukuran 

paling kuat dari variabel lingkungan kerja dengan nilai LF sebesar 0,850. Tidak 

semua item valid atau gugur, maka perlu dilakuakan lagi pengujian vailiditas 

tahap ke 3. Pengujian validitas ketiga dilakukan dengan tidak menyertakan 

kembali pernyatan atau item yang sebelumnya telah gugur. Hasil dari pengujian 

validitas tahap ke 3 dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut: 

Tabel 3.5 : Hasil Pengujian Convergent Validity Tahap 3 

 

Variabel  Indikator  Loading 

Factor 

(LF) 

Keterangan  

(Y) Y1.3 supervisior unfavourable  0,856 Valid  

Kepuasan 

Kerja 

Y1.4 pekerjaan itu sendiri 

favourable 

0,827 Valid  

Y1.5 pekerjaan itu sendiri 

favourable 

0,696 Valid  

Y1.7 promosi favourable 0,622 Valid  

Y1.9 pekerjaan itu sendiri 

unfavourable 

0,796 Valid  

Y1.11 rekan kerja favourable 0,628 Valid  

Y1.12 gaji unfavourable 0,653 Valid  

Y1.13 supervisior favourable 0,696 Valid  

 Y1.14 supervisor favourable 0,767 Valid  

 Y.15 promosi unfavourable 0,693 Valid  

 X1.1 menetukan tujuan pelaksanaan 

kerja yang realistis favourable 

0,725 Valid 

 X1.4 susunan hadiah yang sepadan 

guna mendorong prestasi 

unfavourable 

0,732 Valid  
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Lanjutan dari Tabel 3.5 : Hasil Pengujian Convergent Validity Tahap 3 

 

Variabel Indikator Loading 

Factor 

(LF) 

Keterangan 

(Y) Kepuasan 

Kerja 

Y1.14 supervisor favourable 0,767 Valid  

Y.15 promosi unfavourable 0,693 Valid  

(X1) 

Kepemimpinan 

X1.1 menetukan tujuan pelaksanaan 

kerja yang realistis favourable 

0,725 Valid 

X1.4 susunan hadiah yang sepadan 

guna mendorong prestasi 

unfavourable 

0,732 Valid  

X1.5 melengkapi sumber dana 

untuk melaksanakan tugas 

favourable 

0,811 Valid  

X1.6 mendegelasikan wewenang 

dan mengundang partisipasi 

karyawan unfavourable 

0,651 Valid  

X1.7 susunan hadiah yang sepadan 

guna mendorong prestasi 

favourable 

0,811 Valid  

 

(X2) 

Kompensasi 

X1.8 komunikasi unfavourable 0,838 Valid  

X2.3 bonus unfavourable 0,936 Valid  

X2.5 tunjangan favourable 0,773 Valid  

X2.6 gaji pokok unfavourable 0,948 Valid  

X2.9 tunjangan unfavourable 0,870 Valid  

(X3) 

Lingkungan 

Kerja 

X3.1 pengawasan favourable 0,907 Valid 

X3.2 perlakuan favourable 0,812 Valid 

X3.3 pengawasan favourable 0,736 Valid 

X3.4 perlakuan favourable 0,837 Valid 

X3.5  suasana kerja favourable 0,857 Valid 

X3.6 suasana kerja favourable 0,901 Valid 

X3.7 pengawasan unfavourable 0,793 Valid 

X3.8 suasana kerja unfavourable 0,852 Valid 

Sumber : Output SmartPLS 3, 2018 

Berdasarkan hasil pengujian validitas tahap 3, diketahui bahwa sudah tidak 

terdapat pernyataan atau item yang dinyatakan gugur karena sudah mempunyi 

nilai dari LF lebih besar 0,6. Pernyataan dari indikator supervisior merupakan 

ukuran paling kuat dari variabel kepuasan kerja dengan nilai LF sebesar 0,856. 

Pernyataan dari indikator komunikasi merupakan ukuran paling kuat dari variabel 

kepemimpinan dengan nilai LF sebesar 0,838. Pernyataan dari indikator gaji 
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pokok merupakan ukuran paling kuat dari variabel kompensasi dengan nilai LF 

sebesar 0,948, sedangkan yang terakhir pernyataan dari indikator pengawasan 

merupakan ukuran paling kuat dari variabel lingkungan kerja dengan nilai LF 

sebesar 0,907.  

Hasil dari pengujian realibility dengan menggunakan Partial Least Square 

(PLS) tahap 1 dapat dilihat pada Tabel 3.6. Variabel dikatakan memiliki 

reliabilitas apabila nilai dari composite reliabilitynya lebih besar dari 0,7. 

Mengukur relibilitas disini tidak menggunakan cara cronbach’s alpha karena 

penggunakan composite reliability dalam menguji reliabilitas konstruk dapat 

memberikan nilai yang lebih baik jika dibandingkan dengan cronbach’s alpha.  

Tabel 3.6 : Hasil Pengujian Composite ReliabilityTahap 1 

 

Variabel  Composite Reliability Keterangan  

Y 0,906 Reliabel 

X1 0,855 Reliabel  

X2 0,769 Reliabel  

X3 00,911 Reliabel  

Sumber : Output SmartPLS 3, 2018 

Hasil uji realibilitas tabel diatas menunjukkan bahwa pernyataan atau item 

dari keempat variabel semua reliabel. Keempat variabel ini yaitu kepuasan kerja, 

kepemimpinan, kompensasi dan lingkungan kerja mendapatkan nilai composite 

realibility lebih besar dari 0,7 yaitu masing-masing 0,906 ; 0,855 ; 0,769 ; 0,911 

sehingga dianggap reliabel. Pengujian realibility untuk tahap 2, dapat dilihat pada 

Tabel 3.7 berikut ini: 

Tabel 3.7 : Hasil Pengujian Composite Reliability Tahap 2 

 

Variabel  Composite Reliability Keterangan  

Y 0,917 Reliabel  

X1  0,893 Reliabel 

X2 0,935 Reliabel 

X3 0,931 Reliabel 
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Sumber : Output SmartPLS 3, 2018 

Tabel 3.7 menunjukkan apabila semua variabel yang ada yaitu kepuasan 

kerja, kepemimpinan, kompensasi dan lingkungan kerja telah memenuhi syarat 

dari composite realibility karena hasil nilai yang didapat sudah memenuhi angka 

yang direkomendasikan yaitu lebih besar dari 0,7 yang dianggap bahwa semua 

pernyataan atau item dari keempat variabel yang diteliti adalah reliabel. Nilai 

yang didapat dari pengujian reliabilitasnya masing- masing untuk variabel 

kepuasan kerja, kepemimpinan, kompensasi dan lingkungan kerja adalah 0,917 ; 

0,893 ; 0,935 ; 0,931, dimana nilai yang paling besar diperoleh variabel 

kompensasi. Pengujian realibility untuk tahap 3, dapat dilihat pada Tabel 3.8 

berikut ini: 

Tabel 3.8 : Hasil Pengujian Composite Reliability Tahap 3 

 

Variabel  Composite Reliability Keterangan  

Y 0,917 Reliabel  

X1  0,893 Reliabel 

X2 0,935 Reliabel 

X3 0,951 Reliabel 

Sumber : Output SmartPLS 3, 2018 

Tabel 3.8 menunjukkan bahwa semua variabel yang ada yaitu kepuasan 

kerja, kepemimpinan, kompensasi dan lingkungan kerja sudah memenuhi syarat 

dari composite realibility karena hasil nilai yang didapat sudah memenuhi angka 

yang direkomendasikan yaitu lebih besar dari 0,7 yang dianggap bahwa semua 

pernyataan atau item dari keempat variabel yang diteliti adalah reliabel. Nilai 

yang didapat dari pengujian reliabilitasnya masing- masing untuk variabel 

kepuasan kerja, kepemimpinan, kompensasi dan lingkungan kerja adalah 0,917 ; 

0,893 ; 0,935 ; 0,951, dimana nilai yang paling besar diperoleh variabel 

lingkungan kerja.  
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3.8 Teknik Analisis Data 

1. Perhitungan Kategori Variabel 

Perhitungan kategori variabel disini dilakukan untuk mengelompokkan 

setiap indikator dari variabel yang ada kedalam setiap kategori berdasarkan batas 

nilai tertentu. Hal ini bertujuan untuk mengetahui tingkat nilai dari setiap 

indikator variabel yang ada. Perhitungan ini untuk mendukung dalam analisis 

deskriptif yang nantinya akan dilakukan. Perhitungan dari kategori Variabel dapat 

menggunkan rumus seperti berikut ini: 

i 
     

∑        
 

                            

 
 

Jadi, i = 
     

 
 = 

  

 
 = 0,8 

Tabel 3.9 : Penentuan Kategori Variabel 

 

Batas Mean Kepemimpinan, Kompensasi dan 

Lingkungan Kerja 

Kepuasan Kerja 

1-1,79 Sangat Tidak Baik Sangat Rendah 

1,8-2,59 Tidak Baik Rendah 

2,6-3,39 Cukup Baik Cukup Tinggi 

3,4-4,19 Baik Tinggi 

4,2-4,99 Sangat Baik Sangat Tinggi 

 

2. Analisis Inferensial PLS 

Partial Least Square (PLS) adalah metode berbasis keluarga dari regresi 

yang dikenalkan oleh Herman O.A Wold guna penciptaan dan pembangunan 

model dan metode untuk ilmu-ilmu sosial dengan pendekatan yang berorientasi 

pada prediksi. PLS memiliki asumsi data penelitian bebas distribusi yang artinya 

data penelitian tidak mengacuh pada lebih besar kecilnya salah satu distribusi 

tertentu (misalnya distribusi normal). PLS merupakan metode alternatif dari SEM 

yang nantinya dapat dipergunakan dalam mengatasi permasalahan hubungan 



43 
 

 

antara variabel yang kompleks dengan ukuran sampel data yang kecil yaitu sekitar 

30 sampai 100 data, mengingat SEM sendiri memiliki ukuran sampel data yaitu 

minimal 100 (Hair, 2010). 

PLS sendiri digunakan untuk mengetahui kompleksitas hubungan suatu 

konstrak dengan konstrak yang lainnya, serta hubungan suatu konstrak dan 

indikator-indikatornya. Konstrak sendiri dibagi menjadi dua yaitu konstrak 

eksogen dan konstrak endogen. Konstrak eksogen adalah konstrak penyebab, 

konstrak yang tidak dapat dipengaruhi oleh konstrak lainnya namun konstrak 

eksogen dapat memberikan efek kepada konstrak lainnya, sedangkan konstrak 

endogen adalah konstrak yang dijelaskan oleh konstrak eksogen yakni efek dari 

konstrak eksogen (Yamin, 2009). 

PLS dapat bekerja untuk model dengan hubungan konstrak dan indikator-

indikatornya yang bersifat reflektif dan formatif, sedangkan SEM hanya dapat 

bekerja untuk model hubungan yang bersifat reflektif saja.Kelebihan dari metode 

PLS yakni data tidak harus berdistribusi normal multivariate atau indikator 

dengan skala kategori, ordinal, interval sampai dengan rasio dapat digunakan pada 

model yang sama dan ukuran sampel pada PLS tidak harus besar yakni dapat 

kurang dari 100 (Ghozali,2006). Kelemahan dari PLS yaitu distribusi data tidak 

dapat diketahui sehingga tidak dapat menilai signifikansi statistik, namun 

kelemahan ini dapat diatasi dengan menggunakan metode resampling (Bootstrap). 

Spesifikasi model dalam PLS sendiri dibagi kedalam 3 jenis yaitu: 

1. Model Struktural atau Inner Model  

Model struktural atau inner model adalah yang menspesifikasikan 

hubungan antara variabel laten. Nilai dari R-square (R
2
) diamati guna menilai 
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pengaruh dari variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen 

yang ada, apakah terdapat pengaruh substantif. Jika nilai dari R
2
 sebesar 0,67 

maka hal ini mengindikasikan model struktural variabel endogen sudah baik, jika 

nilai dari  R
2 

sama dengan 0,33 artinya model moderat dan bila nilai dari R
2 

sama 

dengan 0,19 artinya model lemah.  

2. Model Pengukuran atau Outer Model  

  Model pengukuran atau outer model adalah yang menspesifikasikan 

hubungan antara variabel laten dengan indikator dari variabel yang ada. Nilai 

loading factor atau ukuran korelasi individual terhadap konstruk yang diukur 

diamati untuk mengukur validitas dari model atau untuk menilai convergen 

validity, niilai yang dihasilkan loading factor harus lebih besar dari 0,70 

sedangkan nilai crossloading diamati guna menilai discriminant validity yaitu 

membandingkan nilai square root of average variance extracted (AVE) setiap 

konstruk dengan korelasi antara konstruk dengan model. Apabila nilai akar 

kuadrat AVE dari setiap konstruk lebih besar dari nilai korelasi antara konstruk 

dengan konstruk lainnya dalam model, maka dapat dikatakan bahwa memiliki 

nilai discriminant validity yang baik. 

AVE =   
∑  

 

∑  
    ∑            

 

Dimana   adalah component loading ke indikator, dan 

Var       = 1 -   
  

Nilai dari AVE disini harus > dari 0,50 

Nilai composite reliability (ρc) dalam PLS dapat dihitung dengan 

menggunkan rumus: 
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Ρc = 
     

       ∑            
 

Dimana λi adalah component loading ke indikator, dan 

Var       = 1 -   
  

3. Weight Relation  

Weight Relation adalah estimasi nilai kasus dari variabel laten (Ghozali, 

2006). Nilai dari  kasus setiap variabel laten dapat diestimasi sebagai berikut:  

ξb= Σkb Wkb Xkb 

ƞi = Σki Wki yki 

Dimana Wkb dan Xkb adalah k weight digunakan untuk membentuk 

estimasi variabel laten ξb dan ƞi. Estimasi variabel laten adalah linear agregat 

dari indikator yang nilai weightnya didapat dengan menggunakan prosedur 

estimasi dari PLS.  

Langkah – langkah analisis data dan pemodelan struktural, dengan 

menggunakan software PLS (Parcial Last Square) menurut Ghozali (2006) adalah 

sebagai berikut ini:  

a. Merancang Model Struktural (Inner Model)  

Inner Model atau Model Struktural menggambarkan hubungan 

antar variabel laten yang satu dengan yang lainya berdasarkan pada 

substantive theory. Perancangan Model Struktural hubungan antar variabel 

latennya didasarkan pada rumusan masalah atau hipotesis dari penelitian.  

b. Merancang Model Pengukuran (Outer Model)  

Outer Model atau Model Pengukuran mendefinisikan bagaimana 

setiap blok dari indikator yang ada berhubungan dengan variabel latennya. 

Perancangan Model Pengukuran tersebut menentukan sifat indikator dari 
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masing-masing variabel laten apakah refleksif atau formatif, berdasarkan 

definisi dari operasional variabel. 

c. Mengkonstruksi Diagram Jalur  

Langkah yang ke satu dan duajika sudah dilakukan, maka agar 

hasilnya lebih mudah untuk dipahami, hasil perancangan inner model dan 

outer model tersebut, selanjutnya dinyatakan dalam bentuk diagram jalur 

seperti pada Gambar 3.1 berikut ini: 

 

Gambar 3.1 : Diagram Alur 

 

d. Konversi diagram jalur ke dalam sistem persamaan  

1) Konversi persamaan model pengukuran (outer model)  

a) Variabel laten eksogen X1 (reflektif)  

X1.1 =           

X1.2 =           

X1.3 =             

X1.4=           

X1.5 =           

X1.6 =           
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X1.7 =           

X1.8 =           

X1.9 =           

X1.10 =             

b) Variabel laten eksogen X2 (reflektif)  

X2.1 =           

X2.2 =           

X2.3 =           

X2.4=           

X2.5=           

X2.6=           

X2.7=           

X2.8=           

X2.9=           

c) Variabel laten eksogen X3 (reflektif)  

X3.1 =           

X3.2 =           

X3.3 =           

X3.4 =           

X3.5=           

X3.6=           

X3.7=           

X3.8=           

X3.9 =           
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d) Variabel laten endogenY1 (reflektif)  

Y1.1 =           

Y1.2 =           

Y1.3 =           

Y1.4 =           

Y1.5 =           

Y1.6 =           

Y1.7 =           

Y1.8 =           

Y1.9 =           

Y1.10 =            

Y1.11=             

Y1.12=             

Y1.13=             

Y1.14=             

Y1.15=             

2) Konversi persamaan model struktural (inner model)  

Y1 =              

Y2 =                      

e. Estimasi: Weight, Koefisien Jalur, dan Loading  

Metode pendugaan parameter (estimasi) di dalam PLS adalah 

metode kuadrat terkecil (least square methods). Proses perhitungan yang 

dilakukan dengan cara iterasi, dimana iterasi ini akan berhenti apabila 

telah tercapai kondisi konvergen.  
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Pendugaan parameter di dalam PLS meliputi 3 hal, yaitu :  

1) Weight estimate yang digunakan untuk menciptakan skor dari variabel 

laten  

2) Estimasi jalur (path estimate) adalah yang menghubungkan antar 

variabel laten dan estimasi loading antara variabel laten dengan 

indikatornya.  

3) Means dan lokasi parameter atau nilai konstanta regresi dan intersep 

untuk indikator dan variabel laten.  

f. Goodness of Fit  

Menurut Harsono (2016) kriteria penilaian untuk metode PLS 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.10 : Kriteria Penilaian PLS 

 

No Kriteria Penjelasan 

 Evaluasi Model Pengukuran Refleksif (Outer Model) 

1 Loading factor  Nilai dari loading factor harus lebih besar dari 

0,70  

2 Composite 

Realibility  

Composite Realibility megukur internal 

consistency dan nilainya harus lebih besar dari 

0,60  

3 AverageVarian

ceExtracted  

Nilai dari Average Variance Extracted (AVE) 

harus lebih besar 0,50  

4 Validitas 

Discriminant  

Nilai akar kuadrat dari AVE harus lebih besar dari 

nilai korelasi antara variabel laten 

5 

 

Cross Loading  Adalah ukuran lain dari Validitas Discriminant. 

Diharapkan dari setiap blok indikator yang ada 

memiliki loading yang lebih besar untuk setiap 

variabel laten yang diukur jika dibandingkan 

dengan indikator untuk variabel laten lainnya 

Evaluasi Model Struktural (Inner Model) 

6 R
2
 untuk variabel 

laten endogen  

Hasil nilai dari R
2
 sebesar 0,67; 0,33 dan 0,19 

untuk variabel laten endogen dalam model 

struktural mengindikasikan jika model tersebut 

baik, moderat dan lemah 

7 Estimasi koefisien 

jalur  

Nilai estimasi hubungan jalur dalam model 

structural harus signifikan. Nilai signifikan disiini 

dapat diperoleh dengan bootstrapping. 
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3. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini 

menggunakan teknik analisis Partial Least Square (PLS) yang dioperasikan 

melalui software Smart PLS 3. Uji hipotesis disini, dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh variabel kepemimpinan (X1), kompensasi (X2) dan 

lingkungan kerja (X3) terhadap kepuasan kerja (Y). Kriterian dalam membuat 

hipotesis adalah sebagai berikut: 

a. Nilai t hitung (CR) < 1,96 atau nilai Probability (p) > 0,05 artinya semua 

variabel bebas yakni kepemimpinan, kompensasi, dan lingkungan kerja tidak 

berpengaruh terhadap variabel terikat yakni kepuasan kerja dari karyawan CV. 

Sari Bunga 

b. Nilai t hitung (CR) > 1,96 atau probability (p) < 0,05 artinya semua variabel 

bebas yakni kepemimpinan, kompensasi dan lingkungan kerja berpengaruh 

terhadap variabel terikat yakni kepuasan kerja dari karyawan CV. Sari Bunga  

 

 

 

 

 


