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BAB III 

OBJEK, METODE DAN DESAIN PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Penelitian yang dilakukan menggunakan objek penelitian yang tersusun dari 

variabel konstruk/laten eksogen dan variabel konstruk/laten endogen. Pengertian 

dari variabel konstruk/laten eksogen ialah suatu variabel yang memberikan 

pengaruh terhadap variabel lainnya dalam model. Variabel konstruk/laten eksogen 

yang menunjang penelitian yang dilakukan ialah Penerapan Manajemen Harta 

Islami (X). Adapun variabel laten/konstruk endogen memiliki arti berupa variabel 

yang mendapatkan pengaruh secara langsung maupun melalui variabel yang 

memediasi atau secara tidak langsung oleh variabel konstruk/laten eksogen. 

Kemudian, penelitian yang dilakukan menggunakan variabel konstruk/laten 

endogen berupa Kesejahteraan Rumah Tangga pelaku UMKM (Y) dan 

Keberlanjutan Usaha UMKM (Z) yang berperan sebagai variabel mediasi. 

3.2 Metode Penelitian  

Pendekatan kuantitatif merupakan jenis metode penelitian yang digunakan 

dalam keberlangsungan penelitian ini. Pendekatan kuantitatif merupakan metode 

yang penggunaannya ditujukan untuk memperoleh konsep baru yang dimulai 

dengan mengembangkan proposisi dan hipotesis. Selanjutnya, peneliti menguji data 

secara kuantitatif hingga sampai pada temuan akhir berupa konsep baru atau 

hipotesis yang teruji (Ferdinand, 2014). 

3.3 Desain Penelitian 

Jenis desain penelitian yang diterapkan pada pelaksanaan penelitian jika dilihat 

dari tujuannya adalah desain uji hipotesis atau dikenal juga dengan hypothesis 

testing. Hypothesis testing ditujukan untuk membuktikan apakah hipotesis nol 

dapat ditolak, sehingga dapat mendukung hipotesis alternatif (Sekaran & Roger, 

2016). 
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3.4 Definisi Operasionalisasi Variabel 

Pada subbab definisi operasionalisasi variabel, peneliti merincikan masing-

masing definisi operasionalisasi variabel dalam penelitian. Variabel yang dipakai 

dalam melakukan penelitian ini di antaranya ialah tingkat penerapan Manajemen 

Harta Islami (X), tingkat keberlanjutan usaha rumah tangga pelaku UMKM (Z) dan 

tingkat kesejahteraan rumah tangga pelaku UMKM (Y). 

Tabel 3. 1  

Operasionalisasi Variabel 

No. Variabel/Definisi Indikator Ukuran Skala 

1.  Variabel Eksogen 

(X): Manajemen 

Harta Islami 

 

Manajemen Harta 

Islami atau Islamic 

Wealth 

Management 

adalah sebuah 

sistem manajemen 

harta yang 

dilandaskan oleh 

aturan-aturan yang 

ditetapkan oleh 

syariat Islam 

(Mukhlisin dkk., 

2019; Basah & 

Tahir, 2019; 

Swadjaja dkk., 

2019; Amanda 

dkk., 2018; Ariff & 

Mohamad, 2018) 

Penciptaan 

Harta atau 

Wealth 

Creation  

Kondisi di mana 

responden mampu 

untuk berupaya 

memperoleh 

pendapatan yang halal 

dan sesuai dengan 

ketetapan syariat Islam, 

mampu dan sudah 

berpengalaman dalam 

melakukan perhitungan 

hak waris sesuai 

dengan syariat Islam, 

serta dapat melakukan 

pengelolaan dana dari 

pihak lain sesuai 

dengan maqashid 

syariah. 

Interval 

Akumulasi 

Harta atau 

Wealth 

Accumulation 

Kondisi di mana 

responden menetapkan 

untuk 

menginvestasikan harta 

yang dimilikinya sesuai 

syariat Islam, 

mengoperasikan 

wirausaha berlandaskan 

syariah secara sungguh-

sungguh, serta 

menyiapkan keperluan 

untuk jangka pendek 

dan jangka panjang 

dengan penyesuaian 

terhadap maqashid 

syariah. 

Interval 
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No. Variabel/Definisi Indikator Ukuran Skala 

Perlindungan 

Harta atau 

Wealth 

Protection 

Kondisi di mana 

responden memiliki 

akun (polis) asuransi 

syariah yang 

disesuaikan dengan 

kebutuhan, dapat 

mengatur harta yang 

dimilikinya dengan 

baik berlandaskan pada 

maqashid syariah, dan 

mulai memberikan 

edukasi mengenai 

pengelolaan harta 

kepada anak-anaknya, 

serta mempunyai 

tabungan dan investasi 

syariah. 

Interval 

Purifikasi Harta 

atau Wealth 

Purification 

Kondisi di mana 

responden dapat 

melakukan perhitungan 

dan menyelesaikan 

kewajibannya terhadap 

macam-macam zakat 

ke lembaga zakat, 

mengeluarkan hartanya 

untuk infak dan 

sedekah secara rutin, 

serta sanggup untuk 

melunasi utangnya 

secara tepat waktu jika 

terpaksa berutang. 

Interval 

Distribusi 

Harta atau 

Wealth 

Distribution 

Kondisi di mana 

responden memahami 

rekapitulasi harta yang 

dimiliki dan 

perhitungan harta waris 

sesuai syariat Islam, 

berpengalaman dalam 

melakukan 

pengalokasian hibah 

dan wasiat, serta 

memahami fungsi 

wakaf untuk 

perekonomian 

masyarakat dan telah 

melaksanakan wakaf. 

Interval 
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No. Variabel/Definisi Indikator Ukuran Skala 

2.  Variabel Mediator 

(Z): Keberlanjutan 

Usaha UMKM 

 

Keberlanjutan 

Usaha UMKM 

diasumsikan 

sebagai langkah-

langkah yang 

dilakukan oleh 

UMKM dalam 

rangka menjaga 

keberadaan usaha 

untuk jangka 

panjang (Yanti 

dkk., 2018; Al-

Fadly, 2020). 

Pendapatan 

Usaha 

Sejauh mana dampak 

yang diberikan oleh 

pandemi Covid-19 

terhadap pendapatan 

usaha yang dijalankan 

oleh responden. 

Interval 

Desain Ulang 

Strategi Pasar 

Kondisi di mana 

responden melakukan 

redesign strategi pasar 

sesuai dengan keadaan 

selama pandemi Covid-

19. 

Interval 

Kehilangan 

Bisnis 

Kondisi di mana usaha 

yang dimiliki oleh 

responden dapat 

menghindari resiko 

tutupnya usaha selama 

pandemi Covid-19. 

Interval 

Tingkat 

Produksi 

Kondisi di mana 

responden menjaga 

tingkat produksi usaha 

dan memenuhi 

persediaan bahan baku 

maupun produk untuk 

dijual selama pandemi 

Covid-19. 

Interval 

Partisipasi 

Pemasok 

Kondisi di mana 

supplier tetap 

melanjutkan hubungan 

bisnisnya dengan 

responden selama 

pandemi Covid-19. 

Interval 

Digitalisasi 

Produk 

Seberapa jauh 

penggunaan aplikasi 

dan situs online yang 

dilakukan oleh 

responden dalam 

rangka menghadapai 

pandemi Covid-19. 

Interval 

3.  Variabel Endogen 

(Y): Kesejahteraan 

Rumah Tangga 

UMKM 

 

Penjagaan 

Agama 

(Hifz ad-Din) 

Sejauh mana responden 

dapat menjaga aspek – 

aspek yang 

berhubungan dengan 

penjagaan agamanya 

selama pandemi Covid-

19. 

Interval 
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No. Variabel/Definisi Indikator Ukuran Skala 

Kesejahteraan 

Rumah Tangga 

UMKM merupakan 

kesejahteraan yang 

didasarkan pada 

pandangan Islam 

atau falah yang 

berarti kemuliaan 

dan kemenangan 

jangka panjang 

baik di dunia 

maupun akhirat. 

Sehingga, tidak 

hanya memandang 

dimensi material 

semata melainkan 

lebih ditekankan 

pada dimensi 

spiritual (Imani, 

2019; Ratnasari, 

2020). 

Penjagaan Jiwa 

(Hifz an-Nafs) 

Sejauh mana responden 

dapat menjaga aspek – 

aspek yang 

berhubungan dengan 

penjagaan jiwanya 

selama pandemi Covid-

19. 

Interval 

Penjagaan Akal 

(Hifz al-‘Aql) 

Sejauh mana responden 

dapat menjaga aspek – 

aspek yang 

berhubungan dengan 

penjagaan akalnya 

selama pandemi Covid-

19. 

Interval 

Penjagaan 

Keturunan 

(Hifz an-Nasl) 

Sejauh mana responden 

dapat menjaga aspek – 

aspek yang 

berhubungan dengan 

penjagaan 

keturunannya selama 

pandemi Covid-19. 

Interval 

Penjagaan 

Harta 

(Hifz al-Mal) 

Sejauh mana responden 

dapat menjaga aspek – 

aspek yang 

berhubungan dengan 

penjagaan hartanya 

selama pandemi Covid-

19. 

Interval 

3.5 Populasi dan Sampel Penelitian 

Pada pelaksanaan penelitian ini, populasi yang diambil terdiri atas pelaku 

UMKM Muslim yang terdapat di Indonesia. Kementerian Koperasi dan Usaha 

Kecil dan Menengah (UKM) (2020) mempublikasikan bahwa jumlah Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia secara keseluruhan mencapai lebih dari 

64 juta. Sedangkan, di Indonesia sendiri dikenal sebagai negara mayoritas muslim, 

di mana data sensus penduduk yang dilakukan oleh website Statista (2020) 

menunjukkan bahwa 87% penduduk Indonesia menganut agama Islam. Oleh karena 

itu, secara otomatis, mayoritas pelaku UMKM yang ada di Indonesia adalah 

muslim. 
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Pada penelitian ini, populasi memiliki jumlah tidak diketahui secara akurat 

besaran total populasinya. Oleh karena itu, pengukuran sampel yang digunakan 

pada penelitian ini dihitung melalui ukuran sampel dari Cohen (1988), di mana 

rumus perhitungannya dapat dituliskan sebagai berikut: 

𝑵 =
𝝀

𝒇𝟐
+ 𝒖 + 𝟏 

Keterangan: 

N = Ukuran sampel (sample size) 

𝑓2 = Jumlah efek yang diberikan (effect size) 

u = Banyaknya ubahan yang terkait dalam penelitian 

λ = Fungsi power dari u, diperoleh dari tabel, t.s 1% 

Nilai λ tabel, dengan t.s 1%, power 0,95 dan u = 2 adalah 15,4. 

Dengan demikian, sesuai rumus pengukuran sampel dari Cohen (1988), jumlah 

sampel yang diteliti dalam pelaksanaan penelitian ini dapat diakumulasikan dengan 

rincian berikut: 

𝑵 =
𝝀

𝒇𝟐
+ 𝒖 + 𝟏 

𝑵 =
𝟏𝟓, 𝟒

𝟎, 𝟏
+ 𝟐 + 𝟏 = 𝟏𝟓𝟕 

Berdasarkan hasil kalkulasi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa total 

sampel yang diperlukan untuk pelaksanaan penelitian ini, minimal sejumlah 157 

pelaku UMKM muslim di Indonesia.  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer melalui teknik 

pengambilan sampel non – probability sampling. Jenis yang digunakan untuk 

menentukan sampel dalam penelitian ini adalah jenis purposive sampling. Teknik 

yang dilakukan ini, bermaksud untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dari 

suatu kelompok target tertentu yang dapat melakukan pemberian informasi yang 

diperlukan dan mencapai kriteria yang telah ditetapkan (Ferdinand, 2014).  

Pengambilan sampel dilakukan dengan cara menyebarkan instrumen penelitian 

secara daring kepada para pelaku UMKM muslim yang tergabung di beberapa akun 

jejaring sosial komunitas pelaku UMKM muslim dan secara langsung turun ke 
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lapangan menemui pelaku UMKM muslim di Indonesia. Adapun poin-poin kriteria 

yang diatur sebagai sarana penentuan sampel di antaranya ialah: 

1. Pelaku UMKM di Indonesia. 

2. Menganut Agama Islam. 

3. Berusia minimal 19 tahun. 

Setelah dilakukan penyebaran instrumen penelitian, maka jumlah sampel yang 

sesuai dengan kriteria untuk digunakan dalam penelitian ini adalah sejumlah 212 

responden. Jumlah tersebut telah melampaui jumlah minimal sampel yang 

diperlukan, yakni sebanyak 157 responden. Para responden tersebut merupakan 

pelaku UMKM muslim yang tersebar di 7 (tujuh) pulau besar yang ada di Indonesia, 

yakni Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Kepulauan 

Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian 

Poin ini memberikan penjelasan mengenai teknik pengumpulan data beserta 

instrumen penelitian yang ditetapkan penggunaannya, dalam rangka menunjang 

keberlangsungan penelitian ini. 

3.6.1 Teknik Pengumpulan Data 

Juliandi dkk. (2014) memaknai teknik pengumpulan data sebagai sebuah 

kaidah untuk mengumpulkan data-data yang memiliki keterkaitan bagi penelitian. 

Teknik pengumpulan data yang dipakai, dalam melaksanakan penelitian di 

antaranya ialah: 

1. Angket atau Kuesioner, yaitu menghimpun data melalui penyebaran lembar 

pertanyaan/pernyataan tertulis mengenai sebuah fakta dan realita yang 

diketahui oleh subjek (Juliandi dkk., 2014). Penyebaran angket atau kuesioner 

pada penelitian ini ditujukan pada sampel penelitian, yaitu pelaku UMKM 

muslim di Indonesia. 

2. Studi Pustaka atau Literature Review, yaitu pembahasan mengenai penelitian 

yang dilakukan lebih dulu dan pustaka acuan ilmiah yang bersinggungan 

dengan penelitian. Studi ini terbagi menjadi dua, yakni kepustakaan konseptual 

dan kepustakaan penelitan. Kepustakaan konseptual mencakup konsep dan 
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teori yang terdapat dalam buku dan artikel ilmiah yang dituliskan oleh para 

ahli. Sedangkan, kepustakaan penelitian mencakup laporan penelitian yang 

telah dipublikasikan ke dalam jurnal atau majalah ilmiah (Hermawan, 2019). 

3.6.2 Instrumen Penelitian 

Untari (2018) mendefinisikan instrumen penelitian sebagai suatu alat 

pendukung yang dipakai dalam metode pengumpulan data untuk melakukan telaah 

pada hasil penelitian yang dilakukan pada tahapan selanjutnya. Pada pendekatan 

kuantitatif, angket atau kuesioner umumnya digunakan untuk instrumen penelitian, 

penyebabnya ialah data yang diberikan kepada koresponden adalah data yang 

jawabannya bersifat terbuka dan tertutup. Dengan demikian, pada penelitian ini, 

angket atau kuesioner digunakan sebagai instrumen penelitian. 

Instrumen penelitian dalam wujud angket atau kuesioner ini kemudian 

didukung dengan penggunaan skala semantik differensial. Osgood merupakan 

orang yang pertama kali mempublikasikan teknik pemeringkatan ini, di mana 

Osgood memberikan penekanan pada aspek semantik sebuah kata (Widhiarso & 

Fakultas Psikologi UGM, 2017). Skala ini merupakan skala yang menghasilkan 

respons terhadap suatu stimuli yang ditunjukkan dalam bentuk kategori semantik, 

yang berisi pernyataan mengenai tingkatan sifat atau keterangan tertentu 

(Ferdinand, 2014). Jawaban yang memiliki nilai positif paling besar terletak di 

sebelah kanan, sedangkan jawaban yang memiliki nilai paling negatif terletak di 

sebelah kiri garis atau sebaliknya. Gambaran mengenai skala pengukuran skala 

semantik diferensial dapat diamati pada Tabel 3.2. 

Tabel 3. 2 

Skala Ukuran Semantik Diferensial 

Buruk 1 2 3 4 5 6 7 Baik 

Lemah 1 2 3 4 5 6 7 Kuat 

Pasif 1 2 3 4 5 6 7 Aktif 

Berikutnya, setelah hasil jawaban sudah diperoleh, maka perlu dilakukan 

pengolahan data. Apabila pengolahan data telah dilaksanakan, maka masing-

masing variabel perlu dikategorikan terlebih dahulu. Variabel-variabel tersebut 

dapat dikategorikan sebagai berikut (Azwar, 2006): 
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Tabel 3. 3 

Skala Ukuran Klasifikasi Variabel 

Pernyataan Skor 

X > (μ + 1,0σ) Tinggi 

(μ - 1,0σ) ≤ X ≤ (μ + 1,0σ) Sedang 

X < (μ - 1,0σ) Rendah 

Keterangan: 

X = Nilai skor empiris 

μ = Nilai rata-rata teoritis ((skor minimal + skor maksimal)/2) 

σ = Simpangan baku teoritis ((skor maksimal – skor minimal)/6) 

3.7 Teknik Analisis Data 

Analisis deskriptif dan Structural Equation Modeling berbasis Partial Least 

Square atau yang biasa dikenal dengan PLS – SEM merupakan teknik analisis data 

yang diterapkan dalam menunjang keberlangsungan penelitian ini.  

3.7.1 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif diartikan sebagai jenis analisis data penelitian yang 

dipergunakan untuk melakukan pengujian secara general dari hasil penelitian 

dengan didasarkan pada suatu sampel. Variabel yang digunakan dalam analisis 

deskriptif dapat dilakukan dengan satu variabel maupun lebih. Akan tetapi, analisis 

ini sifatnya mandiri, oleh karenanya analisis ini tidak berwujud perbandingan atau 

hubungan (Siregar, 2017). Umumnya, tahapan yang dilakukan untuk mengelola 

data dalam analisis deskriptif dilakukan dengan poin-poin berikut: 

1. Editing (Pemeriksaan) 

Proses pemeriksaan atau editing dilakukan melalui pemeriksaan kembali data 

yang telah diisi oleh responden. Pemeriksaan yang dilakukan ini berupa memeriksa 

kembali kelengkapan dan kejelasan pengisian angket secara menyeluruh. Hal ini 

sangat perlu untuk dilakukan dalam rangka melakukan verifikasi terhadap data-data 

yang terhimpun telah memenuhi kriteria untuk diolah lebih jauh. 

2. Coding (Proses Pemberian Identitas) 

Apabila tahapan sebelumnya, yakni editing telah selesai dilaksanakan, maka 

tahapan berikutnya adalah menentukan klasifikasi data melalui tahap coding. 
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Coding merupakan suatu langkah yang dilakukan dalam rangka menentukan 

klasifikasi atas jawaban yang telah diperoleh dari sampel ke dalam beberapa 

kategori. Klasifikasi tersebut dilakukan dengan memberikan tanda atau kode 

(angka) pada tiap jawaban. 

3. Scoring (Proses Pemberian Angka) 

Scoring merupakan tahapan berupa pemberian skor untuk tiap opsi dari item 

yang dipilih oleh para responden. Hal ini dilakukan dengan cara responden mengisi 

kolom pertanyaan yang ada pada kuesioner. Pemberian skor pada setiap pertanyaan, 

didasarkan pada skala semantik diferensial dan bobotnya disesuaikan dengan 

kategori jawabannya. 

4. Tabulating (Proses Pembuatan Tabel) 

Tahap tabulating merupakan langkah yang dilakukan untuk mengubah dan 

memasukkan data dari instrumen pengumpulan data menjadi bentuk tabel data. 

Langkah selanjutnya yang dilakukan ialah data yang telah tersusun berupa tabel 

tersebut ditelaah atau diuji dengan menggunakan alat pengolahan data. 

3.7.2 Analisis Partial Least Square – Structural Equation Modeling 

(PLS – SEM) 

PLS – SEM atau Structural Equation Modeling berbasis Partial Least 

Square merupakan metode yang memberikan kelonggaran-kelonggaran aturan 

penggunaan prosedur SEM. Akan tetapi, metode ini tidak mengabaikan aturan-

aturan yang berkaitan dengan validitas, reliabilitas dan akurasi dalam praktik 

kalkulasi data (Narimawati dkk., 2020). Terdapat empat tahap dalam melakukan 

analisis PLS – SEM, di mana setiap tahapnya memiliki keterkaitan dengan tahapan 

selanjutnya. Hal tersebut digambarkan pada Gambar 3.1 sebagai berikut: 
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Gambar 3. 1 Langkah-Langkah Pengujian Model PLS – SEM 

Sumber: Adila (2020) 

Secara rinci, tahapan analisis data menggunakan metode PLS – SEM ialah 

sebagai berikut (Syahrir dkk., 2020): 

3.7.2.1 Mendesain Model Struktural (Inner Model) dan Model Pengukuran 

(Outer Model) 

Gambaran mengenai keterkaitan antar variabel laten yang bersumber pada 

teori substansi diberikan melalui model struktural atau Inner model.  Pada saat 

merancang model ini, rumusan masalah maupun hipotesis penelitian dijadikan 

sebagai landasannya. Rumus terkait model struktural (inner model) dapat dituliskan 

dalam model persamaan berikut: 

Ŋ = β0 + βŋ + Гξ + ζ 

Di mana Ŋ merupakan simbol dari vektor endogen variabel laten, ξ simbol 

dari vektor variabel laten eksogen, dan ζ simbol dari vektor variabel residual 

(unexplained variance). Pada hakikatnya, PLS – SEM mendesain model untuk 

pemecahan masalah atau recursive. Dengan demikian, keterkaitan yang terdapat di 

antara variabel laten pada setiap variabel laten dependen Ŋ yang dikenal juga 

dengan causal chain system dari variabel laten dapat dijabarkan dengan rumus 

berikut: 

Langkah 1 

Mendesain Model Struktural (Inner Model) dan Pengukuran (Outer Model) 

Langkah 2 

Evaluasi Model Pengukuran Refleksif (Outer Model) 

Langkah 3 

Evaluasi Model Struktural (Inner Model) 

Langkah 4 
Menguji Hipotesis (Resampling Bootstraping) 
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Ŋj = Σi βji ŋi + Σi үjb ξb + ζj 

Di mana βji dan үjb merupakan koefisien jalur yang mengaitkan prediktor 

endogen dan laten eksogen ξ dan Ŋ sepanjang range indeks i dan b, dan ζj adalah 

inner residual variable. 

Pada penelitian ini variabel laten eksogen ialah Penerapan Manajemen Harta 

Islami (X). Adapun variabel laten/konstruk endogen merupakan variabel yang 

mendapatkan pengaruh secara langsung maupun secara tidak langsung dari variabel 

laten eksogen. Variabel laten endogen yang digunakan dalam menunjang penelitian 

ini adalah Tingkat Keberlanjutan UMKM (Z) dan Tingkat Kesejahteraan Rumah 

Tangga pelaku UMKM (Y). 

Apabila telah menetapkan variabel laten sebagai variabel yang membentuk 

bagian dalam inner model, langkah berikutnya ialah melakukan perancangan 

terhadap outer model. Model yang juga dikenal dengan outer relation atau 

measurement model merupakan model yang memberikan definisi mengenai 

hubungan setiap blok indikator dengan variabel latennya. Blok indikator yang 

digunakan dalam penelitian ini ialah blok indikator refleksif, di mana persamaannya 

dapat dituliskan seperti berikut (Muhammad, 2017): 

X = Λx ξ + εx 

Y = Λy ŋ + εy 

Berdasarkan model yang terdapat pada persamaan, simbol X dan Y 

merupakan gambaran dari indikator atau manifest variabel untuk variabel laten 

eksogen dan endogen, ξ dan ŋ. Adapun simbol Λx dan Λy ialah matrix loading yang 

mengilustrasikan koefisien regresi sederhana melalui kaitan antara variabel laten 

bersama indikatornya. Sementara, simbol εx dan εy merupakan gambaran dari 

penyimpangan perhitungan atau noise. 

Pada penelitian ini, penyusunan outer model dilakukan sesuai dengan 

indikator yang telah ditentukan sebelumnya, di mana variabel laten endogen tingkat 

kesejahteraan rumah tangga pelaku UMKM dibangun oleh lima indikator (KSJ1, 

KSJ2, KSJ3, KSJ4, KSJ5), variabel laten endogen Manajemen Harta Islami 

dibangun oleh lima indikator (IWM1, IWM2, IWM3, IWM4, IWM5) dan tingkat 

keberlanjutan usaha UMKM dibangun oleh enam indikator (KUU1, KUU2, KUU3, 
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KUU4, KUU5, KUU6). Gambar 3.2 menggambarkan eancangan model penelitian 

yang dibentuk oleh peneliti. 

 

Gambar 3. 2 Model Penelitian 

Sumber: Hasil Output Pengujian Menggunakan Software SmartPLS (2021) 

3.7.2.2 Evaluasi Model Pengukuran Refleksif (Outer Model) 

Analisis validitas (keabsahan), reliabilitas (kepercayaan), dan melihat tingkat 

prediksi dari masing-masing indikator terhadap variabel laten merupakan kegiatan 

yang akan dilakukan pada tahap evaluasi. Analisis tersebut dilakukan melalui 

aspek-aspek berikut (Syahrir dkk., 2020): 

1. Uji Reliabilitas Indikator, yakni ditujukan untuk menilai sejauh mana 

reliabilitas indikator pengukuran variabel laten. Hal ini dilakukan dengan 

mengevaluasi atau melihat nilai outer loading pada tiap indikator. Ukuran 

refleksi yang bersifat individual ini dapat dinyatakan memiliki nilai tinggi jika 

hasilnya di atas 0,70 dengan konstruk yang ingin diukur. Akan tetapi, Chin 

(dalam Muhammad, 2017) mengemukakan di tahap awal penelitian, nilai 

loading yang menunjukkan besaran 0,50 – 0,60 dianggap sudah termasuk 

kategori yang cukup baik, namun dalam beberapa kasus indikator dengan nilai 

0,5 ke bawah perlu dihilangkan agar tidak mempengaruhi hasil analisis 

selanjutnya. 

2. Uji Internal Consistency Reliability, yakni proses yang ditujukan untuk 

mengukur sejauh mana indikator dapat mengukur variabel latennya. Indikator 
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penilaian untuk uji ini dilakukan dengan melihat nilai composite reliability dan 

cronbach’s alpha. Nilai dari composite reliability dan cronbach’s alpha yang 

dapat diterima untuk menguji reliabilitas dalam penelitian eksplorasi ialah lebih 

dari 0,6 hingga 0,7 (Hair dkk., 2017). 

3. Uji Validitas Konvergen, yakni proses yang ditujukan untuk menilai rata-rata 

communality tiap variabel laten yang menerapkan model refleksif. Nilai AVE 

harus ≥ 0,5. Sebab, nilai tersebut memberikan gambaran bahwa faktor laten 

mampu menjelaskan setengah dari nilai variance pada tiap indikator. Rumus 

yang dipakai dalam menetapkan nilai AVE ialah sebagai berikut: 

𝐴𝑉𝐸 =
∑ �̂�𝑖

2𝑛
𝑖=1

∑ �̂�𝑖
2𝑛

𝑖=1 + ∑ 𝑣𝑎𝑟(𝜀�̂�)
𝑛
𝑖=1

 

4. Uji Validitas Diskriminan, yakni proses yang ditujukan untuk menentukan baik 

atau tidaknya pengukuran yang dilakukan oleh suatu indikator reflektif terhadap 

variabel laten yang didasarkan pada prinsip bahwa setiap indikator harus 

berkorelasi tinggi terhadap variabel laten atau konstruknya. Menurut Henseler 

(dalam Syahrir dkk., 2020), pada software Smart-PLS maupun software 

lainnya, uji ini dilakukan dengan melihat nilai yang tertera pada cross loadings, 

Fornell-Loarcker Criterion dan Heterotrait-Monotrait (HTMT). 

a. Nilai Cross Loadings pada tiap konstruk dievaluasi untuk memastikan 

korelasi konstruk pada tiap item pengukuran lebih besar dibandingkan 

dengan konstruk lainnya. Menurut Ghozali dan Latan (dalam Syahrir dkk., 

2020), nilai cross loadings diharapkan > 0,7. 

b. Fornell-Loarcker Criterion merupakan metode yang dilakukan dengan 

cara membandingkan nilai akar kuadrat dari Average Variance Extracted 

(√AVE) pada tiap konstruk dengan korelasi antara konstruk lainnya dalam 

model. Apabila nilai √AVE tiap konstruk lebih besar dibandingkan dengan 

konstruk lainnya, maka model tersebut dapat dikatakan memiliki validitas 

diskriminan yang baik. 

c. Heterotrait-Monotrait (HTMT) merupakan metode lain yang dapat 

digunakan untuk mengevaluasi validitas diskriminan. Metode ini 

menggunakan multitrait-multimethod matrix. Menurut Henseler (dalam 
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Syahrir dkk., 2020) nilai HTMT harus < 0,9 untuk memastikan validitas 

diskriminan antara 2 (dua) konstruk reflektif. 

3.7.2.3 Evaluasi Model Struktural (Inner Model) 

Tahapan uji dan evaluasi dari model struktural dilakukan dengan melakukan 

analisis dari aspek-aspek berikut: 

1. Analisis Variance Inflation Factor (VIF), yakni dilakukan untuk menguji 

kolinearitas yang terdapat pada suatu model dengan melihat nilai Variance 

Inflation Factor (VIF). Pada evaluasi ini, nilai VIF harus kurang dari 5 (lima), 

jika lebih dari 5 (lima), maka hal ini menunjukkan adanya kolinearitas antar 

konstruk. 

2. Analisis Koefisien Determinasi (R2), yakni tahapan yang dilakukan untuk 

mengetahui seberapa besar konstruk endogen dapat dijelaskan oleh konstruk 

eksogen. Kriteria R2  menurut Chin (dalam Syahrir dkk., 2020) ialah R2 = 0,67 

(model kuat), R2 = 0,33 (model moderat) dan R2 = 0,19 (model lemah). Analisis 

Koefisen Determinasi atau R-Square (R2) ditujukan untuk memberikan 

penjelasan mengenai besaran rasio variasi variabel endogen yang dapat 

dijelaskan oleh variabel eksogen secara keseluruhan. Rumus uji R-Square (R2) 

dituliskan sebagai berikut: 

𝑅2 =∑ �̂�𝑗ℎ𝑐𝑜𝑟(𝑋𝑗ℎ, 𝑌𝑗)
𝐻

ℎ=1
 

3. Analisis Cross-validated Redundancy (Q2), yakni tahap analisis yang dilakukan 

untuk menilai predictive relevance. Nilai Q2 > 0 mengindikasikan bahwa model 

memiliki tingkat predictive relevance yang akurat terhadap suatu konstruk. 

Sebaliknya, Nilai Q2 < 0 menunjukkan bahwa model memiliki tingkat predictive 

relevance yang rendah. Rumus yang digunakan untuk menentukan nilai Q-

Square dapat dituliskan sebagai berikut: 

𝑄2 = 1 − (1 − 𝑅12)(1 − 𝑅22) 

4. Analisis Effect Size (f2), yakni tahap analisis yang dilakukan untuk mengetahui 

ada atau tidaknya hubungan yang signifikan antar variabel. Kriteria analisis f2 

menurut Sarstedt dkk. (dalam Syahrir dkk., 2020) ialah f2 = 0,02 (kecil), f2 = 
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0,15 (sedang) dan f2 = 0,35 (besar), sedangkan nilai f2 < 0,02 dianggap tidak 

memiliki efek. Rumus dari analisis F2 dapat dituliskan sebagai berikut: 

𝑓2 =
𝑅𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑑𝑒
2 − 𝑅𝑒𝑥𝑐𝑙𝑢𝑑𝑒

2

1 − 𝑅𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑑𝑒
2  

5. Uji Model Fit, yakni tahapan yang dilakukan untuk mengetahui kesesuaian 

sebuah model. Uji ini dapat dilakukan dengan melihat nilai SRMR 

(Standardized Root Mean Residual), Chi-square, dan NFI (Normed Fit Index). 

Menurut Ghozali (dalam Astiti dkk., 2019), model persamaan struktural 

dikatakan fit apabila nilai SRMR < 0,1 dan model dinyatakan tidak layak jika 

nilai SRMR > 0.15. Selanjutnya, untuk nilai Chi-Square diharuskan memiliki 

rentang nilai > 0,05. Adapun untuk nilai Normed Fit Index (NFI) ialah di 

rentang < 0,90. 

3.7.2.4 Menguji Hipotesis (Resampling Bootstraping) 

Berikutnya, tahap yang ditempuh dalam melakukan uji PLS – SEM ialah uji 

statistik atau uji t. Analisis ini dilakukan dengan cara melakukan analisis nilai 

bootstrapping atau path coefficients. Pelaksanaan uji hipotesis dilakukan dengan 

cara membandingkan antara nilai t hitung dan t tabel. Jika hasil menunjukkan 

bahwa nilai t hitung > t tabel, maka Ha diterima. Kemudian, untuk melaksanakan 

uji hipotesis dalam PLS – SEM dapat dilakukan dengan mengamati nilai p-value. 

Jika angka yang terdapat pada nilai p-value menunjukkan nilai lebih kecil dari 0,05 

maka hipotesis diterima (Ha diterima) dan berlaku kebalikannya. Poin-poin berikut 

merupakan rumusan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. 

a. Hipotesis Pertama 

H0 : β ≤ 0, artinya tingkat penerapan Manajemen Harta Islami (X) tidak 

berpengaruh positif terhadap tingkat keberlanjutan UMKM (Z). 

H1 : β > 0, artinya tingkat penerapan Manajemen Harta Islami (X) 

berpengaruh positif terhadap tingkat keberlanjutan UMKM (Z). 

b. Hipotesis Kedua 

H0 : β ≤ 0, artinya tingkat keberlanjutan usaha UMKM (Z) tidak 

berpengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan rumah tangga 

pelaku UMKM (Y). 
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H2 : β > 0, artinya tingkat keberlanjutan usaha UMKM (Z) berpengaruh 

positif terhadap tingkat kesejahteraan rumah tangga pelaku UMKM 

(Y). 

c. Hipotesis Ketiga 

H0 : β ≤ 0, artinya tingkat penerapan Manajemen Harta Islami (X) tidak 

berpengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan rumah tangga 

pelaku UMKM (Y). 

H3 : β > 0, artinya tingkat penerapan Manajemen Harta Islami (X) 

berpengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan rumah tangga 

pelaku UMKM (Y). 

d. Hipotesis Keempat 

H0 : β = 0, artinya tingkat keberlanjutan usaha UMKM (Z) tidak 

memediasi pengaruh positif tingkat penerapan Manajemen Harta 

Islami (X) terhadap kesejahteraan rumah tangga pelaku UMKM 

(Y). 

H4 : β ≠ 0, artinya tingkat keberlanjutan usaha UMKM (Z) memediasi 

pengaruh positif tingkat penerapan Manajemen Harta Islami (X) 

terhadap kesejahteraan rumah tangga pelaku UMKM (Y). 


