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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Gambaran Umum Perusahaan 

PT. XYZ merupakan perusahaan bergerak di bidang industri Business 

Software Applications. Kehadiran perusahaan ini dimulai dari tahun 1999, dimana 

Gordon Enns dan Casey Kim melihat peluang bisnis untuk membantu perusahaan-

perusahaan dalam memanfaatkan teknologi internet terkini untuk meningkatkan 

bisnis mereka. PT. XYZ didirikan di Washington, USA dalam rangka menawarkan 

solusi bisnis online kecil untuk menarik customer. Setahun kemudian, perusahaan 

memilih Indonesia sebagai lokasi utama untuk berbisnis dan pengembangan  

teknologi (Tren Pasar Menuju Aplikasi SAAS, 2012). 

 

Sumber : Data Perusahaan, 2018 

Gambar 3.1.1 Gedung Tampak Depan PT. XYZ 
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Berdasarkan gambar 3.1.2, menunjukkan gedung tampak depan dari 

perusahaan PT.XYZ yang berlokasi di Nissi Bintaro Campus, 5th floor Jalan Tegal 

Rotan No 78, Bintaro Sektor 9 Kelurahan Sawah Baru Kecamatan Ciputat 

Tangerang Selatan 15413 – Indonesia. 

 

Sumber : Data Perusahaan, 2018 

Gambar 3.1.2 Bagian Depan Kantor PT. XYZ 

Berdasarkan gambar 3.1.3, dapat dilihat bagian depan ruangan dari kantor 

PT. XYZ. Biasanya tamu atau pihak yang berkepentingan dalam berkunjung ke 

perusahaan, akan dimintai identitas, ditanyakan keperluannya, kemudian tamu atau 

pihak tersebut diminta untuk mengisi daftar hadir tamu yang disediakan. Setelah itu 

tamu atau pihak tersebut akan diberikan name tag dengan label visitor. 

PT. XYZ membuka kantor cabang di Singapore untuk membantu penjualan 

internasional dari merek produk perusahaan. Dalam meminimalisir resiko adanya 

kejenuhan pasar pada produk content Management system (CMS), PT. XYZ 

mengubah strategi bisnisnya dari produk-produk portal menjadi solusi bisnis yang 

lebih tradisional, di mana masih memanfaatkan teknologi berbasis internet atau 

web. Produk yang dihasilkan oleh PT. XYZ memberikan solusi dengan bersifat 

umum dan disesuaikan dengan kebutuhan klien. Produk-produk tersebut termasuk 
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Supply Chain Management (SCM), Financial dan Accounting (FA), Content 

Management System (CMS), Customer Relationship Management (CRM), dan 

Human Resource Management (HR).  

Produk Human Resouce Management (HR) yang dibuat oleh PT. XYZ pada 

tahun 2002 dan mendapat feedback yang sangat baik oleh pelaku bisnis dengan 

nama  “Sunfish HR”. Sunfish HR dikembangkan dengan difokuskan pada 

penyediaan produk yang berstandarisasi serta memenuhi segala jenis bisnis proses 

yang ada di dunia HR. Dengan adanya kepercayaan dari para pelaku bisnis pada 

PT. XYZ,  Perusahaan memanfaatkan kesempatan ini untuk menggabungkan 

SunFish Financial Accounting (FA) dan produk Supply Chain Management (SCM) 

dengan nama Sunfish ERP – Enterprise Resource Planning, yang juga secara terus-

menerus mendapat kepercayaan yang kuat dari customer. 

Pada tahun 2013, PT. XYZ mengeluarkan Sunfish HR Saas, yaitu produk 

dengan sebuah versi dari Sunfish HR yang dikembangkan kembali dengan 

teknologi terbaru dan terbaik dengan rancangan  “Cloud Base” pada metode sewa. 

Kini PT. XYZ memiliki jaringan yang luas akan rekan kerja dan reseller di 

Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina untuk SunFish HR serta 

mengembangkan produk versi lokal untuk setiap pasar.  

 

Sumber : Data Perusahaan, 2018 

Gambar 3.1.3 Logo Partner PT. XYZ 
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 PT. XYZ melayani lebih dari 500 client sejak tahun 1999. Industri yang 

dilayani ada dari berbagai macam, yaitu Agribusiness, Automotive, Banking & 

Finance, Commerce, Construction Material, Electronic Components, Energy & 

Utilities, Food & Beverage, Healthcare Services, Home & Office Products, Hotel, 

Industrial Materials & Machinery, Information & Communication Technology 

(ICT), Insurance, Media & Publishing, Natural Resources, Packaging, Personal 

Products & Pharmaceuticals, Personal Products & Pharmaceuticals, Tourism & 

Leisure, Transportation & Logistics.  

 

Sumber : Data Perusahaan, 2018 

Gambar 3.1.4 Suasana Kantor PT. XYZ 

 Berdasarkan gambar 3.1.5 dapat dilihat suasana kantor yang disediakan PT. 

XYZ untuk kenyamanan karyawan ketika bekerja di perusahaan. PT. XYZ dapat 

dikatakan memberikan workplace culture yang fleksibel dan nyaman, di mana 

dapat di gunakan karyawan yang diharapkan dapat menciptakan workplace Fun. 
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Sumber : Data Perusahaan, 2018 

Gambar 3.1.5 Suasana Kantor Departement Information technology PT. 

XYZ  

 

Sumber : Data Perusahaan, 2018 

Gambar 3.1.6 Suasana Kantor PT. XYZ 

 Berdasarkan gambar 3.1.7 dapat dilihat workplace PT. XYZ yang dapat 

dikatakan nyaman dan dinikmati oleh para karyawan ketika bekerja. Fasilitas yang 

diberikan PT. XYZ mendorong karyawan untuk dapat produktif dan bekerja secara 

efisien untuk perusahaan. Kemudian design workplace PT. XYZ dapat di lihat 
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penuh warna yang diharapkan dapat memotivasi karyawan untuk tetap semangat 

dan senang bekerja di perusahaan PT. XYZ. 

 Penilaian performance dalam PT. XYZ adalah 360 degree feedback system. 

Penilaian ini dilakukan biasanya karyawan menilai diri sendiri, direct supervisor, 

kemudian departement head lalu baru di tarik kesimpulannya. Performance 

karyawan dilihat dari dua aspek, yaitu key performance indicator, dan 

competencies. Dimana jika penilaian key performance indicator dilakukan based 

on data bukan secara subjektif antara atasan dan karyawan. Jika kompetensi 

dilakukan secara subjektif biasanya antara atasan dan karyawan. Penilaian ini 

dilakukan pertahun, dan untuk karyawan yang masih status kontrak dilakukan 

biasanya menjelang kontrak karyawan habis. Kemudian biasanya kesimpulan dari 

hasil performance karyawan dilihat kebutuhan training plan nya. Berikut 

merupakan contoh form training plan, yaitu: 

  

Sumber : Data Perusahaan, 2018 

Gambar 3.1.7 Contoh Form Training Plan 
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Berdasarkan form training plan diatas, biasanya diberikan oleh atasan atau 

yang memberi penilaian merekomendasikan training seperti apa yang dibutuhkan 

oleh yang diberi penilaian. Dari hasil in-depth interview, biasanya bagian 

departemen HR (human resources) akan menginput data dan merencakan jadwal 

training disesuaikan dari trainer. Biasanya trainer berasal dari internal dan dari luar 

perusahaan. Bagian departemen HR pada perusahaan PT. XYZ selain pengadaan 

training melakukan pengecekkan terhadap kevalidan data karyawan, seperti 

permohonan cuti karyawan, permohonan lembur karyawan, jam masuk dan absensi 

karyawan. Untuk fungsi bagian departemen HR dan lainnya yang lebih spesifik 

bersifat confidential untuk diketahui peneliti. 

3.1.1. Visi dan Misi 

3.1.1.1. Visi 

PT. XYZ memiliki visi yaitu untuk menjalankan evolusi bisnis secara nyata 

dengan menggunakan solusi perangkat lunak untuk organisasi-organisasi di seluruh 

dunia. 

3.1.1.2. Misi 

 Dari sebuah visi, PT. XYZ memiliki misi, yaitu menciptakan solusi terbaik 

berbasis perangkat lunak untuk pelanggan kami yang berdampak luas pada 

organisasi unik mereka. 
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3.1.2. Produk yang dihasilkan oleh PT. XYZ 

Dengan menyediakan layanan solusi perangkat lunak / software bagi 

organisasi, PT. XYZ memiliki beberapa produk unggulan yaitu: 

1. SunFish HRTM 

SunFish HR merupakan sebuah Solusi Sumber Daya Manusia yang 

komprehensif dan memungkinkan perusahaan untuk memperoleh hasil yang 

kompetitif dengan meningkatkan kualitas karyawan dan efisiensi proses bisnis. 

SunFish HR memberikan kemampuan dan fleksibilitas aset terpenting perusahaan, 

yaitu karyawan. Fungsi-fungsi administrasi SDM (Penggajian, Pinjaman, Waktu 

dan Kehadiran, Klaim, Struktur Organisasi, Administrasi Karir) dan alat 

pengelolaan strategis (Pelatihan, Rekrutmen, Evaluasi Kinerja) digabungkan untuk 

memberikan sebuah pendekatan holistik untuk mengelola dan mengembangkan 

talenta karyawan (HR SaaS Complete Brochure ID, 2015). 

 

Sumber : Data Perusahaan, 2018 

Gambar 3.1.8 Contoh Produk Sunfish HRTM 

Berdasarkan gambar 3.1.6 merupakan contoh produk dari Sunfish HRTM 

di mana SunFish HR SaaS dirancang dengan terobosan baru dalam dunia solusi 
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aplikasi yaitu teknologi “Cloud Base” dengan metode layanan berlangganan 

(Software As A Service ) atau dengan metode Premis. Solusi ini mencakup 

pengelolaan workflow kerja sistem yang fleksibel dan Analytic data yang 

komprehensif (HR SaaS Complete Brochure ID, 2015). 

2. SunFish ERPTM 

SunFish ERP mengotomatiskan dan mempersingkat Perencanaan Sumber Daya 

Perusahaan, dengan membantu perusahaan bekerja lebih efisien mengantarkan 

pemahaman yang lebih besar ke dalam data. Seperangkat modul yang reintegrasi 

penuh memungkinkan alur kerja lintas departemen yang meningkat, dan keakuratan 

yang lebih tinggi sehingga memungkinkan analisa yang baik dan pengambilan 

keputusan yang lebih tepat (HR SaaS Complete Brochure ID, 2015). 

 

Sumber : Data Perusahaan, 2018 

Gambar 3.1.9 Contoh Produk Sunfish ERPTM 
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Pada gambar 3.1.7 merupakan contoh produk Sunfish ERPTM. SunFish ERP 

menggabungkan dan mengotomatiskan proses-proses termasuk akuntansi, 

keuangan, penjualan, pembelian, pengawasan inventaris, ekspedisi dan manajemen 

produksi. Kemudahan dalam penggunaan, serta dukungan “Cloud Base” dan 

analisa kompleks dari SunFish memberikan pendekatan yang fleksibel untuk proses 

bisnis yang kompleks. Perusahaan yang dinamis dapat memanfaatkan SunFish ERP 

untuk mengatur sumber daya dan personalia yang lebih baik (HR SaaS Complete 

Brochure ID, 2015).
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3.1.3. Struktur Organisasi PT. XYZ 

 

Sumber : Data Perusahaan, 2018 

Gambar 3.1.10 Struktur Organisasi PT. XYZ 
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3.2. Desain Penelitian 

3.2.1. Research Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data untuk menjalankan 

penelitian ini dengan baik. Menurut Malhotra (2012) data penelitian didefinisikan 

sebagai informasi yang diperoleh untuk dijadikan pengambilan keputusan dan 

pakar industri di mana harus dilengkapi dengan data sekunder yang tersedia (hal. 

73). Data penelitian terdiri dari dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder 

Zikmund & babin (2013). Data primer dikumpulkan dengan cara berinteraksi 

langsung dengan narasumber untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. 

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak kedua ataupun 

ketiga, bisa berupa buku literature, atau media-media lainnya yang mendukung. 

Berdasarkan informasi tersebut, maka penelitian ini menggunakan data primer 

dengan metode in-depth interview dan penyebaran kuesioner.  Menurut Cooper & 

Schindler (2008) in-depth interview atau individual depth interview adalah interaksi 

antara individual interviewer dengan satu orang partisipan di mana biasanya jika 

melalui telepon akan menghabiskan waktu sekitar 20 menit, dan jika tatap muka 

secara langsung biasanya menghabiskan waktu selama 2 jam atau lebih (hal. 156). 

Hal ini disesuaikan dengan topik atau isu yang sedang diteliti dan juga metode yang 

digunakan. Kemudian kuesioner didefinisikan sebagai informasi yang dikumpulkan 

berdasarkan pernyataan yang membahas pertanyaan penelitian yang akan 

membantu pengambilan keputusan dalam mengatasi masalah bisnis saat ini 

(Zikmund & babin, 2013, hal. 335). 
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3.2.2. Jenis Penelitian 

Menurut Zikmund & Babin (2013) Research Design merupakan proses 

pengumpulan data dengan mengacu pada syarat-syarat untuk mengetahui segala 

informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. 

Menurut Zikmund & Babin (2013) perencanaan penelitian dapat dikategorikan 

menjadi lima jenis, yaitu: 

1. Exploratory Research atau studi eksplorasi yang bertujuan mencari 

hubungan-hubungan baru, untuk merumuskan masalah riset. Biasanya 

penelitian jenis ini berdasarkan pada pengalaman peneliti yang secara 

langsung merasakan berinteraksi langsung dengan yang diteliti (Cooper & 

Schindler, 2008, hal. 129). Tetapi hipotesis dalam penelitian jenis ini tidak 

dapat dibuat menjadi berhubungan karena tidak adanya dasar yang 

memperkuat seperti teori maupun pengalaman karena dapat dikatakan 

masih sebagai permasalahan baru. Jadi dalam hal ini riset bersifat mencari 

(exploring). 

2. Descriptive Research atau studi deskriptif yang bertujuan untuk 

menjelaskan karakteristik atau sifat mengenai suatu keadaan atau hubungan 

pada waktu tertentu yang biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah 

dari suatu populasi tertentu.  

3. Exprerimental Research atau studi eksperimen yang bertujuan untuk 

menguji hipotesis-hipotesis (testing hipotesis), mencari sebab akibat. 

Pengumpulan data dilakukan untuk mengetahui kesimpulan mengenai 

kebenaran dari sebuah hipotesis yang mencakup sebab dan akibat (Cooper 

& Schindler, 2008). 
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Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. 

Dalam metode kuantitatif, peneliti menggunakan teknik dengan penyebaran 

kuesioner. Jika kualitatif, peneliti menggunakan teknik in-depth interview. Dalam 

perencanaan penelitian ini, peneliti menggunakan descriptive research. Menurut 

Zikmund & babin (2013) Descriptive research dimana yang bertujuan dalam 

menjelaskan karakteristik mengenai hubungan atau suatu keadaan dari sebuah 

popuplasi tertentu. Penelitian ini memerlukan perencanaan terhadap sifat-sifat atau 

karakteristik yang terkait dengan topik penelitian yang dipilih. Penelitian ini 

menjelaskan hubungan antara persepsi mengenai authentic leadership terhadap 

affective commitment, kemudian hubungan antara persepsi mengenai authentic 

leadership terhadap individual performance, dan hubungan antara affective 

commitment terhadap individual performance. Tujuan penggunaan ini juga agar 

yang dikumpulkan benar-benar berguna dan diharapkan agar relevan dengan 

persoalan yang akan dipecahkan. 

3.3 Ruang Lingkup Penelitian  

3.3.1. Populasi dan Sampel 

Menurut Zikmund & babin (2013) populasi merupakan wilayah generalisasi di 

mana objek/subjek memiliki karakteristik yang ditentukan oleh para peneliti dan 

kemudian ditarik kesimpulannya (hal. 385). Dalam penelitian ini, populasi yang 

menjadi target peneliti adalah seluruh karyawan pada departement information 

technology yang bekerja di Perusahaan PT. XYZ wilayah Bintaro. Alasannya 

karena peneliti melihat bahwa departement ini memegang peranan penting dalam 

mendorong produktivitas perusahaan yang bergerak dalam bidang software 
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application. Penelitian ini dilakukan pada PT. XYZ yang berada di Nissi Bintaro 

Campus, 5th floor Jalan Tegal Rotan No 78, Bintaro Sektor 9 Kelurahan Sawah 

Baru Kecamatan Ciputat Tangerang Selatan 15413 – Indonesia. 

 Sampel merupakan bagian dari karakteristik dan jumlah yang ditentukan dari 

populasi tersebut (Zikmund & babin, 2013, hal. 385). Sampel dalam penelitian ini 

adalah Wanita dan Laki-laki, karyawan tetap, sudah bekerja lebih dari 1 tahun, 

bekerja di PT. XYZ sampai sekarang, dan karyawan dalam departement 

information technology serta  dibawahi oleh Bpk.Yw (Direktur Departement 

Information technology). 

3.3.2. Sampling Frame 

Dalam teknik sampling, beberapa penggunaanya disyaratkan menggunakan 

sampling frame. Teknik probability sampling dilakukan dengan membuat atau 

memperoleh sebuah sampling frame. Dalam Zikmund & Babin (2013) menjelaskan 

bahwa Sampling Frame adalah daftar elemen dari sebuah populasi di mana 

memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sebuah sampel (hal. 388). 

3.3.3. Teknik Sampling 

 Dalam pengambilan teknik sample terdapat dua kategori, yaitu: Probability 

sampling, adalah teknik sampling yang di mana setiap anggota dari populasi 

memiliki peluang yang sama untuk menjadi anggota sampel. Sedangkan 

nonprobability sampling, adalah teknik sampling yang setiap unit dari sampel yang 

telah dipilih tidak diketahui dan tidak memberi kesempatan untuk semua orang 

untuk menjadi anggota sampel (Zikmund & Babin, 2013, hal. 392). 
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 Zikmund & babin (2013) Dalam kategori probability sampling, terdapat 

enam metode variasi, yaitu Simple Random Sampling, Systematic Sampling, 

Stratified Sampling, Proportional versus Disproportional Sampling, Cluster 

Sampling, Multistage Area Sampling. Sedangkan kategori nonprobability 

sampling, memiliki empat metode variasi, yaitu convenience Sampling, Judgment 

Sampling, Quota Sampling, Snowball Sampling (hal. 397). 

 Teknik sampling yang dipakai dalam penelitian ini adalah nonprobability 

sampling. Dan variasi metode teknik sampling yang menjadi pilihan peneliti adalah 

Judgment Sampling. Karena dari pengertian nya sendiri yang di definisikan oleh 

Zikmund & babin (2013) judgment Sampling adalah teknik dari Nonprobability 

Sampling yang mengambil individu sebagai anggota sampel yang sudah 

dikelompokkan sesuai kriteria penelitian (hal. 392). Alasan menggunakan judgment 

sampling karena pada penelitian ini, peneliti menggunakan syarat kriteria, seperti 

responden pada bagian departement Information technology PT. XYZ yang 

berjumlah 285 karyawan sebagai objek penelitian, berjenis laki-laki atau 

perempuan, berstatus sebagai karyawan tetap, sudah bekerja lebih dari 1 tahun, dan 

dibawahi langsung maupun tidak langsung oleh Bpk. YW selaku Direktur 

Departemen Information technology. 

3.3.4. Sampling Size 

Faktor judgment lain yang mempengaruhi penentuan ukuran sampel adalah 

pemilihan item, pertanyaan, atau karakteristik yang sesuai untuk digunakan untuk 

perhitungan ukuran sampel (William G. Zikmund, 2013, P. 392). 
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Dalam teori Hair et al., (2010, hal. 637), dijelaskan bahwa ukuran sample 

terdapat jumlah minimum yang ditawarkan berdasarkan kompleksitas model dan 

karakteristik model pengukuran dasar: 

• Minimum ukuran sample –100: model yang mengandung lima atau 

lebih sedikit variabel/konstruk masing-masing dengan lebih dari tiga 

item (variabel yang diamati). 

• Minimum ukuran sample –150: model yang mengandung tujuh atau 

kurang variabel. 

• Minimum ukuran sample –300: model yang mengandung tujuh atau 

lebih sedikit variabel/konstruk. 

• Minimum ukuran sample –500: model yang mengandung ukuran 

konstruk yang besar. 

Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner minimal 100. 

Dari pembelajaran peneliti mengenai menghitung minimal penyebaran kuesioner, 

terdapat rumus:  n x 5. “n” di maksudkan sebagai total indikator dari variabel yang 

diamati.  Pada penelitian ini,  peneliti memakai 20  jumlah indikator  dari variabel 

, maka dapat disimpulkan jumlah sample minimum   yang diambil dari penelitian 

ini adalah  sebanyak : 20 x 5 = 100 responden. 

3.3.5. Periode Penelitian 

Periode penyebaran dan pengumpulan kuesioner pada penelitian ini 

dilakukan pada April 2018. Kuesioner di isi oleh 130 orang departemen Information 

technology Department PT. XYZ di mana untuk pengujian pre-test sebanyak 30 

responden dan main test 100 responden. 
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Dalam penelitian, peneliti menggunakan pengukuran dengan skala likert. 

Skala likert adalah skala pengukuran dengan memberikan responden pilihan 

penilaian sesuai pendapatnya dari tidak setuju sampai sangat setuju dengan 

mengikuti petunjuk yang diberikan, mulai sikap yang paling positif sampai dengan 

yang paling negatif sesuai dengan objek yang akan diteliti (Zikmund & babin, 2013, 

hal. 316). 

3.4. Periode 

Periode dalam pengumpulan data penelitian ini, peneliti membagi menjadi 

dua periode. Periode pertama pengisian kuesioner pretest pada tanggal 11 April 

2018 sebanyak 30 orang. Periode kedua pengisian kuesioner maintest pada tanggal 

21 April dengan jumlah responden sebanyak 100 orang.  

 Dalam penggunaan kuesioner, peneliti menggunakan skala likert. Skala 

likert dijelaskan dalam Sullivan (2009) sebagai pengukuran yang digunakan dalam 

kuesioner dalam mengukur persepsi, sikap, perilaku responden dengan memberikan 

pendapat dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju, dan dari sikap positif sampai 

sikap negatif sesuai dengan pernyataan yang digunakan terhadap objek yang diteliti. 

Peneliti menggunakan dua bagian poin berbeda skala likert dalam mengukur 

authentic leadership, affective commitment, dan individual performance. 
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Tabel 3.4.1 Tabel Pengukuran Authentic Leadership 

Kategori Nilai 

1 Tidak Sama Sekali 

2 Sesekali 

3 Kadang-Kadang 

4 Cukup Sering 

5 Selalu 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer April 2018 

Tabel 3.4.2 Tabel Pengukuran  Affective Commitment & Individual 

Performance 

Kategori Nilai 

1 Sama Sekali Tidak Sesuai 

2 Tidak Sesuai 

3 Cukup Tidak Sesuai 

4 Kadang-Kadang 

5 Cukup Sesuai 

6 Sesuai 

7 Sangat Sesuai Sekali 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer April, 2018 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

3.5.1. Sumber dan Cara Pengumpulan Data 

Terdapat dua teknik pengumpulan data menurut Malhotra (2012, hal. 73), 

yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan 
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langsung oleh peneliti dalam mengatasi masalah penelitian, sedangkan data 

sekunder adalah data yang didapatkan dari pihak lain yang dikumpulkan untuk 

beberapa tujuan selain masalah yang dihadapi. 

Data yang peneliti gunakan adalah data primer dan data sekunder. Data 

primer yang peneliti gunakan melalui penyebaran kuesioner, in-depth interview, 

dan observasi, sedangkan untuk data sekunder peneliti dapat melalui data 

pendukung untuk penelitian ini seperti buku-buku teori, jurnal utama maupun jurnal 

pendukung, dan media online seperti SWA.co.id, Portal HR, kompas.com, dan 

media yang memuat berita seputar fenomena penelitian. 

3.5.2. Metode Pengumpulan Data 

Menurut  Zikmund & babin (2013) dalam pengumpulan data primer 

terdapat dua metode, yaitu: 

1. Survey Method, yaitu penelitian yang di mana perlu meminta orang lain 

(responden) untuk memberikan jawaban dari pertanyaan tertulis atau lisan (hal. 

185). 

2. Observation Method, yaitu proses sistematik dari mengamati pola 

perilaku seseorang, objek, dan kejadian sesuai yang terjadi (hal. 236). 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode sample survey method di 

mana peneliti mengukur hanya beberapa karyawan dari populasi karyawan PT. 

XYZ yang termasuk dalam karakteristik penelitian ini. Dan peneliti melakukan 

observasi secara langsung dengan melakukan in-depth interview terhadap karyawan 

PT. XYZ. 
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3.6. Skala Pengukuran  

Skala pengukuran merupakan proses suatu angka atau simbol dihubungkan 

pada karakteristik suatu stimuli sesuai dengan prosedur atau aturan yang telah 

ditetapkan (Ghozali, 2018). 

Menurut Ghozali (2018) terdapat beberapa skala pengukuran dalam membantu 

peneliti dalam menunjukkan karakteristik yaitu: 

1. Nominal Scales, yaitu skala pengukuran dengan menyatakan kategori atau 

kelompok dari suatu subyek. Contohnya kategori jenis kelamin (pria, dan wanita). 

2. Ordinal Scales, yaitu pada skala pengukuran ordinal, skala yang dimana 

melakukan ranking terhadap sebuah kategori dan mengkategorikan variabel ke 

dalam kelompok. Contohnya kategori data dari tingkat kematangan (well, medium 

well, medium rare, rare) atau tingkat sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat 

setuju. 

3. Interval Scales, yaitu skala pengukuran di mana biasanya peneliti berasumsi 

urutan kategori menggambarkan tingkat yang sama melalui responden diminta 

memberikan nilai / rate terhadap subyek penelitian sesuai dengan nilai skala 

penilaian. Dan urutan kategori dengan pemberian nilai skala tinggi, peneliti tidak 

dapat menyatakan sebagai nilai lebih besar dari tingkatan lainnya. 

4. Ratio Scales, yaitu  pengukuran dengan skala yang memiliki nilai dasar/based 

value yang tidak dapat diubah dan juga hasil dari data tersebut disebut data rasio 

dan tidak ada pembatasan dalam alat uji statistik. 

Berikut tabel skala pengukuran variabel menurut (Ghozali, 2018): 
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Tabel 3.6.1 Skala Pengukuran Variabel 

Skala Kategori Peringkat Jarak Unik 

Origin 

Nilai 

Tengah 

Sebaran Alat 

Uji 

Nominal Ya  Tidak Tidak Tidak  Modus   χ² 

Ordinal Ya  Ya  Tidak  Tidak  Median  Interquar

til 

Rank 

order 

Interval Ya  Ya  Ya  Tidak  Mean  Std 

deviasi 

t dan 

F 

Rasio Ya  Ya  Ya  Ya  Mean  Std 

deviasi 

t dan 

F 

Sumber : (Ghozali, 2018, hal. 6) 

 Pada penelitian ini, peneliti menggunakan skala pengukuran nominal scales, 

dan ordinal scales. Nominal scales peneliti gunakan dalam kategori jenis kelamin, 

divisi, status karyawan, posisi pekerjaan, dan apakah responden mengenal Bpk. 

YW selaku direktur departemen information technology. Kemudian untuk ordinal 

scales peneliti gunakan dalam kategori usia, pendidikan terakhir, lama bekerja, 

berapa lama mengenal Bpk. YW selaku direktur departemen information 

technology, dan pernyataan setiap indikator dalam variabel yang diteliti. 

3.7. Definisi Operasional 

Menurut Cooper & Schindler (2008) variable didefinisikan sebagai simbol dari 

sebuah event, perilaku, karakteristik, atribut, sifat, yang di mana dapat diukur dan 

dapat menetapkan nilainya (hal. 55). Sedangkan menurut Zikmund & babin (2013) 

variable adalah nilai empiris dari suatu konsep yang berguna untuk mempermudah 

memahami masalah (hal. 42). Dalam Wijayanto (2008) structural equation model 

membedakan jenis variabel berdasarkan atas terkaitnya variabel terikat terhadap 

persamaan-persamaan dalam model, yaitu: 

1. Variabel Eksogen (ξ / “ksi”), yaitu variabel bebas yang muncul pada semua 

persamaan yang ada dalam model. 
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2. Variabel Endogen (η / “eta”), yaitu variabel terikat yang di mana dalam 

persamaan model dapat dikatakan sedikit dan sisanya adalah variabel bebas. 

3.7.1. Variabel Eksogen 

Variabel Eksogen merupakan variabel yang digambarkan sebagai lingkaran 

dengan semua anak panah menuju keluar (Wijayanto, 2008, hal. 10). 

 

Sumber : (Wijayanto, 2008) 

Gambar 3.7.1 Contoh Variabel Laten Eksogen 

 Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel eksogen adalah authentic 

leadership. 

3.7.1.1. Authentic Leadership  

Authentic Leadership adalah karakteristik seorang pemimpin yang memiliki 

integritas dan karakter pribadi di mana tidak hanya mempengaruhi keputusan dan 

tindakan pimpin tetapi memiliki penerapan atau prinsip untuk kesejahteraan diri 

sendiri dan pengikut (Gavin, Quick, Cooper, & Quick, 2003) dalam (Gatling, Kang, 

& Kim, 2016). 

Variabel ini diukur dengan penggunaan skala likert dari 1 sampai 5. Skala 

1 menunjukkan ketidaksesuaian karyawan terhadap pernyataan persepsi mengenai 
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sosok pemimpin mereka dalam perusahaan dan skala 5 menunjukkan kesesuaian 

terhadap pernyataan persepsi karyawan terhadap sosok pemimpin mereka dalam 

perusahaan. Jika hasil menunjukkan skala 5 maka karyawan dinyatakan sangat 

sesuai pernyataan yang diberikan dengan persepsi yang sebenarnya dan begitu juga 

sebaliknya bila hasil menunjukkan skala 1 maka karyawan merasa sangat tidak 

sesuai pernyataan yang diberikan dengan persepsi yang sebenarnya dengan 

pemimpin saat  ini. 

3.7.2. Variabel Endogen 

Variabel Endogen atau variabel terikat merupakan variabel dengan 

penggambaran anak panah yang paling sedikit menusuk kedalam, walaupun anak 

panah lainnya menuju keluar dari lingkaran.  

 

Sumber : (Wijayanto, 2008) 

Gambar 3.7.2 Contoh Variabel Laten Endogen 

Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel endogen adalah affective 

commitment dan individual performance. 
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3.7.2.1. Affective Commitment  

Affective commitment merupakan komitmen karyawan di mana secara 

emosional terikat dengan perusahaan (Gatling, Kang, & Kim, 2016). Affective 

commitment merupakan salah satu jenis komitmen dari organizational commitment. 

Variabel ini diukur dengan penggunaan skala likert dari 1 sampai 7. Skala 

1 menunjukkan ketidaksesuaian karyawan terhadap perasaan komitmen terhadap 

perusahaan dan skala 7 menunjukkan kesesuaian terhadap perasaan komitmen 

karyawan dalam perusahaan. Jika hasil menunjukkan skala 7 maka karyawan 

dinyatakan sangat sesuai pernyataan yang diberikan dengan apa yang dirasakan 

sebenarnya dan begitu juga sebaliknya bila hasil menunjukkan skala 1 maka 

karyawan merasa sangat tidak sesuai pernyataan yang diberikan dengan apa yang 

yang dirasakan sebenarnya dengan pemimpin saat  ini. 

3.7.2.2. Individual Performance  

Individual Performance merupakan hasil kinerja seseorang di dalam 

perusahaan yang dapat dinilai dari task performance dan behavior performance 

dengan menggunakan alat bantu pengukuran kinerja seperti key indicator 

performance, balanced scorecard, dan lain-lain (Aguinis, 2013). 

Variabel dalam penelitian ini, diukur dengan penggunaan skala likert dari 1 

sampai 7. Skala 1 menunjukkan ketidaksesuaian karyawan terhadap pernyataan 

dengan keadaan kinerja yang sebenarnya berkaitan dengan diri sendiri dan skala 7 

menunjukkan kesesuaian terhadap pernyataan dengan keadaan kinerja karyawan 

yang sebenarnya dalam perusahaan. Jika hasil menunjukkan skala 7 maka karyawan 

dinyatakan sangat sesuai pernyataan yang diberikan dengan kinerja yang karyawan 
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rasakan selama di perusahaan dan begitu juga sebaliknya bila hasil menunjukkan 

skala 1 maka karyawan merasa sangat tidak sesuai pernyataan yang diberikan 

dengan kinerja yang dirasakan selama dalam perusahaan. 
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3.8. Tabel Operasionalisasi Variabel 

No

. 
Variabel Definisi Operasional Dimensi Measurement Jurnal Referensi Teknik Skala 

1. Authentic 

Leadership 

 

Kepemimpinan yang berusaha 

menumbuhkan kesadaran diri, 

pemrosesan informasi yang 

seimbang, menciptakan 

transparasi relasional antara 

oemimpin dan bawahan serta 

mendorong pengembangan diri 

yang positif dengan 

memanfaatkan kapasitas 

psikologis dan penciptaan iklam 

etika yang positif dalam 

organisasi (Walumbwa et al., 

2008). 

 

Self-Awareness, 

adalah 

kemampuan 

seseorang 

menyadari 

kekurangan dan 

kelemahan tetapi 

mengetahui 

bagaimana 

mereka dapat 

menambah nilai 

pada perilaku 

mereka 

(Walumbwa et al., 

2008) 

1. Pemimpin saya mencari feedback untuk 

kesadaran dirinya dalam meningkatkan 

interaksi dengan orang lain. 

 

 

 

2. Pemimpin saya mengetahui kapan 

waktu yang tepat dalam mengevaluasi 

dirinya sendiri dalam isu-isu penting. 

3. Pimpinan saya menyadari bagaimana 

tindakan tertentu memengaruhi orang 

lain. 

Skala 

Likert  

( 1 – 5 ) 

(Gatling, 

Kang, & Kim, 

2016) 
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No

. 
Variabel Definisi Operasional Dimensi Measurement 

Jurnal 

Referensi 
Teknik Skala 

   

 

Relational 

Transparency, adalah 

ketika seseorang dapat 

berperilaku jujur, apa 

adanya di mana 

menumbuhkan 

kepercayaan dalam 

mendorong 

keterbukaan akan 

informasi Kernis 

(2003) dalam (Datta, 

2015). 

1. Pemimpin saya mengatakan 

maksud/tujuan yang sebenarnya. 

  

2. Pemimpin saya mengakui 

kesalahannya terhadap orang lain. 

3. Pemimpin saya mendorong 

semua orang untuk 

mengungkapkan pendapat. 
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No

. 
Variabel Definisi Operasional Dimensi Measurement 

Jurnal 

Referensi 
Teknik Skala 

   Balanced Processing 

Of Information, adalah 

perilaku pemimpin 

dalam memproses 

sebuah informasi 

sesuai dengan keadaan 

sebenarnya dan juga 

menganalisa data-data 

relevan sebelum 

mengambil keputusan 

(Bakari & Hunjra, 

2017). 

 

  

1. Pemimpin saya mendengarkan 

dengan seksama pendapat dari 

sudut pandang yang berbeda 

sebelum menarik kesimpulan. 

  

2. Pemimpin saya menganalisis 

data-data relevan sebelum 

mengambil keputusan kerja atasan 

saya. 

3. Pemimpin saya berani 

menghadapi resiko dalam 

pengambilan keputusan yang 

sesuai dengan keadaan 

sebenarnya. 

 

(Gatling, 

Kang, & 

Kim, 2016) 

Skala Likert  

( 1-5 ) 
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No

. 
Variabel Definisi Operasional Dimensi Measurement 

Jurnal 

Referensi 
Teknik Skala 

   Internalized Moral 

Perspective, adalah 

karakter pemimpin di 

mana mampu 

mengidentifikasi 

perspektif moral yang 

diinternalisasi dan 

dapat menganalisis 

masalah etika dan 

bertanggung jawab 

untuk menangani 

masalah sesuai dengan 

nilai standar moral 

yang berlaku (Semedo 

et al., 2016). 

1. Pemimpin saya menunjukkan 

keyakinan yang konsisten dengan 

perbuatannya. 

  

2. Pemimpin saya mendukung 

saya dalam meningkatkan 

kompetensi/core values saya. 

3. Pemimpin saya membuat 

keputusan yang sulit dengan 

mempertimbangkan nilai etika. 
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No

. 
Variabel Definisi Operasional Dimensi Measurement 

Jurnal 

Referensi 
Teknik Skala 

 

 

2. 

Affective 

Commitment  

Komitmen yang dimana 

karyawan berkeinginan terlibat 

secara emosional terhadap 

organisasi yang juga melibatkan 

perasaan jangka panjang 

terhadap pekerjaan mereka 

(Meyer & Allen, 1990) 

 1. Saya akan merasa sangat 

senang menghabiskan sisa karier 

saya dengan organisasi ini. 

(Allen & 

Meyer, 1990) 

Skala Likert  

( 1 – 7 ) 

2. Saya menikmati 

mendiskusikan organisasi 

saya dengan orang-orang 

luar. 

3. PT. XYZ memiliki banyak arti 

pribadi bagi saya. 

4. Saya merasa telah menjadi 

bagian dari keluarga di PT. XYZ. 

3. 

Individual 

Performance  

 

Serangkaian proses perilaku dan 

tindakan individu yang relevan 

dengan tujuan organisasi 

(Campbell, 1990). 

 1. Saya merasa saya menjadi 

karyawan yang efektif. 
(REGO & 

CUNHA, 

2008a) 

Skala Likert 

( 1 – 7 ) 2. Saya Senang dengan kualitas 

hasil kerja saya. 
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No

. 
Variabel Definisi Operasional Dimensi Measurement 

Jurnal 

Referensi 
Teknik Skala 

    3. Atasan saya percaya jika saya 

pekerja yang efisien. 

  

4. Rekan kerja saya percaya saya 

seorang karyawan yang produktif. 
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3.9. Teknik Analisa Data 

Analisa data adalah metode mempelajari informasi-informasi / sebuah data 

yang hasilnya diharapkan dapat membantu menyelesaikan sebuah permasalahan.  

Dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel dan juga sebuah dimensi yang 

dimana membutuhkan analisa perhitungan dengan menggunakan metode 

multivariate analysis, seperti multiple regression analysis (Zikmund & babin, 

2013).  

Teknik analisa data pre-test dalam penelitian ini menggunakan program IBM 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versi 23. Dalam pengukuran pre-

test, peneliti melakukan uji validitas dan reliabilitas responden dengan 

menggunakan program IBM SPSS versi 23. Sedangkan main-test peneliti 

menggunakan program IBM SPSS versi 23 dan AMOS versi 22.0 dalam uji 

validitas dan reliabilitas responden. 

3.9.1. Uji Instrumen 

3.9.1.1. Uji Validitas 

Uji validitas adalah pengukuran pernyataan dalam kuesioner dalam 

menjelaskan variabel yang ingin diteliti (Ghozali, 2018). Dalam mengukur tingkat 

interkorelasi antar variabel, peneliti menggunakan analisa faktor berikut, yaitu: 

1. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO MSA), nilai 

yang disyaratkan adalah > 0,5 untuk dapat dilakukan analisa faktor. Nilai KMO 

bervariasi dari 0 sampai 1 (Ghozali, 2018, hal. 57). 

2. Signifikan < 0,05, dimana nilainya kurang dari 0,05 menunjukkan 

korelasi yang cukup antar variabel (Hair et al., 2010). 
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3. Measurement of Sampling Adecuacy (MSA) > 0,5. Dalam pengukuran 

variabel yang memiliki nilai MSA < 0,5 maka perlu dihilangkan dari factor analysis 

satu persatu, mulai dari variabel dengan nilai terendah (Hair et al., 2010). 

4. Pengukuran dalam factor loading atau component matrix memiliki syarat 

nilai harus > 0,5 atau lebih dari 0,5 (Hair et al., 2010). 

3.8.1.2. Uji Reliabilitas 

Menurut Ghozali (2018) uji reliablitias adalah alat untuk mengukur sebuah 

kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk dimana akan 

dikatakan reliabel ketika responden memberikan jawaban terhadap pernyataan 

secara konsisten atau stabil (hal. 45).  

Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dua cara dalam SPSS menurut 

(Ghozali, 2018), yaitu: 

1. Repeated Measure  atau pengukuran ulang, yaitu seorang responden akan 

diberikan pertanyaan yang sama pada waktu yang berbeda dan akan dilihat apakah 

responden tersebut konsisten terhadap jawabannya. 

2. One Shot  atau pengukuran sekali, merupakan pengukuran yang 

dilakukan hanya sekali dan kemudian hasilnya akan di bandingkan dengan 

pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Dalam program 

SPSS pengukuran one shot didukung dengan fasilitas cronbach alpha (α). Suatu 

variabel dikatakan reliabel jika  cronbach alpha (α) > 0,70 (Nunnally, 1994) dalam 

(Ghozali, 2018).  
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Kemudian untuk uji reliabilitas terdapat dua cara untuk pengolahan data 

IBM SPSS AMOS menurut (Ghozali, 2011), yaitu: 

1. composite (construct) reliability dengan minimal 0,70 

2. Variance Extracted, di mana memperlihatkan AVE yang tinggi 

mengartikan bahwa telah menunjukkan indikator mewakili secara baik variabel 

bentukan yang dikembangkan dengan minimal 0,50. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pengukuran one shot yaitu 

dengan melihat nilai cronbach alpha (α) pada pengolahan data pre-test SPSS. Dan 

untuk uji main-test dengan pengolahan data AMOS melihat construct reliability 

(CR) > 0,07 dan variance extracted > 0,50. 

3.9.2. Metode Analisa Data dengan Structural Equation Model (SEM) 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pengukuran analisa data 

dengan Structural Equation Model (SEM). Menurut Wijayanto (2008) struktural 

equation model (SEM) berperan sebagai sistem persamaan simultan, analisis kausal 

linier, analisis lintasan (path analysis), analysis of covariance structure, dan model 

persamaan struktural. Struktural equation model (SEM) terdiri atas beberapa 

karakteristik bagian dalam (Wijayanto, 2008), yaitu: 

1. Dua jenis variabel, yaitu: latent variable , dan observed variable. Laten 

variable adalah pengamatan melalui efek variabel teramati secara tidak langsung 

dan tidak sempurna pada konsep abstrak. Dan observed variable adalah variabel 

yang sering didefinisikan sebagai indikator yang dapat diamati atau diukur secara 

empiris. 
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2. Dua jenis model, yaitu: Model Struktural (Structural Model) dan  

Model Pengukuran (Measurement Model). Model struktural didefinisikan 

sebagai penggambaran terhadap hubungan-hubungan yang ada di antara variabel-

variabel laten. Kemudian model pengukuran adalah model dengan variabel yang 

dimodelkan sebagai sebuah faktor yang mendasari variabel-variabel yang terkait. 

3. Dua jenis kesalahan, yaitu: Kesalahan Struktural (Structural Error) dan 

Kesalahan Pengukuran (Measurement Error). Kesalahan struktural adalah 

komponen yang ditambahkan terhadap suatu model, karena biasanya pada 

pengguna SEM tidak mengharapkan variabel bebas dapat memprediksikan secara 

sempurna variabel terikat. Sedangkan kesalahan pengukuran adalah komponen 

yang memodelkan ketidaksempurnaan terhadap pengukuran variabel yang teramati 

dengan variabel laten yang teramati. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode struktural equation 

model (SEM) karena variabel dalam penelitian ini lebih dari satu endogen dan 

software yang digunakan adalah AMOS versi 22.0. 

3.9.3. Tahapan Prosedur Structure Equation Model (SEM) 

Structure equation model (SEM) adalah salah satu bagian dari model 

statistik yang dimana tujuannya juga untuk menjelaskan hubungan antar beberapa 

variabel (Hair et al., 2010, hal. 609). Dalam structure equation model (SEM) 

terdapat enam tahapan menurut (Hair et al., 2010). Berikut gambaran tahapan 

structure equation model (SEM), yaitu:  
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Sumber : Hair et al., (2010, hal. 629) 

Gambar 3.9.1 Tahapan Proses Structure Equation Model 

1. Mendefinisikan masing-masing indikator bertujuan untuk melaksanakan 

pengukuran. 

2. Pembuatan diagram measurement model atau mode pengukuran. 

3. Menentukan sample size yang akan di ambil dan melakukan pemilihan metode 

estimasi dan pendekatan untuk menangani missing data. 
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4. Melakukan pengukuran uji validitas atau kecocokan model pengukuran. Jika 

model pengukuran dinyatakan valid maka dilanjutkan ke tahap 5 dan 6. 

 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer April, 2018 

Gambar 3.9.2 Model Pengukuran / Measurement Model 

5. Melakukan pengubahan model. Dari model pengukuran menjadi model 

struktural.  

6. Kemudian melakukan validitas atau kecocokan model struktural. Jika model 

struktural memiliki tingkat kecocokan yang baik maka selanjutnya dapat dilakukan 

kesimpulan penelitian. 
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Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer April, 2018 

Gambar 3.9.3 Model Struktural / Structural Model 

3.9.3.1. Kecocokan Model Pengukuran 

Setiap contruct atau model pengukuran (hubungan antara laten variable 

dengan beberapa variabel teramati/indikator) akan dilakukan uji kecocokan model 

pengukuran secara terpisah dengan melakukan evaluasi terhadap validitas dan 

reliabilitas dari model pengukuran (Hair et al., 2010). 
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1. Melakukan evaluasi validitas dari model pengukuran. Menurut Hair et al., 

(2010), sebuah variabel dikatakan mempunyai validitas yang baik ketika nilai yang 

dihasilkan dari standarized factor loading ≥ 0,50 atau ≥ 0,70. 

2. Kemudian melakukan evaluasi reliabilitas dari model pengukuran 

(mengukur konsistensi suatu pengukuran). Menurut Hair et al., (2010), suatu 

variabel dikatakan reliabilitasnya baik ketika: 

1. Nilai Construct Reliability (CR) ≥ 0.70 

2. Nilai Average Variance Extracted (AVE) ≥ 0.50 

 Kemudian dalam (Hair et al., 2010) pengukuran tersebut dapat di ukur 

dengan rumus, sebagai berikut: 

 

 

 Dalam rumus diatas, Lj dinyatakan sebagai standarized factor loading dan 

ej  sebagai construct atau variabel (Hair et al., 2010). 
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3.9.3.2. Kecocokan Model Keseluruhan 

Menurut Hair et al., (2010) goodness of fit indices (GOF) terdapat ukuran-

ukuran yang dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: 

1. Absolute Fit Measures (ukuran kecocokan absolut) 

Pengukuran langsung yang dilakukan untuk mengukur seberapa baik hasil 

dari model penelitian terhadap data yang ingin diamati. Dalam pengukuran ini 

digunakan untuk menentukan derajat dalam memprediksi model keseluruhan 

(model pengukuran dan struktural) terhadap korelasi dan kovarian. 

2. Incremental Fit Measures (ukuran kecocokan inkremental) 

Pengukuran yang dilakukan untuk menilai seberapa baik hasil dari estimasi 

model fit dengan model dasar yang disebut sebagai Null model atau Independence 

model. 

3. Parsimonious Fit Measures (ukuran kecocokan parsimoni) 

Kemudian dalam pengukuran ini dilakukan untuk mengukur kehematan 

model yaitu model yang memiliki degree of fit setinggi-tingginya untuk setiap 

degree of freedom. 

Dalam pengukuran goodness of fit model perlu melakukan kecocokan nilai 

menurut (Hair et al., 2010, hal. 652), sebagai berikut: 

1. Nilai X2 dengan DF.  

2. Satu kriteria absolute fit index (i.e., GFI, RMSEA, SRMR, Normed Chi- 

Square).  
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3. Satu kriteria incremental fit index (i.e., CFI atau TLI).  

4. Satu kriteria goodness-of-fit index (i.e., GFI, CFI, TLI).  

5. Satu kriteria badness-of-fit index (RMSEA, SRMR). 

6. Satu kriteria parsimony fit indices (PNFI) 

3.9.3.3. Kriteria Uji Hipotesis 

Menurut Hair et al., (2010) ketika sebuah pengujian dilakukan dan model 

sudah fit tidak dapat dikatakan cukup, peneliti perlu melakukan uji estimasi 

parameter untuk menguji hubungan hipotesis. Dalam Ghozali (2011) mengatakan 

bahwa uji hipotesis dilakukan dengan melihat hasil kelayakan estimasi parameter 

dan melihat signifikansi (p-value), tujuannya untuk mengukur hubungan antara 

variabel independen (X) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen (Y). Dalam melihat hasil kelayakan estimasi parameter adalah melihat 

estimasi parameter tanda dan besaran mewakili hubungan setiap hipotesis yang di 

teliti (hal. 134).  

P-value dengan signifikan < 0,05 merupakan tingkat kesalahan peneliti 

secara statistik sebesar 0,95 (Hair et al., 2010). Jika menurut Lind et al., (2012), 

p-value adalah proses membandingkan kemungkinan dengan tingkal level 

signifikan. Kemudian menurut Hair et al., (2010), model teoritis di anggap valid 

jika memenuhi beberapa syarat, yaitu; 

 1. Hasil p-value < 0,05 yang di mana di anggap signifikan dan hasil 

estimasi parameter sesuai dengan hubungan variabel yang di prediksikan. 
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Contohnya ketika hasil estimasi parameter lebih dari nol ( > 0 ) untuk 

hubungan positif, dan kurang dari nol ( < 0 ) untuk hubungan negatif. 

 

Sumber : Lind et al., (2012) 

Gambar 3.9.4 Rejection Regions for P-value 

Pada gambar di atas, membantu menginterpretasi nilai p-value. Ha 

merupakan adanya pengaruh signifikan antara persepsi mengenai authentic 

leadership, affective commitment terhadap individual performance. H0 

merupakan adanya pengaruh signifikan antara persepsi mengenai authentic 

leadership, affective commitment terhadap individual performance. 

Berdasarkan gambar di atas, menyatakan bahwa p-value  menunjukan 

kemungkinan bahwa H0 adalah salah. Jika p-value kurang dari tingkat 

signifikan (< 0,05) maka H0 ditolak. Sedangkan jika p-value lebih dari 

tingkat signifikan (> 0,05) maka H0 diterima (Lind, Marchal, & Wathen, 

2012, hal. 346). 

2. Nontrivial . karakteristik dengan melakukan pemeriksaan terhadap  

standarized loading   yang menunjukkan bahwa model dapat diterima dan 

p-value  mewakili masing-masing dari hipotesis bahwa menyatakan 

signifikan serta sesuai dengan yang diprediksikan.
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Tabel 3.9.1 CHARACTERISTICS OF DIFFERENT FIT INDICES DEMONSTRATING GOODNESS-OF-FIT ACROSS 

DIFFERENT MODEL SITUATIONS 

 

Sumber : Hair et al., (2010) 
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