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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk meneliti pada 

populasi atau sampel dengan teknik pengambilan sampel secara random dan 

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian dan analisis data kuantitatif 

dengan tujuan menguji hipotesis yang telah di tetapkan (Sugiyono, 2017:14).  

Kajian penelitian ini merupakan kajian kausalitas, yaitu kausalitas dimana 

terdapat hubungan antara dua variabel atau lebih. Variabel bebas (independent 

variabel) yaitu pengaruh dan variabel terikat (dependent variabel), yaitu variabel yang 

terpengaruh. Belajar Kausalitas adalah tempat peneliti ingin menemukan satu atau 

lebih penyebab pertanyaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat memberikan 

gambaran Variabel X mempengaruhi variabel Y. 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Lokasi penelitian yang di gunakan yaitu dengan pencarian penulis dari 

website situs resmi PT. Bursa Efek Indonesia (BEI) yakni www.idx.co.id. Data 

diperoleh dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan sektor farmasi yang 

terdaftar di PT. Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017 hingga 2019. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data laporan 

keuangan tahunan perusahaan sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2017- 2019. 

3.3.2 Sumber Data 

Sumber data penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Sumber data 

sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau 

melalui media perantara (diperoleh dan di catat oleh pihak lain). Data penelitian ini 

diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu www.idx.co.id. 

3.4 Populasi dan Sampel Data Penelitian 

 Menurut Sunyoto (2012), populasi adalah penjumlahan dari semua nilai 

dihitung atau diukur secara kuantitatif atau kualitatif tentang karakteristik tertentu dari 

satu set objek yang lengkap dan jelas yang menggambarkan kondisi relatif baru di 

pasar modal Indonesia. Populasi penelitian ini pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) dengan Subsektor Farmasi sebanyak 9 

perusahaan. 

http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/
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 Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti dengan teknik 

pengambilan sampel tujuan tertentu yaitu sebagai berikut : 

1. Perusahaan sub sektor farmasi pada periode 2017-2019 

2. Menampilkan data tanggal penyampaian laporan keuangan tahunan ke 

Bapepam 

3. Menampilkan data dan informasi yang digunakan untuk mengetahui 

pengaruh Struktur kepemilikan, struktur modal, karakteristik perusahaan 

terhadap kinerja keuangan untuk periode 2017-2019 

Tabel 3.1 

Populasi dan Sampel Penelitian 

No Kriteria Jumlah 

1 Perusahaan  sub farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

pada tahun 2017- 2019 

10 

2 Perusahaan farmasi yang tidak memiliki data laporan keuangan 

tahunan yang lengkap selama tahun 2017-2019 

1 

Total 9 

Sumber: Data diolah peneliti 

Tabel 3.2 

Tabel Sampel Penelitian 

No 
Kode 

Perusahaan 
Nama Perusahaan Website Perusahaan 

1 DVLA PT Darya Varya Laboratorya Tbk. www.darya-varia.com  

2 INAF PT. Indofarma (persero) Tbk. www.indofarma.co.id  

3 KAEF PT. Kimia Farma Tbk. www.kimiafarma.co.id  

4 KLNF PT. Kalbe Farma Tbk. www.kalbe.co.id  

5 MERK PT. Merck Tbk. www.merck.co.id  

6 PEHA PT Phapros Tbk www.phapros.co.id   

7 PYFA PT. Pyridam Farma Tbk. www.pyridam.com  

8 SIDO 
PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido 

Muncul Tbk 
www.sidomuncul.co.id  

9 TSPC PT. Tempo Scan pacific Tbk. www.thempogroup.net  

Sumber : https://sahammilenial.com/daftar-perusahaan-farmasi-yang-terdaftar-di-

bei/ 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data merupakan suatu proses mendapatkan data penelitian yang 

valid dan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data tersebut diolah menjadi 

http://www.darya-varia.com/
http://www.indofarma.co.id/
http://www.kimiafarma.co.id/
http://www.kalbe.co.id/
http://www.merck.co.id/
http://www.phapros.co.id/
http://www.pyridam.com/
http://www.sidomuncul.co.id/
http://www.thempogroup.net/
https://sahammilenial.com/daftar-perusahaan-farmasi-yang-terdaftar-di-bei/
https://sahammilenial.com/daftar-perusahaan-farmasi-yang-terdaftar-di-bei/
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informasi yang digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Studi Dokumentasi. 

Studi dokumentasi atau yang biasa disebut dengan kajian dokumen merupakan teknik 

pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam 

rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumentasi, 

peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat 

sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik. 

Terdapat dua jenis dokumen yang digunakan dalam studi dokumentasi yaitu: 

1. Dokumen primer yaitu, dokumen yang ditulis langsung oleh orang yang mengalami 

peristiwa. 

2. Dokumen sekunder  yaitu, dokumen yang ditulis kembali oleh orang yang tidak 

langsung mengalami peristiwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari orang yang 

langsung mengalami peristiwa. 

Dalam penelitian ini menggunakan dokumen sekunder yang diambil dari perusahaan 

farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2019. 

3.6 Definisi Variabel dan Definisi Operasional 

3.6.1 Definisi Variabel 

Variabel penelitian (Sugiyono, 2012:59) adalah suatu atribut atau sifat atau 

nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. 

Dalam penelitian ini terdapat 2 jenis variabel, yaitu variabel independen (X) 

dan variabel dependen (Y). Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi 

karena adanya variabel bebas dan variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

Kinerja Keuangan. 

 Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen/ terikat (X) dan dalam 

penelitian ini adalah Struktur kepemilikan, Struktur modal, dan Karakteristik 

perusahaan. 

3.6.2 Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya 

1. Variabel Independen 

Dalam penelitian ini Struktur Kepemilikan, Struktur modal, dan karakteristik 

perusahaan merupakan variabel independen. Definisi dan pengukuran masing-masing 

variabel adalah: 

a. Struktur Kepemilikan  

Struktur kepemilikan merupakan persentase kepemilikan saham dalam suatu 

perusahaan yang mencerminkan distribusi kekuasaan dan pengaruhnya terhadap 

perusahaan operasi. Struktur Kepemilikan ini dapat diukur dengan beberapa indikator 

dibawah ini : 
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1. Kepemilikan Manajerial adalah pemegang saham dari pihak manajemen yang 

secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan di dalam perusahaan, misalnya 

direktur dan komisaris. 

2. Kepemilikan Institusional adalah tingkat kepemilikan saham oleh institusi dalam 

perusahaan,  

3. Kepemilikan Publik merupakan proporsi saham yang dimiliki oleh 

publik/masyarakat umum dan bukan institusi yang signifikan dalam suatu 

perusahaan. 

4. Kepemilikan Asing  merupakan kepemilikan saham suatu perusahaan dimiliki 

seseorang atau badan diluar suatu negara.  

5. Kepemilikan Pemerintah adalah jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh 

pemerintah. 

b. Struktur Modal 

Struktur modal perusahaan merupakan salah satu faktor fundamental dalam 

operasi perusahaan. Struktur modal suatu perusahaan ditentukan oleh kebijakan 

pembelanjaan dari manajer keuangan yang senantiasa dihadapkan pada pertimbangan 

baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. (Laksita, 2013). Menurut Sjahrial dan 

Purba (2013:37) rasio struktur modal terdiri dari: 

1. Rasio Total Hutang Terhadap Total Aktiva (Total Debt to Total Assets 

Ratio/DAR), Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah 

aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang, Semakin tinggi rasio ini berarti 

semakin besar jumlah modal pinjaman yang digunakan untuk investasi pada 

aktiva guna menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. 

2. Rasio Total Hutang Terhadap Modal (Total Debt to Equity Ratio/DER), 

Rasio ini digunakan untuk mengukur perimbangan antara kewajiban yang 

dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Rasio ini juga dapat berarti 

sebagai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban membayar 

hutangnya dengan jaminan modal sendiri. 

3. Rasio Aset Terhadap Ekuitas (Equity to asset ratio), Equity to asset ratio 

atau rasio aset terhadap ekuitas adalah rasio mengukur total aset perusahaan 

terkait dengan total ekuitas pemegang saham, karena aset sama dengan 

liabilitas ditambah ekuitas, rasio aset terhadap ekuitas adalah ukuran tidak 

langsung dari liabilitas perusahaan. Menganalisis rasio ini, kita dapat 

mengetahui sejauh mana suatu bisnis dibiayai dengan ekuitas atau hutang. 

c. Karakteristik Perusahaan 

Karakteristik perusahaan merupakan faktor-faktor yang membedakan 

perusahaan tersebut dengan perusahaan yang lain. Setiap perusahaan memiliki 
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karakteristik yang berbeda satu entitas dengan entitas lainnya. Pengukuran 

karakteristik perusahaan menggunakan indikator sebagai berikut : 

1. Ukuran Perusahan (Sambharakreshna, (2011) digunakan untuk melihat 

perbedaan ukuran suatu perusahaan dapat dilihat dari tingkat penjualannya, 

aktiva atau ukuran laba 

2. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan 

pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar 

serta memberi nasihat kepada direksi. 

3. Dewan Direksi merupakan pemegang kekuasaan dalam perusahaan dengan 

tugas dan tanggung jawab secara kolegial. 

4. Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam 

rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Peraturan mewajibkan 

perusahaan tercatat memiliki komite audit. Komite audit harus beranggotakan 

minimal tiga orang independen dan salah satunya memiliki keahlian dalam 

bidang akuntansi. 

2. Variabel Dependen 

Variabel dependen sering juga disebut variabel terikat. Variabel terikat 

merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya 

variabel bebas (Sugiyono, 2012:59). Dalam penelitian ini Kinerja Keuangan 

merupakan variabel Dependen. Definisi dan pengukuran variabel adalah: 

a. Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan merupakan penilaian kinerja perusahaan yang dapat 

menilai sehat tidaknya perusahaan dengan menggunakan rasio keuangan perusahaan. 

Perusahaan perlu meningkatkan kinerja keuangannya sehingga investor dapat melihat 

baik atau tidaknya suatu perusahaan. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur 

kinerja keuangan menggunakan metode berbasis akuntansi adalah: 

1. Return on Assets (ROA) adalah rasio ukuran kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh 

perusahaan (Sutrisno, 2017:213). 

2. Return on Equity (ROE) menunjukkan kemampuan manajemen dalam 

memaksimalkan tingkat pengembalian kepada pemegang saham atas 

setiap rupiah ekuitas yang digunakan oleh perusahaan (Rudianto, 

2013:192). 

3. Gross Profit Margin (GPM) merupakan rasio antara gross profit yang 

diperoleh perusahaan dengan total penjualan yang diperoleh pada periode 

yang sama. 

Operasionalisasi variabel dapat dijelaskan dalam bentuk tabel berikut ini: 

Tabel 3.3 
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Operasionalisasi Variabel Penelitian 

Variabel Indikator Ukuran 

Struktur  

Kepemilika

n  

(X1) 

Kepemilikan 

Manajerial 

𝑀𝑁𝐽𝑅  

= Jumlah saham direksi, komisaris dan manajemen 

Kepemilikan 

Institutional 
𝐼𝑁𝑆𝑇 =  𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖 

Kepemilikan 

Asing 
𝐹𝑅𝐺𝑁 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑒𝑝𝑒𝑚𝑖𝑙𝑘𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑖𝑛𝑔  

Kepemilikan 

Pemerintah 
𝑀𝑅𝑇 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘 𝑝𝑒𝑚𝑒𝑟𝑖𝑛𝑡𝑎ℎ 

Kepemilikan 

Publik 
K𝑃 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑒𝑝𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑎𝑛 𝐿𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑘 

Struktur 

Modal (X2) 

Total Debt to 

Total Assets 

Ratio/DAR 

𝐷𝐴𝑅 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Total Debt to 

Equity Ratio 

/ DER 

𝐷𝐸𝑅 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
 

Equity to 

asset 

ratio/EAR 

𝐸𝐴𝑅 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
 

Karakteristi

k 

Perusahaan 

(X3) 

Ukuran 

Perusahaan 
Ln = Total Aktiva 

Dewan 

Komisaris 
Jumlah Dewan Komisaris  

Dewan 

Direksi 
Jumlah Dewan Direksi 

Komite 

Audit 
Jumlah Komite Audit 

Kinerja 

Keuangan 

(Y) 

Return On 

Assets 

(ROA) 

ROA =
Laba Bersih

Total Aset
 

 

Return On 

Equity 

(ROE) 

ROE =
Laba Bersih

Total Ekuitas
 

Gross Profit 

Margin 
GPM =

Penjualan Bersih − Harga Pokok Penjualan

Penjualan
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3.7 Proses Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data adalah suatu proses pengumpulan data sekunder, dalam 

suatu penelitian pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting, karena 

data yang dikumpulkan akan digunakan untuk pemecahan masalah yang sedang 

diteliti atau untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Pengumpulan data suatu 

prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan selalu 

ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin 

dipecahkan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data dokumentasi, 

yakni data yang diperoleh dari BEI dan studi pustaka, yakni pengumpulan data 

berdasarkan referensi buku dan jurnal penelitian terdahulu. 

3.8 Metode Analisis Data 

 Penelitian ini menggunakan analisis regresi partial (Partial Least Square / 

PLS) untuk menguji kelima hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Masing-

masing hipotesis akan dianalisis menggunakan software SmartPLS 2.0 untuk menguji 

hubungan antar variabel. 

3.8.1 Metode Partial Least Square (PLS) 

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan pendekatan  Structural 

Equation Model (SEM) berbasis Partial Least Square (PLS). PLS adalah model 

persamaan struktural (SEM) yang berbasis komponen atau varian. Structural 

Equation Model (SEM) adalah salah satu bidang kajian statistik yang dapat menguji 

sebuah rangkaian hubungan yang relatif  sulit diukur secara bersamaan. Menurut 

Santoso (2014) SEM adalah teknik analisis multivariate yang merupakan kombinasi 

antara analisis faktor dan analisis regresi (korelasi), yang bertujuan untuk menguji 

hubungan antar variabel yang ada pada sebuah model, baik itu antar indikator dengan 

konstruknya, ataupun hubungan antar konstruk.  

Menurut Latan dan Ghozali (2012), PLS merupakan pendekatan alternatif 

yang bergeser dari pendekatan SEM berbasis covariance menjadi berbasis varian. 

SEM yang berbasis kovarian umumnya menguji kausalitas atau teori sedangkan PLS 

lebih bersifat predictive model. Ada perbedaan antara SEM berbasis covariance based 

dengan component based PLS adalah dalam penggunaan model persamaan struktural 

untuk menguji teori atau pengembangan teori untuk tujuan prediksi. 

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik PLS yang 

dilakukan dengan dua tahap, yaitu: 

1. Tahap pertama adalah melakukan uji measurement model, yaitu 

menguji validitas dan reliabilitas konstruk dari masing-masing 

indikator. 
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2. Tahap kedua adalah melakukan uji structural model yang bertujuan 

untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antar variabel/korelasi antara 

konstruk konstruk yang diukur dengan menggunakan uji t dari PLS itu 

sendiri. 

3.8.2 Measurement (Outer) Model 

3.8.2.1 Analisa outer model 

Analisa outer model dilakukan untuk memastikan bahwa measurement yang 

digunakan layak untuk dijadikan pengukuran (valid dan reliabel). Analisa model ini 

menspesifikasi hubungan antar variabel laten dengan indikator-indikatornya. Analisa 

outer model dapat dilihat dari beberapa indikator:  

a. Convergent Validity adalah indikator yang dinilai berdasarkan korelasi 

antara item score / component score dengan construct score, yang dapat 

dilihat dari standardized loading factor yang menggambarkan besarnya 

korelasi antar setiap item pengukuran (indikator) dengan konstraknya. 

Ukuran refleksif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi > 0.7 dengan 

konstruk yang ingin diukur, sedangkan menurut Chin yang dikutip oleh 

Imam Ghozali, nilai outer loading antara 0,5 – 0,6 sudah dianggap cukup. 

b. Discriminant Validity merupakan model pengukuran dengan refleksif 

indikator dinilai berdasarkan cross loading pengukuran dengan konstruk. 

Jika korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar daripada 

ukuran konstruk lainnya, maka menunjukan ukuran blok mereka lebih 

baik dibandingkan dengan blok lainnya. Sedangkan menurut metode lain 

untuk menilai discriminant validity yaitu dengan membandingkan nilai 

squareroot of average variance extracted (AVE). 

c. Composite reliability merupakan indikator untuk mengukur suatu 

konstruk yang dapat dilihat pada view latent variabel coefficients. Untuk 

mengevaluasi composite reliability terdapat dua alat ukur yaitu internal 

consistency dan cronbach’s alpha. Dalam pengukuran tersebut apabila 

nilai yang dicapai adalah > 0,70 maka dapat dikatakan bahwa konstruk 

tersebut memiliki reliabilitas yang tinggi. 

d. Cronbach’s Alpha merupakan uji reliabilitas yang dilakukan memperkuat 

hasil dari composite reliability. Suatu variabel dapat dinyatakan reliabel 

apabila memiliki nilai cronbach’s alpha > 0,7.  Uji yang dilakukan diatas 

merupakan uji pada outer model untuk indikator reflektif. Untuk indikator 

formatif dilakukan pengujian yang berbeda. Uji untuk indikator formatif 

yaitu: 

a. Significance of weights. Nilai weight indikator formatif dengan 
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konstruknya harus signifikan.  

b. Multicollinearity. Uji multicollinearity dilakukan untuk mengetahui 

hubungan antar indikator. Untuk mengetahui apakah indikator 

formatif mengalami multicollinearity dengan mengetahui nilai VIF. 

Nilai VIF antara 5-10 dapat dikatakan bahwa indikator tersebut 

terjadi multicollinearity. 

3.8.2.2 Analisa Inner Model 

Tujuan dari uji structural model adalah melihat korelasi antara konstruk yang 

diukur yang merupakan uji t dari partial least square itu sendiri. Struktural atau inner 

model dapat diukur dengan melihat nilai R- Square model yang menunjukan seberapa 

besar pengaruh antar variabel dalam model. Kemudian langkah selanjutnya adalah 

estimasi koefisien jalur yang merupakan nilai estimasi untuk hubungan jalur dalam 

model struktural yang diperoleh dengan prosedur bootstrapping dengan nilai yang 

dianggap signifikan jika nilai t statistik lebih besar dari 1,96 (significance level 5%) 

atau lebih besar dari 1,65 (significance level 10%) untuk masing-masing hubungan 

jalurnya. 

3.8.2.3 Alasan Menggunakan Partial Least Square (PLS) 

PLS merupakan metode analisis yang powerfull karena tidak didasarkan pada 

banyak asumsi (Wold, 1985). Data tidak harus terdistribusi normal multivariat 

(indikator dengan skala teori, ordinal, interval sampai ratio digunakan pada model 

yang sama), dan sampel tidak harus besar. Selain dapat digunakan untuk 

mengkonfirmasi teori, PLS dapat juga digunakan untuk menjelaskan ada tidaknya 

hubungan antara variabel laten. Karena lebih menitikberatkan pada data dan dengan 

prosedur estimasi yang terbatas, maka misspesifikasi model tidak begitu 

berpengaruh terhadap estimasi parameter. PLS dapat menganalisis sekaligus konstruk 

yang dibentuk dengan indikator refleksif dan indikator formatif, dan hal ini tidak 

mungkin dijalankan dalam covarian based SEM karena akan terjadi unidentified 

model (Latan dan Ghozali ,2012). Berikut adalah beberapa alasan penggunaan PLS 

pada penelitian ini: 

1. Algoritma PLS tidak terbatas hanya untuk hubungan antara indikator 

dengan konstrak latennya yang bersifat reflektif saja, tetapi algoritma 

PLS juga dipakai untuk hubungan yang bersifat formatif. 

2. PLS dapat digunakan untuk menaksir model path 

3. PLS dapat digunakan untuk model yang sangat kompleks yaitu terdiri 

dari banyak variabel laten dan manifest tanpa mengalami masalah 

dalam estimasi data. 

4. PLS dapat digunakan ketika distribusi data sangat miring atau tidak 

tersebar diseluruh nilai rata-ratanya. 



36 
 

5. PLS dapat digunakan untuk menghitung variabel moderator secara 

langsung, karena penelitian ini sendiri terdiri dari 1 variabel moderator. 

3.9 Cara Pengolahan Data dan Teknik Pengujian Hipotesis 

 Pengujian hipotesa dapat dilihat dari nilai t-statistik dan nilai probabilitas dan 

untuk pengujian hipotesis yaitu dengan menggunakan nilai statistik maka untuk alpha 

5% nilai t-statistik yang digunakan adalah 1,96 sehingga kriteria 

penerimaan/penolakan hipotesis adalah Ha diterima dan H0 ditolak jika t-statistik > 

1,96. Untuk menolak/menerima hipotesis menggunakan probabilitas maka Ha di 

terima jika nilai p < 0,05. 

 


