
 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian dari pengaruh sumber daya (resource) dan kapabilitas 

(capability) terhadap keunggulan posisi program studi manajemen yang terdiri 

dari variabel eksogen dan variabel endogen. Variabel eksogen yaitu sumber daya 

(X1) dan kapabilitas (X2) dan variable endogen adalah keunggulan posisi (Y). 

Berdasarkan objek penelitian di atas, maka dianalisis mengenai pengaruh 

sumber daya dan kapabilitas terhadap keunggulan posisi program studi.  

3.2 Metode Penelitian 

Penggunaan metode dilakukan agar memperoleh gambaran permasalahan 

sehingga tujuan penelitian tercapai dengan baik. Menurut Sugiyono (2004:1) 

”Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu 

didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis”.  

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian survei eksplanasi (explanatory survey). Metode explanatory survey 

merupakan metode penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, 

tetapi data yang dipelajari adalah data yang diambil dari sampel dari populasi 

tersebut, sehingga ditemukan deskripsi dan hubungan-hubungan antar variabel. 

Sedangkan menurut Sanapiah Faisal (2007:18) mengemukakan penelitian 

eksplanasi yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan 
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teori sehingga hasil penelitiannya dapat menjelaskan kenapa atau mengapa 

(variabel anteseden apa saja yang mempengaruhi) terjadinya suatu gejala sosial.  

Objek telahan penelitian survei eksplanasi (explanatory survey) adalah 

untuk menguji hubungan antar variabel yang dihipotesiskan. Hipotesis itu sendiri 

menggambarkan hubungan antara dua atau lebih variabel, untuk mengetahui 

apakah sesuatu variabel berasosiasi ataukah tidak dengan variabel lainnya, atau 

apakah sesuatu variabel disebabkan/dipengaruhi atau tidak oleh variabel lainnya, 

dengan demikian penelitian ini dilakukan untuk memperoleh penjelasan mengenai 

sumber daya, kapabilitas dan keunggulan posisi. Apakah terdapatnya pengaruh 

diantara ketiga variable tersebut dan sejauh mana ketiga variable tersebut saling 

mempengaruhi satu sama lain. 

3.3 Operasionalisasi Variabel Penelitian 

Operasional variabel ini dilakukan untuk membatasi pembahasan agar 

tidak terlalu meluas. Menurut Sugiyono (2004:31) mengatakan bahwa ”Variabel 

penelitian pada dasarnya sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, 

kemudian ditarik kesimpulan. Menurut Kerlinger (Sugiyono, 2004:32) bahwa 

variabel adalah konstruk/sifat yang akan dipelajari. Variabel yang diteliti adalah 

sumber daya (X1), kapabilitas (X2) dan keunggulan posisi (Y).  
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Tabel 3.1 
Operasionalisasi Variabel X 

Konsep Teoritis  Variabel Indikator Ukuran Skala 

Sumber Daya (X1) 
 
Seluruh aset baik berwujud dan 
tidak berwujud yang digunakan 
oleh perusahaan untuk 
mengembangkan, menciptakan, 
dan menjual produk atau 
jasanya kepada pelanggan.  
(Mudrajat Kuncoro 2006:39) 

Sumber Daya 
Berwujud  
(X1.1) 

Fisik  : 
a. Sarana Pelaksanaan 

Kegiatan Akademik  
 
 
 

b. Prasarana Utama  
 
 

c. Prasarana yang 
menunjang 
perkuliahan 

 
1. tingkat ketersediaan jumlah kelas  
2. tingkat ketersediaan perpustakaan dan pustaka (buku 

teks, karya ilmiah dan jurnal) 
3. tingkat ketersediaan labolatorium dan peralatannya 

 
4. tingkat ketersediaan gedung  
5. tingkat ketersediaan tanah 

 
6. tingkat ketersediaan tempat olah raga  
7. tingkat ketersediaan ruang himpunan mahasiswa 

Ordinal 

Teknologi :  1. tingkat ketersediaan hardware, software, e-learning, 
dan internet 

Ordinal 

Sumber Daya  
Tidak Berwujud 
(X.1.2) 

Organisasi : 
a. Kurikulum  

 
 
 
 
 
 
 

b. Pelaksanaan proses 
pembelajaran 

 
c. Layanan mahasiswa 

 

 
1. tingkat kesesuaian kurikulum dengan visi, misi, dan 

tujuan prodi 
2. tingkat kesesuaian kurikulum dengan mata 

kuliah/modul yang mendukung kompetensi lulusan 
3. tingkat kesesuaian kurikulum  dengan perancang untuk 

memperluas wawasan dan memperdalah keahlian 
sesuai dengan minat mahasiswa 
 

4. tingkat pembelajaran menggunakan berbagai strategi 
yang mendorong mahasiswa untuk berkreasi   
 

5. tingkat ketersediaan layanan bimbingan dan konseling 
6. tingkat ketersediaan layanan minat dan bakat (ekskul) 

Ordinal 
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d. Sistem kerjasama 
 

7. tingkat ketersediaan layanan pembinaan soft skill 
8. tingkat ketersediaan layanan beasiswa 
9. tingkat ketersediaan layanan kesehatan 

 
10. tingkat kerjasama dengan instansi dalam negeri 
11. tingkat kerjasama dengan instansi luar negeri 

Sumber Daya Manusia : 

a. Dosen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Tenaga 
kependidikan 

 
1. kualifikasi guru besar/profesor  
2. kualifikasi lulusan S3 
3. kualifikasi lulusan S2 
4. latar belakang pendidikan dosen sesuai dengan 

program studi 
5. keikutsertaan dosen dalam organisasi 

keilmuan/organisasi profesi 
6. rasio antara dosen dengan mahasiswa adalah 1:30 
7. pelaksanaan program penelitian 
8. pelaksanaan program pengabdian masyarakat 

 
9. pustakawan  
10. laboran/teknisi/programer/operator 
11. administrator 
 

Ordinal 

Reputasi : 
 

1. tingkat reputasi mahasiswa melalui  prestasi dalam 
bidang penelitian, karya ilmiah, olah raga dan seni. 
 

Ordinal 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Tabel 3.1 Lanjutan  
Operasionalisasi Variabel X 
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Kapabilitas (X2) 
 
Kemampuan perusahaan untuk 
mengintergasikan sumber daya 
yang dimilikinya untuk 
mencapai tujuan yang 
diinginkan.  
(Mudrajat Kuncoro, 2006:39) 

 

Kemampuan 
mengelola dan 
mengoptimalkan  
sumber daya 
berwujud 
(X2.1) 

Kemampuan mengelola dan 
mengoptimalkan  
Sumber Daya Fisik :  
1. Kemampuan mengelola 

dan mengoptimalkan 
sarana pelaksanaan 
kegiatan akademik   
 

2. Kemampuan mengelola 
dan mengoptimalkan 
prasarana utama 
 

3. Kemampuan mengelola 
dan mengoptimalkan 
prasarana yang 
menunjang perkuliahan 

 
 
 

1. tingkat fungsi jumlah kelas  
2. tingkat fungsi perpustakaan dan pustaka (buku teks, 

karya ilmiah dan jurnal) 
3. tingkat fungsi labolatorium dan peralatannya 

 
4. tingkat fungsi gedung  
5. tingkat fungsi tanah 

 
 

6. tingkat fungsi tempat olah raga  
7. tingkat fungsi ruang himpunan mahasiswa 

Ordinal  

Kemampuan mengelola dan 
mengoptimalkan teknologi :  

1. tingkat fungsi hardware, software, e-learning, dan 
internet 

Ordinal 

 

Kemampuan 
mengelola dan 
mengoptimalkan  
Sumber daya 
tidak berwujud  
(X2.2) 

Kemampuan mengelola dan 
mengoptimalkan organisasi:  
a. Kemampuan mengelola 

dan mengoptimalkan 
kurikulum 
 
 
 
 
 

b. Kemampuan mengelola 
dan mengoptimalkan 
Pelaksanaan proses 
pembelajaran 

 
 

1. tingkat fungsi kurikulum dengan visi, misi, dan tujuan 
prodi 

2. tingkat fungsi kurikulum dengan mata kuliah/modul 
yang mendukung kompetensi lulusan 

3. tingkat fungsi kurikulum  dengan perancang untuk 
memperluas wawasan dan memperdalah keahlian 
sesuai dengan minat mahasiswa 
 

4. tingkat fungsi pembelajaran menggunakan berbagai 
strategi yang mendorong mahasiswa untuk berkreasi   
 
 

Ordinal 

Tabel 3.1 Lanjutan  
Operasionalisasi Variabel X 
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c. Kemampuan mengelola 
dan mengoptimalkan 
layanan mahasiswa 

 
 

5. tingkat fungsi layanan bimbingan dan konseling 
6. tingkat fungsi layanan minat dan bakat (ekskul) 
7. tingkat fungsi layanan pembinaan soft skill 
8. tingkat fungsi layanan beasiswa 
9. tingkat fungsi layanan kesehatan 
10. tingkat fungsi kerjasama dengan instansi dalam negeri 
11. tingkat fungsi kerjasama dengan instansi luar negeri 

 

 

Kemampuan mengelola dan 
mengoptimalkan Sumber 
Daya Manusia : 
a. Kemampuan mengelola 

dan mengoptimalkan 
fungsi dosen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Kemampuan mengelola 
dan mengoptimalkan 
fungsi tenaga 
kependidikan 

 
 
 

1. tingkat fungsi guru besar/profesor  
2. tingkat fungsi dosen lulusan S3 
3. tingkat fungsi dosen lulusan S2 
4. tingkat fungsi pendidikan dosen sesuai dengan 

program studi 
5. tingkat fungsi keikutsertaan dosen dalam organisasi 

keilmuan/organisasi profesi 
6. tingkat fungsi rasio antara dosen dengan mahasiswa 

adalah 1:30 
7. tingkat fungsi pelaksanaan program penelitian 
8. tingkat fungsi pelaksanaan program pengabdian 

masyarakat 
 

9. tingkat fungsi pustakawan  
10. tingkat fungsi laboran/teknisi/programer/operator 
11. tingkat fungsi administrator 
 

Ordinal 

 
 

Kemampuan mengelola dan 
mengoptimalkan fungsi 
reputasi  

1. tingkat fungsi reputasi mahasiswa melalui  prestasi 
dalam bidang penelitian, karya ilmiah, olah raga dan 
seni. 

Ordinal  

Sumber: dikelola dari Craig&Grant dalam Muniarti dan Nasir Usman (2009:146)dan Buku III A Borang Akreditasi Program Studi Depdiknas, Badan 
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 2008 
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Tabel 3.2 
Operasionalisasi Variabel Y 

Konsep Teoritis  Variabel Indikator Ukuran Skala 

Keunggulan Posisi (Y) 
 
Keunggulan posisi merupakan hasil 
produksi dengan biaya rendah (cost 
leadership) atau diferensiasi yang 
memberikan keunggulan nilai bagi 
konsumen 
(Cravens, 2009:32) 

Diferensiasi 
(Y1) 

kualitas produk di atas rata-
rata 

1. tingkat kualitas kegiatan akademik dan non akademik 
2. tingkat kualitas dosen 
3. tingkat kualitas mahasiswa 
4. tingkat kualitas lulusan 

Ordinal 

Inovasi 1. tingkat keunikan program studi 
2.  tingkat inovasi program studi 

Ordinal 

image/citra 1. tingkat image/citra program studi Ordinal 

Biaya Rendah 
(Y2) 

Harga rendah 1. tingkat harga yang ditawarkan lebih rendah Ordinal 

Sumber : Cravens 2009 & Crown 2007 
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3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian 

 Jenis dan sumbernya data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, 

yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari 

hasil penelitian langsung secara empirik kepada pelaku langsung dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data tertentu (penyebaran angket) dengan 

memperoleh informasi secara langsung dari ketua program studi mengenai 

sumber daya, kapabilitas, serta keunggulan posisi dari masing-masing prodi 

manajemen,  sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain 

atau data yang sudah tersedia sebelumnya diperoleh dari pihak lain yang berasal 

dari buku-buku, literatur, artikel dan ilmiah-ilmiah.  Penelitian ini yang menjadi 

sumber data sekunder yaitu kepustakaan dan dokumen-dokumen yang 

berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. 

 

 3.5 Populasi, Sampel dan Teknik Sampel  

Menurut A.Gima (2008:115) menyatakan bahwa populasi adalah 

sekumpulan dari individu yang memiliki karakteristik tertentu ditetapkan oleh 

peneliti atau populasi adalah keseluruhan objek yang dibatasi kriteria tertentu. 

Populasi bukan hanya orang, tetapi juga benda-benda alam yang lainnya.  

Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek itu, tetapi 

meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki objek atau subjek itu. Pada 

langkah awal seorang peneliti harus menentukan secara jelas mengenai populasi 

yang menjadi sasaran penelitiannya yang disebut dengan populasi sasaran, yaitu 

populasi yang nantinya akan menjadi cakupan kesimpulan penelitian. Jadi, dalam 

73 



 

 

sebuah hasil penelitian dikeluarkan kesimpulan, maka menurut etika penelitian, 

kesimpulan tersebut hanya berlaku untuk populasi sasaran yang telah ditentukan. 

Sasaran yang akan diteliti adalah orang yang mengetahui seluruh sumber daya dan 

kapabilitas yang dilakukan oleh Program Studi Manajemen.  

Pengambilan sampel dari populasi agar diperoleh sampel yang presentatif 

atau mewakili, maka diupayakan setiap subjek dalam populasi mempunyai 

peluang untuk menjadi sampel. Menurut Sanapiah Faisal (2007:65), yang 

dimaksud dengan sampel adalah “Bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut.” Teknik yang dilakukan adalah pengambilan sample 

nonprobabilistik artinya hanya individu-individu tertentu yang mendapatkan 

kesempatan menjadi anggota sample tepatnya teknik pengambilan sample 

purposif (purposial sampling) yang artinya sample ditetapkan secara sengaja oleh 

peneliti atas kriteria dan pertimbangan tertentu (Faisal, 2007:67).  

Penelitian ini dilakukan pada Program Studi Manajemen di Perguruan 

Tinggi Kota/Kabupaten Bandung, sehingga sample yang dituju adalah  Ketua 

Program Studi Manajemen di Perguruan Tinggi Kota/Kabupaten Bandung. 

Adapun jumlah populasi dalam hal ini jumlah Ketua Program Studi Manajemen 

yang ada di Perguruan Tinggi Kota/Kabupaten Bandung, disajikan pada Tabel 

3.4.  
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Tabel 3.4  
Ketua Program Studi Manajemen  

di Perguruan Tinggi Kota/Kabupaten Bandung  
No Nama Perguruan Tinggi 
1 Institut Teknologi Bandung 
2 Universitas Padjajaran 
3 Universitas Pendidikan Indonesia 
4 Universitas Islam Negeri 
5 Universitas Islam Bandung   
6 Universitas Islam Nusantara  
7 Universitas Katolik Parahyangan  
8 Universitas Kristen Maranatha  
9 Universitas Pasundan 
10 Universitas Advent Indonesia  
11 Universitas Langlangbuana 
12 Universitas Bandung Raya 
13 Universitas Nurtanio   
14 Universitas Komputer Indonesia  
15 Universitas BSI Bandung 
16 Universitas Nasional Pasim  
17 Universitas Widyatama  
18 Universitas Al-Ghifari  
19 Universitas Sangga Buana   
20 Universitas Informatika Dan Bisnis Indonesia  
21 Institut Manajemen Telkom  
22 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tridharma  
23 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Inaba  
24 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ekuitas  
25 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STEMBI  
26 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan  
27 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gema Widya Bangsa 
28 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Bandung  
29 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Stan Im 
30 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Agung Bandung 
31 STIE Dharma Negara  
32 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kridatama Bandung 
33 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Harapan Bangsa 

   Sumber : Kopertis IV, 2011 

Berdasarkan data di atas, suatu penelitian tidak mungkin semua populasi 

diteliti, dalam hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya keterbatasan biaya, 

tenaga, dan waktu yang tersedia. Oleh karena itu, peneliti diperkenankan untuk 

mengambil sebagian saja dari objek populasi yang ditentukan. Menurut Nasution 

(2009:101) menyampaikan, bahwa :  
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Jumlah sampel yang sesuai disebut aturan sepersepuluh, jadi 10 persen dari 
jumlah populasi, hanya saja aturan ini tidak selalu dipegang teguh karena 
jika populasinya terlalu banyak maka pengambilan sample kurang dari 10 
persen, dan sebaliknya jika populasinya terlalu sedikit maka pengambilan 
sample lebih dari 10 persen. 
 

Berdasarkan penyebaran kuesioner jumlah sample yang saya ambil adalah 

45 persen dari jumlah populasi sehingga total sample berjumlah 15 responden, hal 

ini disebabkan karena keterbatasan waktu dan kesibukan dari para Ketua Prodi 

Manajemen sebagai responden, seperti halnya yang diungkapkan oleh Masri 

Singarimbun (2005:163) 

Bahwa tidak perlu meneliti semua individu dalam populasi, karena di 
samping memakan biaya yang sangat besar juga membutuhkan waktu yang 
lama. Dengan meneliti sebagian populasi kita mengharapkan hasil yang 
didapat akan dapat menggambarkan hasil populasi yang bersangkutan. 
 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan untuk 

kepentingan penelitian di mana data yang terkumpul adalah untuk menguji 

hipotesis yang telah dirumuskan. Adapun sumber data yang diperoleh penulis 

dengan menggunakan teknik sebagai berikut : 

1. Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data primer melalui penyebaran angket 

yang merupakan daftar pertanyaan yang dibuat secara tertulis dan disusun 

sedemikian rupa sehubungan dengan masalah yang sedang diteliti. 

2. Studi literatur, yaitu usaha untuk mengumpulkan informasi yang berhubungan 

dengan teori-teori yang ada kaitannya dengan masalah dan variabel yang 

diteliti.  
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3.7 Validitas, Reliabilitas dan Hasil Pengujian  

Data adalah mempunyai kedudukan paling tinggi dalam penelitian ini 

karena data merupakan gambaran variabel yang teliti, dan fungsinya sebagai 

pembentuk hipotesis. Oleh karena itu benar tidaknya data sangat menentukan 

mutu hasil penelitian, sedangkan benar tidaknya data tergantung dari baik 

tidaknya instrumen pengumpulan data. Instrumen yang baik harus memenuhi dua 

persyaratan penting yaitu valid dan reliabel. 

3.7.1 Validitas 

Data mempunyai kedudukan paling tinggi dalam penelitian karena data 

merupakan gambaran variabel yang diteliti, dan fungsinya sebagai pembentukan 

hipotesis. Oleh karena itu, benar tidaknya data sangat menentukan mutu hasil 

penelitian, sedangkan benar tidaknya data tergantung dari baik tidaknya instrumen 

pengumpulan data. Instrumen yang baik harus memenuhi dua persyaratan penting 

yaitu valid dan reliabel. 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat kevalidan dan 

kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai 

validitas yang tinggi. Menurut A Gima (2008:196) suatu angket yang valid adalah 

pertanyaan yang mampu mengungkapkan sesuatu yang ingin diukur dalam 

penelitian tersebut, ketika alat ukur tersebut memiliki tingkat validitas yang 

rendah maka alat ukur tersebut tidak dapat digunakan karena dapat menghasilkan 

data yang tidak diharapkan sehingga membuat penyimpangan dalam analisis.  

Rumus untuk menguji validitas yang digunakan adalah rumus Korelasi 

Pearson’s Product  Moment Coefficient of Correlation yaitu sebagai berikut: 
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r =
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YXXYN

Σ−ΣΣ−Σ

ΣΣ−Σ
 

r  =  Koefisien korelasi antara variabel X dan varaibel Y, dua variabel yang  

dikorelasikan. 

Nilai interpretasi mengenai besarnya koefisien korelasi menurut Suharsimi 

Arikunto (2007:170) dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut ini 

Tabel 3.5 
Koefisien Korelasi 

Besarnya Nilai  Interpretasi 

Antara 0,800 sampai dengan 1,00 

Antara 0,600 sampai dengan 0,800 

Antara 0,000 sampai dengan 0,600 

Antara 0,200 sampai dengan 0,400 

Antara 0,000 sampai dengan 0,200 

Tinggi 

Cukup  

Agak rendah 

Rendah 

Sangat Rendah 

             Sumber : Suharsimi Arikunto (2006:171) 

Sedangkan pengujian keberartian koefisien korelasi (y) dilakukan dengan 

taraf signifikansi 5%. Rumus uji t yang digunakan sebagai berikut : 

 
21

2

r

n
rt

−

−=   ; db = n-2 

Keputusan pengujian validitas responden dengan menggunakan taraf 

signifikan sebagai berikut : 

1. Item pertanyaan yang diteliti dikatakan valid jika thitung > ttabel 

2. Item pertanyaan yang diteliti dikatakan tidak valid jika thitung < ttabel 

 

3.7.2 Reliabilitas 

 Reliabilitas menunjukan pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data, karena 
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instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang sudah dipercaya, yang reliabel 

akan menghasilkan data yang dapat dipercaya. Reliabel artinya dapat dipercaya, 

jadi dapat diandalkan, yang dimaksud dengan reabilitas adalah menunjukan suatu 

pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan 

sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Reliabilitas  

menunjukan keterandalan tertentu. (Suharmisi Arikunto, 2006:154) 

 Pengujian reliabilitas instrumen dengan rentang skor antara 1-5 

menggunakan rumus Cronbach alpha (Husein Umar, 2002:146) yaitu: 

       r













−









−
= ∑

2

2

11 1
1

t

b

k

k

σ
σ

               

   Keterangan: 
r11   = Reliabilitas instrumen 
k   = Banyaknya butir pertanyaan 

2
tσ    = Varians total 

∑ 2
bσ   = Jumlah varian butir 

 
Jumlah varian butir dapat dicari dengan cara mencari nilai varians tiap 

butir, kemudian jumlahkan, seperti berikut ini: 

( )

n
n

X
X∑
∑

=

2

2

σ          

Keputusan uji reliabilitas ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Jika koefisian internal seluruh item (r i) ≥ r tabel  dengan tingkat signifikasi 5% 

maka item pertanyaan dikatakan reliabel. 

b. Jika koefisian internal seluruh item (r i) < r tabel  dengan tingkat signifikasi 5% 

maka item pertanyaan dikatakan tidak reliabel.    
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Analisis tingkat reliabilitas pada penelitian ini menggunakan program 

SPSS version 13 dan membandingkannya dengan tabel data dengan taraf 

signifikansi 5%. 

3.7.3 Hasil Pengujian 

3.7.3.1 Hasil Pengujian Validitas 

  Pengujian validitas diperlukan untuk mengetahui apakah instrumen yang 

digunakan untuk mencari data primer dalam sebuah penelitian dapat digunakan 

untuk mengukur apa yang seharusnya terukur. Penelitian yang akan diuji adalah 

validitas dari instrumen sumber daya yang terdiri dari sumber daya berwujud 

(fisik dan teknologi) dan sumber daya tidak berwujud (organisasi, sumber daya 

manusia, reputasi) sebagai instrumen dari pengukuran variabel X1, dan X2 adalah 

kapabilitas serta keunggulan posisi sebagai variabel Y.  

  Berdasarkan jumlah angket yang diuji kepada 15 responden dengan 

tingkat signifikasi 5% dan derajat kebebasan (df) n-2 atau (15-2=13), maka 

didapat nilai rtabel 0,553. Dapat diketahui bahwa semua butir soal dari instrumen 

valid karena skor rhitung lebih besar dari skor rtabel (0,553), sehingga item-item 

pertanyaan tersebut dapat dijadikan sebagai alat ukur dari variabel-variabel yang 

akan diteliti. Hasil pengujian validitas dan realibilitas secara keseluruhan sebagai 

berikut:  
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Tabel 3.6 
Hasil Pengujian Validitas X1 

 Pertanyaan r Tabel r  Hitung 
X1.1 Jumlah Kelas 0,553 0,169 
X1.2 Perpustakaan dan pustaka (buku teks, karya ilmiah, jurnal) 0,553 0,783 
X1.3 Laboatorium dan peralatannya 0,553 0,619 
X1.4 Gedung  0,553 0,594 
X1.5 Tanah 0,553 0,583 
X1.6 Tempat olah raga 0,553 0,277 
X1.7 Ruang himpunan mahasiswa 0,553 0,753 

X1.8 
Sistem informasi yan digunakan untuk proses pembelajaran 
seperti hardware, software, e-learning, internet 

0,553 0,553 

X1.9 Kesesuaian kurikulum dengan visi, misi, dan tujuan prodi 0,553 0,375 

X1.10 
Kesesuaian kurikulum dengan mata kuliah/modul yang 
mendukung kompetensi lulusan 

0,553 0,655 

X1.11 
Kesesuaian kurikulum dengan perancangan dalam rangka 
memperluas wawasan dan memperdalam keahlian sesuai dengan 
minat mahasiswa 

0,553 0,590 

X1.12 
Pembelajaran mengunakan berbagai stategi yang mendorong 
mahasiswa untuk berkreasi. 

0,553 0,636 

X1.13 Bimbingan dan konseling 0,553 0,307 
X1.14 Minat dan bakat (ekstra kulikuler) 0,553 0,652 
X1.15 Pembinaan soft skill 0,553 0,824 
X1.16 Beasiswa 0,553 0,374 
X1.17 Kesehatan 0,553 0,686 
X1.18 Kerjasama dengan instansi dalam negeri 0,553 0,857 
X1.19 Kerjasama dengan instansi luar negeri 0,553 0,807 
X1.20 Kualifikasi dosen Guru besar/profesor 0,553 0,610 
X1.21 Kualifikasi dosen S3 0,553 0,681 
X1.22 Kualifikasi dosen S2 0,553 0,753 
X1.23 Latar belakang pendidikan dosen sesuai dengan program studi 0,553 0,390 

X1.24 
Keikutsertaan dosen dalam organisasi keilmuan/organisasi 
profesi 

0,553 0,665 

X1.25 Rasio antara dosen dengan mahasiswa adalah 1:30 0,553 0,693 
X1.26 Pelaksanaan program penelitian 0,553 0,751 
X1.27 Pelaksanaan program pengabdian masyarakat 0,553 0,725 
X1.28 Pustakawan 0,553 0,628 
X1.29 Laboran/teknisi/programer/operator 0,553 0,253 
X1.30 Administrasi 0,553 0,668 

X1.31 
Prestasi seperti penelitian dan lomba karya ilmiah, olah raga dan 
seni. 

0,553 0,698 

Sumber : Pengolahan data spss, 2011 
 

  Berdasarkan Tabel 3.5 di atas terlihat beberapa nilai r hitung > r tabel, hal ini 

menunjukan bahwa pertanyaan tersebut adalah valid, kecuali ada beberapa             

r hitung < r tabel yaitu X1.1, X1.6, X1.9, X1.13, X1.16, X1.23, X1.29. Beberapa butir 
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pertanyaan yang tidak valid tersebut dihilangkan atau dikeluarkan sehingga 

hasilnya dapat dilihat pada Tabel 3.6.  

 
Tabel 3.7 

Hasil Pengujian Validitas X1 (2) 
 Pertanyaan r Tabel r  Hitung 

X1.2 Perpustakaan dan pustaka (buku teks, karya ilmiah, jurnal) 0,553 0,791 
X1.3 Laboatorium dan peralatannya 0,553 0,614 
X1.4 Gedung  0,553 0,595 
X1.5 Tanah 0,553 0,532 
X1.7 Ruang himpunan mahasiswa 0,553 0,749 

X1.8 
Sistem informasi yan digunakan untuk proses pembelajaran 
seperti hardware, software, e-learning, internet 

0,553 0,632 

X1.10 
Kesesuaian kurikulum dengan mata kuliah/modul yang 
mendukung kompetensi lulusan 

0,553 0,649 

X1.11 
Kesesuaian kurikulum dengan perancangan dalam rangka 
memperluas wawasan dan memperdalam keahlian sesuai dengan 
minat mahasiswa 

0,553 0,595 

X1.12 
Pembelajaran mengunakan berbagai stategi yang mendorong 
mahasiswa untuk berkreasi. 

0,553 0,650 

X1.14 Minat dan bakat (ekstra kulikuler) 0,553 0,667 
X1.15 Pembinaan soft skill 0,553 0,798 
X1.17 Kesehatan 0,553 0,676 
X1.18 Kerjasama dengan instansi dalam negeri 0,553 0,868 
X1.19 Kerjasama dengan instansi luar negeri 0,553 0,822 
X1.20 Kualifikasi dosen Guru besar/profesor 0,553 0,650 
X1.21 Kualifikasi dosen S3 0,553 0,727 
X1.22 Kualifikasi dosen S2 0,553 0,739 

X1.24 
Keikutsertaan dosen dalam organisasi keilmuan/organisasi 
profesi 

0,553 0,672 

X1.25 Rasio antara dosen dengan mahasiswa adalah 1:30 0,553 0,711 
X1.26 Pelaksanaan program penelitian 0,553 0,749 
X1.27 Pelaksanaan program pengabdian masyarakat 0,553 0,761 
X1.28 Pustakawan 0,553 0,605 
X1.30 Administrasi 0,553 0,625 

X1.31 
Prestasi seperti penelitian dan lomba karya ilmiah, olah raga dan 
seni. 

0,553 0,745 

Sumber : Pengolahan data spss, 2011 
 
  Berdasarkan Tabel 3.6 setelah dilakukan pengolahan ada beberapa 

pertanyaan yang tidak valid yaitu r hitung < r tabel yaitu X1.5,  pertanyaan yang tidak 

valid tersebut dihilangkan atau dikeluarkan sehingga hasilnya dapat dilihat pada 

Tabel 3.7.  
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Tabel 3.9 
Hasil Pengujian Validitas X1 (3) 

 Pertanyaan r Tabel r  Hitung 
X1.2 Perpustakaan dan pustaka (buku teks, karya ilmiah, jurnal) 0,553 0,791 
X1.3 Laboatorium dan peralatannya 0,553 0,615 
X1.4 Gedung  0,553 0,568 
X1.7 Ruang himpunan mahasiswa 0,553 0,747 

X1.8 
Sistem informasi yan digunakan untuk proses pembelajaran 
seperti hardware, software, e-learning, internet 

0,553 0,633 

X1.10 
Kesesuaian kurikulum dengan mata kuliah/modul yang 
mendukung kompetensi lulusan 

0,553 0,661 

X1.11 
Kesesuaian kurikulum dengan perancangan dalam rangka 
memperluas wawasan dan memperdalam keahlian sesuai dengan 
minat mahasiswa 

0,553 0,609 

X1.12 
Pembelajaran mengunakan berbagai stategi yang mendorong 
mahasiswa untuk berkreasi. 

0,553 0,679 

X1.14 Minat dan bakat (ekstra kulikuler) 0,553 0,687 
X1.15 Pembinaan soft skill 0,553 0,808 
X1.17 Kesehatan 0,553 0,679 
X1.18 Kerjasama dengan instansi dalam negeri 0,553 0,864 
X1.19 Kerjasama dengan instansi luar negeri 0,553 0,816 
X1.20 Kualifikasi dosen Guru besar/profesor 0,553 0,640 
X1.21 Kualifikasi dosen S3 0,553 0,737 
X1.22 Kualifikasi dosen S2 0,553 0,746 

X1.24 
Keikutsertaan dosen dalam organisasi keilmuan/organisasi 
profesi 

0,553 0,661 

X1.25 Rasio antara dosen dengan mahasiswa adalah 1:30 0,553 0,727 
X1.26 Pelaksanaan program penelitian 0,553 0,748 
X1.27 Pelaksanaan program pengabdian masyarakat 0,553 0,765 
X1.28 Pustakawan 0,553 0,593 
X1.30 Administrasi 0,553 0,600 

X1.31 
Prestasi seperti penelitian dan lomba karya ilmiah, olah raga dan 
seni. 

0,553 0,744 

Sumber : Pengolahan data spss, 2011 
 

Berdasarkan Tabel 3.7 setelah dilakukan pengolahan data maka diperoleh 

data yang valid artinya r hitung > r tabel (0,553). Hasil pengukuran validitas dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa pada variabel sumber daya yang memperoleh 

validitas paling tinggi terdapat pada kerjasama dengan instansi dengan nilai 0,864 

sedangkan validitas paling rendah dihasilkan pada  item pertanyaan gedung 

sebagai dimensi dari sarana perkuliahan dengan nilai sebesar 0,568. 
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Tabel 3.8 berikut menunjukan hasil pengujian validitas dari kapabilitas 

berdasarkan fungsi.  

Tabel 3.9 
Hasil Pengujian Validitas X2 (Kapabilitas) 

 Pertanyaan r Tabel r  Hitung 
X1.2 Perpustakaan dan pustaka (buku teks, karya ilmiah, jurnal) 0,553 0,747 
X1.3 Laboatorium dan peralatannya 0,553 0,650 
X1.4 Gedung  0,553 0,764 
X1.7 Ruang himpunan mahasiswa 0,553 0,765 

X1.8 
Sistem informasi yan digunakan untuk proses pembelajaran 
seperti hardware, software, e-learning, internet 

0,553 0,583 

X1.10 
Kesesuaian kurikulum dengan mata kuliah/modul yang 
mendukung kompetensi lulusan 

0,553 0,663 

X1.11 
Kesesuaian kurikulum dengan perancangan dalam rangka 
memperluas wawasan dan memperdalam keahlian sesuai dengan 
minat mahasiswa 

0,553 0,581 

X1.12 
Pembelajaran mengunakan berbagai stategi yang mendorong 
mahasiswa untuk berkreasi. 

0,553 0,720 

X1.14 Minat dan bakat (ekstra kulikuler) 0,553 0,749 
X1.15 Pembinaan soft skill 0,553 0,735 
X1.17 Kesehatan 0,553 0,874 
X1.18 Kerjasama dengan instansi dalam negeri 0,553 0,661 
X1.19 Kerjasama dengan instansi luar negeri 0,553 0,710 
X1.20 Kualifikasi dosen Guru besar/profesor 0,553 0,562 
X1.21 Kualifikasi dosen S3 0,553 0,640 
X1.22 Kualifikasi dosen S2 0,553 0,745 

X1.24 
Keikutsertaan dosen dalam organisasi keilmuan/organisasi 
profesi 

0,553 0,610 

X1.25 Rasio antara dosen dengan mahasiswa adalah 1:30 0,553 0,756 
X1.26 Pelaksanaan program penelitian 0,553 0,919 
X1.27 Pelaksanaan program pengabdian masyarakat 0,553 0,721 
X1.28 Pustakawan 0,553 0,704 
X1.30 Administrasi 0,553 0,645 

X1.31 
Prestasi seperti penelitian dan lomba karya ilmiah, olah raga dan 
seni. 

0,553 0,728 

Sumber : Pengolahan data spss, 2011 
 
 

Berdasarkan Tabel 3.8 setelah dilakukan pengolahan data maka diperoleh 

data yang valid artinya r hitung > r tabel (0,553). Hal ini menunjukan  data tersebut 

adalah valid dengan hasil pengukuran kapabilitas berdasarkan fungsi dengan hasil 

paling tinggi terdapat pada pelaksanaan program penelitian dengan nilai 0,919 
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sedangkan validitas paling rendah dihasilkan pada item pertanyaan kualifikasi 

dosen Guru besar/profesor dengan nilai sebesar 0,562.  

 
Tabel 3.10 

Hasil Pengujian Validitas Y(Keunggulan Posisi) 
 Pertanyaan r Tabel r  Hitung 

Y1.1 kualitas kegiatan prodi 0,553 0,659 

Y1.2 kualitas dosen 0,553 0,796 

Y1.3 kualitas mahasiswa 0,553 0,737 

Y1.4 kualitas lulusan 0,553 0,868 

Y1.5 Keunikan 0,553 0,874 

Y1.6 Inovasi 0,553 0,879 

Y1.7 image/citra 0,553 0,834 

Y2 biaya rendah 0,553 0,580 

 Sumber : Pengolahan spss, 2011 

Berdasarkan Tabel 3.9 setelah dilakukan pengolahan data maka diperoleh 

data yang valid artinya r hitung > r tabel (0,553). Hal ini menunjukan  data tersebut 

adalah valid (sahih) dengan hasil pengukuran keunggulan posisi prodi manajemen 

dengan hasil paling tinggi terdapat pada item pertanyaan kualitas lulusan dengan 

nilai 0,868 sedangkan validitas paling rendah dihasilkan pada item pertanyaan 

biaya rendah dengan nilai sebesar 0,580.  

3.7.3.2 Hasil Pengujian Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas dimaksudkan untuk menguji apakah instrumen yang 

digunakan dalam penelitian adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali 

untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. 

Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui bahwa semua variabel reliabel karena 

skor rhitung lebih besar dari skor rtabel (0,553). Ini berarti bahwa instrumen tersebut 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data dan akan 
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memberikan hasil ukuran yang sama. Berikut disajikan daftar hasil pengujian 

reliabel dari sumber daya, kapabilitas dan keunggulan posisi.  

Tabel 3.9 
Hasil Pengujian Reliabilitas 

 Variabel  Nilai Reliabilitas 
X1 Sumber daya 0,771 
X2 Kapabilitas 0,770 
Y Keunggulan posisi 0,782 

Sumber : Pengolahan data menggunakan spss, 2011 

Hasil dari pengujian reliabilitas instrumen penelitian ini memperlihatkan 

bahwa semua variabel yang diteliti memperoleh tingkat reliabilitas lebih besar 

dari r tabel (0,553). 

3.8 Teknik Analisis Data 

Alat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket. Angket 

ini disusun oleh penulis berdasarkan variabel yang terdapat dalam penelitian, 

yaitu memberikan keterangan dan data mengenai pengaruh sumber daya dan 

kapabilitas  terhadap keunggulan posisi program studi manajemen. 

Penelitian kuantitatif analisis data dilakukan setelah data seluruh 

koresponden terkumpul. Kegiatan analisis data dalam penelitian dilakukan 

melalui tiga tahapan, yaitu: 

a. Menyusun Data 

Kegiatan ini dilakukan untuk mengecek kelengkapan identitas responden, 

kelengkapan data, serta pengisian data yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. 

b. Tabulasi Data 

Tabulasi data yang dilakukan alam penelitian ini adalah: 
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1) Memberi skor pada setiap item 

2) Menjumlahkan skor pada setiap item 

3) Menyusun ranking skor pada setiap variabel penelitian 

c. Pengujian. 

Untuk menguji hipotesis, metode analisis yang digunakan dalam penelitian 

kuantitatif ini adalah: 

1) Metode analisis verifikatif, maka dilakukan analisis jalur (path analysis).  

Analisis jalur merupakan teknik analisi yang digunakan untuk mengetahui 

pengaruh langsung atau tidak langsung seperangkan variabel penyebab yang 

disebut dengan variabel eksogen terhadap satu set variabel akibat yang disebut 

dengan variabel endogen (Kusnendi, 2005:3). Untuk memenuhi persyaratan 

digunakannya metode analisis jalur, maka sekurang-kurangnya data yang 

diperoleh adalah data interval. Karena penelitian ini menggunakan data ordinal, 

maka terlebih dahulu harus ditransformasi menjadi skala interval dengan 

menggunakan Method of Successive Interval (MSI). Jadi penganalisisan data 

dilakukan melalui dua tahap, akan tetapi sebelum melakukan pengujian hipotesis 

terlebih dahulu melakukan analisis crosstabs untuk melihat keterkaitan antara 

karakteristik dan pengalaman responden. 

3.8.1 Method of Successive Interval (MSI) 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data ordinal, maka semua 

data ordinal yang terkumpul terlebih dahulu harus ditransformasikan menjadi 

skala interval dengan menggunakan Method of Successive Interval (Harun Al 
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Rasyid, 1994:131). Langkah-langkah untuk melakukan transformasi data tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Menghitung frekuensi (f) setiap pilihan jawaban, berdasarkan hasil jawaban 

responden pada setiap pernyataan. 

2. Berdasarkan frekuensi yang diperoleh untuk setiap pernyataan, dilakukan 

penghitungan proporsi (p) setiap pilihan jawaban dengan cara membagi 

frekuensi (f) dengan jumlah responden. 

3. Berdasarkan proporsi tersebut untuk setiap pernyataan, dilakukan 

penghitungan proporsi kumulatif untuk setiap pilihan jawaban 

4. Menentukan nilai batas Z (tabel normal) setiap pernyataan&pilihan jawaban  

5. Menentukan nilai interval rata-rata untuk setiap jawaban melalui persamaan: 

Scale Value =
(Dencity at Lower Limit) - (Dencity at Upper Limit)

(Area Below Upper Limit) - (Area Below Lower Limit)  

Data penelitian yang sudah berskala interval selanjutnya akan ditentukan 

pasangan data variabel bebas dengan variabel terikat serta ditentukan persamaan 

yang berlaku untuk pasangan-pasangan tersebut.   

3.8.2 Analisis Jalur (Path Analysis) 

Teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan model analisis 

jalur dengan tujuan menganalisis pola hubungan kausal antar variabel eksogen 

(penyebab) dan variabel endogen (akibat) dengan tujuan untuk mengetahui 

pengaruh langsung dan tidak langsung (Kusnendi, 2008:147).  
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Masalah yang akan diteliti adalah pengaruh sumber daya (X1) dan 

kapabilitas (X2) terhadap keunggulan posisi (Y). Sejalan dengan hal tersebut maka 

format analisis jalur  sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh variabel X1 (sumber daya) dan variabel X2 (kapabilitas) 

sebagai variabel penyebab terhadap variabel Y (keunggulan posisi) sebagai 

variabel akibat? 

2. Bagaimana pengaruh variabel X1 (sumber daya) yang terdiri dari sumber daya 

berwujud (fisik dan teknologi) dan tidak berwujud (organisasi, sumber daya 

manusia, dan reputasi) sebagai variabel penyebab terhadap variabel Y 

(keunggulan posisi) sebagai variabel akibat? 

3. Bagaimana pengaruh variabel X2 (kapabilitas) yang terdiri dari kapabilitas 

berdasarkan sumber daya berwujud (fisik dan teknologi) dan tidak berwujud 

(organisasi, sumber daya manusia, reputasi) sebagai variabel penyebab 

terhadap variabel Y (keunggulan posisi) sebagai variabel akibat? 

3.8.2.1 Model Analisis Jalur 

Menentukan diagram jalur struktur hubungan kausal antara variabel X1, X2 

dan Y, yaitu sebagai berikut:     

 

 

 
 

Gambar 3.1 
Struktur Hubungan Kausal Antara X1, X2 dan Y 
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Keterangan: 
X1 : sumber daya 

X2 : kapabilitas 

Y : keunggulan posisi 

ε  : epsilon (Variabel sisa atau residu)  

 

Struktur hubungan di atas mengisyaratkan sumber daya dan kapabilitas 

berpengaruh terhadap keunggulan posisi. Berdasarkan gambaran struktur variabel 

tersebut, terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi hubungan antara X1 

(sumber daya), X2 (kapabilitas) dan Y (keunggulan posisi),  dan variabel lain yang 

mempengaruhi yang dilambangkan dengan ε, namun dalam penelitian ini faktor-

faktor tersebut tidak diperhatikan. 

Persamaan regresi, X1 atas Y,  X2 atas Y sebagai berikut: 

Y = a + bX1+ε   Y = a + bX2+ε           

Persamaan regresi ganda X1 dan X2 atas Y sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2  + ε   

Keterangan: 

X1 : sumber daya 

X2 : kapabilitas 

Y : keunggulan posisi  

a : intersep 

b1,b2 : koefisien regresi 

ε : epsilon (variabel sisa) 

3.8.2.2 Pengujian Hipotesis 1 

Struktur ini diuji melalui analisis jalur dengan hipotesis operasional 1 yang 

berbunyi : Terdapat pengaruh yang signifikan antara sumber daya (X1) dan 
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kapabilitas (X2) terhadap keunggulan posisi (Y) yang terdiri dari diferensiasi dan 

biaya rendah. Cara mengujinya yaitu menghitung R2
YX = ∑ PYX . rYX. Hasil  R2

YX1 

menunjukan pengaruh sumber daya dan kapabilitas terhadap keunggulan posisi. 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan terlebih dahulu menggambar substruktur 

hipotesis, kemudian dilanjutkan dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

 

 

 

 

Gambar 3.2 
Diagram Jalur  Struktur Hipotesis I 

 

Keterangan : 

X1  : sumber daya      

X2   : kapabilitas    

Y    : keunggulan posisi 

ε    : faktor-faktor lain yang mempengaruhi 

 

a. Identifikasi persamaan sub struktur hipotesis  

b. Y = PYX1 X1 + PYX2X2 + ε 

c. Menghitung matrik korelasi antar variabel bebas 

         X1          X2        

                                   

           1         rX1 X2                     

                          1           

 

R1= 

ε 

X1 

X2

Y 
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d. Menghitung matrik invers korelasi  

                     X1        X2                                                 

                    

                   C 1.1        C 1.2                          

R1-1 =    C 2.2 

                                                                                                                        

   e.    Menghitung koefisien jalur PYX1 ; I = 1dan 2 

                            X1         X2        
                                            
                           C11        C 1.2         

                            C 2.2         

                                                                                                                   

  

Hitung R2Y (X1, X2) yaitu koefisien yang menyatakan determinasi total 

X1, X2 terhadap Y dengan menggunakan rumus sebagai berikut :                                                                                                                

                                                                                             

R2Y (X1, X2)   =      PYX1, PYX2       ........ 

                                                                                                                                           

   

a. Menguji pengaruh langsung maupun tidak langsung pada setiap variabel. 

   Pengaruh X1 terhadap Y:   

 1.   Pengaruh (X1) terhadap Y  

      Pengaruh langsung   = PYX1 . PYX1 

      Pengaruh tidak langsung melalui (X2) = PYX1 . rX1X2 . PYX2 

  

      Pengaruh total (X1) terhadap Y               = …………………………. 

 

 

 

 

 

rYX1 

rYX2 

PYX1  = 

PYX2 

rYX1 

rYX2 

+ 
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      2.  Pengaruh (X2) terhadap Y 

     Pengaruh langsung              = PYX2 . PYX2 

     Pengaruh tidak langsung melalui (X1)     = PYX2 .  rX2X1 . PYX1 

              

     Pengaruh total (X2) terhadap Y             = …………………………. 

g.     Menghitung pengaruh variabel lain (ε) dengan rumus sebagai berikut : 

PYє =       1- R2
Y (x1,x2 

h.      Pengujian Secara Keseluruhan dengan uji F 

Hipotesis statistik uji koefisien jalur (Path Analysis) secara keseluruhan 

dirumuskan sebagai berikut: 

Ho  : PYX1  = PYX2  = 0 

Hi   : sekurang-kurangnya ada sebuah PPYXi  ≠ 0, i = 1 dan 2 

\Statistik uji yang digunakan adalah uji F dengan rumus : 

 

(n – k - 1)   Σ      PYX1,2  rYX1,2 

F   = 

 
k ( 1 - Σ    PYX1,2  rYX1,2)  

 
Keterangan : 

n               = ukuran sampel 

k               = variabel bebas 

Pyx1,2       =  pengaruh langsung 

 

Hasil Fhitung dibandingkan dengan tabel distribusi F-Scendecor apabila 

Fhitung ≥ Ftabel maka Ho ditolak. 

I. Pengujian Secara Individual dengan Uji t  

+ 

k 

I = 1 

k 

I = 1 
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Tolak Ho jika thitung  > t (0,05) (n – k – 1) 

Terima Ho Jika  < t (0,05) (n – k – 1) 

Dimana : 

 

 

 

Sesuai dengan kriteria pengambilan keputusan untuk hipotesis yang diajukan 

menurut Sugiyono (2005:188) adalah : 

Jika thitung  > tTabel, maka Ho ditolak artinya X berpengaruh terhadap Y 

Jika thitung  < tTabel, maka Ho diterima artinya X tidak berpengaruh terhadap Y 

3.8.2.3 Pengujian Hipotesis II 

Melalui persamaan regresi, maka hipotesis konseptual tersebut akan diuji 

melalui analisis jalur. Hipotesis 2 yang diajukan, digambarkan secara struktural 

melalui sebuah gambar jalur yang secara diagramatik menggambarkan hubungan 

antar variabel. Diagram tersebut sumber daya berpengaruh terhadap keunggulan 

posisi. Oleh karena itu, hipotesis 2 digambarkan dengan jalur sebagai berikut: 

                                                           

 

 

 

Gambar 3.3 

Diagram Jalur Hipotesis II 

 

X1 Y 

ε1 

     PYXi  -  PYXj 

t   =     

        {1 – R2Y(X1,2)} {Cii + Cij + Cjj} 

            (n – k - 1) 
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Keterangan : 

X1 : sumber daya 

Y : keunggulan posisi  

ε1 : faktor-faktor lain yang mempengaruhi 

 

Struktur ini diuji melalui analisis jalur dengan hipotesis operasional 2 yang 

berbunyi terdapat pengaruh yang signifikan antara sumber daya (X1) yang terdiri 

dari sumber daya berwujud (X1.1) dan sumber daya tidak berwujud (X1.2), 

terhadap keunggulan posisi (Y) yang terdiri dari diferensiasi dan biaya rendah. 

Cara mengujinya yaitu menghitung R2
YX1 = ∑ PYX1 . rYX1. Hasil  R2

YX1 

menunjukan pengaruh sumber daya terhadap keunggulan posisi. Pengujian 

hipotesis dilakukan dengan terlebih dahulu menggambar substruktur hipotesis, 

kemudian dilanjutkan dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

 

 

 

 

Gambar 3.4 
Diagram Jalur  Struktur Hipotesis II 

 

Keterangan : 

X1.1  : sumber daya berwujud     

X1.2   : sumber daya tidak berwujud    

Y      : keunggulan posisi 

ε    : faktor-faktor lain yang mempengaruhi 

 

X1.1 

X1.2 

Y 

ε1 
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a. Identifikasi persamaan sub struktur hipotesis  

b. Y = PYX1.1 X1.1 + PYX1.2X1.2 + ε 

c. Menghitung matrik korelasi antar variabel bebas 

         X1.1      X1.2        

                                   

           1         rX1.1 X1.2                     

                          1           

 

 

e. Menghitung matrik invers korelasi  

                     X1.1        X1.2                                                 

                    

                   C 11.11        C 11.12                          

R1-1 =    C 12.12 

                                                                                                                        

   e.    Menghitung koefisien jalur PYX1 ; I = 1dan 2 

                            X1.1         X1.2        
                                            
                            C11.11        C 11.12         

                                C 12.12         

                                                                                                                   

  

Hitung R2Y (X11, X12) yaitu koefisien yang menyatakan determinasi total 

X11, X12 terhadap Y dengan menggunakan rumus sebagai berikut :                                                                                                                

                                                                                             

R2Y (X11, X12)   =   PYX11, PYX12       ........ 

                                                                                                                                           

   

b. Menguji pengaruh langsung maupun tidak langsung pada setiap variabel. 

   Pengaruh X11 terhadap Y:   

R1= 

rYX11 

rYX12 

PYX11  = 

PYX12 

rYX11 

rYX12 
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 1.   Pengaruh (X11) terhadap Y  

      Pengaruh langsung   = PYX11 . PYX11 

      Pengaruh tidak langsung melalui (X12) = PYX11 . rX11X12 . PYX12 

  

      Pengaruh total (X11) terhadap Y               = …………………………. 

 

 

      2.  Pengaruh (X12) terhadap Y 

     Pengaruh langsung              = PYX 12 . PYX12 

     Pengaruh tidak langsung melalui (X11)     = PYX12 .  rX12X11 . PYX11 

              

     Pengaruh total (X12) terhadap Y             = …………………………. 

g.     Menghitung pengaruh variabel lain (ε) dengan rumus sebagai berikut : 

 

PYє =       1- R2
Y (x11,x12 

h.      Pengujian Secara Keseluruhan dengan uji F 

Hipotesis statistik uji koefisien jalur (Path Analysis) secara keseluruhan 

dirumuskan sebagai berikut: 

Ho  : PYX11  = PYX12  = 0 

Hi   : sekurang-kurangnya ada sebuah PPYXi  ≠ 0, i = 1.1 dan 1.2 

 

Statistik uji yang digunakan adalah uji F dengan rumus : 

 

(n – k - 1)   Σ      PYX11,12  rYX11,12 

F   = 

 
k ( 1 - Σ    PYX11,12  rYX11,12)  

 

+ 

+ 

k 

I = 1 

k 

I = 1 
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Keterangan : 

n                = ukuran sampel 

k                = variabel bebas 

Pyx11,12       =  pengaruh langsung 

 

Hasil Fhitung dibandingkan dengan tabel distribusi F-Scendecor apabila 

Fhitung ≥ Ftabel maka Ho ditolak. 

II.  Pengujian Secara Individual dengan Uji t  

Tolak Ho jika thitung  > t (0,05) (n – k – 1) 

Terima Ho Jika  < t (0,05) (n – k – 1) 

Dimana : 

 

 

 

Sesuai dengan kriteria pengambilan keputusan untuk hipotesis yang diajukan 

menurut Sugiyono (2005:188) adalah : 

Jika thitung  > tTabel, maka Ho ditolak artinya X berpengaruh terhadap Y 

Jika thitung  < tTabel, maka Ho diterima artinya X tidak berpengaruh terhadap Y 

3.8.2.4     Pengujian Hipotesis III 

Melalui persamaan regresi, maka hipotesis konseptual tersebut akan diuji 

melalui analisis jalur. Hipotesis 3 yang diajukan, digambarkan secara struktural 

melalui sebuah gambar jalur yang secara diagramatik menggambarkan hubungan 

     PYXi  -  PYXj 

t   =     

        {1 – R2Y(X11,12)} {Cii + Cij + Cjj} 

            (n – k - 1) 
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antar variabel. Diagram tersebut kapabilitas berpengaruh terhadap keunggulan 

posisi. Oleh karena itu, hipotesis 3 digambarkan dengan jalur sebagai berikut: 

                                                           

 

 

Gambar 3.5 

Diagram Jalur Hipotesis III 

 

Keterangan : 

X2 : kapabilitas  

Y : keunggulan posisi  

ε1 : faktor-faktor lain yang mempengaruhi 

Struktur ini diuji melalui analisis jalur dengan hipotesis operasional 2 yang 

berbunyi : Terdapat pengaruh yang signifikan antara kapabilitas (X2) yang terdiri 

dari kapabilitas sumber daya berwujud (X21) dan kapabilitas sumber daya tidak 

berwujud (X22), terhadap keunggulan posisi (Y) yang terdiri dari diferensiasi dan 

biaya rendah. Cara mengujinya yaitu menghitung R2
YX2 = ∑ PYX2 . rYX2. Hasil  

R2
YX2 menunjukan pengaruh kapabilitas terhadap keunggulan posisi. Pengujian 

hipotesis dilakukan dengan terlebih dahulu menggambar substruktur hipotesis, 

kemudian dilanjutkan dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

 

 

 

Gambar 3.6 
Diagram Jalur  Struktur Hipotesis III 

X2 Y 

ε1 

X21 

X22 

Y 

ε1 
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Keterangan : 

X21  : kapabilitas sumber daya berwujud     

X22   : kapabilitas sumber daya tidak berwujud    

Y      : keunggulan posisi 

ε    : faktor-faktor lain yang mempengaruhi 

 

a. Identifikasi persamaan sub struktur hipotesis  

b. Y = PYX21 X21 + PYX22X22 + ε 

c. Menghitung matrik korelasi antar variabel bebas 

         X21      X22        

                                   

          1         rX21 X2.2                     

                          1           

 

f. Menghitung matrik invers korelasi  

                     X2.1        X2.2                                                 

                    

                   C 21.21        C 21.22                          

R1-1 =    C 22.22 

                                                                                                                        

   e.    Menghitung koefisien jalur PYX2 ; I = 1dan 2 

                            X21         X22        
                                            
                            C21.21        C 21.22         

                                C 22.22         

                                                                                                                   

  

Hitung R2Y (X21, X22) yaitu koefisien yang menyatakan determinasi total 

X21, X22 terhadap Y dengan menggunakan rumus sebagai berikut :                  

 

R1= 

rYX21 

rYX22 

PYX21  = 

PYX22 
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R2Y (X21, X22)   =   PYX21, PYX22       ........ 

                                                                                                                                           

Menguji pengaruh langsung maupun tidak langsung pada setiap variabel. 

   Pengaruh X21 terhadap Y:   

 1.   Pengaruh (X21) terhadap Y  

      Pengaruh langsung   = PYX21 . PYX21 

      Pengaruh tidak langsung melalui (X22) = PYX21 . rX21X22 . PYX22 

  

      Pengaruh total (X21) terhadap Y               = …………………………. 

 

      2.  Pengaruh (X22) terhadap Y 

     Pengaruh langsung              = PYX 22 . PYX22 

     Pengaruh tidak langsung melalui (X21)     = PYX22 .  rX22X21 . PYX21 

              

     Pengaruh total (X21) terhadap Y             = …………………………. 

g.     Menghitung pengaruh variabel lain (ε) dengan rumus sebagai berikut : 

 

PYє =       1- R2
Y (x21,x12 

h.      Pengujian Secara Keseluruhan dengan uji F 

Hipotesis statistik uji koefisien jalur (Path Analysis) secara keseluruhan 

dirumuskan sebagai berikut: 

Ho  : PYX21  = PYX22  = 0 

Hi   : sekurang-kurangnya ada sebuah PPYXi  ≠ 0, i = 2.1 dan 2.2 

 

Statistik uji yang digunakan adalah uji F dengan rumus : 

rYX21 

rYX22 

+ 

+ 
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(n – k - 1)   Σ      PYX21,22  rYX21,22 

F   = 

 
k ( 1 - Σ    PYX21,22  rYX21,22)  

 
Keterangan : 

n                = ukuran sampel 

k                = variabel bebas 

Pyx11,12       =  pengaruh langsung 

 

Hasil Fhitung dibandingkan dengan tabel distribusi F-Scendecor apabila 

Fhitung ≥ Ftabel maka Ho ditolak. 

III.  Pengujian Secara Individual dengan Uji t  

Tolak Ho jika thitung  > t (0,05) (n – k – 1) 

Terima Ho Jika  < t (0,05) (n – k – 1) 

Dimana : 

 

 

 

Sesuai dengan kriteria pengambilan keputusan untuk hipotesis yang diajukan 

menurut Sugiyono (2005:188) adalah : 

Jika thitung  > tTabel, maka Ho ditolak artinya X2 berpengaruh terhadap Y 

      Jika thitung  < tTabel, maka Ho diterima artinya X2 tidak berpengaruh terhadap Y 

Langkah-langkah teknik analisis data di atas, dibantu dengan menggunakan 

Software program SPSS Versi 13. 

     PYXi  -  PYXj 

t   =     

        {1 – R2Y(X21,22)} {Cii + Cij + Cjj} 

            (n – k - 1) 

k 

I = 1 

k 

I = 1 
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