
      

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Pada bab ini membahas mengenai hal-hal yang berkaitan langsung dengan 

penelitian yang dilakukan meliputi Penelitian Terdahulu, Profil Prodi SI, 

Knowledge Management, Knowledge Sharing, Framework Wangpipatwong, 

Structural Equation Model (SEM), Partial Least Squares (PLS), notasi yang 

digunakan dalam PLS, Skala Likert, Populasi dan Sampel. 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Berikut merupakan beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait faktor-

faktor yang mempengaruhi knowledge sharing yang pertama yaitu penelitian 

Usman dkk (2014), berikat model penelitiannya: 

Individual Factors

Benefits

Costs

Experience and skills with 

web 2.0 technologies

Organizational Factors

Workgroup

Knowledge culture

Technology Factors

Technology availability

Technology support

Knowledge sharing using 

the web 2.0

 

Gambar 2.1 Model Penelitian Usman 

(Sumber: Usman dkk, 2014) 

Usman dkk melakukan penelitian dengan judul “Determinants of 

Knowledge Sharing Using Web Technology among Students in Higher Education”. 

Penelitian bertujuan untuk meneliti faktor utama yang menentukan perilaku berbagi 
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pengetahuan menggunakan web pada mahasiswa di perguruan tinggi. Hasil dari 

penelitian menunjukkan bahwa variabel benefits (manfaat), experience 

(pengalaman), workgroup (kelompok kerja), knowledge culture (budaya 

pengetahuan), technology availability (ketersediaan teknologi), technology support 

(dukugan teknologi) mempunyai pengaruh penting dalam penggunaan web untuk 

melakukan KS. Sedangkan costs (biaya) tidak mempunyai efek positif dalam 

penggunaan web untuk melakukan KS. 

Yang kedua yaitu Yogeesha (2013) melakukan penelitian dengan judul 

“Factors Influence Knowledge Sharing Among Undergraduate Engineering 

Students”. Penelitian bertujuan untuk meneliti faktor apa yang mempengaruhi KS 

antara mahasiswa jurusan teknik di wilayah Bangalore.  

Penelitian ini melibatkan 4 faktor, dari faktor-faktor tersebut beberapa 

variable seperti intentions to share (maksud untuk berbagi), ability to share 

(kemampuan berbagi),  teacher support (dukungan dosen), competition among 

classmates (persaingan antar teman kelas), technology availability (ketersediaan 

teknologi), dan technology support (dukungan teknologi), mempunyai pengaruh 

penting dalam KS antar mahasiswa. Khususnya technology availability, dan 

technology support mempunyai pengaruh positif, sedangkan competition among 

classmates mempunyai pengaruh negatif terhadap KS mahasiswa. Dan terakhir, 

sociological factors (faktor sosiologis) tidak mempunyai pengaruh apapun terhadap 

KS mahasiswa. 

Selanjutnya Saide dkk (2017) melakukan penelitian dengan judul 

“Information Technology and Individual Factors on Knowledge Sharing Activities”. 

Penelitian bertujuan untuk meneliti pengaruh teknologi informasi dan faktor 

individu terhadap perilaku berbagi pengetahuan mahasiswa pergururan tinggi di 

Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. Berikut 

pada Gambar 2.2 adalah model penelitiannya: 
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Pleasure of 

knowledge
Self efficacy

Personality Trust

Individual 

factors

Social mediaIT infrastructure

Technology 

information

Knowledge 

Sharing 

Activities

 

Gambar 2.2 Model Penelitian Saide 

(Sumber: Saide dkk, 2017) 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indikator dari faktor individu yaitu 

personality and self efficacy punya pengaruh lebih besar terhadap aktivitas KS 

mahasiswa di Fakultas Sains dan Teknologi, personality punya pengaruh lebih 

besar dibanding indikator lainnya. Untuk teknologi informasi, indikator media 

sosial punya dampak paling berpengaruh terhadap aktivitas KS mahasiswa. 

Cheng dkk (2009) melakukan penelitian dengan judul “Knowledge Sharing 

in Academic Institutions : a Study of Multimedia University Malaysia”. Penelitian 

bertujuan untuk menguji perilaku KS antara Universitas Swasta di Malaysia. 

Berikut pada Gambar 2.3 adalah model penelitiannya: 
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Knowledge sharing

(KS)

Individual factors

Organizational

factors

Technology Factors

Incentive system

(IS)

Management

System (MS)

Organizational

Culture (OC)

Individual attitude

(IA)

Personal

Expectation (PE)

IT application

(IT)  

Gambar 2.3 Model Penelitian Cheng 

(Sumber: Cheng dkk, 2009) 

Secara keseluruhan, hasil yang ditemukan yaitu incentive system (dukungan 

sistem) dan personal expectation (harapan personal) adalah dua variabel yang 

menjadi kunci utama berjalannya aktivitas KS perguruan tinggi. 

Berikut pada Tabel 2.1 diberikan perbandingan antara faktor-faktor 

penelitian-penelitian sebelumnya: 

Tabel 2.1 Perbandingan Faktor 

Penulis Faktor yang digunakan Nilai Variabel/Faktor 

Usman dkk 

(2014)  

Penelitian ini menguji tiga faktor 

yang mempengaruhi seseorang 

mau berbagi pengetahuan, Faktor-

faktor terdiri dari variabel 

benefits, costs, experience, 

workgroup, knowledge culture, 

technology availability, 

technology support  

Variabel costs (biaya) 

tidak memiliki efek 

positif dalam 

penggunaaan web 

untuk berbagi 

pengetahuan 
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Tabel 2.1 Perbandingan Faktor (lanjutan) 

Yogeesha 

(2013) 

 

Model penelitian ini melibatkan 4 

faktor, dari faktor-faktor tersebut 

beberapa variabel seperti 

intentions to share, ability to 

share, teacher support, 

competition among classmates, 

technology availability, 

technology support, family size, 

dan school and residential 

envoriment 

Variabel competition 

among classmates 

mempunyai pengaruh 

negatif terhadap KS 

mahasiswa. Sedangkan 

faktor sosiologis tidak 

memiliki pengaruh 

apapun terhadap KS 

Wangpipatwong 

(2009) 

Penelitian ini menggunakan 3 

faktor yaitu individual, classroom 

dan technological factors. 

Terdapat 6 variabel yaitu 

willingness to share, ability to 

share, instructor support, degree 

of competition , technology 

availability,dan technology 

support 

Variabel willingness to 

share, instructor 

support, dan 

technology availability 

tidak mempunyai 

pengaruh terhadap KS 

mahasiswa 

Cheng dkk 

(2009) 

Penelitian ini menguji tiga faktor 

yang mempengaruhi seseorang 

mau berbagi pengetahuan, Faktor-

faktor terdiri dari variabel 

incentive system, management 

system, organizational culture, 

individual attitude, personal 

expectation, dan IT application 

Seluruh faktor 

mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap KS 

mahasiswa 

 

 

 



 

12 

 

2. 2 Profil Program Studi Sistem Informasi 

Program Studi Sistem Informasi (Prodi SI) mulai beroperasi pada bulan Juli 

tahun 2002 berdasarkan rekomendasi Gubernur Riau pada 7 Oktober 2003 

berdasarkan SK Gubernur No. Kpts. 521/X/2002 Tanggal 24 Oktober 2002 dan 

rekomendasi DPRD Provinsi Riau No. 12/KPTS/PIMP/DPRD/2002 Tanggal 25 

September 2002 dan rekomendasi dari Menteri Agama RI kepada Menteri 

Pendidikan Nasional dengan No: MA/266/2002 Tanggal 19 Juli 2002 serta 

PERPRES No. 2 Tanggal 11 Februari 2005 tentang perubahan status IAIN SUSQA 

menjadi UIN SUSKA RIAU, kemudian disusul dengan keluarnya secara resmi izin 

pendirian Program Studi Sistem Informasi dengan SK Pendirian DJ.II/26/2006. 

Prodi SI mempunyai visi dan misi untuk mencapai tujuannya. Visi Prodi SI 

yaitu  “Menjadi program studi yang menghasilkan lulusan sistem informasi yang 

handal dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan integrasi 

nilai–nilai keislaman pada tahun 2033” sedangkan misi Prodi SI yaitu : 

1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang handal dalam bidang 

teknologi informasi, manajemen sistem informasi dan bisnis informasi yang 

terintegrasi dengan nilai – nilai keislaman. 

2. Melaksanakan penelitian yang inovatif dan berkualitas dibidang sistem 

informasi. 

3. Melaksanakan pengabdian, pendampingan dan pemberdayaan masyarakat 

dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. 

Sedangkan tujuan Prodi SI yaitu : 

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademis dan praktis 

dibidang sistem informasi yang berwawasan keislaman. 

2. Menghasilkan penelitian dan karya ilmiah yang dipublikasikan dalam skala 

nasional dan internasional. 

3. Menghasilkan kemitraan yang strategis dengan lembaga pemerintah 

maupun non pemerintah tingkat lokal, nasional dan internasional. 

Berikut ditampilkan struktur organisasi Prodi SI pada Gambar 2.4: 
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KETUA

PROGRAM STUDI

SYAIFULLAH, SE., M.Sc

KOORDINATOR

KERJA PRAKTEK

SAIDE, S.KOM., M.Kom., M.I.M

KEPALA LABORATORIUM

MUSTAKIM, ST., M.Kom

KOORDINATOR

TUGAS AKHIR

TENGKU KHAIRIL AHSYAR, 

S.Kom., M.Kom

STAFF ADMINISTRASI

PROGRAM STUDI

AHMAD SUDIRNO. S.PD.I

MEDYANTIWI RAHMAWITA 

ST., M.Kom

SEKRETARIS

PROGRAM STUDI

ANOFRIZEN, S.Kom., M.Kom

 

Gambar 2.4 Struktur Organisasi Prodi SI 

(Sumber: Program Studi SI, 2017) 

2.3 Knowledge Management 

Knowledge management (KM) dalam bahasa Jepang sering disebut dengan 

Naereji Manajimento khususnya di Jepang banyak dipengaruhi oleh karya ilmiah 

Nonaka. Dalam bahasa Jepang KM, pengucapan KM memiliki dua makna yaitu 

chisiki kenri yang menekankan hanya pada pengelolaan pengetahuan yang ada 

(existing knowledge) dan ichisiki keie yang menekankan pada pengelolaan 

pengetahuan dalam konteks penciptaan pengetahuan baru secara 

berkesinambungan (Budihardjo, 2017). Agar strategi KM untuk sumber daya 

manusia dapat berjalan secara optimal, maka perusahaan (organisasi) harus 

melakukan beberapa aktivitas menajemen sumber daya manusia secara profesional 

antara lain rekrutmen dan seleksi, sosialisasi filosofi manajemen secara tepat, 

memberi pelatihan dan pengembangan, memotivasi, memberi reward secara fair, 
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membuat perencanaan strategis program karier dan suksesi (Budihardjo, 2017). 

Nonaka mengkonversikan kedua jenis knowledge tersebut ke dalam empat jenis 

yang disingkat SECI, yaitu sosialisasi, eksternalisasi, kombinasi, dan internalisasi. 

Untuk mendukung proses aktivitas dan pengembangan sumber daya manusia 

disuatu organisasi yang merupakan perwujudan dari model socialization, 

externalization, combination, internalization, menurut Nonaka perlu digunakan 

perangkat teknologi informasi yang ada di organisasi melalui empat cara konversi 

sebagaimana dalam Gambar 2.5: 

 

Gambar 2.5 Proses Konversi Knowledge 

(Sumber: (Budihardjo, 2017) 

Berikut adalah penjelasan masing-masing proses konversi knowledge pada Gambar 2.5 : 

1. Sosialisasi 

Proses sosialisasi antar Sumber Daya Manusia (SDM) di organisasi salah 

satunya dilakukan melalui pertemuan tatap muka (rapat, diskusi, dan 

pertemuan bulanan). Melalui proses tersebut, SDM dapat saling berbagi 

knowledge dan pengalaman yang dimilikinya sehingga tercipta knowledge 

baru bagi mereka. 

2. Ekternalisasi 

Sistem knowledge management akan sangat membantu proses eksternalisasi 

ini, yaitu proses untuk mengartikulasi tacit knowledge menjadi suatu konsep 

yang jelas. Dukungan terhadap proses eksternalisasi ini dapat diberikan 
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dengan mendokumentasikan notulen rapat ke dalam bentuk elektronik, 

kemudian dapat dipublikasikan kepada mereka yang berkepentingan. 

3. Kombinasi 

Proses konversi knowledge melalui kombinasi adalah mengkombinasikan 

berbagai explicit knowledge yang berbeda untuk disusun ke dalam sistem 

knowledge management. Dapat berupa intranet (forum diskusi), database 

organisasi dan internet untuk memperoleh sumber eksternal. 

4. Internalisasi 

Semua dokumen data, informasi, dan knowledge yang sudah 

didokumentasikan dapat dibaca oleh orang lain. Pada proses ini terjadi 

peningkatan knowledge sumber daya manusia. Pemicu dalam proses ini 

adalah penerapan “learning by doing”. Selain itu, pendidikan dan pelatihan 

dapat mengubah berbagai pelajaran tertulis (explicit knowledge) menjadi 

tacit knowledge. 

2. 4 Knowledge Sharing 

Mitchell menyatakan knowledge sharing adalah suatu proses saling 

berdiskusi, tukar bertukar pikiran misalnya dalam hal know-what dan know-how 

sehingga memungkinkan organisasi tetap berdaya saing (Budhihardjo, 2017). 

Nonaka dan Konno memperkenalkan konsep Ba. Kata Ba itu berasal dari bahasa 

Jepang yang sulit diterjemahkan secara tepat dalam bahasa Indonesia namun dalam 

bahasa Inggris Ba berarti kurang lebih place/space (ruang/tempat); suatu konteks 

yang dianut tempat pengetahuan diciptakan, dibagikan dan dimanfaatkan. Ba dapat 

dikatakan sebagai tempat untuk berbagi: “tempat” yang dimaksud dapat bersifat 

fisikal seperti kantor, sekolah, virtual misalnya email, internet, teleconference, 

mental/kognitif seperti pengalaman atau pengetahuan yang sama, mental model 

yang sama. Dengan kata lain, sekolompok orang yang memiliki mental model yang 

sama akan mempermudah dalam berbagi pengetahuan (Budhihardjo, 2017). 
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Berkaitan dengan konsep Ba, Nonaka dan Konno memperkenalkan empat 

jenis Ba berkaitan dengan SECI : 

1. Originating Ba 

Merupakan suatu tempat individu berbagi perasaan, emosi, pengalaman dan 

mental model. Prinsip Ba ini adalah pertemuan face to face (bersemuka). 

Dengan kata lain, originating Ba menekan pada interaksi saling bertatap 

muka. Pengalaman bertatap muka merupakan kunci utama untuk saling 

mentransfer tacit knowledge. Dalam proses ini, antar individu melakukan 

suatu tindakan”tukar menukar pengetahuan” yang melampaui batasan diri 

dengan orang lain sebab itu konversi pengetahuannya harus didasari oleh 

suatu komitmen yang tinggi, saling percaya dan kepedulian. 

2. Interacting Ba 

Adalah tempat tacit knowledge dijadikan explicit melalui dialog dan metafor 

serta bersifat peer-to-peer. Interacting Ba sering disebut sebagai dialoguing 

Ba adalah suatu wadah mental model di “share” dan diterjemahkan dalam 

bahasa untuk kemudian diartikulasikan serta ditransfer melalui dialog antar 

individu. Berbeda dengan originating Ba, Ba jenis ini pada umumnya 

sengaja dirancang untuk dilaksanakan. Melalui interaksi yaitu dialog dan 

diskusi, suatu pola berpikir seseorang dieksplisitkan melalui metafor atau 

analogi. 

3. Cyber Ba 

Adalah suatu “tempat” berinteraksi secara virtual melalui proses kombinasi 

antara explicit knowledge yang baru dan yang sudah ada untuk menciptakan 

explicit knowledge baru yang lain kemudian disebarkan keseluruhan 

anggota organisasi melalui interaksi antar kelompok. Cyber Ba sering 

disebut sebagai systemizing Ba; interaksi antar individu dilakukan secara 

virtual dengan mempergunakan IT dalam Ba ini. Penggunaan IT seperti 

misalnya TV, intranet, internet dan sejenisnya untuk memfasilitasi proses 

kolaborasi virtual antar individu untuk membangun systemizing Ba. Dewasa 

ini banyak perusahaan atau organisasi mempergunakan media seperti BBM, 
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Line, dan sejenisnya untuk berbagi dan bertukar pengetahuan informasi 

penting. 

4. Exercising Ba 

Merupakan suatu “ruang” untuk memfasilitasi konversi dari explicit 

knowledge ke tacit knowledge dan bersifat on-the-site. Teknik yang banyak 

yang digunakan antara lain learning by doing dan active partcipation.  

Dikaitkan dengan konsep Ba maka konversi pengetahuan dapat 

digambarkan oleh Gambar 2.6: 

 
Gambar 2.6 Konversi Pengetahuan Berbasis Ba 

(Sumber Budihardjo, 2017) 

2.5 Framework Wangpipatwong 

Wangpipatwong (2009) melakukan penelitian dengan judul “Factors 

Influence Knowledge Sharing Among University Students”. Penelitian bertujuan 

untuk meneliti faktor apa yang berdampak terhadap perilaku berbagi pengetahuan 

mahasiswa perguruan tinggi di Bangkok, Thailand. Berikut pada Gambar 2.7 adalah 

model penelitiannya: 
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Individual Factors

Willingness to share

Ability to share

Classroom Factors

Instructor support

Degree of competition

Technological Factors

Technology availability

Technology support

Knowledge sharing

 

Gambar 2.7 Model Penelitian  

(Sumber: Wangpipatwong, 2009) 

Faktor KS dibagi menjadi 3 kategori yaitu faktor individu, faktor organisasi 

dan faktor teknologi. Namun karena konteks penelitian diantara mahasiswa di 

universitas, faktor organisasi di modifikasi menjadi faktor kelas. Setiap faktor 

memiliki 3 indikator dalam mengukur KS. Berikut indikator yang digunakan 

Wangpipatwong dalam mengukur KS mahasiswa 

Tabel 2.2 Variabel dan Indikator 

Variabel Indikator 

Willingness to 

share 

 

Kesediaan membagikan materi kuliah kepada teman 

sekelas 

Kesediaan melakukan diskusi tentang ide baru dengan 

teman 

Kesediaan untuk membagikan ilmu yang diperoleh 

kepada teman 

Ability to share 

 

Mudah menyampaikan pengetahuan dalam kata-kata 

Yakin akan kemampuan untuk menyediakan pengetahuan 

pada teman 

Yakin dengan pengetahuan yang dibagikan akan 

meningkatkan kemampuan teman 
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Tabel 2.2 Variabel dan Indikator (lanjutan) 

Instructor support 

 

Dosen memberi dukungan untuk melakukan KS dengan 

teman kelas 

Dosen mendorong mahasiswa berdikusi dengan teman 

lainnya 

Dosen memberi penghargaan secara verbal ketika 

mahasiswa melakukan KS 

Degree of 

competition 

Mahasiswa bergantung pada kinerja teman kelas 

Mahasiswa merasa punya potensi yang lebih baik 

dibanding teman kelas 

Mahasiswa merasa teman kelas adalah saingannya 

Technology 

availability 

 

Tersedia beberapa perangkat IT untuk bebagi pengetahuan 

seperti email, chat rooms, dan SMS 

Bisa mengakses internet dirumah dan dikampus 

Mempunyai pengalaman yang sulit dalam mengakses 

jalur komunikasi untuk berbagi pengetahuan 

Technology 

support 

 

IT mempermudah proses berbagi pengetahuan pada teman 

IT memperumudah mahasiswa memperoleh ilmu yang 

perlukan 

IT mempermudah untuk berhubungan dengan teman yang 

mempunyai ilmu 
(Sumber : Wangpipatwong, 2009) 

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang yang mengambil 

berbagai jurusan di Universitas di Bangkok. Kuesioner dibagikan kepada 207 orang 

mahasiswa dan dianalisis besar pengaruhnya. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa technology support (dukungan teknologi), ability to share (kemampuan 

berbagi), dan degree of competition with classmates (persaingan dengan teman 

sekelas) mempunyai pengaruh signifikas terhadap KS antar mahasiswa, berbeda 

dengan willingness to share (bersedia berbagi), technology availability 

(ketersediaan teknologi) dan instructor support (dukungan dosen) tidak mempunyai 

pengaruh terhadap KS. 
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2.6    Structural Equation Model (SEM)  

Dalam paradigma riset kuantitatif, pengujian hipotesis merupakan harapan 

penting untuk mengkonfirmasi atau mengembangkan teori, menjawab masalah 

penelitian dan memberikan solusi pada subjek penelitian. Untuk itu, pemilihan alat 

atau teknis analisis statistika menjadi bagian yang penting dalam menguji hipotesis. 

Berbagai teori dan konsep metodologi penelitian telah menjelaskan banyak hal 

untuk memberikan arahan dan pentunjuk bagi peneliti dalam menentukan 

pemilihan alat analisis. Salah satu alat analisis yang mulai banyak digunakan adalah  

SEM (Structural Equation Modeling). Jika suatu model hanya menggunakan 

sebuah dependen variabel saja, maka suatu teknik regresi dapat digunakan. Namun, 

apabila suatu model sudah menggunakan lebih dari satu dependen variabel, maka 

penyelesaian model menggunakan beberapa persamaan regresi akan menjadi tidak 

tepat, sehingga dibutuhkan teknik analisis data yang lainnya. Untuk maksud ini, 

suatu model yang berbentuk struktur banyak dependen variabel, dapat dianalisis 

dengan menggunakan teknik SEM (Structural Equation Modeling) (Jogiyanto, 

2009). 

SEM (Structural Equation Modeling) adalah suatu teknik statistika untuk 

menguji dan mengestimasi hubungan kausal dengan mengintegrasikan analisis 

faktor dan analisis jalur. SEM adalah pengembangan dari general linear model 

(GLM) dengan regresi berganda sebagai bagian utamanya. Namun, SEM lebih 

handal, ilustratif dan kokoh dibanding teknik regresi ketika memodelkan interaksi, 

nonlinearitas, error pengukuran, korelasi error terms dan korelasi antar variabel 

laten independen berganda yang masing-masing diukur oleh indikator berganda 

dengan satu atau lebih laten dependen dengan indikator berganda. Proses 

pemodelan SEM terdiri dari 2 tahapan dasar, yaitu validasi model pengukuran dan 

pengujian model struktural. SEM mengutamakan pemodelan konfirmatori 

dibandingkan pemodelan eksploratori (Jogiyanto, 2009). SEM biasanya dimulai 

dengan pengembangan hipotesis, reprensentasi model, dan operasionalisasi 

variabel menggunakan instrumen pengukuran dan pengujian model (Jogiyanto, 

2011). 
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2.6.1 Model Pengukuran (Outer Model)  

Suatu konsep dan model penelitian tidak dapat diuji dalam suatu model 

prediksi hubungan relasional dan kausal jika belum melewati tahap purifikasi dalam 

model pengukuran. Model pengukuran sendiri digunakan untuk menguji validitas 

konstruk dan reliabilitas instrumen. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui 

kemampuan instrumen penelitian mengukur apa yang seharusnya diukur (Jogiyanto 

2011). Sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsisten alat ukur 

dalam mengukur suatu konsep atau dapat juga digunakan untuk mengukur 

konsisten responden dalam menjawab item pertanyaan dalam kuesioner atau 

instrumen peneltian.  

Validitas terdiri atas validitas eksternal dan validitas internal. Validitas 

eksternal menunjukkan bahwa hasil dari suatu penelitian adalah valid yang dapat 

digeneralisir ke semua objek, situasi dan waktu yang berbeda. Validitas internal 

menunjukkan kemampuan dari instrumen penelitian mengukur apa yang 

seharusnya diukur dari suatu konsep (Jogiyanto, 2011). Validitas internal terdiri 

atas validitas kualitatif dan validitas konstruk. Validitas kualitatif terdiri atas 

validitas tampang (face validity) dan validitas isi (content validity). Validitas isi 

menunjuk kemampuan item-item di instrumen mewakili konsep  yang diukur. 

Validitas tampang menunjukkan bahwa item-item mengukut suatu  konsep jika dari 

penampilan tampangnya seperti mengukur konsep tersebut. Validitas kualitatif 

dilakukan berdasakan pendapat atau evaluasi dari panel pakar atau dari orang lain 

yang ahli tentang konsep yang diukur. Beberapa peneliti tidak menganggap 

validitas kualitatif sebagai validitas internal yang cukup valid (Jogiyanto, 2011). 

Validitas konstruk menunjukkan seberapa baik hasil yang diperoleh dari 

pengguna suatu pengukuran sesuai teori-teori yang digunakan untuk 

mendefinisikan suatu konstruk. Korelasi yang kuat antara konstruk dan item-item 

pernyataannya dan hubungan yang lemah dengan variabel lainnya merupakan salah 

satu cara untuk menguji validitas konstruk. Uji validitas konstruk secara umum 

dapat diukur dengan parameter skor loading di model penelitian (Rule of Thumbs > 

0,7) dan menggunakan parameter AVE, Communality, dan Redudancy, berikut 

rumus dari masing-masing parameter (Jogiyanto, 2011) : 
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AVE = 
∑𝑖=1

𝑛  𝜆𝑖2

𝑛
                 (2.1) 

Keterangan rumus yaitu, 𝜆 adalah Standardize loading factor dan i adalah 

jumlah indikator. 

 

Communality = ∑ℎ=1
𝑝𝑗

𝑝𝑗
1 korelasi2 (Xjh, Yj)   (2.2) 

 

Redudancy Yj = Communality j × R2 (Yj’ yang menjelaskan Yj) (2.3) 

 

Validitas konvergen berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur-

pengukur dari suatu konstruk seharusnya berkolerasi tinggi. Validitas konvergen 

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

konstruk yang sama mempunyai korelasi tinggi. Uji validitas konvegen dalam PLS 

dengan indikator reflektif dinilai berdasarkan loading factor (korelasi antara skor 

item/skor komponen dengan skor konstruk) indikator-indikator yang mengukur 

konstruk tersebut. Hair mengemukakan bahwa rule of thumb yang biasanya 

digunakan untuk membuat pemeriksaan awal dari matrik faktor adalah lebih kurang 

30 dipertimbangkan telah memenuhi level minimal, untuk loading 40 dianggap 

lebih baik, untuk loading > 0.50 dianggap signifikan secara praktikal. Dengan 

demikian, semakin tinggi nilai faktor loading, semakin penting peranan loading 

dalam menginterpretasikan matrik faktor. Rule of thumb yang digunakan untuk 

validitas konvergen adalah outer loading > 0.7, communality > 0.5 dan average 

variance extracted (AVE) > 0.5 (Jogiyanto, 2011). 

Validitas diskriminan berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur-

pengukur konstruk yang berbeda seharusnya tidak berkolerasi dengan tinggi. 

Validitas diskriminan terjadi jika dua instrumen yang berbeda yang mengukur dua 

konstruk yang diprediksi tidak berkolerasi menghasilkan skor yang memang tidak 

berkolerasi. Rumus yang biasanya digunakan untuk uji validitas konstruk adalah 

dengan teknik korelasi product moment, yaitu (Siregar, 2013): 

rhitung =
𝑛(∑𝑋𝑌)−(∑𝑋)(∑𝑌) 

√[𝑛∑𝑋2−(∑𝑋)2][𝑛∑𝑌2−(∑𝑌)2]
   (2.4) 
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Keterangan rumus sebagai berikut, n adalah jumlah responden, X adalah 

skor variabel (jawaban responden) dan Y adalah skor total dari variabel (jawaban 

responden). 

 Selain uji validitas, PLS juga melakukan uji reliabilitas untuk mengukur 

konsisten internal alat ukur. Reliabilitas menunjukkan akurasi, konsistensi dan 

ketepatan suatu alat ukur dalam melakukan pengukuran (Jogiyanto, 2011). Uji 

reliabilitas dalam PLS dapat menggunakan dua metoda yaitu cronbach’s alpha dan 

composite reliability. 

 Cronbach’s alpha mengukur batas bawah nilai reliabilitas suatu konstruk 

sedangkan Composite reliability mengukur nilai sesungguhnya reliabilitas suatu 

konstruk (Jogiyanto, 2011). Rumus untuk menghitung reliabilitas dengan teknik 

alpha cronbach instrumen yaitu (Siregar, 2013) : 

r11 = [
𝑘

𝑘−1
] [1

∑𝜎𝑡
2

𝜎𝑡
2 ]     (2.5) 

Keterangan rumus sebagai berikut, r11 adalah reliabilitas instrumen, k 

adalah banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal, ∑𝜎𝑡
2 adalah jumlah varian 

butir dan 𝜎𝑡
2 adalah varians total. 

Namun Composite reliability dinilai lebih baik dalam mengestimasi 

konsisten internal suatu konstruk. Rule of thumb nilai alpha atau Composite 

reliability harus lebih besar 0.7 meskipun nilai 0.6 masih dapat diterima. Namun, 

sesungguhnya uji konsisten internal tidak mutlak untuk dilakukan jika validitas 

konstruk telah terpenuhi, karena konstruk yang valid adalah konstruk yang reliabel, 

sebaiknya konstruk yang reliabel belum tentu valid (Jogiyanto, 2011). 

2.6.2 Model Struktural (Inner Model) 

 Model struktural dalam PLS dievaluasi dengan menggunakan R2 untuk 

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

antar konstruk dalam model struktural. Nilai R2 digunakan untuk mengukur tingkat 

variasi perubahan variabel independen terhadap variabel  dependen. Semakin tinggi 

nilai R2 berarti semakin baik model prediksi dari model penelitian yang diajukan. 

Sebagai contoh, jika nilai R2 sebesar 0.7 artinya variasi perubahan variabel 
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dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen adalah sebesar 70 persen, 

sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model yang diajukan. Namun, 

R2 bukanlah parameter absolut dalam mengukur ketepatan model prediksi karena 

dasar hubungan teoritis adalah parameter yang paling utama untuk menjelaskan 

hubungan kausalitas tersebut. 

 Nilai koefisien path atau inner model menunjukkan tingkat signifikansi 

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

oleh nilai T-statistic, harus diatas 1.96 untuk hipotesis dua ekor dan diatas 1.64 

untuk hipotesis satu ekor untuk pengujian hipotesis pada alpha  5 persen dan power 

80 persen (Jogiyanto, 2011). 

2.7 Partial Least Squares (PLS)  

 Analisis Partial Least Squares (PLS) adalah analisis persamaan struktural 

(SEM) berbasis varian yang secara simultan dapat melakukan pengujian model 

pengukuran sekaligus pengujian model struktural. Model pengukuran digunakan 

untuk uji validitas dan realibilitas, sedangkan model struktural digunakan untuk uji 

kausalitas (pengujian hipotesis dengan model prediksi). Perbedaan mendasar PLS 

yang merupakan SEM berbasis varian LISREL atau AMOS yang berbasis kovarian 

adalah tujuan penggunaanya. SEM berbasis kovarian bertujuan untuk mengestimasi 

model untuk pengujian atau konfirmasi teori, sedangkan SEM varian bertujan untuk 

memprediksi model untuk pengembangan teori. Karena itu, PLS merupakan alat 

prediksi kaulitas yang digunakan untuk pengembangan teori. Berikut merupakan 

keunggulan PLS (Jogiyanto, 2009): 

1. Mampu memodelkan banyak variabel dependen dan variabel independen 

(model komplek) 

2. Mampu mengelola masalah multikolinearitas antar variabel independen 

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

hilang (missing values) 

4. Menghasilkan variabel laten independen secara langsung berbasis cross-

product yang melibatkan variabel laten dependen sebagai kekuatan prediksi 

5. Dapat digunakan pada konstruk reflektif dan formatif 
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6. Dapat digunakan pada sampel kecil 

7. Tidak mensyaratkan data berdistribusi normal 

8. Dapat digunakan pada data tipe skala berbeda, yaitu: nominal, ordinal, dan 

kontinus 

2.7.1 Notasi yang Digunakan dalam PLS  

 Pada Gambar 2.8 merupakan salah satu bentuk model yang menggunakan 

PLS untuk perhitungan statistiknya. Perhitungan tersebut dibangun dari asumsi-

asumsi logis dan ilmiah dari peneliti untuk kemudian menjadi notasi atau rumusan 

yang bisa digeneralisasikan sehingga dapat dijadikan acuan penelitian berikutnya. 

Rumusan atau persamaan dalam model PLS tersebut dapat dijelaskan melalui 

notasi-notasi yang tersusun sebagai berikut (Sumertajaya, 2008): 

ξ  = Ksi, variabel laten eksogen juga merupakan variabel independen.  

η  = Eta, variabel laten endogen juga merupakan variabel dependen  

λx = Lamnda (kecil), loading faktor variabel latent eksogen 

λy = Lamnda (kecil), loading faktor variabel latent endogen 

β = Beta (kecil), koefisien pengaruh variabel endogen terhadap variabel endogen  

ς = Zeta (kecil), galat model  

δ = Delta (kecil), untuk galat pengukuran pada indikator variabel independen  

ε = Epsilon (kecil), untuk galat pengukuran pada indikator variabel dependen.  

γ  = Gamma (kecil), koefisien pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen 

 

Gambar 2.8 Hubungan Antar Variabel dan Indikator Dalam Model PLS  

(Sumber: Sumertajaya, 2008) 
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2.8 Skala Likert  

 Skala likert adalah skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat dan persepsi seseorang tentang suatu objek atau fenomena. Skala likert 

memiliki dua bentuk pernyataan, yaitu : pernyataan positif dan negatif. Pernyataan 

positif diberi skor 5, 4, 3, 2, dan 1 ; sedangkan bentuk pernyataan negatif diberi skor 

1, 2, 3, 4, dan 5. Bentuk jawaban skala likert terdiri dari sangat setuju, setuju, ragu-

ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Dengan menggunakan skala likert, maka 

variabel yang akan diukur dijabarkan dari variabel menjadi dimensi, dari dimensi 

dijabarkan menjadi indikator, dan dari indikator dijabarkan menjadi sub-indikator 

yang dapat diukur. Akhirnya sub-indikator dapat dijadikan tolak ukur untuk 

membuat suatu pertanyaan/pernyataan yang perlu dijawab oleh responden (Siregar, 

2013). 

 Alternatif jawaban pada skala likert tidak hanya tergantung pada jawaban 

setuju atau penting. Alternatif jawaban dapat berupa apa pun sepanjang mengukur 

sikap, pendapat, persepsi seseorang tentang suatu objek jawaban, misalnya baik, 

senang, tinggi atau puas dan lainnya (Siregar, 2013). 

2.9 Populasi dan Sampel 

 Populasi berasal dari bahasa inggris yaitu population yang berarti jumlah 

penduduk. Dalam metode penelitian, kata populasi amat populer dipakai untuk 

menyebutkan serumpun/sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian. 

Populasi penelitian merupakan keseluruhan (universal) dari objek penelitian yang 

dapat berupa manusai, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, 

sikap hidup dan sebagainya. Sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data 

penelitian (Siregar, 2013). 

 Sampel adalah suatu prosedur pengambilan data dimana hanya sebagian 

populasi saja yang diambil dan dipergunakan untuk menentukan sifat serta ciri yang 

dikehendaki dari suatu populasi (Siregar, 2013). 

2.9.1 Teknik Pengambilan Sampel 

 Dalam pengambilan sampel suatu populasi dapat dibedakan menjadi dua 

kategori, yaitu (Siregar, 2013) : 
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1. Probability Sampling 

a. Sampel Random Sederhana (Simpel Random Sampling) 

b. Strata Sampel 

c. Cluster Sampel 

d. Sampel Ganda 

2. Non Probability Sampling 

a. Convenience Sampling 

Untuk mendapat informasi dengan cepat, murah dan mudah, kita sering 

menggunakan penarikan sampel berdasarkan kemudahan (convenience 

sampling). Prosedurnya adalah semata-mata langsung menghubungi 

unit-unit penarikan sampel yang mudah dijumpai seperti mahasiswa-

mahasiswa dalam suatu kelas, jamaah tempat ibadah, rekan-rekan, 

tetangga, pengunjung toko, dan lain-lain. Seringkali teknik 

pengambilan sampel ini dilakukan untuk menguji kuesioner (Guritno, 

2011). 

b. Purposive Sampling 

c. Quota Sampling 

d. Snowball Sampling 

2.9.2 Teknik Menentukan Ukuran Sampel 

 Ada beberapa teknik yang digunakan dalam menentukan ukuran sampel dari 

suatu populasi yaitu (Siregar, 2013): 

1.  Teknik Slovin 

Untuk menentukan ukuran sampel dari populasi yang sudah diketahui 

jumlahnya menggunakan rumus Slovin, yaitu : 

   𝑛 =
𝑁

𝑁.𝑑2+1
        (2.6) 

Keterangan rumus sebagai berikut, n adalah jumlah sampel, N adalah 

jumlah populasi dan d2 adalah standar kesalahan (0,10) 

2. Jumlah Populasi Tidak Diketahui 

Pendekatan Isac Michel, rumus : 
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𝑛 =
(𝑍𝑎/2)𝑝.𝑞

𝑒2      (2.7) 

Keterangan rumus sebagai berikut n adalah sampel, p adalah proporsi 

populasi, q adalah 1.p, Z adalah tingkat kepercayaan dan e adalah margin of error 


