BAB II
LANDASAN TEORI
2.1.

Evaluasi

2.1.1. Pengertian Evaluasi
Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen yaitu perencanaan,
organisasi, pelaksanaan, monotoring dan evaluasi. Tanpa evaluasi, maka tidak
akan diketahuin bagaimana kondisi objek evaluasi tersebut dalam rancangan,
pelaksanaan serta hasilnya. Istilah evaluasi sudah menjadi kosa kata dalam bahasa
Indonesia, akan tetapi kata ini adalah kata serapan dari bahasa Inggris yaitu
evaluation yang berarti penilaian atau penaksiran .
Evaluasi adalah riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan
informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dengan
membandingkan dengan indicator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk
mengambil keputusan mengenai objek evaluasi. ( Wirawan, 2012 )
Menurut Arikunto (2010). Evaluasi sebagai sebuah proses menentukan
hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan utnuk mendukung
tercapainya tujuan.
Menurut Husni (2010), evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan
informasi mengenai hasil penilaian atas permasalahan yang ditemukan.
Menurut Arifin (2010). Menyatakan evaluasi adalah suatu proses bukan
suatu hasil (produk). Hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi adalah kualitas
,sesuatu, baik yang menyangkut tentang nilai atau arti, sedangkan kegiatan untuk
sampai pada pemberian nilai dan arti itu adalah evaluasi.
Dari pengertian-pengertian tentang evaluasi yang telah dikemukakan
beberapa ahli diatas , dapat ditarik benang merah tentang evaluasi yakni evaluasi
merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang untuk melihat sejauh
mana keberhasilan sebuah program. Keberhasilan program itu sendiri dapat dilihat
dari dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut. Karenanya, dalam
keberhasilan ada dua konsep yang terdapat didalamnya yaitu efektifitas dan
efisiensi. “Efektifitas merupakan perbandingan antara output dan inputnya

sedangkan efisiensi adalah taraf pendayagunaan input untuk menghasilkan output
lewat suatu proses. Jadi evaluasi bukan merupakan hal baru dalam kehidupan
manusia sebab hal tersebut senantiasa mengiringi kehidupan seseorang. Seorang
manusia yang telah mengerjakan suatu hal, pasti akan menilai apakah yang
dilakukannya tersebut telah sesuai dengan keinginannya semula. (Husein, 2005)
2.1.2. Tujuan Evaluasi
Evaluasi dilaksanakan untuk mencapai berbagai tujuan sesuai dengan
objek evaluasinya. Tujuan melakukan evaluasi antara lain (Wirawan, 2012):
1) Mengukur pengaruh program terhadap pengguna
2) Menilai apakah program telah dilaksanakan sesuai dengan rencana
3) Mengukur apakah pelaksanaan program sesuai dengan standar
4) Evaluasi program dapat mengidentifikasi dan menemukan mana dimensi
program yang jalan dan mana yang tidak berjalan
5) Pengembangan staff program
6) Memenuhi ketentuan undang-undang
7) Akreditasi program
8) Mengukur cost effectiveness dan cost efficiency
9) Mengambil keputusan mengenai program
10) Accountabilitas
11) Memberikan balikan kepada pimpinan dan staf program
2.2.

Sistem Informasi

2.2.1. Pengertian Sistem
Secara umum, sistem dapat didefeniskan sebagai sekumpulan hal atau
kegiatan atau elemen atau subsistem yang saling bekerja sama atau yang
dihubungkan dengan cara-cara tertentu sehingga membentuk satu kesatuan untuk
melaksanakan suatu fungsi guna mencapai suatu tujuan (Edhy Sutanta, 2003).
Disamping sistem dapat didefenisikan sebagai suatu komponen atau subsistem
yang berinteraksi untuk mencapai tujuan (Jogiyanto, 2000).
Karateristik sistem terdiri dari:
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1) Mempunyai komponen (componens)

2) Mempunyai batas (boundary)
3) Mempunyai lingkungan (environment)
4) Mempunyai penghubung antar muka (interface) antar komponen
5) Mempunyai masukan (input)
6) Mempunyai Pengolahan (processing)
7) Mempunyai keluaran (output)
8) Mempunyai sasaran (objectives) dan tujuan (goal)
9) Mempunyai kendali (control)
10) Mempunyai umpan balik (feed back)
Model umum sistem adalah terdiri atas masukan (input), pengolah
(processing) dan keluaran (output).
2.2.2. Pengertian Informasi
Informasi merupakan hasil pengolahan data sehingga menjadi bentuk yang
penting bagi penerimaannya dan mempunyai kegunaan sebagai dasar dalam
pengambilan keputusan yang dapat dirasakan akibatnya secara langsung saat itu
juga atau tidak langsung pada saat mendatang (Edhy Sutanta, S.T, 2003,). Atau
informasi adalah proses lebih lanjut dari data dan memiliki nilai tambah. Syarat
informasi yang berkualitas adalah:
1) Akurat
Adalah informasi yang bebas dari kesalahan, tidak bisa dan tidak
menyesatkan.
2) Tepat Waktu
Adalah informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat.
3) Relevan
Adalah bahwa informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakai.
2.2.3. Pengertian Sistem Informasi
Sistem informasi dapat didefenisikan sebagai suatu sistem di dalam
organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi,
media, prosedur-prosedur dan pengendalian yang ditujukan untuk mendapatkan
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jalur komunikasi penting memproses tipe transaksi rutin tertentu, memberi sinyal
kepada manajemen dan yang lainnya terhadap kejadian-kejadian internal dan
eksternal yang penting dan menyediakan suatu dasar informasi untuk
pengambilan keputusan (Jogiyanto, 1999). Sistem informasi menurut Robert A.
Leitch dan K. Roscoe Davis (Accounting Information System) sebagai berikut: “
Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang
mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi,
bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan
pihak luar tertentu dengan laporan- laporan yang diperlukan”. Sedangkan Sistem
Informasi Menajemen (SIM) didefenisikan sebagai suatu sistem berbasis
komputer yang menyediakan informasi bagi berupa pemakai biasanya membentuk
suatu entitas organisasi formal perusahaan atau sub unit di bawahnya (Raymond,
1995).
2.2.4. Komponen Sistem Informasi
Menurut (Abdul Kadir, 2003) dalam suatu sistem informasi terdapat
komponen-komponen seperti:
1) Perangkat keras (hardware)
Mencakup peranti-peranti fisik seperti komputer dan printer.
2) Perangkat lunak (software)
Sekumpulan instruksi yang memungkinkan perangkat keras untuk dapat
memproses data.
3) Prosedur
Sekumpulan aturan yang dipakai untuk mewujudkan pemrosesan data dan
pembangkitan keluaran yang dikehendaki.
4) Orang
Semua pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan system
informasi, pemrosesan, dan penggunaan keluaran sistem informasi.
5) Basis data (database)
Sekumpulan tabel, hubungan dan lain-lain yang berkaitan dengan
penyimpanan data.
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6) Jaringan komputer dan komunikasi data
Sistem penghubung yang memungkinkan sumber (resources) dipakai
secara bersama atau diakses oleh sejumlah pemakai.
2.2.5. Manfaat Sistem Informasi
Sistem Informasi sangat besar sekali manfaatnya bagi setiap perusahaan
atau organisasi dalam menjalankan kegiatan usahanya. Adapun manfaat sistem
informasi dalam sistem informasi manajemen adalah:
1) Agar organisasi dapat beroperasi secara efesien
Sistem informasi manajemen mengerjakan pekerjaan rutin secara lebih
cepat dan mudah. Efesiensi dicapai berkat prestasi sistem pengolahan
transaksi.
2) Agar organisasi dapat beroperasi dengan efektif
Efektifitas merupakan target dari sistem pendukung keputusan. (Decission
Support System/DSS). DSS merupakan informasi-informasi khusus yang
tersaring dan model-model informasi tersebut dapat ditampilkan secara
baik setiap kali dibutuhkan.
3) Agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik
Sistem informasi manajemen memberikan kemudahan dalam mendapatkan
informasi, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan.
4) Agar organisasi dapat meningkatkan kreasi/improvisasi terhadap produk
yang dihasilkan
Karena sistem informasi manajemen akan mengintegrasikan informasi
dalam organisasi sehingga dapat membantu pengembangan usaha melalui
kreasi produk.
5) Agar dapat meningkatkan usahanya
Sistem informasi manajemen yang baik mampu meningkatkan pangsa
pasar terhadap produk yang dihasilkan.
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2.3.

Profil Organisasi

2.3.1. Sejarah Hotel Mutiara Merdeka
Hotel Mutiara Merdeka merupakan Hotel klasifikasi bintang 4 (empat)
pada masa ini yang berdiri pada tahun 1989. Pada awalnya Hotel Mutiara
Merdeka Pekanbaru didirikan oleh Bapak H. Muhammad Nazir. Pada awal
berdirinya Hotel Mutiara Merdeka membuka banyak lowongan pekerjaan bagi
masyarakat Riau pada masa itu untuk mengoperasikan Hotel agar dapat
memberikan jasa pelayanan untuk kalangan masyarakat luas.
Pada tahun 1989 Hotel Mutiara Merdeka mengadakan kerjasama dengan
PT. Panghedar Bandung yang bertujuan untuk mengelola Hotel tersebut agar
dapat bersaing dengan hotel-hotel lain. Kerja sama ini mengakibatkan beberapa
perubahan dalam bentuk struktur manajemen pengeloaan dan juga berdampak
pada perubahan nama hotel tersebut, yaitu Hotel Mutiara Panghedar.
Pada tahun 1990 Hotel Mutiara Panghedar mulai beroperasi dengan
jumalah kamar sebanyak 75 (tujuh puluh lima) kamar. Pada tahun 1991 Hotel
Mutiara Merdeka melakukan acara peresmian yang mana diresmikan oleh Bapak
Presiden Soeharto dengan klasifikasi yang didapatkan sebagai Hotel berbintang
3(tiga).
Seiring berjalannya waktu akhirnya pada tahun 1992 Hotel Mutiara
Panghedar berubah nama menjadi Hotel Mutiara Merdeka, hai ini terjadi karena
telah berkhirnya kontrak antara Hotel Mutiara dengan PT. Panghedar Bandung
dan manajemen Hotel diambil alih oleh PT. Mutiara Merdeka Hotel. Akhirnya
seiring berjalannya waktu dan dikelaola oleh manajemen baru yaitu PT. Mutiara
Merdeka Hotel, manajemen yang bekerjasam langsung dengan Owner (pemilik )
melakukan

pembenahan untuk melayani costumers (pelanggan) dengan

meningkatkan fasilitas Hotel seperti infrastuktur dan penambahan kamar yang
bertujuan untuk meningkatkan nilai jual. Sehingga pada tahun 2003 Hotel Mutiara
Merdeka meningkat dengan klasifikasi Hotel berbintang 4 (empat) hingga sampai
saat ini.
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2.3.2. Struktur Organisasi
Pada tabel 2.1 berisi tentang gambaran struktur organisasi pada Hotel
Mutiara Merdeka.
Tabel 2.1 Struktur organisasi
Owner

Jeffri Nazir

Director Operational

Eri Zondra

General Manager

Budi Syaiful

Chief Accounting

Indah Ramadhani

HRD Manager

Delita Aryani

Director of Sales

Vici

Chief Enginering

Edy Sastra

Executive Houekeeper

Zul Afkar

F & B Banquet Manager

Junaidi Sidik

2.3.3. Profil Hotel Mutiara Merdeka
Name

: HOTEL MUTIARA MERDEKA

Owning Company

: PT. Mutiara Merdeka Hotel

Director

: JEFFRI NAZIR

General Manager

: ERI ZONDRA

Address

: Jl. Yos Sudarso No 12A Pekanbaru

Telephone

: 62-761 31272 / 32526 (hunting Line)

Facsimile

: 62-761 32959

Web

: www.hotelmutiaramerdeka.com

Email

: reservation@hotelmutiaramerdeka.com

Yahoo Messager

: reservationhotelmutiarapekanbaru@yahoo.com

Kode Pos

: 28154
Po. Box 1129 Pekanbaru – Riau – Indonesia

Provinsi

: Riau
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2.3.4. Fasilitas Hotel
Seiring dengan maningkatnya klasifikasi hotel menjadi Hotel berbintang 4
(empat), tentunya secara otomatis paningkatan klasifikasi Hotel didukung oleh
fasilitas yang dimiliki Hotel, berikut beberapa fasilitas yang dimiliki Hotel
Mutiara Merdeka :
Tebel 2.2 Type Kamar
Type Kamar

Jumlah

Mutiara Deluxe

128 room

Mutiara Executive

23 room

Indra Giri Suite

13 room

Junior Suite

1 room

Mutiara Suite

1 room

Fasilitas-failitas yang terdapat pada masing-masing kamar yaitu memiliki
AC (Air Conditioning) Central, thermostat tersendiri, yang dapat dikontrol pada
setiap kamar. Voltase 220 Volt sampai 280 Volt, 50 cycle.
Tabel 2.3 Fasilitas Kamar
NO FASILITAS KAMAR
1

Centralized Air – Conditioner

2

Room with parquette

3

Private bathroom with hot and cold water

4

Multi channel colour TV flat screen

5

Mini bar / refregirator

6

Coffee and Tea maker

7

Long distance as well as international direct dial (IDD) telephone

8

Internet WiFi Access (free)

Tabel 2.4 Fasilitas Lain
NO FASILITAS HOTEL
1

24 hours Coffee Shop

2

Lobby Lounge
15

3

Fitness Centre

4

Karaoke Room

5

24 hours Room Service

6

Swimming Pool

7

Business Center

8

Spa

9

Sauna

10

Laundry and Dry Cleaning

11

Meeting Rooms and Convention Hall

12

Taxi Service

13

Hight speed internet access
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CCTV
Pada tabel 2.5 berisi tentang gambaran ruang pertemuan dan fasilitas pada

Hotel Mutiara Merdeka.
Tabel 2.5 Ruang Pertemuan dan Fasilitas
Function

Coctaile

Class

U-

Room

Shape

1600

500

250

1600

1000

800

350

150

800

200

150

75

Rokan

80

40

Siak

80

Kampar

80

Room

Theatre

Length

Square

Celling

Meters

Height

25 x 31

960

6

400

24 x 15

360

5

200

150

18 x 9

162

3

40

100

40

12 x 7

84

3

40

40

100

40

12 x 7

84

3

40

40

100

40

12 x 7

84

3

Receptio
n

Restaurant
Style

& Wide
(m)

Mutiara
Grand

120
KV

Ballroom
Sultan
Ballroom
Hang
Tuah

Vol

15
KV
12
KV
3500
W
3500
W
2200
16

W
Executive

75

25

25

60

40

12 x 7

84

3

Senapelan 75

25

25

60

40

10 x 7.5

75

3

Indra Giri

75

25

25

60

40

10 x 7.5

75

3

Okura

200

150

75

200

150

18 x 9

162

3

2.4.

3500
W
3500
W
3500
W
12
KV

Isa Hotel System (IHS)
Program IHS atau Isa Hotel System merupakan program yang dijalankan

oleh Hotel Mutiara Merdeka dengan tujuan agar memudahkan pekerjaan tiap-tiap
departeman dalam mengelola data Hotel.
Pada gambar 2.1 merupakan tampilan Main Menu IHS pada Hotel Mutiara
Merdeka.

Gamabar 2.1 Main Menu IHS (Hotel Mutiara Merdeka)
Pada gambar 2.2 merupakan tampilan Main Menu untuk Login IHS pada
Hotel Mutiara Merdeka.
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Gambar 2.2 Menu Login Untuk Masaing Departemen (Hotel Mutiara
Merdeka)
Pada gambar 2.3 merupakan tampilan Menu Update Room Status untuk
melihat status kamar pada Hotel Mutiara Merdeka.

Gambar 2.3 Update Room Status (Hotel Mutiara Merdeka)
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Pada gambar 2.4 merupakan tampilan Point of Sale Menu berfungsi untuk
menampilkan item atau menu yang disajikan pada departement restaurant (coffee
shop).

Gambar 2.4 Point of Sale Menu (Hotel Mutiara Merdeka)
Pada gambar 2.5 merupakan tampilan Point of Sale Menu yang berisi tabel
Room Service dimana tamu yang menginap yang melakukan pemesanan makanan
pada restaurant.

Gambar 2.5 Point of Sale Menu Table Room Service (Hotel Mutiara
Merdeka)
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Pada gambar 2.6 merupakan tampilan Point of Sale Menu yang berisi data
transaksi tamu yang berbelanja pada restaurant Hotel Mutiara Merdeka.

Gambar 2.6 Point of Sale Menu Data Transaksi Tamu (Hotel Mutiara Merdeka)
Pada gambar 2.7 merupakan tampilan hang System yang terdapat pada
Point of Sale Menu pada saat menyimpan daftar transaksi pada database.

Gambar 2.7 Tampilan Hang System (Hotel Mutiara Merdeka)
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2.5.

(Human-Organization-Tecnology) HOT-Fit Model Evaluasi
HOT-Fit adalah salah satu kerangka teori yang dipakai

untuk

mengevaluasi sistem informasi. Metode evaluasi ini memperjelas semua
komponen yang terdapat dalam sistem informasi itu sendiri, yang pertama yaitu
manusia (human) yang menilai sistem informasi dari sisi penggunaan (system use)
yang berhubungan dengan siapa yang menggunakan, pelatihan, pengalaman,
pengetahuan, harapan, dan sikap menerima atau menolak sistem. Kedua yaitu
organisasi (organization) yang menilai sebuah sistem dari struktur organisasi dan
lingkungan organisasi yang berhubungan dengan perencanaan, manajemen,
pengendalian sistem, dukungan manajemen, dan pembiayaan dan ketiga adalah
teknologi (technology) yang menilai dari sisi kualitas sistem, kualitas informasi
dan kualitas layanan. Ketiga faktor didalam metode HOT-Fit tersebut
berhubungan dalam delapan dimensi relasi atas kesuksesan implementasi, yaitu
System Quality,
Satisfaction,

Information Quality, Service Quality, System Use, User

Organisational Structure, Organisational Environment dan Net

Benefits.
Teori HOT-Fit dikemukakan oleh Yusof et al. dikutip Hadi Syaputra
(2014) di konferensi Internasional Hawaii Sciences System ke-39. Teori dibuat
dari dua model evaluasi untuk sistem informasi, model tersebut adalah IS Success
Model (DeLone and Mclean, 2004) dan IT Organization-Fit Model.
Kerangka teori HOT-Fit adalah :
1) Human
Ada dua hal berikut menjadi komponen penting :
a) System use : mengacu pada keseringan dan cakupan penggunaan
fungsi-fungsi sistem, pelatihan, pengetahuan, pengharpan, dan
penerimaan atau penolakan.
b) User Satisfaction : merupakan evaluasi secara keseluruhan dari
pengalaman pengguna dalam menggunakan sistem informasi dan
potensi pengaruh sistem informasi. User satisfaction berhubungan
dengan pengetahuan kedayagunaan sistem dan sikap pengguna
tentang sistem informasi yang dipengaruhi karakteristik pengguan
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2) Organization.
Dua hal berikut menjadi komponen penting :
a) Structure : struktur organisasi mencerminkan keadaan instansi,
budaya, politik, hirarki, autonomi, perencanaan dan sistem
control, strategi, manajemen, kepemimpinan dan komunikasi.
b) Environment : lingkungan ini adalah lingkungan diluar dari
organisasi seperti, politik, kebijakan pemerintah, sumber
keuangan (pemilik modal), lokasi, kompetisi, hubungan antar
instansi, populasi yang dilayani dan komunikasi.
3) Technology.
Komponen dalam teknologi tiga hal berikut:
a) System Quality: pengukuran fitur-fitur yang terdapat pada sistem
informasi terutama kemampuan sistem dan tampilan antar muka .
Contoh : kemudahan penggunaan, kemudahan

pembelajaran,

waktu tanggapan, kedayagunaan, ketersediaan, tahan uji,
penyesuaian, keamanan dan ketersediaan dukungan teknis.
b) Information Quality: berkaitan dengan proses informasi dan
informasi yang dihasilkan oleh sistem. Kriteria dari kualitas
informasi

adalah

kelengkapan,

ketepatan,

kemudahan

pembacaan, tepat waktu, ketersediaan, relevansi, konsistensi,
tahan uji, metode input data, dan kualitas.
c) Service Quality: pengukuran secara keseluruhan dari dukungan
penyedia jasa sistem atau teknologi. Kriteria yang diukur adalah
kecepatan respons, jaminann layanan, empati dan penanganan
layanan.
4) Net Benefits.
Net Benefits adalah keseimbangan antara dampak positif dan negatif dari
pengguna (para pekerja medis, manajer, pegawai non medis, developer sistem
dan semua bagian yang terkait). Net Benefit dapat diakses menggunakan
benefit langsung, efek pekerjaan, efisiensi dan efektivitas, menurunkan tingkat
kesalahan, komunikasi, mengendalikan pengeluaran dan biaya. Semakin tinggi
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dampak positif yang dihasilkan semakin

berhasil implementasi sistem

informasi.

Gambar 2.8. Bagan HOT-Fit
Fit dapat diukur dan dianalisis menggunakan jumlah definisi yang diberikan
dari ketiga faktor tersebut. Ketiga faktor tersebut berhubungan dalam delapan
dimensi relasi atas kesuksesan implementasi, yaitu System Quality, Information
Quality, Service Quality, System Use, User Satisfaction, Organizational Structure,
Organizational Environment dan Net Benfits. Hubungan kedelapan dimensi ini
seperti pada gambar adalah berikut :
1) Saling mempengaruhi baik secara sementara dan sebab akibat antara
System Quality, Information Quality, Service Quality secara tunggal
maupun bersama-sama mempengaruhi System Use dan User
Satisfaction.
2) System Use dan User Satisfaction memiliki hubungan timbal balik
dengan Information Quality. Sistem akan menghasilkan keluaran
informasi yang baik jika pengguna mahir dan puas menggunakan
sistem informasi. Kemahiran pengguna tergantung pada pengetahuan
pengguna dan pelatihan terhadap penggunaan sistem informasi.
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3) System Use

juga memiliki hubungan timbal balik dengan

User

satisfaction. Pengguna akan semakin puas dalam menggunakan sistem
informasi jika pengguna mahir dan memahami sistem informasi.
4) Faktor

Environtment

seperti aturan pemerintah dan politik dapat

mempengaruhi Structure (struktur organisasi), Structure juga akan
mempengaruhi Environtment, yaitu populasi yang akan dilayani.
5) System use

dan

User Satisfaction

akan memberikan informasi

langsung kepada Net Benefit. Net Benefit akan memberikan timbal
balik juga kepada System Use dan User Satisfaction.
6) Structure dan Environtment organisasi akan memberikan informasi
langsung kepada Net Benefit. Net Benefit akan memberikan timbal
balik juga kepada Structure dan Environtment organisasi.
Berdasarkan dimensi yang luas dan hasil terbaik dari pengukuran maka
kerangka kerja seharusnya dapat digunakan untuk mengevaluasi kemampuan,
efektifitas dan pengaruh yang kuat dari sistem informasi. Efektifitas merujuk pada
tercapainya dengan baik tujuan spesifik secara akurat dan lengkap sesuai dengan
pandangan sumber penelitian. Dalam penilitian ini efektifitas didefinisikan
sebagai kemampuan dari organisasi untuk menyempurnakan tujuan-tujuan
organisasi dengan memaksimalkan sumber daya yang ada dalam waktu yang
sudah ditetapkan (strutur organisasi).
2.6.

Konsep Pengukuran
Pengukuran (Measurement) adalah pemberian nilai properti dari suatu

objek. Objek merupakan suatu entitas yang akan diteliti. Objek dapat berupa
perusahaan, manusia, karyawan, dll. Properti adalah karakteristik dari objek.
Properti dapat berupa properti fisik, properti psikologi dan properti sosial. Alat
yang diperlukan pada proses pengukuran adalah skala. Terdapat empat macam
tipe dasar dari skala, yaitu nominal, ordinal, interval dan rasio. Penjelasannya
adalah sebagai berikut (Jogiyanto, 2008):
1) Nominal. Nominal adalah skala yang bernilai kelasifikasi, misal lakilaki, perempuan.
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2) Ordinal. Ordinal adalah skala yang bernilai kelasifikasi dan order (ada
urutannya). Misal penilaian (kurang, baik, sangat baik).
3) Interval. Interval adalah skala yang bernilai kelasifikasi, order (ada
urutannya), dan berjarak (perbedaan dua nilai). Misal skala likert 1
sampai dengan 5, dengan jarak 1 sampai dengan 2 mempunyai jarak
yang sama dengan 2 sampai dengan 3 dan seterusnya.
4) Rasio. Rasio adalah skala yang bernilai kelasifikasi, order, distance
(berjarak) dan mempunyai nilai awal (origin).Misal unit waktu sebesar
20 menit yang mempunyai nilai 0. Rasio dalam hal ini tidak harus dalam
pembagian.
Tabel 2.6. Karakteristik-karakteristik Skala
Skala

Karakteristik

Contoh

Nominal

-Kelasifikasi

Gender berkelasifikasi laki atau
perempuan.

Ordinal

-Kelasifikasi

Kurang, baik, sangat baik

-Order (ada urutannya)
Interval

-Kelasifikasi

Skala likert 1 sampai dengan 5,

-Order (ada urutannya)

dengan jarak 1 sampai dengan 2

-Berjarak atau distance (ada mempunyai
perbedaan dua nilai)

jarak

yang

sama

dengan 2 sampai dengan 3 dan
seterusnya.

Rasio

-Kelasifikasi

Waktu 20 menit yang mempunyai

-Order

nilai awal menit ke 0.

-Berjarak atau distance (ada
perbedaan dua nilai).
-Origin

(mempunyai

nilai

awal).
Sumber: Jogiyanto (2008)
2.7.

Structural Equation Model (SEM)
Berikut merupakan perbandingan antara SEM covariance based dan SEM

componenet based.
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2.7.1. Structural Equation Model (SEM) Covariance Based vs Component
Based
Model persamaan struktur yang umumnya diselesaikan dengan software
seperti Lisrel, AMOS dan EQS merupakan gabungan dua alat analisis yang
diambil dari ekonometrika yaitu persamaan sumultan yang memfokuskan pada
prediksi dan psychometrika yang bekembang di ilmu psikologi yang mampu
menggambarkan variabel laten (tak terukur langsung) dan diukur tidak langsung
berdasarkan pada indikator-indikator / variabel manifest (Ghozali, 2014).
SEM bagi para peneliti ilmu sosial memberikan kemampuan untuk melakukan
analisis jalur (path) dengan variabel laten. Analisis ini sering disebut sebagai
generasi kedua dari analisis multivariate. Manfaat utama SEM dibandingkan
dengan generasi pertama multivariate seperti principal component analysis, factor
analysis, discriminant analysis atau multiple regression, SEM memiliki
fleksibilitas yang lebih tinggi bagi peneliti untuk menghubungkan antara teori dan
data (Ghozali, 2014).
2.7.2. SEM Berdasarkan Pada Covariance
SEM berbasais covariance dikembangkan pertama kali oleh Joreskog pada
tahun 1973, Keesling pada tahun 1972, dan Wiley pada tahun 1973. SEM
berbasais covariance mendapatkan popularitas setelah tersedianya program
LISREL III yang dikembangkan oleh Joreskog dan Sorbom di pertengahan tahun
1970an. Dengan menggunakan fungsi Maximum Likelihood (ML), covariance
based SEM (CBSEM) berusaha meminimumkan perbedaaan antara sample
covariance yang diprediksi oleh model teoritis (∑- ∑Θ) sehingga proses etimasi
menghasilkan matrik covariance dari data yang diobservasi (Ghozali, 2014).
Penggunaan CBSEM sangat dipengaruhi oleh asumsi parametik yang
harus dipenuhi seperti variabel yang diobservasi memiliki multivariate normal
distribution dan obeservasi harus independen satu sama lain. Sampel yang kecil
yang kecil dan tidak “asymptotic” dapat memberikan hasil estimasi parameter
dan model statistik yang tidak baik bahkan dapat menghasilkan negative variance
/ sering disebut Heywood case (Ghozali, 2014).
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CBSEM sangat dipengaruhi oleh jumlah sampel, jumlah sampel yang kecil
secara potensial akan menghasilkan Type II eror yaitu model yang jelek masih
dapat menghasilkan model fit. Model yang komplek dapat menghasilkan
perhitungan dan indek fit yang bermasalah. Meningkatnya degree of freedom
karena kenaikan jumlah indikator dan variabel laten cenderung menghasilkan
model fit indeks yang bias positif dibandingkan dengan model yang simple
(Mulaik et al., 1989 dalam Ghozali, 2014).
CBSEM mengharuskan dalam membentuk variabel laten, indikatorindikator bersifat reflektif. Dalam model reflektif indikator atau manifest
dipandang variabel yang dipengaruhi oleh variabel laten sesuai dengan teori
pengukuran classical test theory. Menurut (Nunnaly,1967 dalam Ghozali, 2014)
pengukuran adalah meletakkan angka pada suatu obyek untuk menggambarkan
kuantitas atribut dari obyek tersebut. Oleh karena itu angka tadi harus
menunjukkan pola inter-correlation agar dapat diterima sebagi pengukuran. Jadi
pada model indikator reflektif, indikator-indikator pada suatu konstruk (variabel
laten) dipengaruhi oleh konsep yang sama. Perubahan dalam suatu item atau
indikator akan berakibat pada perubahan indikator lainnya dengan arah yang
sama.
Menurut kenyataan yang sesungguhnya indikator dapat dibentuk dalam
bentuk formatif indikator model. Dalam model formatif, indikator dipandang
sebagai variabel yang mempengaruhi variabel laten. Menurut (Bollen & Lennox,
1991 dalam Ghozali, 2014) formatif indikator tidak sesuai dengan classical theory
atau model analisis faktor. Sebagai misal (Cohen et al., 1990 dalam Ghozali,
2014) menggunakan variabel laten status ekonomi (SSE) dengan indikatorindikator antara lain pendidikan, persentase kerja, dan pendapatan. Dalam hal
indikator pendidikan, persentase pekerjaan dan pendapatan mempengaruhi
variabel laten status sosial eknomi. Jika salah satu indikator meningkat maka
indikator yang lain tidak harus ikut meningkat pula. Kenaikan pada satu indikator
pendapatan akan meningkatkan variabel status sosial eknomi. Contoh lain
formatif indikator adalah kehilangan pekerjaan, perceraian dan kematian dalam
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keluarga sebagai indikator variabel laten stress. Berikut ini contoh gambar
konstruk dengan formatif indikator
Seperti dinyatakan oleh (MacCallum dan Browne, 1993 dalam Ghozali,
2014) menggunakan model indikator formatif dalam CBSEM akan menghasilkan
model yang unidentified yang berarti terdapat covariance bernilai nol diantara
beberapa indikator. Model

analisis dengan CBSEM secara inheren tedapat

indeterminacy yang berarti nilai kasus untuk variabel laten tidak dapat diperoleh
selama proses analisi. CBSEM menganggap bahwa terori mempunyai peran
penting didalam analisis data. Hubungan kausalitas model struktur dibangun atas
dasar terori dan CBSEM hanya ingin mengkonfirmasi apakah model berdasarkan
teori tidak tidak berbeda dengan model empirisnya. Jika teori yang ada masih
relatif tentaif atau pengukuran setiap variabel laten masih baru, maka kita harus
lebih menentukan data dari pada teori.
Dengan keterbatasan yang ada karena asumsi jumlah sample yang besar,
data yang harus terdistribusi secara normal multivariate, indikator harus dalam
bentuk fomratif, model harus berdasarkan pada teori dan adanya indeterminacy,
maka sekarang banyak yang menggunakan SEM berbasis component atau
variance yang terkenal dengan Partial Least Squar/PLS (Ghozali, 2014).
2.7.3. SEM berbasis component atau variance – PLS
Sebagai alternatif covariance based SEM, pendekatan covariance based
atau component based dengan PLS orientasi analisis bergeser dari menguji model
kausalitas atau teori ke covariance based predictive model. CBSEM lebih
berorientasi pada model building yang dimaksudkan untuk menjelaskan
covariance dari semua observed indikators, sedangkan tujuan PLS adalah
prediksi. Variabel laten didefinisikan sebagai jumlah dari indikatornya. Algoritma
PLS ingin mendapatkan the best weight estimate untuk setiap blok indikator dari
setiap variabel laten. Hasil komponen skor untuk setiap variabel laten didasarkan
pada estimated indicator weight yang memaksimumkan variance explained untuk
variabel dependent atau laten, observe atau keduanya (Ghozali, 2014).
Seperti dinyatakan oleh (Word, 1985 dalam Ghozali, 2014) partial least
square (PLS) merupakan metode analisis yang powerfull oleh karena tidak
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didasari banyak asumsi. Data tidak harus terdistribusi normal multivariate
(indikator dengan skala kategori, ordinal, interval, sampai ratio dapat digunakan
pada model yang sama), sample tidak harus besar. Walapun PLS dapat juga
digunakan untuk mengkonfirmasi teori, tetapi dapat juga digunakan untuk
menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antar variabel laten. Oleh karena lebih
menitik beratkan pada data dan dengan prosedur estimasi yang terbatas, maka
mispersifikasi model tidak begitu berpengaruh terhadap estimasi parameter.
Dibandingkan dengan CBSEM, component based SEM – PLS menghindari dua
masalah serius yaitu inadmisable solution dan factor indeterminacy (Fornell and
Bookstein, 1982 dalam Ghozali, 2014).
PLS dapat menganalisis sekaligus konstruk yang dibentuk dengan
indikator refletif dan indikator formatif dan hal ini tidka mungkin dijalankan
dalam CBSEM karena akan terjadi unidentified model. Oleh karena algoritma
dalam PLS menggunakan analisis series ordinary least square, maka identifikasi
model bukan masalah dalam model rekursive dan juga tidak mengasumsikan
bentuk distribusi tertentu dari pengukuran variabel. Lebih jauh efesiensi
perhitungan algoritma mampu mengestimasi model yang besar dan komplek
dengna ratusan variabel laten dan ribuan indikator (Falk and Miller, 1991 dalam
Ghozali, 2014).
Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa jika model struktur dan model
pengukuran yang dihipotesiskan benar dalam artian menjelaskan covariance
semua indikator dan kondisi data serta sample size terpenuhi, maka covariance
based SEM memberikan estimasi optimal dari parameter model. Ini ideal untuk
konfirmasi model dan estimasi kebenaran parameter populasi. Namun demikian
tergantung dari tujuan si peneliti dan pandangan epistemic dari data ke teori,
properti data yang ada, tingkat pengetahuan teoritis dan pengembangan
pengukuran, pendekatan PLS mungkin lebih cocok. Tabel berikut ini memberikan
ringkasan perbandingan antara SEM berbasis covariance dan SEM berbasis
variance – PLS (Ghozali, 2014).
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Tabel 2. 7 Perbandingan antara PLS dan Covariance Based SEM (CBSEM)
Kriteria

PLS

CBSEM

Tujuan

Orientasi Prediksi

Orientasi Parameter

Pendekatan

Berdasarkan Variance

Berdasarkan Covariance

Asumsi

Spesifikasi prediktor

Multivariate

normal

(nonparametic)

distribution,

independence

observation

(parametic)

konsisten
Estimasi Parameter

Konsisten sebagai
indikator dan sample size
meningkat (consistency at
large)

Skore Variabel Laten

Dapat dalam bentuk

Hanya

refletif maupun formatif

reflektif indikator

dalam

bentuk

indikator

Implikasi

Optimal untuk ketepatan
prediksi

Kompleksitas model

Optimal

untuk

ketepatan

parameter

Kompleksitas besar (100

Kompleksitas kecil sampai

konstruk dan 1000

menengah (kurang dari 100

indikator)

indikator)

Kekuatan analisis
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Besar sample

didasarkan pada porsi dari

Kekuatan

analisis

model yang memiliki

didasarkan

jumlah prediktor terbesar.

spesifik-

minimal

direkomendasikan berkisar

direkomendasikan

200 sampai 800

pada

model
minimal

berkisar dari 30 sampai
100 kasus
Sumber : Ghozali, 2014
2.7.4. Soft Modeling vs Hard modeling
Model covariance based SEM sering disebut dengan hard modeling,
sedangkan component based SEM sering disebut juga dengan soft modeling. hard
modeling bertujuan memberikan pernyataan tentang hubungan kausalitas atau
memberikan deskripsi mekanisme hubungan kausalitas (sebab-akibat) dan hal ini
memberikan gambaran yang ideal secara ilmiah dalam analisis data (Ghozali,
2014).
Masalahanya data yang akan dianalisis tidak memenuhi kriteria ideal
sehingga tidak dapat dianalisis dengan hard modeling. Soft modeling mencoba
menganalisis data yang tidak ideal tadi. Soft mempunyai arti tidak mendasarkan
pada asumsi skala pengukuran, distribusi data dan jumlah sampel. Pada hard
modeling tujuan kita ingin menguji hubungan kausalitas antar variabel yang sudah
dibangun berdasarkan teori, apakah model dapat dikonfirmasi dengan data
empirisnya. Sedangkan soft modeling bertujuan mencari hubungan linear prediktif
antar variabel. Perlu dipahami bahwa hubungan kausalitas tidak sama dengan
hubungan prediktif (Ghozali, 2014).
Pada hubungan kausalitas, covariance based SEM mencari invariate
parameter yang secara struktur

atau fungsional menggambarkan bagaimana

dunia ini bekerja. Invariate parameter menggambarkan hubungan kausalitas antar
variabel dalam suatu sistem yang tertutup (closed system). Sehingga kejadian
yang ada dapat dikendalikan secara penuh. Sedangkan dalam partial least square
atau component based SEM, hubungan linear yang optimal antar variabel laten
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dihitung dan diinterpretasikan sebagai hubungan prediktif terbaik yang tersedia
dengan segala keterbatasan yang ada. Sehingga kejadian yang ada tidak dapat
dikendalikan penuh (Ghozali, 2014).
Jadi dapat disimpulkan, seandainya data yang kita miliki memenuhi semua
asumsi yang dipersyaratkan oleh covariance based SEM, maka penelitian
sebaiknya menganalisis data yang ada dengan hard modeling dengan software
Amos atau Lisrel. Namun jika data yang kita miliki tidak memenuhi asumsi yang
dipersyaratkan oleh hard modeling, maka analisis dengan CBSEM dapat
memunculkan beberapa masalah antra lain:
a) terjadinya improper solution karena adanya nilai variance yang negatif
atau sering disebut heywood case.
b) Factor indeterminacy yang mengakibatkan program tidak memberikan
hasil analisis karena model unidentified.
Non – convergence algorithm, bila kondisi ini terjadi dan kita tetap akan t
menganalisis data yang ada, maka tujuan kita harus diturunkan tidak lagi mencari
hubungan kausalitas antar variabel, tentapi mencari hubungan linear prediktif
optimal yang ada pada data dengan menggunakan component based SEM
(Ghozali, 2014).
2.7.5. Evaluasi model
Oleh karena PLS tidak mengasumsikan adanya distribusi tertentu untuk
estimasi parameter, maka teknik parametik untuk menguji signifikansi parameter
tidak diperlukan (Chin, 1998 dalam Ghozali, 2014). Model evaluasi PLS
berdasarkan pada pengukuran prediksi yang mempunyai sifat non-parametik.
Model pengukuran atau outer model dengan indikator reflektif dievaluasi dengan
convergent dan discriminant validity dari indikatornya dan composite reliability
untuk blok indikator. Sedangkan outer model dengan formatif indikator dievaluasi
berdasarkan substantive contentnya yaitu dengan membandingkan besarnya relatif
weight dan melihat signifikansi dari ukuran weight tersebut (Chain, 1998 dalam
Ghozali, 2014). Model struktur atau inner model dievaluasi dengan melihat
prosentase variance yang dijelaskan yaitu dengan melihat nilai R2 untuk konstruk
laten dependen dengan menggunakan ukuran

Stone-Geisser

Q squares test
32

(Stone,1974; Geisser,1975 dalam Ghozali, 2014) dan juga melihat besarnya
koefisien jalur strukturalnya. Stabilitas dari estimsi ini dievaluasi dengan
menggunakan uji t-statistik yang didapat lewat prosedur boostraping.
2.7.6. Model Pengukuran atau Outer Model
Dalam PLS model pengukuran atau outer model dengan indikator refleksif
dievaluasi dengan convergent validity dan discriminat validity dari indikatornya
serta composite reliability untuk block indikator. Sedangkan indikator formatif
dievaluasi berdasarkan pada substantive content-nya yaitu membandingkan
besarnya relative weight dan melihat siginifikansi dari ukuran weight tersebut
(Chin, 1998 dalam Ghozali, 2014).
Variabel laten yaitu variabel yg tidak dapat diukur langsung (harus dengan
indikator atau kuesioner). Sedangkan indikator refleksif adalah variabel yang
dipengaruhi oleh variabel laten. Jadi model indikator refleksif adalah konstruk
atau variabel laten diijelaskan oleh indikator atau arah hubungan dari konstruk ke
indikator. Indikator-indikator mengukur hal yang sama tentang konstruk, sehingga
antar indikator harus memiliki korelasi yang tinggi. Jika salah satu indikator
dibuang, maka konstruk akan terpengaruh. Dalam model indikator formatif
dipandang sebagai variabel yang mempengaruhi variabel laten. Jadi model
indikator formatif yaitu indikator mempengaruhi konstruk atau hubungannya dari
indikator ke konstruk, antar indikator diasumsikan tidak saling berkorelasi sehinga
satu indikator dibuang tidak akan mempengaruhi konstruk (Ghozali, 2014).
Convergent validity dari model pengukuran dengan indikator refleksif
dinilai berdasarkan korelasi antara item score atau component score dengan
construct score yang dihitung dengan PLS. Ukuran refleksif individual dikatakan
tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang ingin diukur. Namun
demikian untuk penelitian awal dari pengembangan skala pengukuran nilai
loading 0,50 sampai dengan 0,60 dianggap cukup (Chin, 1998 dalam Ghozali,
2014).
Discriminat validity dari model pengukuran dengan indikator refleksif dinilai
berdasarkan cross loading pengukuran dengan konstruk. Jika korelasi konstruk
dengan item pengukuran lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya, maka hal
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itu menunjukkan bahwa konstruk laten memprediksi ukuran pada blok mereka
lebih baik daripada ukuran pada blok lainnya. Cara lain adalah melihat nilai
square root of average variance extracted (AVE) setiap konstruk dengan korelasi
antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model. Jika nilai akar AVE setiap
konstruk lebih besar daripada nilai korelasi antara konstruk dengan konstruk
lainnya dalam model, maka dikatakan memiliki nilai discriminant validity yang
baik (Fornell dan Larcker, 1981 dalam Imam Ghozali, 2014). Selain itu dievaluasi
juga compositre reliability dari blok indikator. Composite reliabilty blok indikator
yang mengukur suatu konstruk dapat dievaluasi dengan dua macam ukuran yaitu
internal consistensy dan Cronbach’s Alpha (Ghozali, 2014).
2.7.7. Model Struktural atau Inner Model
Model struktural atau inner model dievaluasi dengan menggunakan Rsquare untuk konstruk dependen, Stone- Geisser Q-square test untuk predictive
relevance dan uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural.
Dalam menilai model dengan PLS kita mulai dengan melihat R- square untuk
setiap variabel laten dependen. Interpretasinya sama dengan interpretasi pada
regresi. Perubahan nilai R-square dapat digunakan untuk menilai pengaruh
variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen apakah
mempunyai pengaruh yang substansive .
Melihat persentase variance yang dijelaskan yaitu dengan melihat nilai Rsquare untuk konstruk laten dependen, Stone-Geisse Q-square test untuk
predictive relevance dan uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur
struktural. Interpretasinya sama dengan interpretasi pada analisis regresi (Ghozali,
2014).
2.8. Uji Hipotesis
Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan alat analisis Structural
Equation Model (SEM). SEM adalah sekumpulan teknik-teknik statistikal yang
memungkinkan pengujian sebuah rangkaian hubungan relatif rumit secara
simultan (Ferdinand dikutip Ghozali, 2014). Penelitian ini menggunakan dua
macam teknik analisis, yaitu:
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1) Confirmatory

Factor

mengkonfirmasikan

Analysis,

pada

SEM

digunakan

untuk

faktor-faktor yang paling dominan dalam suatu

kelompok variabel.
2) Regression Weight, pada SEM digunakan untuk meneliti seberapa besar
pengaruh antar variabel-variabel.
Penggunaan SEM dalam penelitian ini karena kemampuannya untuk
menggabungkan model pengukuran (measurement model) dan model struktural
(structural model) secara simultan dan efisien bila dibandingkan teknik
multivariate lain (Ghozali, 2014). Pengujian dengan menggunakan teknik analisis
SEM dapat dilakukan dengan menggunakan model persamaan struktural yang
dilakukan dengan perangkat SmartPLS.
2.8.1. Model Spesifikasi
Model dalam penelitian ini adalah path analysis (analisis jalur). Model
path analysis secara matematis menjadi model regresi standardized (tanpa
konstanta) karena kita ingin membandingkan berbagai jalur. Model analisis jalur
secara persamaan regresi terdiri dari tiga persamaan berikut:
KP

=

β1 OWN + ε1

VAICTM

=

β1 OWN + ε2

KP

=

β1 OWN + β2 VAICTM + ε3

(2.1)

Model path analysis semu variabel laten dalam Structural Equation Model terdiri
dari tiga set hubungan :
a) Outer Model
Outer

Model

berhubungan

mendefinisikan
dengan

bagaimana

variabel

latennya.

setiap
Blok

blok

indikator

dengan

indikator

berhubungan dengan variabel latennya. Blok indikator refleksif dapat
ditulis persamaanya sebagai berikut:
X = RxP + εx
Y = Ryη + εy

(2.2)

Dimana x dan y adalah indikator atau manifest variabel untuk variabel
laten eksogen (P) dan endogen (η). Sedangkan Rx dan Ry merupakan
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matrik loading yang menggambarkan koefisien regresi sederhana yang
menghubungkan variabel laten dengan indikatornya. Residual yang diukur
dengan εx dan εy dapat diinterpretasikan sebagai kesalahan pengukuran
atau noise.
b) Inner Model
Inner Model menggambarkan hubungan antara variabel laten berdasarkan
pada subtantive theory. Model persamaannya dapat ditulis seperti dibawah
ini:
ɳ = β0 + βɳ + P +S

(2.3)

Dimana (ɳ) menggambarkan vektor endogen (dependen) variabel laten, (ξ)
adalah vektor variabel laten eksogen, dan (ζ) adalah vektor variabel
residual (unexplained variance).
c) Wight Relation
Wight Relation digunakan untuk menciptakan komponen skor variabel
laten yang didapat bedasarkan bagaimana inner model dan outer model
dispesifikasi. Model persamaanya dapat ditulis sebagai berikut:
ξb = ∑kb Wkb Xkb
ɳi = ∑ki Wki Xki

(2.4)

Dimana wkb dan wki adalah k wight yang digunakan untuk membentuk
estimasi variabel laten (Pb) dan (ɳi). Estimasi variabel laten adalah linier
agregat dari indikator dengan nilai wight pada prosedur estimasi
dispesifikasikan oleh inner model dan outer model. simbol (ɳ) adalah
vektor variabel laten endogen (dependen) dan simbol (P) adalah vektor
variabel laten eksogen (independen), simbol (S) merupakan vektor
residual dan simbol (M) serta (T) adalah matriks koefisien jalur (path
coefficient).
2.8.2. Estimasi Parameter
Terdapat dua bagian analisis yang harus dilakukan, yaitu:
a) Menilai Outer Model atau Measurement Model
Ghozali (2014) menyatakan bahwa karena konstruk refleksif pada
dasarnya merupakan hubungan regresi dari konstruk indikator, maka cara
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menilainya adalah dengan melihat convergent validity, discriminant
validity, dan composite reability. Convergent validity dapat dilihat dari
korelasi antara score item atau indikator dengan score konstruknya.
Indikator individu dianggap reliable jika memiliki nilai korelasi diatas
0,70. Namun demikian pada riset tahap pengembangan skala, loading 0,50
sampai 0,60 masih dapat diterima. Discriminant validity indikator refleksif
dapat dilihat dengan membandingkan square root of average variance
extracted (AVE) untuk setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk
dengan konstruk lainya dalam model. Composite reability juga digunakan
untuk mengukur reliability jika nilai composite reliability diatas 0.80.
b) Menilai Inner Model atau Structural Model
Model struktural dievaluasi dengan melihat inner model. menilai inner model
adalah melihat hubungan antara konstruk laten dengan melihat hasil estimasi
koefisien parameter path dan tingkat signifikansinya. Jika T statistik ≥ 1.96 maka
nilai tersebut signifikan pada alfa 5%.
2.9. Populasi dan Sampel
Menurut Sarwono (2006), populasi adalah seperangkat unit analisis yang
lengkap yang sedang diteliti. Sedangkan sampel adalah sub dari seprangkat
elemen yang dipilih untuk dipelajari.
Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh
populasi. Apabila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua
yang ada pada populasi, maka dapat menggunakan sampel yang diambil dari
populasi. Beberapa teknik terdapat dua kelompok teknik sampling yaitu :
1) Probability Sampling
2) Non-Probability Sampling
Berikut penjelasan dari kedua kelompok teknik sampling :
1)

Probability Sampling

Probability

Sampling

merupakan

teknik

penarikan

sampel

yang

memberikan peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau
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anggota populasi untuk terpilih menjadi sampel. Teknik sampling ini
meliputi :
a) Simple Random Sampling
Untuk menghilangkan kemungkinan bias, kita perlu mengambil sampel
random sederhana atau sampel acak. Pengambilan sampel dari semua anggota
populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam
anggota populasi. Hal ini dapat dilakukan apabila anggota populasi dianggap
homogen. Tenik sampling ini seperti pada gambar berikut :
1) Proportinate Stratified Random Sampling
Teknik ini digunakan apabila populasi mempunyai anggota/karakteristik
yang tidak homogeny dan berstrata secara proportional. Sebagai contoh suatu
organisasi mempunyai personil yang terdiri dari latar belakang pendidikan yang
berbeda yaitu : SLTP, SLTA, S1, dan S2 dengan jumlah setiap kelas pendidikan
juga berbeda. Jumlah anggota populasi untuk setiap strata pendidikan tidak sama
atau bervariasi. Jumlah sampel yang harus diambil harus meliputi strata
pendidikan yang ada yang diambil secara proporsional.
2) Disproportionate Random Sampling
Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel, bila populasi
berstrata tetapi kurang proporsional. Sebagai contoh sebuah perusahaan
mempunyai personil sebagai berikut : 3 orang S3, 5 orang S2, 100 orang S1, 800
orang SLTA, dan 700 orang SLTP. Dalam penarikan sampel maka personil yang
berijazah S2 dan S3 semuanya diambil sebagai sampel, karena kedua kelompok
tersebut jumlahnya terlalu kecil jika dibandingkan dengan kelompok lainnya.
3) Cluster Sampling (sampling daerah)
Teknik sampling daerah (cluster sampling) digunakan untuk menetukan
sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, misalnya
penduduk suatu Negara, propinsi atau kabupaten. Untuk menetukan penduduk
mana yang akan dijadikan sumber data, maka pengambilan sampelnya
berdasarkan daerah dari populasi yang telah ditetapkan. Teknik cluster sampling
dilakkan dalam dua tahap yaitu :

38

a) Menentukan sampel daerah
b) Menetukan orang-orang yang ada pada daerah dengan cara sampling juga
2) Non-probability Sampling
Non-probability sampling merupakan teknik penarikan sampel yang
memberikan peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota
populasi untuk terpilih menjadi sampel. Teknik sampling ini meliputi :
1) Sampling Sistematis
Teknik sampling ini merupakan teknik penarikan sampel dengan cara
penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah
diberi nomor urut. Sebagai contoh jumlah anggota populasi sebanyak 200
orang. Anggota populasi diberi nomor urut dari no 1 sampai nomor 200.
Selanjutnya pengambilan sampel dilakukan dengan memilih nomor urut
ganji, atau genap saja, atau kelipatan dari bilangan tertentu, seperti
bilangan 5 dan lainnya.
2) Sampling Kuota
Sampling kuota adalah teknik penarikan sampling dari populasi yang
mempunyai ciri-ciri tertentu sampai pada jumlah (quota) yang diinginkan.
Sebagai contoh akan melakukan penelitian terhadap pegawai golongan II
pada suatu instansi, dan penelitian terhadap pegawai golongan II pada
suatu instansi, dan penelitian dilakukan secara kelompok. Jumlah sampel
ditetapkan 100 orang sementara penelitian sebanyak 5 orang, maka setiap
anggota peneliti dapat memilih sampel seara bebas dengan karakteristi
yang telah ditentukan (golongan II) sebanyak 20 orang.
3) Sampling Aksidental
Sampling Aksidental adalah teknik penentuan sampel, berdasarkan
kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti
dapat digunakan sebagai sampel, bila orang ditemukan pada waktu
menentukan sampel cocok dengan diperlukan sebagai sumber data.
4) Puposive Sampling
Purposive Sampling adalah teknik penarikan sampel yang dilakukan untuk
tujuan tertentu saja. Misalnya akan melakukan penelitian tentang disiplin
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pegawai, maka sampel yang dipilih adalah orang yang ahli dalam bidang
kepegawaian saja.
5) Sampling Jenuh
Sampling Jenuh adalah teknik penarikan sampel apabila semua anggota
populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah
populasi relative kecil, kurang dari 30 orang. Istilah lain dari sampling
jenuh ini adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel.
6) Snowball Sampling
Snowball Sampling adalah teknik penarikan sampel yang mula-mula
dilakukan dalam jumlah kecil (informan kecil) kemudian sampel yang
terpilih pertama disuruh memilih sampel berikutnya, yang akhirnya jumlah
sampel akan bertambah banyak seperti bola salj yang bergelinding makin
lama makin besar.
7) Sampling Seadanya
Merupakan pengambilan sampel sebagian dari populasi berdasarkan
seadanya data atau kemudahannya mendapatkan data tanpa perhitungan
apapun mengenai derajat kerepresentatipannya. Dalam pembuatan
kesimpulan masih sangat kasar dan bersifat sementara.
8) Sampling Purposif (sampling pertimbangan)
Sampling Purposif dikenal juga dengan sampling pertimbangan, terjadi
apabila pengambilan sampel dilakukan berdasarkan pertimbangan
perorangan atau pertimbangan peneliti. Sampling puposif akan baik
hasilnya di tangan seorang ahli yang mengenal populasi. Cara penarikan
sampel ini sangat ocok digunakan untuk studi kasus.
3) Menentukan Jumlah Sampel
Untuk dapat menentukan dengan tepat banyaknya jumlah subyek
penelitian yang harus diambil, peneliti harus mengetahui terlebih dahulu
apa yang menjadi unit analisis dari penelitian. Unit analisis atau satuan
subyek yang dianalisis sangat tergantung pada siapa yang diteliti.
Besarnya jumlah sampel sering dinyatakan dengan ukuran sampel. Jumlah
sampel yang mewakili 100 persen populasi adalah sama dengan jumlah
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populasi. Makin besar jumlah sampel mendekati jumlah populasi maka
peluang kesalahan dalam melakukan generalisasi akan semakin kecil, dan
sebaliknya makin kecil jumlah sampel penelitian maka diduga akan
semakin besar kemungkinan kesalahan dalam melakukan generalisasi.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan besarnya sampel
adalah sebagai berikut :
a) Unit analisis
b) Pendekatan atau model penelitian
c) Banyaknya karakteristik khusus yang ada pada populasi, dan
d) keterbatasan penelitian
2.10. Penelitian Terdahulu
Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Krisbiantoro,dkk (2015) tentang
evaluasi keberhasilan implementasi sistem informasi dengan pendekatan hot fit
model. Penelitian ini bertujuan untuk memastikan keefektifan penerapan dan
dampak positif yang diberikan oleh SLiMS dalam menghasilkan suatu informasi
yang akurat, tepat waktu, relevan dan ekonomis. Dari pengujian statistik yang
dilakukan, didapat kesimpulan dari elemen SI berdasarkan metode HOT-Fit,
yaitu: variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi SLiMS di
STMIK AMIKOM Purwokerto adalah variabel Teknologi, Manusia dan
Organisasi berpengaruh terhadap manfaat atau keberhasilan. Kualitas sistem,
kualitas informasi dan kualitas layanan memiliki pengaruh terhadap penggunaan
sistem dan kepuasan pengguna hal ini berarti semakin meningkat kualitas sistem,
kualitas informasi dan kualitas layanan maka akan meningkatkan penggunaan
sistem dan kepuasan pengguna. Kepuasan pengguna berpengaruh terhadap net
benefit hal ini berarti semakin meningkat kepuasan pengguna maka semakin
tinggi net benefit atau keberhasilan yang didapatkan dari penggunaan SLiMS..
Penelitian yang dilakukan oleh Andika Bayu, dkk (2013) membahas
tentang Evaluasi Faktor-Faktor Kesuksesan Implementasi Sistem Informasi
Manajemen
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Menggunakan Metode HOT-Fit. Dalam penelitiannya, peneliti meneliti beberapa
variabel yang ada pada HOT-Fit, dan kemudian membuat hipotesis yang
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kemudian diuji dengan menggunakan uji statistik. Penelitian ini bertujuan untuk
menemukan faktor keberhasilan dan penghambat implementasi serta kesesuaian
diantara ke-3 elemen yang ada pada metode HOT-Fit. Hasil dari penelitian ini
dapat diambil kesimpulan yaitu adanya system error pada jam sibuk sehingga
mengurangi kepuasan pengguna, pelayanan yang kurang cepat karena kurangnya
SDM, kurangnya pelatihan, diharapkan adanya pemberian penghargaan bagi
pegawai yang berprestasi.
Penelitian yang dilakukan oleh Frincy Poluan, dkk (2014), mengenai
evaluasi implementasi sistem e-learning menggunakan model evaluasi hot fit studi
kasus universitas sam ratulangi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui pengaruh faktor pengguna, teknologi, dan organisasi serta net benefit
terhadap pengimplementasian sistem E-Learning di Universitas Sam Ratulangi..
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah Faktor teknologi,
manusia, dan organisasi memiliki hubungan yang kuat, serta searah (positif) dan
signifikan terhadap net benefit. Hubungan antara tiga faktor HOT, mempengaruhi
korelasinya terhadap net benefit. Semakin baik dan tepat hubungan ketiga faktor
tersebut, maka semakin tinggi manfaat yang didapatkan dari penerapan ELearning. 5. Meskipun belum sempurna, hasil pengukuran Global Measurement
secara umum menunjukkan pengguna sudah cukup puas terhadap kinerja sistem.
Perbaikan terhadap beberapa kelemahan dan kekurangan di beberapa sektor
sangat diperlukan.
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