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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penentuan Lokasi Penelitian 

Metode yang digunakan dalam menentukan lokasi penelitian ini adalah 

purposive. Purposive adalah suatu teknik penentuan lokasi penelitian secara 

sengaja berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tertentu. Lokasi penelitian ini 

bertempat di UKM Ailani Food yang berada di Jalan Andromeda No. 5 Malang, 

Jawa Timur. Penentuan lokasi tersebut atas pertimbangan bahwa (1) Perusahaan 

Ailani Food memiliki keanekaragaman produk seperti varian rasa yang termasuk 

dalam kategori healthy food, (2) Perusahaan melakukan penjualan baik secara 

online maupun offline. Produk yang dihasilkan oleh Ailani food  merupakan produk 

cepat saji dengan bahan dasar jamur serta tidak menggunakan MSG. Penelitian ini 

dilakukan selama 40 hari dimulai pada tanggal 26 Maret sampai 5 Mei 2018. 

3.2  Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian asosiatif kausal, penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sebab akibat antara dua variabel atau lebih 

dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menjelaskan hubungan 

mempengaruhi dan dipengaruhi dari variabel yang nantinya akan diteliti. Metode 

penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Terdapat beberapa 

jenis penelitian antara lain:  
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1.  Penelitian kuantitatif, adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk 

angka yang digunakan juga sebagai alat untuk menganalisis fenomena-fenomana 

yang ada dengan mengunakan model-model empiris. 

2.   Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset data yang berbentuk kata, 

skema, dan gambar. 

 Pada penelitian ini data yang digunakan bersumber dari penelitian langsung 

di lapangan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara 

langsung dari responden melalui observasi, wawancara, dan juga kuesioner yang 

didalamnya terdapat tanggapan responden mengenai penggunaan media sosial, 

inovasi produk, dan minat beli. Sedangkan, data sekunder diperoleh melalui studi 

kepustakaan maupun data-data yang berkaitan dengan media sosial, inovasi produk, 

dan minat beli. 

3.3 Metode Pengambilan Sampel 

Metode pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan 

nonprobability sampling yaitu accidental sampling. Accidental sampling atau  

convenience sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi 

peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi 

sampel (Sugiono, 2004). 

Metode accidental sampling digunakan dengan alasan banyaknya populasi 

konsumen yang pernah membeli dan mengkonsumsi abon jamur serta pengguna 

media sosial dan tidak diketahui secara pasti. Metode ini merupakan prosedur 

sampling yang memilih sampel dari responden yang paling mudah dijumpai atau 

secara kebetulan bertemu pembeli dengan peneliti maka dapat di ambil sebagai 
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sampel (Sugiono, 2005). Responden pada penelitian ini konsumen yang pernah 

membeli produk abon jamur Ailani dan followers instagram Ailani Food. 

Followers yang dipilih peneliti sebagian besar adalah mahasiswa yang aktif 

menggunakan media sosial khususnya instagram. Mahasiswa dipilih sebagai 

responden dikarenakan hasil survey yang dilakukan oleh APJII (Asosiasi 

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) menyatakan bahwa penetrasi atau pengaruh 

pengguna internet berdasarkan tingkat pendidikan terakhir  S1/ Diploma sebesar 

79,23% dan S2/ S3 sebesar 88,24%.  

Pada penelitian ini jumlah sampel tidak bisa diketahui secara pasti maka 

untuk menentukan jumlah sampelnya menurut Rianse dan Abdi (2008) dalam 

Ahmad Bagus Sudrajat dan Dwi Retno Andriani (2015) dapat ditentukan 

berdasarkan waktu yang digunakan untuk penelitian. Penelitian ini menggunakan 

sebanyak 58 responden.  

3.4   Metode Pengambilan Data 

Dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Metode observasi  

Metode observasi yaitu adalah cara pengumpulan data yang dilakukan secara 

sistematis dan disengaja dengan melakukan pengamatan dan pencatatan. Penelitian 

menggunakan metode observasi untuk mengetahui secara langsung apa yang 

terdapat di UKM Ailani Food.  

2. Metode Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk mencari bahan (keterangan atau pendapat) dengan 

melalui tanya jawab lisan dengan pemilik, karyawan, dan konsumen Ailani Food. 
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Keunggulan metode ini adalah peneliti dapat mengidentifikasi responden yang 

memiliki pengetahun kurang mengenai produk abon jamur Ailani serta dapat 

menyaring responden sesuai dengan kebutuhan. 

3. Metode kuesioner atau angket 

Angket merupakan sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden biasanya mengenai topik-topik tertentu yang 

diajukan oleh peneliti. Pertanyaan yang diberikan dapat dibagi menjadi dua jenis, 

yaitu pertanyaan berstruktur dan pertanyaan terbuka (Moh. Nazir, 2011). Prosedur 

yang dilakukan peneliti adalah dengan membuat pertanyaan-pertanyaan mengenai 

permasalahan sesuai dengan indikator yang ada, yang kemudian akan dibagikan 

kepada responden dengan menggunakan kuesioner online. 

4.  Metode dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dengan cara medokumentasikan semua hal-hal yang ada 

dilapang. Melalui teknik dokumentasi ini peneliti mengumpulkan data-data yang 

diperlukan yang ada di tempat atau lokasi penelitian salah satunya adalah dengan 

mengumpulkan foto-foto selama dilapang. 

3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Variabel Endogen (Variabel Terikat) 

Variabel endogen merupakan variabel yang nilainya tidak dapat 

dipengaruhi oleh variabel lainnya. Variabel endogen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah minat beli (Y). Minat beli menurut Kinnear dan Taylor 

(Daniel Dama) adalah bagian dari perilaku konsumen dalam sikap 
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mengkonsumsi serta kecenderungan sikap konsumen atau seseorang untuk 

bertindak sebelum melakukan keputusan membeli benar-benar 

dilaksanakan. 

2. Variabel Eksogen (Variabel Bebas) 

Variabel eksogen merupakan variabel yang nilainya dapat dipengaruhi oleh 

variabel lainnya. Variabel eksogen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

media sosial dan inovasi produk. Definisi dari varibel tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1) Media Sosial (X1) adalah sebuah media berbasis internet yang digunakan 

untuk sharing atau berbagi informasi hingga berkomunikasi dengan 

berbagai orang disegala penjuru dunia. Saat ini, media sosial juga 

digunakan sebagai alat promosi sebuah produk hingga melakukan 

transaksi jual beli. 

2) Inovasi Produk (X2) merupakan ide atau gagasan baru yang berisi 

terobosan-terobosan baru. Inovasi produk harus bisa menciptakan 

keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. 

3.6  Metode Pengukuran 

3.6.1  Skala Likert 

Skala Likert adalah suatu alat pengukuran yang digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, ataupun persepsi seseorang mengenai suatu keadaan yang biasanya 

digunakan untuk melakukan sebuah riset atau survei. Dengan Skala Likert, variabel 

yang akan diukur kemudian dijabarkan menjadi indikator-indikator variabel. Hal 
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ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam mengukur sikap seseorang atau 

sekelompok orang, selain itu agar penelitian juga tidak keluar jauh dari topik utama. 

Bentuk pertanyaan yang digunakan dalam pengukuran skala likert terbagi 

menjadi dua, yaitu bentuk pertanyaan positif untuk mengukur skala positif dan 

bentuk pertanyaan negatif untuk mengukur skala negatif. Jawaban untuk setiap item 

pertanyaan atau indikator-indikator pertanyaan yang menggunakan skala Likert 

biasanya  mempunyai bentuk dari sangat positif sampai sangat negatif, yang dapat 

berupa kata-kata antara lain: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Ragu-ragu (R), Tidak 

Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS). 

Bentuk-bentuk pertanyaan tersebut diberi skor 5, 4, 3, 2, dan 1 untuk 

pertanyaan positif. Sedangkan untuk mengukur skala negatif 1, 2, 3, 4, dan 5 atau -

2, -1, 0, 1, 2. Bentuk jawaban skala Likert yang biasa digunakan antara lain adalah 

sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan tidak setuju. 

Tabel 3.1 : Skor dari Skala Likert 

 

Skor Skala Penggunaan Media Sosial, 

Inovasi Produk  

Kepuasan Kerja 

5 Sangat Setuju Sangat Baik Sangat Tinggi 

4 Setuju Baik Tinggi 

3 Ragu-ragu Cukup Baik Cukup Tinggi 

2 Tidak Setuju Tidak Baik Rendah 

1 Sangat Tidak 

Setuju 

Sangat Tidak Baik Sangat Rendah 
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Tabel 3.2 Instrumen Penelitian 

 

Variabel Indikator Satuan Ukur 
Kode 

Kuesioner 

Media Sosial (X1) 

Sharing of 

content 

Tingkat kemenarikan konten X1.1 

Tingkat manfaat informasi X1.2 

Accesbility 
Tingkat kemudahan dalam 

mengakses 
X1.3 

Creadibility 

Kesesuaian informasi pesan 

dengan kenyataan 
X1.4 

Kesesuaian informasi gambar 

dengan kenyataan 
X1.5 

Kesesuaian informasi promosi 

dengan kenyataan 
X1.6 

Kemudahan mendapatkan 

informasi 
X1.7 

Inovasi Produk 

(X2) 

Inovasi 

Teknis 

Kualitas bahan baku yang 

digunakan 
X2.1 

Tingkat daya tahan produk X2.2 

Tingkat manfaat produk X2.3 

Perubahan 

Desain 

Tingkat kemenarikan kemasan 

dan desain produk 
X2.4 

Daya Tahan kemasan X2.5 

 

Minat Beli (Y) 

Minat 

transaksional 

Kecenderungan konsumen 

untuk membeli produk yang 

ditawarkan 

Y.1 

Minat 

refrensial 

Kecenderungan konsumen 

untuk merekomendasikan 

kepada orang lain 

Y.2 

Minat 

Eksploratif 

Konsumen mencari infomasi 

mengenai produk yang 

ditawarkan 

Y.3 

Sumber: Data Primer diolah, 2018 

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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3.6.2 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

(1). Uji Validitas dan Realibilitas 

Uji validitas menunjukan ketepatan dan kecermatan alat ukur dalam 

melakukan fungsi ukurnya serta dapat menunjukkan apakah hasil penelitian dapat 

diterima dengan kriteria-kriteria tertentu. Uji validitas dengan menggunakan 

SmartPLS yaitu validitas kontruk (Construct validity). 

Validitas konstruk menunjukan bahwa instrumen pengukuran mengukur 

konsep yang diuji secara valid. Kevalidan dari suatu peubah indikator dalam 

mengukur variabel laten dapat dinilai dengan melihat nilai dari Loading Factor 

(LF). Validitas konstruk dapat diuji melalui validitas konvergen (convergent 

validity) dengan kriteria jika nilai loading factor (LF) sebesar >0,70 maka indikator 

tersebut dinyatakan valid. Tetapi menurut Gendro Wiyono (2011) nilai loading 

factor 0,50 sampai 0,60 sudah dianggap cukup dan diterima kevalidannya. 

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).  
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Tabel 3.3 Hasil Pengujian Convergent Valdity Tahap 1 

Variabel Indikator Kode  
Loading 

Factor (LF) 

Keterangan 

Media 

Sosial 

(X1) 

Tingkat kemenarikan konten X1.1 0,249 Gugur 

Tingkat manfaat informasi  X1.2 0,744 Valid 

Tingkat kemudahan dalam 

mengakses  
X1.3 

0,535 Gugur 

Kesesuaian informasi pesan 

dengan kenyataan 
X1.4 

0,820 Valid 

Kesesuaian informasi 

gambar dengan kenyataan 
X1.5 

0,698 Valid 

Kesesuaian informasi 

promosi dengan kenyataan 
X1.6 

0,744 Valid 

Kemudahan mendapatkan 

informasi 
X1.7 

0,216 Gugur 

Inovasi 

Produk 

(X2) 

Kualitas bahan baku yang 

digunakan 
X2.1 

-0,155 Gugur 

Tingkat daya tahan produk X2.2 0,406 Gugur 

Tingkat manfaat produk  X2.3 0,698 Valid 

Tingkat kemenarikan 

kemasan dan desain produk 
X2.4 

0,880 Valid 

Daya Tahan kemasan 
X2.5 

 

0,879 Valid 

Minat 

Beli (Y) 

Kecenderungan konsumen 

untuk membeli produk yang 

ditawarkan 

Y.1 

0,928 Valid 

Kecenderungan konsumen 

untuk merekomendasikan 

kepada orang lain 

Y.2 

0,917 Valid 

Konsumen mencari 

infomasi mengenai produk 

yang ditawarkan 

Y.3 

0,389 Gugur 

Sumber : Output Smartpls 3, 2018 

 Pada tabel 3.3 menunjukan bahwa tidak semua pernyataan atau item yang 

mewakili masing-masing indikator dinyatakan valid. Variabel media sosial dengan 

indikator kemenarikan konten, kemudahan dalam mengakses, kesesuaian informasi 

gambar, dan kemudahan mendapatkan informasi dinyatakan gugur karena memiliki 

nilai LF sebesar 0,051 ; 0,529 ; 0,629 ; dan 0,212. Sedangkan variabel inovasi 

produk pernyataan yang mewakili indikator dinyatakan gugur adalah kualitas bahan 

baku dan tingkat daya tahan produk karena memiliki nilai Loading Factor (LF) 
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sebesar -0,146 dan 0,200. Pada variabel minat beli hanya terdapat satu pernyatan 

yang dinyatakan gugur yaitu konsumen mencari tau mengenai produk sebelum 

melakukan keputusan pembelian dengan nilai LF sebesar 0,436.  

Tabel 3.4 Hasil Pengujian Convergent Valdity Tahap 2 

Variabel Indikator Kode 
Loading 

Factor (LF) 
Keterangan 

Media 

Sosial 

(X1) 

Tingkat manfaat 

informasi 
X1.2 0,845 Valid 

Kesesuaian informasi 

pesan dengan 

kenyataan 

X1.4 0,848 Valid 

Kesesuaian informasi 

gambar dengan 

kenyataan 

X1.5 0,699 Valid 

Kesesuaian informasi 

promosi dengan 

kenyataam 

X1.6 0,692 Valid 

Inovasi 

Produk 

(X2) 

Tingkat manfaat 

produk 
X2.3 0,662 Valid 

Tingkat kemenarikan 

kemasan dan desain 

produk 

X2.4 0,896 Valid 

Daya Tahan kemasan X2.5 0,882 Valid 

Minat 

beli (X3) 

Kecenderungan 

konsumen untuk 

membeli produk yang 

ditawarkan 

Y1 0,924 Valid 

Kecenderungan 

konsumen untuk 

merekomendasikan 

kepada orang lain 

Y2 0,933 valid 

Sumber : Output Smartpls 3, 2018 

 Pada tabel 3.4 hasil pengujian convergent validity tahap 2 semua indikator 

sudah tidak ada indikator yang dinyatalan gugur. Hal ini dikarenakan sudah tidak 

ada pernyataan yang memiliki nilai LF ≤ 0,6. Pada tabel 3.4 dapat dilihat bahwa 

variabel media sosil dengan pernyataan kesesuaian informasi pesan dengan 

kenyataan merupakan nilai pengukuran paling kuat karena memiliki nilai LF 

sebesar 0,848. Sedangkan untuk nilai pengukuran paling rendah pada variabel 
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media sosial adalah indikator dengan pernyataan kesesuaian informasi promosi 

dengan kenyataa2 karena memiliki nilai LF sebesar 0,692. Namun, hal itu tidak 

membuat pernyataan gugur karena memiliki nilai LF sebesar ≥ 0,6. Pada variabel 

inovasi produk nilai pengukuran paling kuat terdapat pada indikator pernyataan 

tingkat kemenarikan kemasan dan desain produk dengan nilai LF sebesar 0,896. 

Sedangkan nilai pengukuran paling rendah terdapat pada indikator tingkat manfaat 

produk dengan nilai LF sebesar 0,662. Pernyataan indikator kecenderungan 

konsumen untuk merekomendasikan kepada orang lain pada variabel minat beli 

memiliki nilai pengukuran paling kuat dengan nilai LF sebesar 0,924.  

Hasil dari pengujian realibility dengan menggunakan Partial Least Square 

(PLS) tahap 1 dapat dilihat pada Tabel 3.5. 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 3.5 Hasil Pengujian Composite Reliability Tahap 1 

Variabel Composite Reliability Keterangan 

X1 0.720 Reliabel 

X2 0.781 Reliabel 

Y 0.813 Reliabel 

Sumber: Output SmartPLS 3, 2018 

 Hasil pengujian realibilitas pada tabel 3.5 menunjukan bahwa pertanyaan 

dari ketiga variabel semua adalah reliabel. Ketiga variabel itu adalah media sosial 

(X1), inovasi produk (X2), dan minat sosial (Y) masing-masing mendapatkan nilai 

composite reliability ≥ 0,7 yaitu masing-masing bernilai 0,720 ; 0,781 ; dan 0,813. 

Pada tahap 2 pengujian reliabilitas, dapat dilihat pada tabel 3.6 sebagai berikut: 
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Tabel 3.6 Hasil Pengujian Composite Reliability Tahap 2 

Variabel Composite Reliability Keterangan 

X1 0.859 Reliabel 

X2 0.856 Reliabel 

Y 0.926 Reliabel 

Sumber: Output SmartPLS 3, 2018 

 Hasil pengujian composite reliability pada tabel diatas menunjukan bahwa 

ketiga variabel masing-masing memiliki nilai ≥ 0,7. Masing-masing variabel 

memiliki nilai 0,859 ; 0,856 ; dan 0,926 sehingga pernyataan dari ketiga variabel 

penelitian yaitu media sosial, inovasi produk, dan minat beli adalah reliabel. Nilai 

terbesar terdapat pada variabel minat beli sebesar 0,926. 

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 =
𝑅𝑎𝑛𝑔𝑒

∑ kategori
=

skor tertinggi−skor terendah

5
 

Jadi, i = 
(5−1)

5
 = 

 4

5
  = 0,8  

3.7    Analisis Data 

3.7.1 Analisis Inferensial PLS 

Partial Least Square (PLS) adalah salah satu teknik Structural Equation 

Modeling (SEM) yang mampu menganalisis variabel laten, variable indikator, dan 
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kesalahan pengukuran secara langsung. PLS dikembangkan sebagai alternatif 

apabila teori yang digunakan lemah atau indikator yang tidak memenuhi model 

pengukuran reflektif atau data tidak berdistribusi normal (Gendro Wiyono, 2011). 

SEM merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menutup 

kelemahan yang ada pada metode regresi. Metode regresi sendiri merupakan 

metode yang paling sering digunakan para peneliti kuantitatif (Hussein, 2015). 

 Perbedaan antara PLS yang merupakan SEM  berbasis varian dengan 

LISREL atau AMOS yang berbasis kovarian adalah terletak pada tujuan 

penggunaan. SEM berbasis kovarian bertujuan untuk mengestimasi atau 

memperkirakan model untuk pengujian teori yang digunakan, sedangkan SEM 

Varian bertujuan untuk memprediksi model untuk pengembangan teori. 

Perbandingan SEM berbasis kovarian dan SEM berbasis varian dapat dilihat pada 

tabel 3.7. 
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Tabel 3.7 Perbandingan SEM berbasis kovarian dan SEM berbasis varian 

Parameter 

Pembanding 
LISREL dan AMOS PLS 

Keunggulan Canggih  dan handal 

untuk model estimasi 

pada pengujian teori dan 

pada model yang 

komplek atau hipotesis 

model. 

Informasi yang 

dihasilkan efisien dan 

mudah untuk 

diinterpretasikan 

terutama pada model 

yang komplek atau 

hipotesis model, dapat 

digunakan pada data 

kecil, data tidak harus 

berdistribusi normal, 

linearitas dan 

heteroskedastisitas, serta 

dapat digunakan pada 

indikator yang bersifat 

reflektif maupun 

formatif. 

Keterbatasan Rumit dan data 

disyaratkan besar, 

asumsi normalitas dan 

indikator yang bersifat 

reflektif terhadap 

variabel latennya. 

Lemah secara statistika 

dalam mengestimasi 

model, aplikasi 

perangkat lunak yang 

dikembangkan masih 

terbatas sehingga masih 

membutuhkan aplikasi 

perangkat lunak lain 

untuk menghasilkan 

output tertentu. 

Ukuran Sampel Estimasi LISREL 

membutuhkan sampel 

besar. 

Dapat dijalankan 

meskipun sampel kecil 

Basis Teori Harus memiliki dasar 

teori yang kuat 

Dapat menguji model 

penelitian dengan dasar 

teori yang lemah. 

Asumsi Distribusi Harus memenuhi asumsi 

distribusi normal 

Tidak mensyaratkan daa 

terdistribusi normal 

Sifat konstruk Reflektif Reflektif dan formatif 

Sumber : Data Sekunder diolah, 2018 

PLS dan SEM memiliki perbedaan yang cukup signifikan, yaitu PLS dapat 

digunakan untuk model dengan hubungan konstrak dengan indikator yang bersifat 

reflektif  maupun formatif, sedangkan SEM hanya dapat digunakan untuk model 

hubungan yang bersifat reflektif saja. Kelebihan dari metode PLS yakni data tidak 
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harus berdistribusi normal. Selain itu, indikator dengan skala kategori, ordinal, 

interval sampai dengan rasio dapat digunakan pada model yang sama serta ukuran 

sampel pada PLS tidak harus besar dengan sampel kurang dari 100 (Sofyani, n.d.). 

Kelemahan dari PLS yaitu distribusi data tidak dapat diketahui secara pasti 

sehingga tidak dapat menilai signifikansi statistik, namun kelemahan ini dapat 

diatasi dengan menggunakan metode resampling (Bootstrap). Menurut Willy 

Abdillah (2017), keunggulan dan kekurangan dari PLS dapat dilihat pada tabel 3.8 

berikut ini: 

Tabel 3.8 Keunggulan dan Kekurangan PLS 

KEUNGGULAN KELEMAHAN 

1. Model Kompleks yaitu dapat 

memodelkan banyak variabel 

dependen dan variabel independen 

1. Sulit mengintrepretasikan loading 

variabel laten independen jika 

berdasarkan pada hubungan 

crossproduct yang tidak ada. 

2. Properti distribusi estimasi yang 

tidak diketahui menyebabkan tidak 

diperolehnya nilai signifikasi kecuali 

melakukan proses bootstraping 

terlebih dahulu. 

3. Terbatas pada pengujian model 

estimasi statistika. 

2. Mampu mengelola masalah 

multikolinearitas antarvariabel 

independen 

3. Hasil tetap kokoh meskipun terdapat 

missing value 

4. Menghasilkan variabel laten 

independen secara langsung berbasis 

crossproduct yang melibatkan variabel 

laten dependen sebagai kekuatan 

prediksi 

5. Dapat digunakan pada konstruk 

reflektif dan formatif 

6. Dapat Digunakan pada sampel kecil 

7. Data tidak harus berdistribusi normal 

8. Dapat digunakan pada data dengan 

tipe skala berbeda 

Sumber: Data Sekunder, diolah 2018 

Analisis hubungan antarvariabel dari indikator terdapat tiga model 

hubungan yaitu outer model, inner model, dan weight relation. Penjelasan dari 

ketiga model hubungan tersebut sebagai berikut: 
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1. Outer Model atau model pengukuran yaitu spesifikasi hubungan antara 

variabel laten dengan indikatornya, disebut juga dengan outer relation atau 

measurement model, yang menjelaskan karakterisitik variabel laten dengan 

indikator. Persamaan model reflektif dapat dituliskan sebagai berikut (Gendro 

Wiyono,2011) : 

x = Ʌx ξ + εx 

y = Ʌy η + εy 

Dimana x dan y merupakan indikator untuk variabel laten eksogen (ξ) dan 

endogen (η), sedangkan Ʌx dan Ʌy  merupakan matriks loading yang menggambarkan 

koefisien regresi sederhana yang menghubungkan variabel laten dengan 

indikatornya. Residual diukur dengan εx dan εy, yang diinterpretasikan sebagai 

kesalahan pengukuran. 

2. Inner model menunjukan adanya hubungan antar varibel laten (structural 

model) yang sering disebut juga dengan inner relation. Model ini menunjukan 

adanya hubungan antarvariabel laten berdasarkan substantive theory. Persamaan 

model formatif dapat dituliskan sebagai berikut: 

ηj = ∑ i β ji η i + ∑ i γ jb ξ b + ξ j. 

3. 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 pada variabel laten merupakan linear agregat dari 

indikator yang nilai weightnya didapatkan dengan menggunakan prosedur estimasi 

dari PLS.  
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Uji model menggunakan Partial Least Square (PLS) menurut Dr. Gendro 

Wiyono, M.M (2011) dilakukan melalui outer model dan inner model. Untuk 

penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut: 

1. Pada prinsipnya outer model adalah untuk menguji indikator terhadap 

variabel laten, atau dengan kata lain untuk mengukur seberapa jauh indikator 

tersebut dapat menjelaskan variabel latennya. Indikator diuji dengan convergent 

validity, discriminat validity, average variance extracted (AVE), dan composite 

reliability. Untuk penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.9 Kriteria Penilaian PLS uji Outer Model (Model Pengukuran) 

Uji Model Output Kriteria 

Outer Model 

Convergent Validity Nilai loading factor 0,50- 

0,60 sudah dianggap 

cukup 

Discriminant Validity Nilai korelasi Cross 

Loading dengan variabel 

latennya harus lebih 

besar dibandingkan 

dengan korelasi terhadap 

variabel laten lain 

AVE Nilai Ave harus diatas 

0,50 

Composite Relibility ≥ 0,70 

Sumber: Data Sekunder diolah, 2018 

2. Inner model atau disebut juga sebagai model struktural pada prinsipnya 

digunakan untuk menguji pengaruh antara satu variabel laten dengan variabel laten 

lainnya. Pengujian dilakukan dengan melihat persentase varian yang dijelaskan 

dengan melihat nilai R2 untuk variabel laten dependen yang dimodelkan 

mendapatkan pengaruh dari variabel laten independen menggunakan ukuran stone-

geisser Q square test dan juga melihat  besarnya koefisien jalur strukturalnya 

(Gendro Wiyono,  2011). Untuk penjelasan lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 
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Tabel 3.10 Kriteria Penilaian PLS uji Inner Model (Model Struktural / Uji 

Hipotesis) 

Uji Model Output Kriteria 

Inner Model 

 (Uji Hipotesis) 

R2  untuk variabel laten 

endogen 

Hasil R2 sebesar 0,67; 

0,33; dan 0,19 

mengidikasikan bahwa 

model baik, moderat, dan 

lemah. 

Koefisien parameter dan 

T- statistik 

Nilai estimasi untuk 

hubungan jalur dalam 

modek struktural harus 

signifikan. Diperoleh 

dengan prosedur 

bootstrapping. 

Sumber: Data Sekunder diolah, 2018 

Langkah – langkah analisis data dan pemodelan struktural, dengan 

menggunakan software PLS (Partial Last Square) adalah sebagai berikut ini:  

a. Membuat rancangan model struktural atau inner model  

Inner Model atau Model Struktural menggambarkan hubungan antar 

variabel laten yang satu dengan yang lainya berdasarkan pada substantive 

theory. Merancang model struktural hubungan antar variabel latennya 

didasarkan pada rumusan masalah atau hipotesis dari penelitian.  

b. Membuat rancangan model pengukuran atau outer model 

Outer model atau model pengukuran pada prinsipnya model 

pengukuran merupakan salah satu cara dalam mengukur seberapa jauh 

indikator dapat menjelaskan variabel latenya.  

c. Menggambar Diagram Jalur  

Langkah yang ke satu dan dua jika sudah dilakukan, maka agar 

hasilnya lebih mudah untuk dipahami, hasil perancangan inner model dan 
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outer model tersebut, selanjutnya dinyatakan dalam bentuk diagram jalur 

seperti pada Gambar 3.1 berikut ini: 

 

Gambar 3.1 Model Diagram Jalur 

d. Konversi diagram jalur ke persamaaan 

 Persamaan Outer Model 

 Variabel laten eksogen X1 (reflektif) 

X1.1 = 𝜆𝑋1𝜉1 +  𝛿1 

X1.2 = 𝜆𝑋1𝜉1 +  𝛿2 

X1.3 = 𝜆𝑋1𝜉1 +  𝛿3 

X1.4 = 𝜆𝑋1𝜉1 +  𝛿4 

X1.5 = 𝜆𝑋1𝜉1 +  𝛿5 

X1.6 = 𝜆𝑋1𝜉1 +  𝛿6 

X1.7 = 𝜆𝑋1𝜉1 +  𝛿7 

 Variabel laten eksogen X2 (reflektif) 

X2.1 = 𝜆𝑋2𝜉1 +  𝛿1 

X2.2 = 𝜆𝑋2𝜉2 +  𝛿2 
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X2.3 = 𝜆𝑋2𝜉3 +  𝛿3 

X2.4 = 𝜆𝑋2𝜉4 +  𝛿4 

X2.5 = 𝜆𝑋2𝜉5 +  𝛿5 

 Variabel laten endogen Y (reflektif) 

Y1.1 =𝜆𝑌1𝜂1 +  휀1 

Y1.2 = 𝜆𝑌1𝜂2 +  휀2 

Y1.3 = 𝜆𝑌1𝜂3 +  휀3 

 Persamaan Inner Model 

e. Parameter  Estimasi (pendugaan) 

Parameter estimasi di dalam PLS adalah metode kuadrat terkecil (least 

square method). Proses perhitungan dilakukan dengan cara melakukan 

iterasi, dimana proses iterasi terdiri dari tiga tahap, yaitu: 

 Weight estimate digunakan sebagai parameter validitas dan reliabilitas 

instrumen. 

 Path estimate (estimasi jalur) yang menghubungkan antar variabel laten 

dengan indikatornya (loading). 

 Berkaitan dengan mean dan konstanta variabel laten yang digunakan 

sebagai parameter, sifat hubungan kausalitas, dan rerata nilai sampel 

yang dihasilkan. 

f. Goodness of Fit 

Menurut Gendro Wiyono (2011), kriteria penilaian PLS dapat dilihat pada 

tabel 3.11 berikut ini: 
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Tabel 3.11 Kriteria Penilaian Partial Least Square (PLS) 

UJI MODEL OUTPUT KRITERIA 

Outer Model (Uji 

Indikator) 

Convergent 

Validity 

Nilai Loading Factor (LF) 

0,50 – 0,60 sudah dianggap 

benar 

Discriminant 

Validity 

Nilai korelasi cross loading 

dengan variabel latennya 

harus lebih besar 

dibandingkan dengan korelasi 

terhadap variabel laten 

lainnya 

Average Variance 

Extracted (AVE) 

Nilai AVE harus diatas 0,50 

Composite 

Reliability 

Nilai composite reliability 

harus memiliki nilai ≥ 0,70. 

Inner Model (Uji 

Hipotesis) 

R2 untuk variabel 

latent endogen 

Hasil R2 sebesar 0,67 ; 0,33 ; 

dan 0,19 mengidikasi bahwa 

model baik, moderat, dan 

lemah. 

Koefisien 

parameter dan T-

Statistik 

Nilai estimasi untuk 

hubungan jalur dalam model 

struktural harus signifikan , 

yang dapat diperoleh dengan 

prosedur bootstrapping. 

Sumber: Data Sekunder diolah, 2018 


