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Penelitian Ilmiah

INVESTIGASI

ILMIAH

(Scientific Inquiry)

MASALAH
(SPESIFIC PROBLEM)

JAWABAN-

SOLUSI

Obyektif

Kritikal

Berbasis

Data

Sistematik

Terorganisir



SCIENTIFIC RESEARCH                (Basic & applied)

•Cakupan masalah

•Pengumpulan data awal

•Identifikasi masalah 

Perumusan Masalah1

Kerangka teoritis Kerangka Pemikiran2

Pengembangan / dedukasi

Hipotesis 

Perumusan

Hipotesis 
3

•Desain
•Pengukuran variabel
•Pengumpulan data
•Analisis & interpretasi

Pengujian Hipotesisi4

•Kesimpulan

•Presentasi hasil penelitian

Kesimpulan 

Penelitian
5



Sofware Pengujian Hipotesis:

1. SPSS

2. Eviews

3. Stata

4. Smart PLS

5. Warp PLS 

6. AMOS

7. Lisrel

8. Gesca

9. EQS dll



• PLS pertama kali dikembangkan oleh
Herman Wold

• PLS dikembangkan sebagai alternatif
PEMODELAN PERSAMAAN STUKTURAL
yang dasar teorinya lemah

• Indikator dari Variabel Laten bisa berupa
model refleksif dan model formatif

– Variabel Laten bisa berupa hasil 
pencerminan indikatornya, diistilahkan 
dengan indikator refleksif.

– Variabel Laten bisa dibentuk (disusun) oleh 
indikatornya, diistilahkan dengan indikator 
formatif

SMART PLS
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• PLS dapat digunakan sebagai konfirmasi teori
(theoritical testing) dan merekomendasikan
hubungan yang belum ada dasar teorinya
(eksploratori)

• SEM (software: AMOS, LISREL) berbasis
kovarian, sedangkan PLS (software: SmartPLS
atau Visual PLS) berbasis varian

• PLS mampu menghindari:

– inadmissible solution: model rekursif

– factor indeterminacy: indikator formatif

SEM VARIANCE VS COVARIANCE
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Metode PLS

PEMODELAN di dalam PLS:

• Inner model  model struktural yang 

menghubungkan antar variabel laten 

• Outer model  model pengukuran 

yang menghubungkan indikator  

dengan variabel latennya
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• Refleksif

• Formatif

Faktor

Utama 1

x1

x2

x3

e1

e3

e2

zeta1
Faktor

Komposit 1

x1

x2

x3

Indikator 
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Indikator Model Refleksif

• Contoh model indikator refleksif adalah Variabel 
yang berkaitan dengan sikap (attitude) dan niat 
membeli (purchase intention). 

• Sikap umumnya dipandang sebagi respon dalam 
bentuk favorable (menguntungkan) atau 
unfavorable (tidak menguntungkan) terhadap suatu 
obyek dan biasanya diukur dengan skala multi item 
dalam bentuk semantik differences seperti, good-
bad, like-dislike, dan favorable-unfavorable. 

• Sedangkan niat membeli umumnya diukur dengan 
ukuran subyektif seperti how likely-unlikely, 
probable-improbable, dan/atau possible-impossible. 
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Ciri-ciri model indikator 

reflektif
• Arah hubungan kausalitas dari variabel 

laten ke indikator

• Antar indikator diharapkan saling 

berkorelasi (instrumen harus memiliki 

internal consistency reliability)

• Menghilangkan satu indikator, tidak 

akan merubah makna dan arti variabel 

yg diukur

• Kesalahan pengukuran (error) pada 

tingkat indikator
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Indikator Model Formatif

• Contoh model indikator formatif adalah di bidang 
ekonomi, seperti index of sustainable economics 
welfare, the human development index, the 
quality of life index. 

• Variabel laten dengan model indikator formatif 
berupa variabel komposit

– Variabel Status Sosial Ekonomi, diukur 
berdasarkan indikator yang saling mutually 
exclusive: Pendidikan, Pekerjaan dan Tempat 
Tinggal

– Variabel kualitas pelayanan dibentuk (formatif) 
oleh 5 dimensi: tangible, reliability, responsive, 
emphaty dan assurance.
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Ciri-ciri model indikator 

formatif
• Arah hubungan kausalitas dari 

indikator ke variabel laten

• Antar indikator diasumsikan tidak 

berkorelasi (tidak diperlukan uji 

reliabilitas konsistensi internal)

• Menghilangkan satu indikator 

berakibat merubah makna dari 

variabel laten

• Kesalahan pengukuran berada pada 

tingkat variabel laten (zeta)
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LANGKAH-LANGKAH PLS

Merancang Model Struktural 

(inner model)

Merancang Model Pengukuran 

(outer model)

Mengkonstruksi Diagram Jalur 

Konversi Diagram Jalur ke 

Sistem Persamaan

Estimasi: Koef. Jalur,  Loading

dan Weight

Evaluasi Goodness of Fit

Pengujian Hipotesis (Resampling 

Bootstraping)

1

2

3

4

5

6

7
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LANGKAH KE-1

MERANCANG INNER MODEL

Pada SEM perancangan model adalah berbasis teori, 

akan tetapi pada PLS bisa berupa:

– Teori

– Hasil penelitian empiris

– Analogi, hubungan antar variabel pada bidang ilmu 

yang lain

– Normatif, misal peraturan pemerintah, undang-undang, 

dan lain sebagainya

– Rasional

PLS: Bisa ekplorasi hubungan antar variabel
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LANGKAH KE-2

MERANCANG OUTER MODEL

– Pada SEM semua bersifat refleksif, model 

pengukuran tidak penting (sudah terjamin 

pada DOV)

– Pada PLS perancangan outer model sangat 

penting: refleksif atau formatif

– Dasar: teori, penelitian empiris sebelumnya, 

atau rasional
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TAHAP KE-3

KONSTRUKSI DIAGRAM JALUR
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• Outer model

– Untuk variabel latent eksogen 1 (reflektif)

• x1 = x1 1 + 1

• x2 = x2 1 + 2

• x3 = x3 1 + 3

– Untuk variabel latent eksogen 2 (formatif)

• 2 = x4 X4 + x5 X5 + x6 X6 + 4

– Untuk variabel latent endogen 1 (reflektif)

• y1 = y1 1 + 1

• y2 = y2 1 + 2

– Untuk variabel latent endogen 2 (reflektif)

• y3 = y3 2 + 3

• y4 = y4 2 + 4

LANGKAH KE-4 
KONVERSI DIAGRAM JALUR KE PERSAMAAN
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• Inner model :

– 1 = 11 + 22 + 1

– 2 = 11 + 31 + 42 + 2

LANGKAH KE-4 
KONVERSI DIAGRAM JALUR KE PERSAMAAN
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Pendugaan parameter :
– Weight estimate yang digunakan untuk menghitung data

variabel laten

– Estimasi jalur (path estimate) yang menghubungkan antar 
variabel laten (koefisien jalur) dan antara variabel laten 
dengan indikatornya (loading)

– Berkaitan dengan means dan lokasi parameter (nilai 
konstanta regresi) untuk indikator dan variabel laten.

– Metode estimasi PLS: OLS dengan teknik iterasi
– Interaction variable

• Pengukuran untuk variabel moderator, dengan teknik : 
menstandarkan skor indikator dari variabel laten yang dimoderasi 
dan yang memoderasi, kemudian membuat variabel laten interaksi 
dengan cara mengalikan nilai standar indikator yang dimoderasi 
dengan yang memoderasi

LANKAH KE-5
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LANGKAH KE-6

GOODNESS OF FIT - OUTER MODEL

• Outer model refleksif : 

– Convergent dan discriminant validity

– Composite realibility

• Outer model formatif : 

– dievaluasi berdasarkan pada substantive 

content-nya yaitu dengan melihat 

signifikansi dari weight 
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GOODNESS OF FIT - OUTER MODEL

• Convergent validity

– Nilai loading 0.5 sampai 0.6 dianggap cukup, 
untuk jumlah indikator dari variabel laten 
berkisar antara 3 sampai 7 

• Discriminant validity

– Direkomendasikan nilai AVE lebih besar dari 
0.50.

2

2
AVE

var( )

i

i ii



 
=

+
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GOODNESS OF FIT - OUTER MODEL

Uji yang dilakukan pada outer model refleftif adalah:

• Convergent Validity. Nilai convergen validity adalah nilai loading

faktor pada variabel laten dengan indikator-indikatornya. Nilai yang 

diharapkan > 0.7, tetapi untuk penelitian pertama nilai loading di 

atas 0,5 masih dianggap valid.

• Discriminant Validity. Nilai ini merupakan nilai cross loading faktor

yang berguna untuk mengetahui apakah konstruk memiliki

diskriminan yang memadai yaitu dengan cara membandingkan nilai

loading pada konstruk yang dituju harus lebih besar dibandingkan

dengan nilai loading dengan konstruk yang lain.

• Composite Reliability. Data yang memiliki composite reliability > 0.8 

mempunyai reliabilitas yang tinggi.

• Average Variance Extracted (AVE). Nilai AVE yang diharapkan > 

0.5.

• Cronbach Alpha. Uji reliabilitas diperkuat dengan Cronbach Alpha. 

Nilai diharapkan > 0.6 untuk semua konstruk.
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GOODNESS OF FIT - OUTER MODEL

Uji yang dilakukan pada outer model formatif adalah:

• Significance of weights

• Nilai weight indikator formatif dengan konstruknya harus

signifikan.

• Multicolliniearity

• Uji multicolliniearity dilakukan untuk mengetahui

hubungan antar indikator. Untuk mengetahui apakah

indikator formatif mengalami multicolliniearity dengan

mengetahui nilai VIF. Nilai VIF antara 5 - 10 dapat

dikatakan bahwa indikator tersebut terjadi

multicolliniearity.
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GOODNESS OF FIT - OUTER MODEL

• Composite reliability

– Nilai batas yang diterima untuk tingkat reliabilitas 

komposit (ρc) adalah ≥ 0.7, walaupun bukan 

merupakan standar absolut.
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GOODNESS OF FIT - INNER MODEL

Uji untuk model struktural (inner model) yaitu :

• R Square pada konstruk endogen. Nilai R Square adalah

koefisien determinasi pada konstruk endogen. Nilai R square

sebesar 0.67 (kuat), 0.33 (moderat) dan 0.19 (lemah).

• Estimate for Path Coefficients, merupakan nilai koefisen jalur

atau besarnya hubungan/pengaruh konstruk laten. Dilakukan

dengan prosedur Bootsrapping.

• Effect Size (f square) dilakukan untuk megetahui kebaikan

model. 

• Prediction relevance (Q square) atau dikenal dengan Stone-

Geisser's. Uji ini dilakukan untuk mengetahui kapabilitas prediksi

dengan prosedur blinfolding. Apabila nilai yang didapatkan 0.02 

(kecil), 0.15 (sedang) dan 0.35 (besar). Hanya dapat dilakukan

untuk konstruk endogen dengan indikator reflektif.
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GOODNESS OF FIT - INNER MODEL

• Diukur menggunakan Q-Square predictive 

relevance

• Rumus Q-Square:

Q2 = 1 – ( 1 – R1
2) ( 1 – R2

2 ) ... ( 1- Rp
2 )

– dimana R1
2 , R2

2 ... Rp
2 adalah R-square 

variabel endogen dalam model 

– Interpretasi Q2 sama dg koefisien determinasi 

total pada analisis jalur (mirip dengan R2 pada 

regresi)
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LANGKAH KE-7

PENGUJIAN HIPOTESIS

• Hipotesis statistik untuk outer model:

H0 : λi =  0 lawan

H1 : λi ≠ 0

• Hipotesis statistik untuk inner model: variabel laten eksogen 
terhadap endogen:

H0 : γi =  0 lawan

H1 : γi ≠ 0

• Hipotesis statistik untuk inner model: variabel laten endogen 
terhadap endogen:

H0 : βi =  0 lawan

H1 : βi ≠ 0

• Statistik uji:  t-test; p-value ≤ 0,05 (alpha 5 %); signifikan

• Outter model signifikan:  indikator bersifat valid  

• Inner model signifikan: terdapat pengaruh signifikan

• PLS tidak mengasumsikan data berdistribusi normal: 
menggunakan teknik resampling dengan metode Bootstrap



PENGARUH PENGALAMAN KERJA DAN 

PELATIHAN TERHADAP KINERJA AUDITOR

Buka program Smart PLS, maka akan muncul

Window Smart PLS seperti di bawah ini:



Klik menu file untuk membuat model persamaan

struktural untuk variabel-variabel penelitian, dan klik

Create New Project:



Kemudian akan muncul Project PLS, lalu ketik judul 

project dengan nama Regresi Berganda kemudian

klik Ok, seperti gambar berikut:



Klik Double-click to import data kemudian pilih file 

DataPrimer-PLS1 dalam format csv lalu klik open 

seperti gambar di bawah ini:



Kemudian klik Ok pada kotak create project:



Setelah klik Ok, akan muncul conten dari file 

tersebut berupa scoring dari setiap indikator 

pertanyaan:



Klik Reresi Berganda pada Project Explorer di 

kiri atas, secara otomatis akan muncul menu-

menu lengkap dalam PLS terdiri dari File, 

View, Selection, Calculate, Info dan ikon-ikon

dari lainnya:



Klik latent variable untuk menggambar 

variable-variabel penelitian, lalu klik di window 

kosong di bawahnya 3 kali untuk membuat 3 

variabel, seperti gambar di bawah ini:



Langkah selanjutnya adalah mengedit nama-nama 

variabel disesuaikan dengan nama variabel penelitian, 

dengan meng klik gambar panah (Select) di bagian atas, 

kemudian klik gambar variabel warna merah di bawahnya, 

lalu klik kanan dan akan muncul pilihan sebagai berikut:



Kemudian pilih Rename dan tuliskan variabel 

KINERJA AUDITOR kemudian klik Ok



Lakukan langkah yang sama untuk membuat variabel 

Pengalaman Kerja dan Pelatihan, hasilnya seperti 

gambar berikut:



Langkah berikutnya adalah membuat path atau jalur 

untuk setiap variabel, klik tanda  pada bagian atas, 

kemudian klik pada variabel pengalaman kerja lalu 

tarik garis ke variabel kinerja auditor dan klik di 

gambar variabel kinerja auditor, lakukan langkah 

yang sama untuk variabel lainnya, sehingga hasilnya 

seperti gambar di bawah ini:



Kemudian buatlah indikator-indikator untuk setiap variabel 

latennya dengan cara meng klik indikator sebelah kiri bawah dari 

X1.1-X1.10 (tekan tombol Shift pada X1.1 dan secara

bersamaan tekan kursor ke bawah sampai di X1.10), lalu drug

indikator tersebut ke variabel Pengalaman kerja yang ada dalam 

area gambar sehingga terlihat seperti gambar di bawah ini:



Indikator-indikator tersebut bisa dipindahkan letaknya di atas, 

bawah kanan ataupun kiri dengan cara menekan tombol kanan

pada variable (laten) lalu tekan Align Indicator Left dan

seterusnya. Lakukan hal yang sama untuk variabel pelatihan

dan kinerja auditor, sehingga terlihat seperti gambar di bawah 

ini:



Setelah menggambar model struktural di atas, kemudian

langkah berikutnya adalah menganalisis data dengan

menggunakan software Smart PLS (Partial Least Square), 

dengan terlebih dahulu menguji validitas dan reliabilitas variabel-

variabel penelitian. Klik Calculate dan pilih PLS Algoritm



Kemudian klik Start Calculation pada

gambar seperti di bawah ini:



Untuk melihat output uji validitas dan reliabilitas (outer model), 

dari hasil output PLS di atas klik Outer Loading untuk hasil uji

validitas dan Contstruct Reliability and Validity untuk hasil

pengujian reliabilitas serta Discriminant Validity untuk melihat

nilai validitas konstruk (AVE). Hasil uji validitas indikator-

indikator pertanyaan bisa juga dilihat dalam gambar Regresi

Berganda:



Berdasarkan nilai factor loading di atas, masih

terdapat faktor loading yang nilainya di bawah 0.5. 

Karena memiliki nilai convergent validity yang rendah, 

maka indikator-indikator yang memiliki loading factor

di bawah 0.5 tersebut harus di drop. Berdasarkan

output di atas, pada konstruk pengalaman kerja

terdapat dua indikator yang nilai loadingnya di bawah

0.5 yaitu X1.6 dan X1.8. Pada konstruk pelatihan, 

terdapat 3 indikator yang nilai loadingnya di bawah

0.5 yaitu X2.5, X2.9 dan X2.10, dan pada konstruk

kinerja auditor terdapat 6 indikator yaitu Y.1, Y.2, Y.4, 

Y.5, Y.6 dan Y.8 sehingga indicator-indikator tersebut

harus di drop. 



Untuk menghapus indicator-indikator yang memiliki nilai outer 

loading di bawah 0,5 yaitu dengan mengklik indicator-indikator yang 

disebutkan di atas dengan menekan tombol Ctrl secara bersamaan, 

kemudian klik kanan dan tekan Delete. 



Setelah indicator-indikator tersebut di drop, analisis ulang

dengan mengklik Calculate dan Start Calculation:

. 



• Terlihat hasil uji validitas dari indicator-indikator

pertanyaan tidak ada yang memiliki nilai di bawah 0,5 

sehingga indicator tersebut dikatakan valid. Output 

lainnya bisa dilihat dari Ms. Excel dengan terlebih

dahulu mengekspor output dari Samrt PLS dengan

cara Klik Export to Excel pada menu SmartPLS



Pengujian Reliabilitas

Dalam penelitian, suatu variabel dikatakan cukup reliabel bila

variabel tersebut mempunyai nilai construct reliability lebih besar dari

0,6. Berikut ini adalah tabel hasil pengujian reliabilitas pada masing-

masing variabel penelitian

Variabel
Composite 

Reliability

Cronbachs 

Alpha

Pengalaman Kerja (X1) 0. 849 0.813

Pelatihan (X2) 0.857 0.807

Kinerja Auditor (Y) 0.735 0.541



Pengujian Reliabilitas

• Berdasarkan hasil output reliabilitas diatas, dapat

disimpulkan bahwa untuk variabel pengalaman kerja, 

pelatihan dan Kinerja uditor memiliki composite 

reliability di atas 0.6 dan cronbachs alpha di atas 0.6 

kecuali kinerja auditor 0.541 tetapi masih dianggap

sub marginal dengan melihat nilai composite reliability

sebesar 0.735, sehingga dapat disimpulkan bahwa

indikator-indikator yang digunakan pada masing-

masing variabel mempunyai reliabilitas yang baik atau

mampu untuk mengukur konstruknya. 



Pengujian Reliabilitas

• Berdasarkan hasil output reliabilitas diatas, dapat

disimpulkan bahwa untuk variabel pengalaman kerja, 

pelatihan dan Kinerja uditor memiliki composite 

reliability di atas 0.6 dan cronbachs alpha di atas 0.6 

kecuali kinerja auditor 0.541 tetapi masih dianggap

sub marginal dengan melihat nilai composite reliability

sebesar 0.735, sehingga dapat disimpulkan bahwa

indikator-indikator yang digunakan pada masing-

masing variabel mempunyai reliabilitas yang baik atau

mampu untuk mengukur konstruknya. 
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Evaluasi Goodness of Fit Model Struktural

(Inner Model)

Evaluasi goodness of fit model penelitian diukur dengan 
menggunakan nilai R-Square (R2). Nilai  R-Square (R2)
pada output SPSS adalah 0,570 dan nilai Adjusted  R-
Square (Adj-R2) sebesar 0,538. Artinya model kinerja

auditor dijelaskan oleh pengalaman kerja dan pelatihan
sebesar 57% sisanya dijelaskan oleh variable lainnya

diluar model penelitian.
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PENGUJIAN HIPOTESIS

Pada file Regresi Berganda, klik Calculate lalu tekan
Bootstrapping
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PENGUJIAN HIPOTESIS

Pada Test Type pilih One Tailed dengan Significance Level 
0.05, lalu klik Start Calculation
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PENGUJIAN HIPOTESIS

• Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan diagram jalur

untuk pengujian hipotesis:
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PENGUJIAN HIPOTESIS

Output uji hipotesis SmartPLS:
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PENGUJIAN HIPOTESIS

Output uji hipotesis SmartPLS:
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PENGUJIAN HIPOTESIS

Berdasarkan diagram path dan output pengujian

hipotesis di atas, semua indikator pada masing-

masing variabel mempunyai nilai tstatistics lebih besar

dari 1.96 (t tabel) sehingga indikator-indikator tersebut

mampu mengukur setiap konstruknya. Sedangkan

untuk menguji hubungan antar variabel (uji hipotesis), 

maka digunakan nilai tstatistik dari output Smart PLS 

yang dibandingkan dengan nilai ttabel ataupun dengan

melihat nilai signifikansinya dari P-Value. Berikut ini

adalah tabel yang memberikan hasil hubungan antar

konstruk (variabel).
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PENGUJIAN HIPOTESIS

Tabel 13.2. Pengujian Hipotesis

Pengaruh Antar Variabel
Koefisien 

Parameter
t Statistics Keterangan

Pengalaman Kerja -> Kinerja

Auditor
0.254 1.362 Signifikan*

Pelatihan -> Kinerja Auditor 0.590 3.144 Signifikan**
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MODEL INTERVENING
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MODEL MODERATING
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MODEL SECOND ORDER CONFIRMATORY




