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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan rancangan 

penelitian korelasional (Purwoto, 2007:4-5), disebut penelitian korelasional 

(correlational research) karena didesain untuk melihat hubungan antara dua 

variabel atau lebih (Lodico dkk, 2006:14) yang ditunjukkan dengan koefisien 

korelasi (Frankel dan Wallen, 2008:328). Artinya, dalam melihat hubungan antar 

variabel digunakan berbagai langkah asosiasi statistik (Postlethwaite, 2005:3), 

dimana variabel yang ada dikaitkan atau dihubungkan dengan menggunakan 

data kuantitatif (berupa angka) yang dikumpulkan melalui survei menggunakan 

instrumen angket, selanjutnya kesimpulan diambil berdasarkan sampel dan 

populasi (Frankel dan Wallen, 1993:7).  

Penelitian ini disebut survei sebab dilakukan pada populasi besar 

maupun kecil, namun data yang dipelajari adalah data sampel yang diambil 

dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, 

dan hubungan-hubungan antar variabel (Sugiono, 2001). Secara mendasar, 

penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh antar variabel yang diteliti, 

dengan pendekatan kuantitatif didesain dalam bentuk survey. 

Variabel menurut Donald P. Schwab (2005:13) merupakan karakteristik 

objek atau peristiwa yang dapat mengambil dua atau lebih nilai. Adapun variabel 

dalam penelitian ini terdiri dari empat variabel dependen (eksogen) yaitu 

Penjaminan Mutu Internal (PMI), Kepemimpinan Mutu (KPM), Komitmen 

Mutu (KMM) dan Budaya Mutu (BDM), sedangkan Kinerja Organisasi (KOR) 

sebagai variabel independen (endogen).  

Variable di atas dalam penelitian ini akan dilihat hubungan atau 

pengaruhnya melalui analisis regresi ganda (multiple regression). Dimana 

analisis regresi ganda memungkinkan peneliti menjelaskan korelasi (hubungan 

atau pengaruh) antara a criterion variable dan kombinasi dari dua atau lebih 

variabel predictor (predictor variables) (Fraenkel & Wallen, 2008:331). 
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B. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi Penelitian  

 Populasi merupakan sebuah kelompok subyek yang hendak dikenai 

generalisasi hasil penelitian. Kelompok subyek ini harus memiliki ciri atau 

karakteristik-karakteristik bersama yang membedakannya dari kelompok 

subyek yang lain (Schwab, 2005:12; Azwar, 2004:5-7). Dengan demikian 

populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai tetap pada PTN di 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun jumlah populasi berdasarkan 

data resmi yang dirilis Kementrian Riset dan Teknologi adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

 Data Populasi Penelitian 

No. Nama PT Jumlah  

1. Universitas Bangka Belitung 126 

2.  STAIN SAS Bangka Belitung 54 

3. Poltek Manufaktur Negeri Bangka 

Belitung 

53 

4. Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang 28 

5. Akper Pemda Belitung 15 

 Total 276 

Sumber Data: Dikti 2016 

2. Sampel Penelitian 

 Sampel adalah bagian dari populasi atau wakil dari populasi (Arikunto, 

2002:109; Azwar, 2004:79) yang digunakan untuk keperluan analisis 

(Kusnandar, 2004: 1). Reliabilitas hasil (data) yang diperoleh tergantung pada 

responden penelitian (Azwar, 2004:101). Sehingga sampel yang diambil harus 

mencerminkan populasinya. Penelitian ini mengambil sampel pegawai (tenaga 

pendidik dan kependidikan) pada PTN di Bangka Belitung dengan asumsi 

mereka mampu memahami kondisi disekitarnya secara lebih komprehensif dan 

dapat menginformasikannya melalui angket penelitian dengan tepat.  

Dalam memilih sampel setiap populasi diberikan kesempatan dan 

peluang yang sama untuk dipilih, dan besarnya peluang tersebut tidak boleh 

sama nol (Singarimbun & Effendi, 1989:149), disebut juga prosedur acak 
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sederhana (simple random sampling) (Ary, Jacobs, & Sorensen, 2010:150). 

Adapun jumlah besaran sampel dalam penelitian ini ditetapkan dengan 

menggunakan tabel krectjie untuk menentukan ukuran sampel minimum, pada 

taraf signifikansi 0,10 (10 %) untuk populasi sebesar 276, artinya populasi 

penelitian jika dilihat dalam tebel krectjie berada pada kisaran 270 dan 280, 

sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini didasarkan pada jumlah populasi 280 

maka besaran sampelnya adalah 162 (dalam Sekaran, 2006:159). Selain daripada 

itu penentuan besaran sampel juga mempertimbangkan besar minimum sampel 

untuk analisis SEM dengan metode estimasi maximum likelihood (ML), dimana 

besaran sampel yang disyaratkan berkisar antara 150 – 400 (Santoso, 2015:72). 

Berdasarkan pada konsep tersebut maka besaran sampel dalam penelitian ini 

berjumlah 155 responden yang sebarannya dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut: 

Tabel 3.2  

Data jumlah sampel tiap Perguruan Tinggi 

No. Nama PT 
Jumlah Sampel 

1. Universitas Bangka 

Belitung 
84 

2.  STAIN SAS Bangka 

Belitung 
28 

3. Politeknik Manufaktur 

Negeri Bangka Belitung 
16 

4. Poltekkes Kemenkes 

Pangkal Pinang 
12 

5. Akper Pemda Belitung 15 

 Total 155 

C. Instrumen Penelitian 

1. Instrumen yang digunakan 

 Penelitian ini berusaha mengungkap variabelnya dengan menggunakan 

angket. Angket atau kuesioner berupa daftar pertanyaan atau pernyataan yang 

didistribusikan kepada civitas akademik (pegawai tetap) untuk diisi dan 

dikembalikan kepada peneliti. Jenis angket yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah angket tertutup, dimana terdiri atas pertanyaan atau pernyataan 

dengan sejumlah jawaban tertentu sebagai pilihan (Arikunto, 2002:128-129).  
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Data yang diperoleh melalui instrumen angket adalah data faktual 

(Azwar, 2004:101). Sehingga asumsi yang dibangun peneliti adalah informasi 

yang diberikan responden atau subjek adalah benar. Reliabilitas hasil (data) 

yang diperoleh tergantung pada responden penelitian, peneliti mengupayakan 

reliabilitas dengan cara penyajian kalimat-kalimat yang jelas dan disampaikan 

dengan strategi yang tepat (Azwar, 2004:101)  

2. Penyusunan Instrumen 

Dalam menyusun intrumen penelitian menggunakan tahap-tahap 

anatara lain sebagai berikut: identifiaksi terhadap variabel-variabel dalam 

rumusan judul, menjabarkan variabel tersebut menjadi sub variabel, mencari 

indikator pada sub variabel, menderetkan deskriptor dari setiap indikator, 

merumuskan setiap deskriptor menjadi butir-butir instrumen, melengkapi 

instrumen dengan petunjuk pengisian dan kata pengantar (Riduwan, 2003:36). 

Sub variabel dalam istilah SEM disebut dengan variabel laten (faktor), yang 

memiliki makna variabel yang tidak diobservasi secara langsung oleh peneliti, 

yangmana peneliti harus mengoperasionalisasikannya. Indikator dalam 

literatur SEM juga disebut dengan manifest (Byrne, 2010:4) 

Dalam menyusun jabaran variabel penelitian menurut Brayen (2010) 

dapat di dasarkan pada teori dan juga penelitian sebelumnya. Maka dari itu 

jabaran variabel dalam penelitian ini tersusun dari  konsep teoritis yang 

bersumber dari buku serta publikasi hasil penelitian dalam jurnal ilmiah. 

Adapun jabaran variabel secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut 

ini: 

Tabel  3.3 Sebaran Butir Soal Angket (Kuesioner) 

No Variabel Dimensi 
Indikator No. 

Item 

1. Kinerja 

Organisasi  

1. Efektifitas 

dan Efisiensi 

SDM 

 

 

 

 

1) Pendelegasian keputusan 

2) Terbuka terhadap kritik 

3) Pegawai bagian dari 

organisai 

4) Keterlibatan dan 

manajemen diri pegawai 

 

1, 2, 5 

dan 14 
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2. Fokus pada 

proses 

 

 

 

 

 

 

 

3. Transformasi 

Struktur 

 

 

 

 

 

 

4. Teamwork 

 

 

 

 

5. Strategi 

 

5) Kebutuhan pelanggan 

eksternal 

6) Keterbukaan informasi 

keuangan dan non 

keungan 

7) Inovasi pegawai 

8) Komunikasi internal yang 

efektif 

 

9) Pengetahuan dan keahlian 

sesuai bidang tugas 

10) Layanan berbasis IT 

(Information Technology) 

11) Organisasi belajar 

12) Kolaborasi lintas 

fungsional dan organisasi 

 

13) Pemberdayaan TIM 

14) Pemanfaatan potensi 

15) Kesempatan berkembang 

dan berprestasi 

 

16) Integrasi teknologi dengan 

Sumberdaya, pengetahuan 

dan teknik 

17) Penyimpanan informasi   

18) Komitmen total 

19) Perbaikan kontinyu 

20) Pemenuhan kebutuhan 

stakeholder 

21) Keseimbangan fokus 

jangka pendek dan jangka 

panjang 

 

{(Schermerhorn, Jr. et al., 

2002); (Berman, 2006:9); 

(Oakland, 2001:248); 

(Holbeche, 2005:14); (Usman, 

2011); (Maâlej, Louati, & 

Affes, 2015); (A. ´ A. de Waal, 

2007:181-184)} 

13, 15, 

16 dan 

17 

 

 

 

 

 

 

4, 7, 8, 

dan 18 

 

 

 

 

 

 

3, 19 

dan 20 

 

 

 

6, 9, 

10,11, 

12 dan 

21 
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2. Penjamina

n Mutu 

Internal 

1. Pengambilan 

Keputusan 

 

2. Tanggung 

Jawab 

 

 

 

3. Proses 

layanan 

 

4. Standar dan 

Prosedur 

 

 

 

5. Evaluasi dan 

Umpan Balik 

1. Berdasarkan analisis data 

2. Partisipatif 

 

3. Kolektif (mutu tanggung 

jawab bersama) 

4. Layanan bermutu dari 

semua unsur 

 

5. Transparansi publik 

6. Menuju mutu lulusan 

 

7. Pedoman Mutu Tri Darma 

8. Kejelasan aturan, 

tanggung jawab dan 

prosedur 

 

9. Evaluasi rutin 

10. Pemanfaatan hasil 

evaluasi untuk 

pengembangan 

 

{(Wilger, 1997:2); (Archibong, 

2013:173); (Gvaramadze, 

2008); (Bollaert et al., 2007); 

(Archibong, 2013); (SPM-PT, 

2010)} 

5 dan 6 

 

 

7 dan 8 

 

 

 

 

9 dan 

10 

 

 

1,2,3, 

dan 4 

 

 

11 dan 

12 

2 Kepemimp

inan Mutu 

(Quality 

Leadership

) 

1. Visi 

 

 

 

2. Komunikasi 

 

 

 

3. Komitmen 

 

 

4. Inspirasi 

(Inspiration) 

 

1) Menjaga Mutu 

2) Membangun sistem 

dengan pendekatan mutu 

 

3) Kemampuan 

menyampaikan pesan 

mutu 

 

4) Meningkatkan mutu 

5) Menghilangkan hambatan 

 

6) Mendorong dan 

menghargai usaha tim 

7) Melatih bukan mengawasi 

12 dan 

2 

 

 

11 

 

 

 

1 dan 

10 

 

3 dan 4 
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5. Inovasi 

 

 

 

6. Fokus 

pelanggan 

 

 

 

 

7. Pemberdaya

an 

dan mengarahkan 

 

8) Memimpin inovasi 

9) Meningkatkan komunikasi 

dan belajar dari masalah 

 

10) Kebijakan mencerminkan 

kebutuhan stakeholder 

11) Perhatian pada kebutuhan 

pelanggan (internal dan 

eksternal) 

 

12) Memberdayakan bukan 

mengontrol bawahan 

13) Membangun tim efektif 

 

{(Sallis, 2002); (J.Dahlgaard et 

al., 2007); (Usman, 2011); 

(Ulle & Kumar, 2014); 

.(Antony, 2015)} 

 

 

 

13 dan 

5 

 

 

8 dan 6 

 

 

 

 

 

7 dan 3 

3. Komitmen 

Mutu 

1. Afektif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Normatif 

 

 

 

 

 

 

1) Mutu sebagai pijakan 

(cinta mutu)  

2) Terlibat dalam setiap 

usaha mutu 

3) Meningkatkan mutu 

4) Berkontribusi terhadap 

mutu organisasi 

5) Menghasilkan karya 

bermutu 

6) Mutu penting bagi 

organisasi 

 

7) Menjaga mutu merupakan 

kewajiban 

8) Loyal dan mendukung 

kebijakan mutu 

9) Mutu sebagai prioritas 

10) Memberikan waktu ekstra 

untuk peningkatan mutu 

1, 3, 6, 

7, 8, 

dan 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4, 5, 

10, 11, 

dan 12 
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3. Continuance 

11) Berusaha keras mencapai 

tarjet mutu 

 

12) Biaya meninggalkan mutu 

13) Mutu membawa pada 

pencapaian terbaik 

14) Mengambil tanggung 

jawab mutu 

15) Mengakui peran setiap 

individu dalam 

peningkatan mutu 

 

 

 

 

2, 13, 

14 dan 

15 

4. Budaya 

Mutu 

1. Kepemilikan 

 

 

2. Kerjasama 

dan 

Kemitraan 

 

3. Terbuka 

terhadap 

kritikan 

 

4. Evaluasi 

untuk 

Pengembang

an 

 

 

 

5. Keterlibatan 

 

 

6. Support 

1) Nilai-nilai mutu 

2) Harapan mutu 

 

3) Koordinasi peningkatan 

mutu 

 

 

4) Tidak saling curiga 

5) Terbuka pada penilaian 

eksternal 

 

6) Refleksi diri untuk 

pengembangan 

7) Asessmen (evaluasi) 

proses secara berkala 

8) Review kebijakan 

berdasarkan hasil evaluasi 

 

9) Partisipasi kolektif usaha 

mutu 

 

10) Infrastruktur 

11) Struktur organisasi 

12) Sistem mutu 

 

{(Loukkola & Zhang, 2010), 

(Jawad et al., 2015), (Harvey, 

2007:81), (Tongsamsi et al., 

2012), (Dimmock & Walker, 

1 dan 3 

 

 

5 

 

 

 

6 dan 7 

 

 

 

8, 9, 

dan 10 

 

 

 

 

 

2 

 

 

4, 11 

dan 12 
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2005), (Ehtesham et al., 2011), 

(Adina-petru, 2014), dan  

(Blackstock et al., 2010)} 

 

Skala yang digunakan dalam menentukan skor dalam penelitian adalah 

model Likert dena 5 pilihan. Dimana dalam mengungkapkan perasaan 

responden terhadap sikapnya dengan memilih lima alternatif jawaban yang 

tersedia. Alternatif jawaban skala sikap ditunjukkan dengan menggunakan 

pilihan kode; SS (Sangat Sesuai) = 5, Sesuai (S) = 4, Kurang Sesuai (KS) = 3, 

Tidak Sesuai (TS), dan Sangat Tidak Sesuai (STS)  (Nasution, 2003:62). 

3. Deskripsi Variabel Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari lima variabel yang jabarannya tampak pada 

tabel 3.3 di atas. Masing-masing variabel tersebut dikembangkan melalui 

menjadi indikator-indikator melalui kajian teori dan telaah hasil riset dengan 

mempertimbangan keseuaian dengan kondisi objek penelitian. Adapun hasil 

deskripsinya sebagai berikut: 

3.1 Variabel Kinerja Organisasi (KOR) 

Kinerja dimaknai sebagai efiktifitas dan efisiensi sumberdaya untuk 

mencapai hasil (Berman, 2006:5). Organisasi berkinerja tinggi menyadari 

perlunya bergerak cepat ke mode operasi baru yang lebih sesuai dengan dunia saat 

ini. (Holbeche, 2005:14). Organisasi berkinerja tinggi menempatkan manusia 

(human) pada posisi utama sebagai sumber penting (krusial) dalam mewujudkan 

kapabilitas guna mengantarkan hasil kinerja tinggi berkelanjutan (Schermerhorn, 

Jr. et al., 2002:78). Kinerja organisasi dalam penelitian ini dimaknai sebagai 

kemampuan organisasi dalam mengefektifkan SDM, proses, struktur, teamwork 

dan strategi guna mencapai tujuan sesuai dengan harapan pelanggan.  

Organisasi berkinerja tinggi memiliki komponen sebagai berikut: 

3.1.1 Efektifitas dan Efisiensi SDM 

1) Pengambilan keputusan didelegasikan kepada seluruh elemen 

perguruan tinggi. 

2) Organisasi (perguruan tinggi) terbuka dalam menerima masukan. 
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3) Setiap anggota (pegawai) memposisikan diri sebagai bagian dari 

organisasi. 

4) Keterlibatan dan manajemen diri pegawai dalam setiap melaksanakan 

tugas (pekerjaan).  

3.1.2 Fokus pada proses 

1) Kebutuhan pelanggan Eksternal (Orang tua, dunia kerja dan lain-lain) 

menjadi fokus Perguruan Tinggi (PT). 

2) Melaporkan kepada semua orang informasi finansial dan non-keuangan 

yang diperlukan untuk mendorong perbaikan. 

3) Terus berinovasi produk, proses dan layanan (karyawan meyakini 

bahwa untuk dapat bersaing mereka harus terus berinovasi). 

4) Menciptakan komunikasi internal yang sangat interaktif. 

3.1.3 Transformasi Struktur 

1) Seluruh unsur dalam Perguruan Tinggi didorong untuk memiliki 

pengetahuan dan keahlian sesuai dengan bidang tugasnya. 

2) Setiap layanan terhadap stakeholder Perguruan Tinggi (Mahasiswa) 

berbasis teknologi informasi (memanfaatkan IT) 

3) Organisasi belajar dibangun dan diberdayakan guna  menghadapi 

perubahan yang ada dalam sistem organisasi Perguruan Tinggi (PT) 

4) Merangsang kolaborasi lintas fungsional dan lintas organisasi 

3.1.4 Teamwork 

1) Tim-tim kerja (kepanitiaan) dalam setiap kegiatan  diberdayakan untuk 

membuat keputusan sendiri. 

2) Semua potensi (anggota) dimanfaatkan atau digunakan secara sinergis. 

3) Semua anggota berpeluang untuk berkembang dan berprestasi. 

3.1.5 Strategi 

1) Dalam memberikan layanan, Perguruan Tinggi menggunakan 

Teknologi yang terintegrasi dengan sumberdaya, pengetahuan dan 

teknik. 

2) Setiap Informasi disimpan dalam database yang sewaktu-waktu dapat 

dgunakan untuk menghadapi situasi baru. 
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3) Organisai Perguruan Tinggi (PT) mengedepankan komitmen total dari 

seluruh unsur pendukung PT. 

4) Perbaikan terus menerus diupayakan manajemen Perguruan Tinggi (PT) 

guna menjamin keberlangsungan program. 

5) Kebutuhan pelanggan internal (dosen, tenaga kependidikan dan 

mahasiswa) menjadi fokus utama untuk dipenuhi oleh Perguruan Tinggi 

(PT). 

6) Menyeimbangkan fokus jangka panjang dan fokus jangka pendek. 

Jabaran dari dimensi dan indikator dari variabel kinerja organisasi di atas 

selanjutnya setiap indikator diberikan notasi (coding) untuk sistematisasi dalam 

analisis SEM. Adapun jabarannya adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.4 Coding Indikator Kinerja Organisasi 

Variabel Dimensi 
Kode 

Indikator 

Kinerja 

Organisasi (KOR) 

Efektifitas Dan Efisiensi SDM 

(pelibatan dan keterlibatan SDM) 

KOR_1 

KOR_2 

KOR_5 

KOR_13 

Fokus Pada Proses (pemenuhan 

kebutuhan, keterbukaan, inovasi dan 

komunikasi) 

KOR_12 

KOR_14 

KOR_15 

KOR_16 

Transformasi Struktur (penempatan 

pegawai, pemanfaatan IT, mendorong 

organisasi belajar, dan kolaborasi) 

KOR_4 

KOR_7 

KOR_17 

Teamwork (pemberdayaan, 

pemanfatan potensi dan kesempatan 

yang sama) 

KOR_3 

KOR_18 

KOR_19 

Strategi (integrasi teknologi, 

manajemen informasi, total 

commitment, perbaikan kontinyu, 

pemenuhan kebutuhan pelanggan dan 

keseimbangan tujuan jangka pendek 

dan jangka panjang) 

KOR_6 

KOR_9 

KOR_10 

KOR_11 

KOR_12 

KOR_20 

Berdasarkan jabaran pada tabel di atas, maka variabel yang digunakan 

sebagai indikator kinerja Organisasi (KOR) berdasarkan jabaran dimensinya 
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adalah efektifitas dan efisiensi SDM (KOR_1, KOR_2, KOR_5 dan KOR_13), 

fokus pada proses (KOR_12, KOR_14, KOR_15 dan KOR_16), transformasi 

struktur (KOR_4, KOR_7 dan KOR_17), Teamwork (KOR_3, KOR_18 dan 

KOR_19) dan Strategi (KOR_6, KOR_9, KOR_10, KOR_11, KOR_12 dan 

KOR_20). Selanjutnya, untuk memastikan apakah indikator variabel-variabel 

tersebut dapat digunakan untuk membentuk faktor atau konstruk, maka dilakukan 

dengan melihat nilai probabilitas (p) dari nilai koefisien lambda (λ), Jika nilainya 

lebih kecil dari nilai α (0,05), maka indikator/dimensi tersebut dapat digunakan 

untuk membentuk faktor atau konstruk. Begitu pula sebaliknya, jika nilai 

probabilitas (p) koefisien lambda lebih besar dari nilai α (0,05), maka 

indikator/dimensi tersebut tidak dapat digunakan untuk membentuk faktor atau 

konstruk. Adapun model pengukuran confirmatory factor analysis (CFA) untuk 

kinerja organisasi dapat dilihat pada Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1 Confirmatory factor analysis (CFA) Kinerja Organisasi 

3.2 Penjaminan mutu internal (PMI) 

Internal Quality Assurance (penjaminan mutu internal) adalah proses 

kolektif dimana universitas (perguruan tinggi) sebagai institusi akademik 

memastikan bahwa kualitas/mutu proses pendidikan dipelihara sesuai standar 

yang ditetapkannya (Wilger, 1997:2). Adapun dalam penelitian ini penjaminan 

mutu internal dilihat sebagai proses kolektif, dan prosedur verifikasi sistematis 

melalui sebuah sistem, kebijakan dan mekanisme internal guna memastikan 

peningkatan mutu proses pendidikan sesuai dengan tujuan dan akuntabilitas 

Kinerja 

Organisasi 

PT (KOR) 

Efektifitas dan efisiensi SDM (EFS) 

 KOR_1 

KOR_2 

KOR_5  

KOR_13 

Fokus pada proses (FPP) 

KOR_12 

KOR_14 

KOR_15  

KOR_16 

Transformasi struktur (TFS) 

KOR_4 

KOR_7 

KOR_17 

Teamwork (TWK) 

KOR_3 

KOR_18  

KOR_19 

Strategi (STG) 

KOR_6 

KOR_9 

KOR_10 

KOR_11 

KOR_12  

KOR_20 
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publik.Komponen kunci program penjaminan mutu internal adalah sebagai 

berikut: 

3.2.1 Pengambilan Keputusan 

1) Setiap orang pelaksana pendidikan tinggi harus melakukan tindakan 

dan mengambil keputusan berdasarkan analisis data yang telah 

diperolehnya terlebih dahulu, bukan berdasarkan pengandaian atau 

rekayasa. 

2) Semua pengambilan keputusan di dalam proses pendidikan tinggi 

dilakukan secara partisipatif, bukan otoritatif. 

3.2.2 Tanggung Jawab 

1) Mutu merupakan tanggung jawab semua orang dalam organisasi 

2) Melibatkan seluruh staff dalam inisiatif mutu 

3.2.3 Proses layanan 

1) Mengedepankan transparansi publik dalam penyelenggaraan 

pendidikan tinggi 

2) Setiap orang yang melaksanakan tugas dalam proses pendidikan tinggi, 

harus menganggap orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan 

tugasnya sebagai stakeholder-nya yang harus dipuaskan. 

3.2.4 Standar dan Prosedur 

1) Standar dan prosedur mendorong komitmen perguruan tinggi terhadap 

pengembangan budaya yang dikenal dengan peningkatan mutu 

berkelanjutan. 

2) Spesifikasi yang jelas dari aturan, tanggungjawab dan prosedur 

3.2.5 Evaluasi dan Umpan Balik 

1) Program Tri Dharma PT (layanan) yang diselenggarakan dilakukan 

evaluasi secara rutin. 

2) Hasil evaluasi penyelenggaraan Tri Dharma PT dijadikan pijakan 

untuk melakukan pengembangan lebih lanjut. 

Selanjutnya deskripsi indikator dari variable penjaminan mutu internal di 

atas deberikan notasi seperti dalam tabel berikut: 
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Tabel 3.5 Coding Indikator Penjaminan Mutu Internal 

Variabel Dimensi 
Kode 

Indikator 

Penjaminan Mutu 

Internal (PMI) 

Pengambilan Keputusan (base data 

dan partisipatuf) 

PMI_5 

PMI_6 

Tanggung Jawab Mutu (kolektif) PMI_8 

PMI_7 

Proses Layanan (Prinsip dan Tarjet) PMI_9 

PMI_5 

Standard dan Prosedur (pedoman, 

kebijakan dan tanggung jawab) 

PMI_2 

PMI_3 

PMI_1 

Evaluasi dan Umpan Balik (intensitas 

(rutinitas) dan pemanfaatan) 

PMI_11 

PMI_12 

Berdasarkan pada tabel di atas, maka variabel yang digunakan sebagai 

indikator Penjaminan Mutu Internal (PMI) berdasarkan jabaran dimensinya adalah 

Pengambilan Keputusan (PMI_5 dan PMI_6), Tanggung Jawab (PMI_8 dan 

PMI_7), Proses layanan (PMI_9 dan PMI_5), Standar dan Prosedur (PMI_2, 

PMI_3 dan PMI_1) dan Evaluasi dan umpan balik (PMI_11 dan PMI_12). Untuk 

memastikan apakah variabel-variabel tersebut dapat digunakan untuk membentuk 

faktor atau konstruk, maka dilakukan dengan melihat nilai probabilitas (p) dari 

nilai koefisien lambda (λ), Jika nilainya lebih kecil dari nilai α (0,05), maka 

indikator/dimensi tersebut dapat digunakan untuk membentuk faktor atau 

konstruk. Begitu pula sebaliknya, jika nilai probabilitas (p) koefisien lambda lebih 

besar dari nilai α (0,05), maka indikator/dimensi tersebut tidak dapat digunakan 

untuk membentuk faktor atau konstruk. Adapun model pengukuran confirmatory 

factor analysis (CFA) untuk kinerja organisasi dapat dilihat pada Gambar 3.2. 
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3.3 Kepemimpinan mutu (KPM) 

Kepemimpinan mutu dimakani oleh Sallis (2012) sebagai kepemimpinan 

yang mengambil inisiatif mutu guna meningkatkan pembelajaran. Secara berbeda 

J.Dahlgaard, Kristensen, & K.Kanji (2007) melihat kepemimpinan mutu sebagai 

kekuatan pendorong menuju keunggulan. Ule kumar menyebut model ini dengan 

istilah kepemimpinan mutu total  (Total quality leadership) yang memiliki makna 

pendekatan manajemen yang berfokus pada memberikan nilai terbaik kepada 

pelanggan dengan membangun keunggulan ke dalam setiap aspek organisas (Ulle 

& Kumar, 2014). Berdasarkan pada berbagai konsep kepemimpinan mutu 

tersebut, maka dalam penelitian ini kepemimpinan mutu dimaknai sebagai sebuah 

pendekatan manajemen yang menempatkan pemimpin sebagai pengambil inisiatif 

mutu sekaligus kekuatan pendorong dalam proses manajemen guna memberikan 

nilai terbaik kepada pelanggan dengan membangun keunggulan atau mutu 

pembelajaran. Adapun dimensi dan karakteristiknya adalah sebagai berikut: 

Penjaminan 

Mutu Internal PT 

(PMI) 

Pengambilan Keputusan  

PMI_5  

PMI_6 

Tanggung Jawab 

PMI_8  

PMI_7 

Proses Layanan  

PMI_9 

PMI_5 

 

Gambar 3.2 Confirmatory factor analysis (CFA) Penjaminan Mutu Internal 

Standar dan Prosedur  

PMI_2 

PMI_3  

PMI_1 

Evaluasi dan umpan balik  

PMI_11  

PMI_12 
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3.3.1 Visi; 

1) Memiliki visi tentang mutu bagi lembaganya. 

2) Pemimpin membangun sistem dan pendekatan  organisasi untuk 

mendukung upaya mutu. 

3.3.2 Komunikasi; 

1) Memiliki kemampuan dalam mengkomunikasikan pesan mutu 

(Mengkomunikasikan pesan mutu secara efektif). 

3.3.3 Komitmen; 

1) Komitmen terhadap peningkatan mutu. 

2) Komitmen untuk menghilangkan hambatan yang dibuat, apakah itu 

bagian organisasi ataupun budaya. 

3.3.4 Inspirasi (Inspiration); 

1) Pemimpin  mendorong dan mengakui usaha tim. 

2) Pemimpin melatih, bukan mengawasi dan mengarahkan. 

3.3.5 Inovasi; 

1) Memimpin inovasi lembaga. 

2) Pemimpin terus meningkatkan komunikasi dan belajar dari masalah. 

3.3.6 Fokus pelanggan (Stakeholder) 

1) Pemimpin memberikan perhatian kepada kebutuhan pelanggan internal 

dan eksternal. 

3.3.7 Pemberdayaan; 

1) Pemimpin memberdayakan, bukan mengontrol. 

2) Pengakuan dan apresiasi waktu dari usaha dan kesuksesan dari individu 

dan team. 

Berdasarkan pada jabaran variabel, dimensi dan indikator di atas dapat 

dirangkum dalam tabel berikut: 

Tabel 3.6 Coding Indikator Kepemimpinan Mutu  

Variabel Dimensi 
Kode 

Indikator 

Kepemimpinan 

Mutu (KPM) 

Visi mutu pemimpin 

(menjaga/menjamun mutu dan 

membangun struktur) 

KPM_11 

KPM_2 

Komunikasi mutu pemimpin KPM_10 
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(kemampuan menyampaikan pesan 

mutu) 

Komitmen mutu pemimpin 

(peningkatan mutu dan 

meminimalisir hambatan) 

KPM_1 

KPM_9 

Inspirasi Pemimpinan (Tim kerja, 

melatih, dan menjaga mutu) 

 

KPM_8 

KPM_4 

KPM_5 

Inovasi Pemimpin (contoh, 

komunikasi dan belajar dari masalah) 

KPM_12 

KPM_4 

Fokus pelanggan (kepedulian dan 

kebijakan) 

KPM_7 

KPM_13 

Pemberdayaan (individu dan 

kelompok (tim)) 

KPM_6 

KPM_14 

Berdasarkan pada tabel di atas, maka variabel yang digunakan sebagai 

indikator kepemimpinan mutu (KPM) adalah visi (KPM_11 dan KPM_2), 

komunikasi (KPM_10), komitmen (KPM_1 dan KPM_9), inspirasi (inspiration) 

(KPM_8, KPM_4 dan KPM_5), inovasi (KPM_12 dan KPM_4), fokus pelanggan 

(stakeholder) (KPM_7 dan KPM_13), dan pemberdayaan (KPM_6 dan KPM_14). 

Untuk memastikan apakah variabel-variabel tersebut dapat digunakan untuk 

membentuk faktor atau konstruk, maka dilakukan dengan melihat nilai 

probabilitas (p) dari nilai koefisien lambda (λ), Jika nilainya lebih kecil dari nilai 

α (0,05), maka indikator/dimensi tersebut dapat digunakan untuk membentuk 

faktor atau konstruk. Begitu pula sebaliknya, apabila nilai probabilitas (p) 

koefisien lambda lebih besar dari nilai α (0,05), maka indikator/dimensi tersebut 

tidak dapat digunakan untuk membentuk faktor atau konstruk. Adapun model 

pengukuran confirmatory factor analysis (CFA) untuk kinerja organisasi dapat 

dilihat pada Gambar 3.3. 
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Gambar 3.3 Confirmatory factor analysis (CFA) Kepemimpinan Mutu 

3.4 Komitmen mutu (KMM) 

Komitmen merupakan sebuah tanda  (pendahuluan/awal) penting menuju 

kinerja tinggi (high performance) (Walton dalam Cooper, 2003:68). Sebuah 

organisasi harus didukung komitmen personal yang kuat terhadap peningkatan 

mutu  (a strong personal commitment to quality improvement) (Oakland, 

2004:10). Beberapa pakar telah menyinggung komitmen mutu, dengan meberikan 

makna bahwa komitmen mutu merupakan; dedikasi pekerja untuk memberikan 

layanan bermutu (Hashim & Mahmood, 2007), keterikatan karyawan terhadap 

mutu (Abrahamsson, 2001), kesadaran dan kepercayaan terhadap pentingnya 

mutu (Demirbag et al., 2010:791), indikator kuat dari kepemilikan dan prasyarat 

utama untuk efektivitas pribadi dan organisasi (Jackson, 2004), dan tingkat 

Kepemimpinan 
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Komunikasi  
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Komitmen  
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Inovasi  
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KPM_13 

Pemberdayaan  

KPM_6  

KPM_14 
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dimana seseorang mengidentifikasi, terlibat dan bertanggung jawab terhadap mutu 

(Lee, Peccei, & Lee, 2007). Berdasarkan beberapa konsep komitmen mutu 

tersebut, dalam penelitian ini komitmen mutu dimaknai sebagai keterikatan, 

dedikasi, kesadaran, kepercayaan, identifikasi, keterlibatan dan tanggung jawab 

(kontrak psikologis) individu dalam melakukan tindakan bermutu guna mencapai 

efektifitas pribadi dan organisasi. Adapun dimensi dan karakteristik dari 

komitmen mutu antara lain sebagai berikut: 

3.4.1 Afektif; 

1) Kecintaan pekerja terhadap mutu 

2) Keterlibatan dalam setiap upaya mutu 

3) Komitmen untuk meningkatkan mutu pekerjaan 

4) Kontribusi terhadap mutu organisasi 

5) Menghasilkan karya yang bermutu 

6) Penting untuk organisasi terus mengutamakan mutu 

3.4.2 Normatif; 

1) Perasaan dari kewajiban (obligation) untuk terus menjaga mutu 

organisasi 

2) Kebijakan peningkatan mutu yang memiliki tujuan dan sasaran yang 

spesifik 

3) Tanpa pengawasan, mutu tetap menjadi prioritas 

4) Rela meluangkan waktu lebih untuk peningkatan mutu, bahka tanpa 

imbalan 

5) Berusaha keras/ekstra untuk memnuhi tujuan mutu 

3.4.3 Continuance;  

1) Kesadaran dari biaya terkait dengan meninggalkan organisasi (mutu) 

2) Mutu sebagai aspek terpenting dalam pekerjaan 

3) Mengambil tanggung jawab mutu pribadi 

4) Setiap individu memiliki peran penting dalam meningkatkan mutu 

organisasi 
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Dimensi-dimensi dan indikator variabel komitmen mutu di atas, 

selanjutnya diberikan notasi (coding) sesuai dengan variabelnya. Adapun jabaran 

dari kode indikator variabel komitmen mutu adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.7 Coding Indikator Komitmen Mutu 

Variabel Dimensi 
Kode 

Indikator 

Komitmen Mutu 

(KMM) 

Komitmen Afektif (kecintaan, 

keterlibatan, peningkatan, kontribusi, 

dan karya) 

KMM_1 

KMM_3 

KMM_6 

KMM_7 

KMM_8 

KMM_9 

Komitmen Normatif (kewajiban, 

loyalitas, prioritas, usaha, dan kerja 

keras) 

KMM_10 

KMM_4 

KMM_11 

KMM_12 

KMM_5 

Komitmen Continuance (biaya 

(kerugian finansial),  keyakinan dan 

peranan) 

KMM_13 

KMM_2 

KMM_14 

 

Berdasarkan tabel di atas, maka variabel yang digunakan sebagai indikator 

komitmen mutu (KMM) adalah afektif (KMM_1, KMM_3, KMM_6, KMM_7, 

KMM_8, dan KMM_9), normative (KMM_10, KMM_4, KMM_11, KMM_12, 

dan KMM_5), dan continuance (KMM_13, KMM_2 dan KMM_14). Untuk 

memastikan apakah variabel-variabel tersebut dapat digunakan untuk membentuk 

faktor atau konstruk, maka dilakukan dengan melihat nilai probabilitas (p) dari 

nilai koefisien lambda (λ), Jika nilainya lebih kecil dari nilai α (0,05), maka 

indikator/dimensi tersebut dapat digunakan untuk membentuk faktor atau 

konstruk. Begitu pula sebaliknya, jika nilai probabilitas (p) koefisien lambda lebih 

besar dari nilai α (0,05), maka indikator/dimensi tersebut tidak dapat digunakan 

untuk membentuk faktor atau konstruk. Adapun model pengukuran confirmatory 

factor analysis (CFA) untuk kinerja organisasi dapat dilihat pada Gambar 3.4. 
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Gambar 3.4 Confirmatory factor analysis (CFA) Komitmen Mutu 

 

3.5 Budaya Mutu (BDM) 

Budaya mutu merupakan sebuah konsep, yang berhubungan dengan 

suasana dari unjuk kerja tugas dengan melihat pada prestasi terbaik pencapaian 

tujuan (Harpal Singh, 2012). EUA 2006 (10) dalam Loukkola dan Zhang 

(2010:16)  menyatakan bahwa budaya mutu mengacu pada budaya organisasi 

yang bermaksud untuk meningkatkan kualitas (mutu) secara permanen. Dalam 

penelitian ini budaya mutu dimaknai sebagai nilai, keyakinan, harapan dan 

komitmen bersama (individu, kelompok dan pemangku kepentingan) terhadap 

peningkatan mutu berkelanjutan. Adapun dimensi dan karakteristiknya sebagai 

berikut: 

3.5.1 Kepemilikan mutu; 

1) Quality ownership (kepemilikan mutu) 

2) Seluruh anggota memiliki harapan yang tinggi terkait mutu 

organisasi 

3.5.2 Kerjasama dan kemitraan; 

Komitmen 

Mutu (KMM) 

Afektif   

KMM_1 

KMM_3 

KMM_6 

KMM_7 

 KMM_8 

KMM_9 

 
Normative  

KMM_10 

KMM_4 

KMM_11 

KMM_12 

KMM_5 

Continuance  

KMM_13 

KMM_2  

KMM_14 
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1) Kerjasama dan bekerja dalam partnership (kemitraan) 

3.5.3 Terbuka terhadap kritikan; 

1) Tidak ada kecurigaan antar anggota organisasi 

2) Menerima secara terbuka penilaian kritik eksternal (dari luar) 

3.5.4 Evaluasi untuk Pengembangan; 

1) Melakukan refleksi diri dan mengambil insisiatif untuk 

pengembangan 

2) Asesmen dan evaluasi dari proses akademik pada definisi standar 

mutu memainkan peran vital dalam peningkatan budaya mutu. 

3) Institusi pendidikan tinggi dapat menggunakan balikan berguna 

untuk mereview kebijakan mutu dalam kesesuaian dengan 

visi/misi institusi 

3.5.5 Keterlibatan; 

1) Seluruh anggota organisasi berpartisipasi dalam setiap upaya mutu 

3.5.6 Support; 

1) Sebuah daya konduksi lingkungan organisasi dan infrastruktur 

yang memadai merupakan hal penting guna memfasilitasi dan 

menjaga budaya mutu dalam institusi pendidikan tinggi. 

2) Mengimplementasi sebuah sistem yang kuat dari nilai dan standar 

tinggi dari kinerja dalam bidang/wilayah 

3) Ada pengakuan oleh akademisi dan administrator dari kebutuhan 

untuk sistem pemantauan mutu guna memastikan akuntabilitas 

(dan kepatuhan jika diperlukan) dan untuk memfasilitasi 

peningkatan mutu 

Dimensi-dimensi dan indikator dari variabel budaya mutu di atas, 

selanjutnya diberikan notasi (coding). Adapun jabaran dari kode indikator variabel 

budaya mutu adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.8 Coding Indikator Budaya Mutu 

Variabel Dimensi 
Kode 

Indikator 

Budaya Kepemilikian mutu (nilai (value) dan BDM_1 
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Organisasi (BDM) harapan (ekspektasi)) BDM_3 

Kerjasama dan kemiteraan 

(kebersamaan) 
BDM_5 

Keterbukaan terhadap kritik (saling 

percaya dan menerima masukan) 

BDM_6 

BDM_7 

Evaluasi untuk pengembangan 

(inisiatif individu, asesmen berkala, 

dan pemanfaatan hasil evaluasi) 

BDM_8 

BDM_9 

BDM_10 

Keterlibatan (partisipasi dalam upaya 

mutu) 
BDM_2 

Support (infrastruktur, sistem dan 

audit) 

BDM_11 

BDM_4 

Berdasarkan pada tabel di atas, maka variabel yang digunakan sebagai 

indikator budaya mutu (BDM) adalah kepemilikan mutu (BDM_1 dan BDM_3), 

kerjasama dan kemitraan (BDM_5), terbuka terhadap kritikan (BDM_6 dan 

BDM_7), evaluasi untuk pengembangan (BDM_8, BDM_9 dan BDM_10), 

keterlibatan (BDM_2) dan support (BDM_11 dan BDM_4). Dalam melakukan 

verifikasi apakah variabel-variabel tersebut dapat digunakan untuk membentuk 

faktor atau konstruk, yaitu dengan melihat nilai probabilitas (p) dari nilai 

koefisien lambda (λ), Jika nilainya lebih kecil dari nilai α (0,05), maka 

indikator/dimensi tersebut dapat digunakan untuk membentuk faktor atau 

konstruk. Begitu pula sebaliknya, jika nilai probabilitas (p) koefisien lambda lebih 

besar dari nilai α (0,05), maka indikator/dimensi tersebut tidak dapat digunakan 

untuk membentuk faktor atau konstruk. Adapun model pengukuran confirmatory 

factor analysis (CFA) untuk kinerja organisasi dapat dilihat pada Gambar 3.5. 
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Gambar 3.5 Confirmatory factor analysis (CFA) Budaya Mutu 

 

4. Uji Coba Instrumen 

 Instrumen yang akan digunakan dalam penelitian ini atau pengumpulan 

data lapangan terlebih dahulu dilakukan diuji validitas dan reliabilitasnya, 

dengan tujuan agar datanya memiliki akurasi yang tinggi. Kedua uji coba 

tersebut mutlak dilakukan agar data yang didapatkan dapat diyakini secara 

ilmiah (Singarimbun & Effendi, 1989). Jika instrumen tidak memiliki validitas 

dan reliabilitas maka instrumen tersebut tidak bernilai (Lodico, Spaulding, & 

Voegtle, 2006:88), tidak berkualitas (Muhadjir, 2011:352) dan hasilnya tidak 

dapat digunakan (Hite, 2001:45). Uji validitas ini dilakukan pada 30 orang 

dosen tetap perguruan tinggi diluar dari subjek penelitian. 

a. Uji Validitas Instrumen 

Budaya Mutu 

(BDM) 

Kepemilikan mutu  

BDM_1  

BDM_3 

Kerjasama dan kemitraan 

BDM_5 

Terbuka terhadap kritikan 

BDM_6  

BDM_7 

Evaluasi untuk pengembangan 

BDM_8,  

BDM_9  

BDM_10 

Keterlibatan  

BDM_2 

Support  

BDM_11  

BDM_4 



174 
 

Andi Arif Rifa’i, 2019 
PENGARUH PENJAMINAN MUTU INTERNAL, KEPEMIMPINAN MUTU, KOMITMEN MUTU, DAN BUDAYA MUTU  

TERHADAP KINERJA ORGANISASI PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI (PTN) SE-PROVINSI KEPULAUAN 

BANGKA BELITUNG 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 Validitas merupakan kunci penting untuk penelitian efektif (Cohen, 

2007:133). Validitas diartikan sebagai suatu ukuran yang menunjukkan tingkat 

kesahihan instrumen. Sebuah instrumen dikatan valid apabila dapat 

mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat (Arikunto, 1995).  

 Dalam menguji validitas instrumen dalam penelitian ini menggunakan 

uji validitas internal (internal validity), artinya peneliti berupaya mencari 

validitas dengan inferensi berdasar unsur-unsur di dalam alat ukur itu sendiri 

(Mohadjir, 2011:353). Dalam prakteknya uji validitas internal dilakukan 

dengan mengkorelasikan skor butir (item) dengan skor total (Muhadjir, 

2011:354). Adapun rumus korelasi yang digunakan adalah korelasi product 

moment sebagaimana berikut; 

 

keterangan: 

R xy   = Koefisien korelasi antara skor butir dan skor total 

X = Skor X 

Y = Skor total Y 

X2 = Jumlah kuadrat skor x 

Y2 = Jumlah kuadrat skor y 

XY  = Jumlah kuadrat x dan y  

N = Jumlah sampel  

(x)2  = Jumlah kuadrat skor X (Arikunto, 1998) 

 Setelah Rxy diketahui hasilnya, maka untuk menentukan setiap butir 

valid atau tidak valid, digunakan taraf signifikan 0,05. Jika nilai 

probabilitasnya lebih kecil atau sama dengan 0,05, maka butir kuesioner 

dinyatakan valid, dan sebaliknya jika dinyatakan tidak valid maka redaksinya 

diganti atau disempurnakan, dan jika telah diwakili oleh indikator yang lain 

maka butir kuesioner yang tidak valid akan dihapus atau tidak digunakan 

dalam pengumpulan data. Dengan sampel sebesar 30 responden maka besar 

nilai rtabel adalah 0,361, artinya butir instrumen dikatakan valid apabila rhitung 

nya sama dengan atau lebih besar dari nilai r tabel (0,361). 
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Adapun hasil perhitungan validitas instrumen penelitian adalah sebagai 

berikut: 

 

1. Variabel Kinerja Organisasi (KOR) 

Berdasarkan perhitungan 30 sampel dari data uji validitas menggunakan 

product moment dengan bantuan SPSS, hasilnya adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.9 Hasil Uji Validitas Instrumen Kinerja Organisasi 

No. Item Kode Item 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (𝑠𝑖𝑔.0.05) 
Kesimpulan 

(Valid/Tidak Valid) 

X11 KOR_1 .675 .361 valid 

X12 KOR_2 .790 .361 valid 

X13 KOR_3 .668 .361 valid 

X14 KOR_4 .766 .361 valid 

X15 KOR_5 .396 .361 valid 

X16 KOR_6 .861 .361 valid 

X17 KOR_7 .738 .361 valid 

X18 KOR_8 .870 .361 valid 

X19 KOR_9 .739 .361 valid 

X20 KOR_10 .869 .361 valid 

X21 KOR_11 .727 .361 valid 

X22 KOR_12 .603 .361 valid 

X23 KOR_13 .766 .361 valid 

X24 KOR_14 .584 .361 valid 

X25 KOR_15 .733 .361 valid 

X26 KOR_16 .855 .361 valid 

X27 KOR_17 .645 .361 valid 

X28 KOR_18 .787 .361 valid 

X29 KOR_19 .626 .361 valid 

X30 KOR_20 .837 .361 valid 

Data perhitungan pada Tabel 3.9 di atas menunjukkan bahwa dari 30 butir soal 

yang diujicobakan, nilai rhitung kesemuanya berda di atas   0,361 (rtabel ), artinya 

semua butir soal valid. 

2. Variabel Penjaminan Mutu Internal (PMI) 
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Berdasarkan perhitungan 30 sampel dari data uji validitas instrumen 

menggunakan product moment dengan bantuan SPSS, hasilnya adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3.10 Hasil Uji Validitas Instrumen Penjaminan Mutu Internal (PMI) 

No. Item Kode Item 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (𝑠𝑖𝑔.0.05) 
Kesimpulan 

(Valid/Tidak Valid) 

X31 PMI_1 .762 .361 valid 

X32 PMI_2 .810 .361 valid 

X33 PMI_3 .819 .361 valid 

X34 PMI_4 .856 .361 valid 

X35 PMI_5 .834 .361 valid 

X36 PMI_6 .751 .361 valid 

X37 PMI_7 .901 .361 valid 

X38 PMI_8 .836 .361 valid 

X39 PMI_9 .776 .361 valid 

X40 PMI_10 .673 .361 valid 

X41 PMI_11 .824 .361 valid 

X42 PMI_12 .847 .361 valid 

Data perhitungan pada Tabel 3.10 di atas menunjukkan bahwa dari 12 butir soal 

yang diujicobakan, nilai rhitung kesemuanya berda di atas 0,361 (rtabel ), artinya 

semua butir soal valid dan tidak ada butir soal yang tidak valid. 

3. Variabel Kepemimpinan Mutu (KPM) 

Berdasarkan perhitungan 30 sampel dari data uji validitas instrumen 

menggunakan product moment dengan bantuan SPSS, hasilnya adalah seperti 

tampak pada Tabel 3.11 berikut: 

Tabel 3.11 Hasil Uji Validitas Instrumen Kepemimpinan Mutu (KPM) 

No. Item Kode Item 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (𝑠𝑖𝑔.0.05) 
Kesimpulan 

(Valid/Tidak Valid) 

X43 KPM_1 .846 .361 valid 

X44 KPM_2 .871 .361 valid 

X45 KPM_3 .759 .361 valid 

X46 KPM_4 .917 .361 valid 

X47 KPM_5 .795 .361 valid 

X48 KPM_6 .815 .361 valid 

X49 KPM_7 .895 .361 valid 
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X50 KPM_8 .845 .361 valid 

X51 KPM_9 .894 .361 valid 

X52 KPM_10 .893 .361 valid 

X53 KPM_11 .814 .361 valid 

X54 KPM_12 .792 .361 valid 

X55 KPM_13 .884 .361 valid 

X56 KPM_14 .872 .361 valid 

Berdasarkan data hasil perhitungan pada Tabel 3.6 di atas menunjukkan bahwa 

dari 14 butir soal yang diujicobakan, nilai rhitung kesemuanya berda di atas   0,361 

(rtabel ), artinya semua butir soal valid dan tidak ada butir soal yang tidak valid. 

4. Variabel Komitmen Mutu (KMM) 

Berdasarkan perhitungan 30 sampel dari data uji validitas instrumen 

menggunakan product moment dengan bantuan SPSS, hasilnya adalah seperti 

tampak pada Tabel 3.12 berikut: 

Tabel 3.12 Hasil Uji Validitas Instrumen Komitmen Mutu (KMM) 

No. Item Kode Item 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (𝑠𝑖𝑔.0.05) 
Kesimpulan 

(Valid/Tidak Valid) 

X57 KMM_1 .773 .361 valid 

X58 KMM_2 .707 .361 valid 

X59 KMM_3 .603 .361 valid 

X60 KMM_4 .387 .361 valid 

X61 KMM_5 .808 .361 valid 

X62 KMM_6 .850 .361 valid 

X63 KMM_7 .762 .361 valid 

X64 KMM_8 .585 .361 valid 

X65 KMM_9 .632 .361 valid 

X66 KMM_10 .831 .361 valid 

X67 KMM_11 .715 .361 valid 

X68 KMM_12 .652 .361 valid 

X69 KMM_13 .649 .361 valid 

X70 KMM_14 .462 .361 valid 

Data perhitungan pada Tabel 3.12 di atas menunjukkan bahwa dari 14 butir soal 

yang diujicobakan, nilai rhitung kesemuanya berda di atas   0,361 (rtabel ), artinya 

semua butir soal valid dan tidak ada butir soal yang tidak valid. 
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5. Variabel Budaya (BDM) 

Berdasarkan perhitungan 30 sampel dari data uji validitas instrumen 

budaya mutu menggunakan product moment dengan bantuan SPSS, hasilnya 

adalah seperti tampak pada Tabel 3.13 berikut: 

Tabel 3.13 Hasil Uji Validitas Instrumen Budaya Mutu (BDM) 

No. Item Kodem Item 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (𝑠𝑖𝑔.0.05) 
Kesimpulan 

(Valid/Tidak Valid) 

X71 BDM_1 .696 .361 valid 

X72 BDM_2 .748 .361 valid 

X73 BDM_3 .727 .361 valid 

X74 BDM_4 .749 .361 valid 

X75 BDM_5 .811 .361 valid 

X76 BDM_6 .867 .361 valid 

X77 BDM_7 .759 .361 valid 

X78 BDM_8 .855 .361 valid 

X79 BDM_9 .893 .361 valid 

X80 BDM_10 .861 .361 valid 

X81 BDM_11 .903 .361 valid 

X82 BDM_12 .628 .361 valid 

Berdasarkan data hasil perhitungan pada Tabel 3.13 di atas menunjukkan bahwa 

dari 12 butir soal yang diujicobakan, nilai rhitung kesemuanya berda di atas   0,361 

(rtabel ), artinya semua butir soal valid dan tidak ada butir soal yang tidak valid. 

b. Uji Reliabilitas Instrumen 

 Reliabilitas instrumen merupakan sinonim untuk keterandalan atau 

keterpercayaan (dependability), konsistensi atau keajegan (consistency), dan  

replikabilitas (replicability) (Cohen dkk, 2007:146). Instrument yang reliabel 

mampu menghasilkan angka/skor yang konsisten (consistency of Scores) dari 

pengulangan tes atas individu (Lodico, Spaulding, & Voegtle, 2006:87). Dalam 

menguji reliabilitas instrumen dalam penelitian ini, digunakan rumus Alpha 

Cronbach (Arikunto, 1985).  
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Rxy = Koefisien reliabilitas 

K = Jumlah butir kuesioner 

 = Jumlah varian skor-skor butir 

 = Varian skor kuesioner 

 Untuk memudahkan dalam penghitungan serta meminimalisir kesalahan 

yang mungkin timbul, maka peneliti menggunakan bantuan program komputer 

SPSS for Windows. Adapun kriteria yang digunakan adalah apabila hasil 

perhitungan Alpha Cronbach ≥ 0,80 maka instrumen dikatakan reliabel. 

` Berdasarkan hasil uji reliabilitas instrumen pada 30 sampel, berikut 

adalah  

1. Variabel Kinerja Organisasi (KOR) 

Tabel 3.14 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Variabel Kinerja Organisasi 

Berdasarkan hasil perhitungan reliabilitas instrumen variabel kinerja organisasi 

di atas (tabel 3.14) menunjukkan nilai Alpha sebesar 0,960 > 0,80, maka 

instrumen reliabel. 

2. Variabel Penjaminan Mutu Internal (PMI) 

Tabel 3.15 Hasil Uji Reliabilitas Penjaminan Mutu Internal 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items N of Items 

.962 .962 12 

Berdasarkan hasil perhitungan reliabilitas instrumen variabel penjaminan mutu 

internal pada tabel 3.15 menunjukkan nilai Alpha sebesar 0,962 > 0,80, maka 

instrumen dapat dikatakan reliabel. 

3. Variabel Kepemimpinan Mutu (KPM) 

Tabel 3.16 Hasil Uji Reliabilitas Kepemimpinan Mutu 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items N of Items 

21
S

2x
S

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items N of Items 

.960 .961 20 
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Tabel 3.16 Hasil Uji Reliabilitas Kepemimpinan Mutu 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items N of Items 

.975 .976 14 

Berdasarkan hasil perhitungan reliabilitas instrumen variabel kepemimpinan 

mutu pada tabel 3.16 dengan jumlah item sebanyak 12 soal menunjukkan nilai 

Alpha sebesar 0,975 > 0,80, maka instrumen reliabel.  

4. Variabel Komitmen Mutu (KMM) 

Tabel 3.17 Hasil Uji Reliabilitas Komitmen Mutu 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's Alpha Based 

on Standardized Items N of Items 

.927 .931 14 

Berdasarkan hasil perhitungan reliabilitas instrumen variabel komitmen mutu 

(dengan 14 item) di atas menunjukkan nilai Alpha sebesar 0,927 > 0,80, maka 

instrumen penelitian reliabel. 

5. Variabel Budaya Mutu (BDM) 

Tabel 3.18 Hasil Uji Reliabilitas Budaya Mutu 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items N of Items 

.958 .958 12 

Berdasarkan hasil perhitungan reliabilitas instrumen variabel budaya mutu di 

atas menunjukkan nilai Alpha sebesar 0,958 > 0,80, maka instrumen reliabel 

dan dapat digunakan untuk pengumpulan data lapangan.  

D. Prosedur Penelitian 

Prosedur dalam melakukan penelitian dilakukan dengan tahapan-

tahapan yang telah tersistematisasi. Tahapan-tahapan dalam penelitian ini 

merupakan gambaran implementasi dari karakteristik penyelidikan ilmiah, 

diantaranya: 

1. Identification of the problem 
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Langkah pertama adalah merealisasikan bahwa sebuah masalah ada. 

Problem melibatkan sebuah pertanyaan terhadap sesuatu, menemukan 

sebuah ketidak sesuaian, atau gap dalam sebuah pengetahuan.  

2. Statement of the problem 

Klarifikasi terhadap masalah. 

3. Formulation of hypotheses 

Solusi yang mungkin dari masalah (jawaban sementara) 

4. Prediction of consequences 

Investigator selanjutnya memprediksi konsekuensi dari hipotesis tersebut. 

5. Testing of hypotheses 

Peneliti mengumpulkan data objek untuk mengevaluasi kecukupan setiap 

hipotesis.jika data mendukung hipotesis, maka diterima sebagai sebuah 

penjelasan rasional. Jika data tidak mendukung hipotesis maka ditolak 

(Cohen, Manion, & Morrison, 2000:10). 

Adapun tahapan-tahapan dalam proses penelitian (research process) 

didasarkan pada konsep yang dikembangkan oleh Frankel dan Wallen 

(2008:19-20), maka prosedur penelitian dalam penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 3.2 

Tahap-tahap Penelitian 

Sumber: diadaptasi dari Frankell dan Wallen (2008:19) 

E. Analisis Data 

Dalam kegiatan pengolahan data untuk analisis, tahapan yang dilakukan 

peneliti diantaranya; tabulasi data kedalam suatu tabel induk, klasifikasi data, 

analisis-analisis deskriptif pengujian hipotesis, dan penyimpulan hasil analisis 

(Azwar, 2004:36-37). Adapun tahapan dalam pengolahan data penelitian ini 

adalah sebagai berikut:      

1. Deskripsi Data (Analisis Deskriptif) 

Studi Pendahuluan Rumusan Masalah 

Studi Dokumentasi Landasan Teori 

Pendekatan Model 
Penelitian 

Formulasi Model 

Penelitian 
Identifikasi Variabel Rumusan Hipotesis 

Pengembangan 

Instrumen 

Populasi dan 

Sampel 
Uji Coba 

Pengumpulan Data 

Pengolahan dan 

Analisis data 

Kesimpulan, 

Implikasi dan Saran 
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 Analisis data deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi 

mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari 

kelompok subjek atau sampel yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk 

pengujian hipotesis (Azwar, 2004:126). Dalam penelitian ini data 

dideskripsikan menggunakan distribusi frekuensi. Dimana distribusi frekuensi 

merupakan langkah awal yang dilakukan dalam menganalisis suatu set data 

(Kunandar, 2004:11). 

Dalam mendeskripsikan data hasil penelitian, hasil angket dari 

jawaban responden pertama kali yang dideskripsikan adalah data terkait 

sebaran responden penelitian (berupa jenis kelamin, tingkat pendidikan, 

jabatan fungsional, dll). Selanjutnya data dari variabel penelitian, yaitu hasil 

jawaban responden penelitian juga digambarkan secara deskriptif dengan 

menggunakan tabel distribusi frekuensi dan digaram. 

2. Uji Persyaratan Analisis 

 Tujuan dari uji persyaratan analisis adalah untuk mengetahui apakah 

data yang diperoleh telah memenuhi syarat untuk dianalisis dengan 

menggunakan korelasi dan regresi. Syarat dari penggunaan analisis korelasi 

dan regresi yaitu variabel yang akan dianalisis harus berskala interval (Hadi, 

2000). Hubungan antara variabel bebas dan terikat adalah linier (Wannacout, 

1972). Sedangkan distribusi dari variabel bebas dan terikat adalah normal 

(Salladien, 1977).  

a. Uji Normalitas Data  

 Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui normal tidaknya data 

yang diperoleh. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji 

kolmogorov smirnov. Dalam melakukan uji kolmogorov smirnov digunakan 

program SPSS for Windows guna memperoleh akurasi yang baik. Dan apabila 

nilai probabilitasnya > atau = 0,05 maka datanya dinyatakan normal, begitu 

juga sebaliknya jika nilai probabilitasnya < 0,05 maka datanya dinyatakan 

berdistribusi tidak normal.  

b. Uji Liniearitas Data 
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 Uji linearitas dimaksudkan untuk mengetahui linear tidaknya hubungan 

masing-masing variabel (Cohen, 1983). Data dikatakan liniear atau tidak dapat 

diketahui dengan menggunakan diagram scatter dan garis best fit (Sudjana, 

1996). Dan untuk lebih memudahkan dalam uji linearitas digunakan program 

SPSS for Windows.  

3. Menguji Hipotesis 

Dalam penelitian ini terdapat lima variabel yang akan dianalisis berdasarkan 

rumusan masalah pada Bab I, adapun variabel-variabel penelitiannya antara lain; 

Penjaminan Mutu Internal (PMI), Kepemimpinan Mutu (KPM), Komitmen 

Mutu (KMM), dan Budaya Mutu (BDM) dan Kinerja Organisasi (KOR). 

Hipotesis yang di uji dalam penelitian ini digambarkan dalam gambar bagan 

berikut: 

 

a. Model kausalitas pengaruh penjaminan mutu internal, kepemimpinan mutu, 

komitmen mutu dan budaya mutu terhadap kinerja organsiasi PT baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 

1) Pengaruh langsung variabel PMI, KPM, KMM, dan BDM terhadap KOR 

Penjaminan 

Mutu Internal 

(PMI) 

Kepemimpinan 

Mutu (KPM) 

Komitmen 

Mutu (KMM) 

ρ(PMI->KOR) 

ρ(KPM->KOR) 

ρ(KMM->KOR) 

ρ(BDM->KOR) 

r(KPM<->KMM) 

r(PMI<->KPM 

r(PMI<->KMM) 

Budaya Mutu 

(BDM) 

Kinerja 

Organisasi 

(KOR) 

r(KPM<->BDM) 

r(PMI<->BDM 

r(KMM<->BDM) 

Gb. 3.7 Hubungan Kausal Variabel Penelitian 
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a) Terdapat pengaruh positif penjaminan mutu internal (PMI) terhadap 

kinerja organisasi (KOR) => ρ(PMI->KOR) 

b) Terdapat pengaruh positif kepemimpinan mutu (KPM) terhadap kinerja 

organisasi (KOR) => ρ(KPM->KOR)  

c) Terdapat pengaruh positif komitmen mutu (KMM) terhadap kinerja 

organisasi (KOR) => ρ(KMM->KOR) 

d) Terdapat pengaruh positif budaya mutu (BDM) terhadap kinerja 

organisasi (KOR) => ρ(BDM->KOR) 

e) Terdapat pengaruh positif penjaminan mutu internal (PMI), 

kepemimpinan mutu (KPM), komitmen mutu (KMM), dan budaya mutu 

(BDM) terhadap kinerja organisasi (KOR) =>  

 

  

2) Pengaruh tidak langsung variabel PMI, KPM, KMM, dan BDM terhadap 

KOR; 

a) Terdapat pengaruh tidak langsung penjaminan mutu internal (PMI) 

melalui kepemimpinan mutu (KPM) terhadap kinerja organisasi (KOR) 

=> r(PMI<->KPM) x ρ(KPM->KOR) > ρ(PMI->KOR) 

b) Terdapat pengaruh tidak langsung kepemimpinan mutu (KPM) melalui 

penjaminan mutu internal (PMI) terhadap kinerja organisasi (KOR)      

=> r(PMI<->KPM) x ρ(PMI->KOR) > ρ(KPM>KOR) 

c) Terdapat pengaruh tidak langsung penjaminan mutu internal (PMI) 

melalui komitmen mutu (KMM) terhadap kinerja organisasi (KOR) => 

r(PMI<->KMM) x ρ(KMM->KOR) > ρ(PMI->KOR) 

d) Terdapat pengaruh tidak langsung komitmen mutu (KMM) melalui 

penjaminan mutu internal (PMI) terhadap kinerja organisasi (KOR) => 

r(PMI<->KMM) x ρ(PMI->KOR) > ρ(KMM->KOR) 

e) Terdapat pengaruh tidak langsung penjaminan mutu internal (PMI 

melalui budaya mutu (BDM) terhadap kinerja organisasi (KOR) => 

r(PMI<->BDM) x ρ(BDM->KOR) > ρ(PMI->KOR) 

KOR = ρ(PMI->KOR) + ρ(KPM->KOR) + ρ(KMM->KOR) + ρ(BDM->KOR) + e 
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f) Terdapat pengaruh tidak langsung budaya mutu (BDM) melalui 

penjaminan mutu internal (PMI) terhadap kinerja organisasi (KOR) => 

r(PMI<->BDM) x ρ(PMI->KOR) > ρ(BDM->KOR) 

g) Terdapat pengaruh tidak langsung kepemimpinan mutu (KPM) melalui 

komitmen mutu (KMM) terhadap kinerja organisasi (KOR) => r(KPM<-

>KMM) x ρ(KMM->KOR) > ρ(KPM->KOR) 

h) Terdapat pengaruh tidak langsung komitmen mutu (KMM) melalui 

kepemimpinan mutu (KPM) terhadap kinerja organisasi (KOR) => 

r(KPM<->KMM)  x ρ(KPM->KOR) > ρ(KMM->KOR) 

i) Terdapat pengaruh tidak langsung kepemimpinan mutu (KPM) melalui 

budaya  mutu (BDM) terhadap kinerja organisasi (KOR) => r(KPM<->BDM) 

x ρ(BDM->KOR) > ρ(KPM->KOR) 

j) Terdapat pengaruh tidak langsung budaya  mutu (BDM) melalui 

kepemimpinan mutu (KPM) terhadap kinerja organisasi (KOR) => 

r(KPM<->BDM) x ρ(KPM->KOR) > ρ(BDM->KOR) 

k) Terdapat pengaruh tidak langsung komitmen mutu (KMM) melalui 

budaya  mutu (BDM) terhadap kinerja organisasi (KOR) => r(KMM<->BDM) 

x ρ(BDM->KOR) > ρ(KMM->KOR) 

l) Terdapat pengaruh tidak langsung budaya  mutu (BDM) melalui 

komitmen mutu (KMM) terhadap kinerja organisasi (KOR) => r(KMM<-

>BDM) x ρ(KMM->KOR) > ρ(BDM->KOR) 

b. Mengukur model fit dari pengaruh penjaminan mutu internal, kepemimpinan 

mutu, komitmen mutu, dan budaya mutu terhadap kinerja organisasi PT 

melalui uji model menggunakan metode SEM (Structural Equation Modeling) 

Dalam melakukan uji model digunakan program SEM AMOS 20, adapun 

hasil dari model hipotetik berdasarkan kajian teoritis adalah sebagai berikut: 
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Untuk mengetahui apakah model (Gb. 3.8) di atas fit dengan data, maka perlu 

dilakukan analisis SEM, dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Uji Prasyarat (Uji Measurement Model) 

Untuk dapat dilakukan analisis, data terlebih dulu diuji menggunakan uji 

normalitas dan outlier. Adapun langkah-langkah pengujiannya adalah 

sebagai berikut: 

3.1 Uji Normalitas 

Sebuah data untuk dapat diuji dengan menggunakan SEM harus 

berdistribusi normal (Santoso, 2015:73). Uji ini dilakukan dengan dua 

tahapan: 

 Pengujian normalitas setiap variabel 

 Pengujian normalitas semua variabel secara bersama-sama. 

Adapun langkah-langkah uji normalitas adalah sebagai berikut: 

3.1.1 Uji normalitas dengan menghitung cr dari kemencengan (skewness) 

sebuah variabel, dengan proses; 

 Menghitung standar error dari skewness 

 𝑠. 𝑒 = √
6

𝑁
 

Kepemimpi

nan Mutu 

(KPM) 

Penjaminan Mutu 

Internal (PMI) 

Komitmen Mutu 

(KMM) 

Budaya Mutu 

(BDM) 

Kinerja 

Organisasi 

(KOR) 

Gb. 3.8 Diagram Jalur Variabel Penelitian 
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Dimana N adalah jumlah sampel 

 Menghitung critical ratio (cr) dari skewness 

𝑐𝑟 =
𝑠𝑘𝑒𝑒𝑛𝑒𝑠𝑠_𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙

𝑠. 𝑒
 

(Santoso, 2015:79) 

3.1.2 Menghitung cr dari tingkat keruncingan (kurtosis) sebuah variabel 

 Menghitung standar error dari kurtosis 

𝑠. 𝑒 = √
24

𝑁
 

 Menghitung critical ratio (cr) dari kurtosis 

𝑐𝑟 =
𝑘𝑢𝑟𝑡𝑜𝑠𝑖𝑠_𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙

𝑠. 𝑒
 

(Santoso, 2015:80) 

 

3.1.3 Menghitung se dan cr secara keseluruhan (multivariate) 

 Menghitung standar error dari multivariate 

𝑠. 𝑒 = √
8𝑝(𝑝 + 2)

𝑁
 

Dimana N = sampel dan p = jumlah indicator (Santoso, 2015:80) 

 Menghitung critical ratio (cr) dari multivariate 

𝑐𝑟 =
𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎_𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑡𝑒

𝑠. 𝑒
 

(Santoso, 2015:81) 

 Membandingkan cr skewness maupun kurtosis dengan standar 

Data dikatakan berdistribusi normal jika ; 

- tidak miring ke kiri atau ke kanan (disebut simetris dengan 

nilai skewnes adalah 0) 

- mempunyai keruncingan yang ideal (angka kurtosis adalah 0).  

Kedua kondisi di atas sulit didapat dalam praktik. Sehingga 

dalam dalam penelitian ini angka perbandingan yang digunakan 

di dapat dari tabel z. Pada umumnya menggunakan tingkat 
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kepercayaan tersebut, tingkat signifikansi adalah 100% - 99% = 

1%, dan angka z adalah ± 2,58, dengan demikian sebuah 

distribusi dikatakan normal jika angka cr skewness atau cr 

kurtosis berada diantara -2,58 sampai +2,58. Jika berada 

dibawah -2,58 atau di atas +2,58 distribusi dapat dikatakan tidak 

normal (81). 

3.2 Data outlier 

Untuk dapat mengetahui apakah data outlier atau tidak dapat dihitung 

dengan metode mahalanobis. Dimana semakin jauh jarak sebuah data 

dari titik pusat (centroid), semakin mungkin data tersebut masuk dalam 

kategori outlier. Adapun tindakan terhadap data tersebut adalah dengan 

melakukan penghapusan. Kemudian dilakukan uji normalitas dan 

deteksi outlier kembali. (Santoso, 2015:82) 

 

4. UJi Model 

Sebuah model dapat diuji jika nilai df adalah positif (Santoso, 2015:91). Df 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 

𝑑𝑓 =
1

2
[{(𝑝)(𝑝 + 1) − 𝑘] 

Dimana: 

- Jumlah variabel manifest (observed variable) pada sebuah model 

- Jumlah parameter yang akan di estimasi (Santoso, 2015:55) 

Kemudian dilakukan uji sebagai berikut: 

Estimasi model 

a. Menguji validitas measuremen model 

Tujuan pengujian adalah untuk mengetahui seberapa tepat variabel-

variabel manifest tersebut dapat menjelaskan variabel laten yang ada 

(Santoso, 2015:106). Dalam melakukan uji ini digunakan uji absolute 

fit indicates dengan alat uji goodness of fit yaitu chi-square (X2). 

Hipotesis yang digunakan adalah; 
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- Jika X2 hitung < X2 tabel maka Ho diterima (artinya matriks 

kovarians sampel tidak berbeda secara signifikan dengan matriks 

kovarians estimasi) 

- Jika X2 hitung > X2 tabel maka H1 diterima (artinya matriks 

kovarians sampel berbeda secara signifikan dengan matriks 

kovarians estimasi) 

b. Menghitung GFI (Goodness of fit) dan AGFI (Adjusted Goodness of fit 

Index) 

GFI dan AGFI berkisar antara 0 – 1, dengan pedoman bahwa semakin 

hasil GFI dan AGFI mendekati angka 1 akan semakin baik model 

tersebut dalam menjelaskan data yang ada (Santoso, 2015:113) 

c. Menghitung RMR (Root Mean Residual) 

Uji ini didasarkan pada penghitungan residu atau selisih dari kovarians 

sampel dengan kovarians estimate. Dimana semakin kecil hasil RMR 

akan semakin baik, menandakan semakin dekatnya angka pada sampel 

dengan estimasinya (semakin fit). (Santoso, 2015:113) 

5. Uji Struktural Model 

Model structural merupakan hubungan antar konstruks yang mempunyai 

hubungan kausal (sebab – akibat), dengan demikian aka nada variabel dependen 

dan independen. Berbeda dengan measurement model yang memperlakukan 

semua variabel sama sebagai variabel independent (Santoso, 2015:144). Dalam uji 

ini dilakukan juga uji sebagaimana dalam uji measurement model yaitu; 

- Absolute fit indicate 

- RMR dan GFI 

6. Modifikasi Model 

Sebuah struktur model yang secara statistik dapat dibuktikan fit dan antar 

variabel mempunyai hubungan yang signifikan, model tersebut tidaklah satu-

satunya model terbaik. Oleh karenanya, selanjutnya dilakukan model 

respecification atau model modification, yakni upaya yang dilakukan untuk 

menyajikan serangkaian model alternative, dengan mengubah atau menambahkan 

garis penghubung antar variabel (Santoso, 2015:158). 
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