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iii

Pelaku usaha melakukan identifikasi kebutuhan konsumen yang harus dipenuhi, ataupun cara 
yang lebih baik untuk memenuhi kepuasan kebutuhan konsumen. Seorang wirausaha yang 
menjalankan bisnis dapat menemukan peluang bisnis dan kemudian membuat suatu rencana 
bisnis yang komprehensif  dan inspiratif  untuk melakukan investasi pada peluang bisnis dengan 
faktor resiko yang harus dihadapi oleh pelaku bisnis/pengusaha. Peluang bisnis dapat ditelaah 
dengan melakukan suatu penelitian bisnis yang mumpuni. 
 Semoga dengan membaca buku ini penulis berharap bisa menjadikan acuan secara empiris 
dan sumber inspirasi bagi pelaku bisnis yang handal.
 Akhirnya penulis mengucap syukur dan banyak terimakasih kepada Tuhan Yesus Kristus 
dan Bunda Maria serta semua pihak yang terkait dan telah mendukung diterbitkanya buku ini.

Jakarta 2020
Penulis

Dr Wilhelmus Hary Susilo
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1Pendahuluan 1

Pendahuluan

KONSEP PENyERAPAN INfORMASI DAN IDE-IDE BARu

Ide dan konsep baru memerlukan kajian dan riset prilaku konsumen dengan teliti, baik dari 
data demografi, manfaat aktivitas yang dituju, keputusan pembelian di lakukan oleh kelompok 
usia konsumen yang mendominasi, mempertimbangkan harga, dan alternative pilihan dari para 
kompetitornya. Selanjutnya konsep penyerapan informasi dan ide- ide baru dari hasil suatu 
wadah berkomunikasi antar individu secara horizontal, dapat dilihat pada ilustrasi di bawah ini:

Eksistensi 
Perusahaan 

maupun  
Institusi Bisnis 

Jasa

Wadah 
komunitas: fisik 

dan Digital/ 
Maya

Informasi terkini yang  terserap

Interaksi horizontal,  
one to one

Ide- ide baru
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 Selanjutnya, aplikasi Rencana Pemasaran dengan Konsep Kajian Digital Marketing 3.0 
berdasarkan Riset Prilaku Konsumen, aplikasi manajer pemasaran pada rencana pemasaran 
perusahaan pusat rekreasi dengan memperhatikan prilaku konsumen dan keberadaan 
kompetitornya dapat dilihat dalam kajian digital Marketing 3.0 oleh Ersia (Dokumentasi 
Susilo, 2020) “How do we sustain become market leader in water park business” (The Water Park 
Case), dengan menelaah suatu situasi pusat hiburan Taman Air di Indonesia, maka dilakukan 
kajian Numbers of  Water Park , Less than five water parks for the middle-up class. Starting Year 2008 
– Now. Untuk itu dilakukan pengembangan baru fasilitas water park . Rumusan masalah yang 
mendasari kajian meliputi: What is Happening? War Price, War Facility, War Entertainment, And 
another tight strategy competition.

“The Water Park” (Since 1998)
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(Sumber: dewi) 

Langkah kedua melakukan survey prilaku konsumen untuk mendapatkan data pada 

pelanggan yang menggunakan pusat hiburan/ rekreasi air, dengan memperhatikan data 

demografi pengunjung dan data pengembil keputusan dalam memilih tempat rekreasi air 

yang dituju.  Selanjutnya aplikasi Strategi Marketing yang dilakukan oleh water Park  

meliputi jawaban dari pertanyaan berikut ini: What Marketing Strategy which has been 

running by “The Water Park Team? Kemudian salah satu upaya pengembangan bisnis yang 

dilakukan meliputi 4 (empat) hal yaitu:  Service Excellent, 4 P (Product, Price, Place, 

Promotion), Blue Ocean Strategy (vs Red Ocean Strategy),  dan Marketing 3.0 . Salah satu 

strategi yang diterapkan adalah Digital Marketing 3.0. 

DIGITAL MARKETING 3.0.  

“The marketing strategy must be changed from the conventional style (legacy) into the 
digital age, because of the power of  modern information technology is  making the world 
more democratic. This Digital Age, we can not promote our products with promises that 
exceed the products that we have, because in the digital age the consumer easy to find out 
information and can be easily connected with each other. 
Therefore what our product and packaging we sell to the market must be in accordance with 
the fact.  
 
Example: 
Search technology at google, can be likened to the angel's good and bad deeds. Type the 
name of the brand we are there, and will be visible very well the deed is what we have done 
so far.  
 
If many who respond positively, surely a good thing because it can effect the mindset, heart, 
and soul of the consumers. But on the other hand, if the search results are displayed on the 

(Sumber: dewi)

 Langkah kedua melakukan survey prilaku konsumen untuk mendapatkan data pada 
pelanggan yang menggunakan pusat hiburan/rekreasi air, dengan memperhatikan data 
demografi pengunjung dan data pengembil keputusan dalam memilih tempat rekreasi air 
yang dituju. Selanjutnya aplikasi Strategi Marketing yang dilakukan oleh water Park meliputi 
jawaban dari pertanyaan berikut ini: What Marketing Strategy which has been running by “The 
Water Park Team? Kemudian salah satu upaya pengembangan bisnis yang dilakukan meliputi 
4 (empat) hal yaitu: Service Excellent, 4 P (Product, Price, Place, Promotion), Blue Ocean Strategy 
(vs Red Ocean Strategy), dan Marketing 3.0 . Salah satu strategi yang diterapkan adalah Digital 
Marketing 3.0.

DIGITAL MARKETING 3.0. 

“The marketing strategy must be changed from the conventional style (legacy) into the digital age, because 
of  the power of  modern information technology is making the world more democratic. This Digital 
Age, we can not promote our products with promises that exceed the products that we have, because in 
the digital age the consumer easy to find out information and can be easily connected with each other. 
Therefore what our product and packaging we sell to the market must be in accordance with the fact. 

Example:
Search technology at google, can be likened to the angel’s good and bad deeds. Type the name of  the brand 
we are there, and will be visible very well the deed is what we have done so far. 
 If  many who respond positively, surely a good thing because it can effect the mindset, 
heart, and soul of  the consumers. But on the other hand, if  the search results are displayed 
on the first page in that site contains negative comments from the customers being dissatisfied, 
it is time we have to be careful and we must review again our products Important technique 
of  Digital Marketing3.0: Marketing Research, Create Benefits, Combine with social aspect 
and Use The Right Tools.

(Sumber: Dewi)
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Hasil riset Marketing meliputi data statistika: domisili pelanggan, 
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Pelanggan yang lebih dominan mengambil keputusan pada tujuan rekreasi adalah anak- anak 
dapat dilihat pada diagram di bawah ini: 

Jakarta
33%

Bekasi
30%

Jawa barat 
7%

Depok
5%

Bandung
5%

Jawa tengah 
5%

Tangerang
4%

Bogor
4%

Sumatera 
4% Banten

3%

 Pelanggan yang lebih dominan mengambil keputusan pada tujuan rekreasi adalah anak- 
anak dapat dilihat pada diagram di bawah ini:
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 Pertimbangan berkunjung ke tempat rekreasi air dapat dilihat pada diagram di bawah ini 
yang menunjukan bahwa 36% pengunjung memilih berrekreasi dengan senang untuk seluruh 
keluarga:
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Ticket prices
15%

Distance
6%

Traffic 
11%

Water game 
facilities

15%

Fun recreation for 
all family member

36%

Promotion program 
15%

Event activity
2%

CONSIDERATION TO VISIT THE WATER PARK

 Perbandingan harga tiket masuk ke tempat rekreasi air dapat dilihat pada table di bawah 
ini:
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Pengembangan DNA yang unik dapat diekspresikan melalui gambar berikut ini: 

“The WATER PARK” 
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Pengembangan DNA yang unik dapat diekspresikan melalui gambar berikut ini:

“The WATER PARK”
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BackToNature (Balinese Village Concept) 

 

 

EcoFriendly (Reduce chemical for water treatment) 

 

(Sumber: Dewi 2020) 

BackToNature (Balinese Village Concept)
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EcoFriendly (Reduce chemical for water treatment)
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BackToNature (Balinese Village Concept) 

 

 

EcoFriendly (Reduce chemical for water treatment) 

 

(Sumber: Dewi 2020) 
(Sumber: Dewi 2020)

 Berdasarkarkan ilustrasi pengembangan dan strategi bisnis yang dilakukan oleh industry 
taman rekreasin air, menunjukan peran riset bisnis dengan tipe deskriptif  demographic dan 
metode kuantitatif  yang digunakan menjadi sangat mendukung kemajuan bisnis yang dicapai.



7Pendahuluan

 Skema di bawah ini menujukan langkah- langkah penelitian bisnis deskriptif  yang dapat 
memberikan informasi bagi pengambilan keputusan manajer dalam menerapkan strategi dan 
taknik bisnisnya untuk dapat berkompetisi dengan binis taman rekreasi air yang sejenis:
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 Penulis berharap dengan mengembangkan buku metode penelitian bisnis ini dapat 

menjadi sumber inspirasi dan template yang sangat bermanfaat dalam  melakukan penelitian 

bisnis yang handal, sehingga para manajer akan dapat memperoleh banyak informasi yang dapat 

mendukung pengambilan keputusan manajerial. 

 

 

Strategi bisnis 
Digital Marketing 

pada Pusat 
Rekreasi Air

Data demografi

Pengambil keputusan 
pemilihan tempat 

rekreasi air

Persaingan harga, 
kualitas layanan dan 

produk yang unik dan 
teknologi

 Penulis berharap dengan mengembangkan buku metode penelitian bisnis ini dapat menjadi 
sumber inspirasi dan template yang sangat bermanfaat dalam melakukan penelitian bisnis 
yang handal, sehingga para manajer akan dapat memperoleh banyak informasi yang dapat 
mendukung pengambilan keputusan manajerial.
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Para eksekutif dalam  menjalankan bisninya perlu membuat keputusan bisnis yang  lebih cerdas, 

dengan didukung oleh banyaknya informasi yang sebenarnya dan berdaya saing yang 

berkelanjutan dari berbagai level dalam organisasi bisnis. Untuk itu kajian penelitian bisnis 

menjadi suatu yang fundamental dikuasi oleh para pengambil keputusan bisnis. Upaya untuk 

mereduksi resiko bisnis dalam pengambilan keputusan manajerial, maka dalam memulai 

melakukan kajian penelitian bisnis diperlukan pemahaman tentang proses riset bisnis dan alat- 

alat penelitian bisnis yang diperlukan oleh para manajer pengambil keputusan. 

Selanjutnya, pemahaman tentang penelitian bisnis merupakan suatu sistematik penyelidikan yang 

akan menghasilkan dan menyediakan informasi, sehingga akan dapat mengarahkan suatu 

pengambilan keputusan manajerial dalam menjalankan bisnis. Perspektif penelitian bisnis secara 

terperinci dan sistematis dapat dipahami, secara spesifik merupakan suatu proses perencanaan, 

memperoleh data, analisis data, generalisasi dan diseminasi data yang relevan, informasi dan 

mendalami pengambilan keputusan berkenaan dengan organisasi bisnis yang mendukung 

tindakan utama yang akan dilakukan sehingga dapat memaksimalkan kinerja. 

 

 

 

 



BAGIAN 
I

Arti Penting 
Penelitian Bisnis
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Para eksekutif  dalam menjalankan bisninya perlu membuat keputusan bisnis yang lebih 
cerdas, dengan didukung oleh banyaknya informasi yang sebenarnya dan berdaya saing yang 
berkelanjutan dari berbagai level dalam organisasi bisnis. Untuk itu kajian penelitian bisnis 
menjadi suatu yang fundamental dikuasi oleh para pengambil keputusan bisnis. Upaya untuk 
mereduksi resiko bisnis dalam pengambilan keputusan manajerial, maka dalam memulai 
melakukan kajian penelitian bisnis diperlukan pemahaman tentang proses riset bisnis dan alat- 
alat penelitian bisnis yang diperlukan oleh para manajer pengambil keputusan.
 Selanjutnya, pemahaman tentang penelitian bisnis merupakan suatu sistematik 
penyelidikan yang akan menghasilkan dan menyediakan informasi, sehingga akan dapat 
mengarahkan suatu pengambilan keputusan manajerial dalam menjalankan bisnis. Perspektif  
penelitian bisnis secara terperinci dan sistematis dapat dipahami, secara spesifik merupakan 
suatu proses perencanaan, memperoleh data, analisis data, generalisasi dan diseminasi data 
yang relevan, informasi dan mendalami pengambilan keputusan berkenaan dengan organisasi 
bisnis yang mendukung tindakan utama yang akan dilakukan sehingga dapat memaksimalkan 
kinerja.
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 Misalnya untuk suatu situasi, dimana saudara menjadi manajer, anda menghadapi 
masalah yang signifikan pada turunnya jumlah customer. Pelanggan yang menggunakan pusat 
hiburan/rekreasi air diidentifikasi dengan, memperhatikan data demografi pengunjung dan data 
pengembil keputusan dalam memilih tempat rekreasi air yang dituju, dan peta persaingan bisnis 
yang sejenis. Bagaimana saudara akan mulai mencoba untuk memecahkan permasalahan? 
Apakah ini suatu masalah untuk penelitian bisnis dan desain apa yang harus digunakan?



BAB 1
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Misalnya untuk suatu situasi, dimana saudara menjadi manajer, anda menghadapi masalah yang 

signifikan pada turunnya jumlah customer. Pelanggan yang menggunakan pusat hiburan/ rekreasi 

air diidentifikasi dengan,  memperhatikan data demografi pengunjung dan data pengembil 

keputusan dalam memilih tempat rekreasi air yang dituju, dan peta persaingan bisnis yang 

sejenis.   Bagaimana saudara akan mulai mencoba untuk memecahkan permasalahan? Apakah ini 

suatu masalah untuk penelitian bisnis  dan desain apa yang harus digunakan? 

 

 

 

 

 

 

BAB I.  Penelitian Bisnis dan Etika Penelitian  

 

I.1. Informasi yang Handal 

Para manajer memiliki akses terhadap informasi lainnya yang digeneralisasi dari hasil suatu 

penelitian bisnis secara empiris. Pemahaman tentang hubungan antara penelitian bisnis dengan 

sumber- sumber informasi lain yang dapat dijangkau oleh para manajer dapat bersumber dari 

sistem dukungan pengambilan keputusan manajerial dan intelegen- bisnis akan menjadi suatu 

hal yang kritikal bagaimana pengambilan keputusan dapat dikendalikan berdasarkan informasi 

yang tersedia. Pengambilan keputusan para manajer terkait dengan misi organisasi, tujuan, 

strategi dan taktik yang diterapkan dalam menjalankan bisnis. 

Tujuan Bisnis dalam Organisasi 
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Penelitian Bisnis dan 
Etika Penelitian 

1.1. INfORMASI yANG HANDAL

Para manajer memiliki akses terhadap informasi lainnya yang digeneralisasi dari hasil suatu 
penelitian bisnis secara empiris. Pemahaman tentang hubungan antara penelitian bisnis dengan 
sumber- sumber informasi lain yang dapat dijangkau oleh para manajer dapat bersumber dari 
sistem dukungan pengambilan keputusan manajerial dan intelegen- bisnis akan menjadi suatu 
hal yang kritikal bagaimana pengambilan keputusan dapat dikendalikan berdasarkan informasi 
yang tersedia. Pengambilan keputusan para manajer terkait dengan misi organisasi, tujuan, 
strategi dan taktik yang diterapkan dalam menjalankan bisnis.

Tujuan Bisnis dalam Organisasi

Suatu organisasi dimana pelanggan yang lebih dominan mengambil keputusan pada tujuan 
rekreasi adalah anak- anak, akan memiliki perbedaan tujuan bisnis dari pada pusat rekreasi 
umum. Akan tetapi memiliki keterkaitan tujuan organisasi pada aspek- aspek yang meliputi; 
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penjualan, pangsa pasar, ROI, profit, kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, efisiensi 
operasional organisasi dan lain sebagainya.
 Manajer dalam pengambilan keputusan yang semakin komplek pada tujuan, strategi 
dan taktik organisasi, langkah awal yang perlu diperhatikan adalah memaksimalkan terlebih 
dahulu semua informasi yang ada di lingkungan organisasi berupa sistem dukungan dalam 
pengambilan keputusan manajer, yang kemudian dikombinasikan dengan generalisasi bisnis- 
intelejen yang kompetitif  dan aktivitas lingkungan organisasional.
 Sumber-sumber informasi dari intelejen- bisnis dapat meliputi beberapa aspek yaitu; 
demografik, teknologi, kompetitor, sosial budaya, ekonomi dan regulasi pemerintah.
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•Web site
•Sumber literatur
•Konferensi/ press 

releases
•Presntasi

•Web sites
•Riset Bisnis
•Observasi

•Riset  bisnis
•laporan pemerintah
•kajian Bps
•Observasi

•Riset Bisnis
•Web Site
•Laporan Pemerintah
•Wawancara mendalam

Sosisal 
budaya, 
Ekonomi 

dan Regulasi
Demografik

TeknologiKompetitor

Strategi dan Taktik Bisnis

Strategi merupakan pendekatan umum dari suatu organisasional yang akan mengikuti dalam 
upaya mencapai tujuan bisnis. Misalnya suatu pusat rekreasi air, salah satu upaya pengembangan 
bisnis yang dilakukan meliputi 4 (empat) hal yaitu: Service Excellent, 4 P (Product, Price, Place, 
Promotion), Blue Ocean Strategy (vs Red Ocean Strategy), dan Marketing 3.0 . Salah satu strategi 
yang diterapkan adalah Digital Marketing 3.0. Perusahaan biasanya dapat menerapkan beberapa 
strategi dalam masa yang sama, untuk meraih profit dan unggul dalam persaingan bisnis. 
Selanjutnya, penelitian bisnis juga dapat memberikan kontribusi para manajer pada penentuan 
dan perencanaan beberapa taktik bisnis yang terkait dengan strategi organisasi. Misalnya pada 
pengembangan bisnis pusat rekreasi air. Service Excellent (dengan taktik layanan ramah pada 
customer, selalu menyapa dengan senyum dan siap melayani dengan baik), konsep aplikasi 
pemasaran dengan 4 P (Product, Price, Place, Promotion) dengan taktik; produk yang menyatu 
dengan alam, harga yang kompetitif, lokasi yang nyaman dan aman serta promosi yang luas, 
dan Marketing 3.0. Salah satu strategi yang diterapkan adalah Digital Marketing 3.0 (dengan 
taktik menerapkan pola permainan gaming yang di dapat diakses oleh para anak- anak melalui 
situs WEB, mengingat informasi dari penelitian bisnis, bahwa pengambil keputusan dalam 
memilih tempat rekreasi air adalah para anak- anak).
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 Korelasi dengan aplikasi taktik yang dilakukan oleh manajer pusat rekreasi air dapat 
menunjukan maksud dari suatu penelitian bisnis yang meliputi;
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I.2. Penelitian Bisnis yang Baik. 

Suatu penelitian bisnis diawali dengan masalah dan dilema manajerial yang dihadapi oleh 

organisasi. Suatu manajemen dilemma dapat menjadi pemicu akan kebutuhan suatu keputusan 

manajerial. Misalnya, dalam suatu organisasi terdapat jumlah komplain pelanggan yang cukup 

signifikan, adanya suatu situasi yang muncul disebabkan oleh ditemukannya teknologi terbaru 

yang digunakan oleh pesaing bisnis, sehingga memerlukan suatu keputusan manajerial dalam 

bisnis. Selanjutnya contoh dilemma manajerial yang terjadi pada suatu institusi pendidikan, 

sebagai berikut (Mia): 

Berikut ini adalah tabel yang berisi hasil angket yang di buat oleh TK national Plus 

Sekolah BM  kepada orang tua murid. Hasil angket ini di berikan pada 300 orang tua murid pada 

tahun 2014, namun hanya 100 yang valid. Hasil angket ini meiliki 3 aspek, yaitu kurikulum, 

infrastruktur, dan administrasi. 

Tabel. Hasil Angket Keluhan Orang Tua Murid  

Mengidentifikasi 
dan 

mendefinisikan 
peluang serta 
permasalahan

Mendefinisikan, 
monitoring dan  

menerapkan strategi 
serta taktik  bisnis 

Meningkatkan 
pemahaman 

manajer dengan 
variasi pada 

lingkup 
manajerial.

No. Aspek STP TP KP P SP 
1. Kurikulum 

a. a. Lembar Kerja siswa (Worksheet) 
b. Pekerjaan Rumah  
     (Homework) 

 

21/100 

32/100 

 

17/100 

21/100 

 

45/100 

12/100 

 

15/100 

31/100 

 

02/100 

04/100 

1.2. PENELITIAN BISNIS yANG BAIK

Suatu penelitian bisnis diawali dengan masalah dan dilema manajerial yang dihadapi oleh 
organisasi. Suatu manajemen dilemma dapat menjadi pemicu akan kebutuhan suatu keputusan 
manajerial. Misalnya, dalam suatu organisasi terdapat jumlah komplain pelanggan yang cukup 
signifikan, adanya suatu situasi yang muncul disebabkan oleh ditemukannya teknologi terbaru 
yang digunakan oleh pesaing bisnis, sehingga memerlukan suatu keputusan manajerial dalam 
bisnis. Selanjutnya contoh dilemma manajerial yang terjadi pada suatu institusi pendidikan, 
sebagai berikut (Mia):
 Berikut ini adalah tabel yang berisi hasil angket yang di buat oleh TK national Plus Sekolah 
BM kepada orang tua murid. Hasil angket ini di berikan pada 300 orang tua murid pada 
tahun 2014, namun hanya 100 yang valid. Hasil angket ini meiliki 3 aspek, yaitu kurikulum, 
infrastruktur, dan administrasi.

TABEL 1.2.
Hasil Angket Keluhan Orang Tua Murid 

No. Aspek STP TP KP P SP
1. Kurikulum

a. Lembar Kerja siswa (Worksheet)
b. Pekerjaan Rumah (Homework)

21/100
32/100

17/100
21/100

45/100
12/100

15/100
31/100

02/100
04/100

2. Infrastruktur
a. Ruang kelas
b.  Tempat parkir
c.  Kantin
d.  Toilet
e.  Kolam Renang

05/100
32/100
51/100
36/100
06/100

5/100
28/100
35/100
36/100
24/00

14/100
38/100
11/100
18/100
15/100

50/100
02/100
03/100
7/100

37/100

26/100
0
0

3/100
18/100

3. Administrasi
a. Potongan harga yang di berikan
b. Denda yang di berikan jika telat 

bayar
c. Kemudahan dalam pembayaran

29/100
28/10

33/100

22/100
12/100
24/100

17/100
23/00

19/100

21/100
12/100
20/100

11/100
25/100
04/100
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 Berdasarkan table di atas menunjukkan adanya ketidakpuasan yang dirasakan oleh 
konsumen yang mengarah ke variabel- variabel yang akan di teliti, yaitu keluhan dalam 
kualitas pelayanan, persepi harga, dan tempat yang berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. 
Dalam aspek kurikulum menunjukkan bahwa orang tua murid banyak memiliki keluhan 
terhadap lembar kerja siswa yang diberikan guru di dalam kelas. Sedangkan dalam infrastruktur 
menunjukkan bahwa tempat parkir dan kantin meiliki tingkat keluhan yang sangat tinggi. 
Selanjutnya, berdasarkan wawancara dari konsumen dan, orang tua murid banyak memiliki 
keluhan karena tidak diperbolehkannya penggunaan mika atau sterofoam dimana orang tua 
diharuskan membawa tempat makan sendiri untuk membeli makanan di kantin, banyak orang 
tua yang merasa kerepotan dan keberatan dengan adanya kebijakan sekolah ini. Selain itu pula, 
persepi harga pada data di tabel menunjukkan bahwa keluhan dalam informasi pembayaran, 
potongan harga yang diberikan memiliki tingkat keluhan yang tinggi.
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Gambar. Persentase Keluhan Dalam Aspek Kuriulum 

Berdasarkan Gambar di atas  terjadi tingginya ketidakpuasan konsumen dalam aspek kurilkulum. 

Dimana kurikulum yang di pakai di suatu sekolah merupakan elemen penting dalam menilai 

kualitas yang di berikan kepada konsumen. Dalam gambar di atas bisa di lihat bahwa worksheet 

merupakan elemen paling penting dari ketidakpuasan konsumen terhadap kualitas pelayanan 

yang di berikan oleh pihak sekolah. Sementara itu konsumen merasa sudah puas dengan 

homewrok yang di berikan sekolah mengingat bahwa homework di buat oleh guru – guru yang 

mengajar disana, melainkan worksheet di dapat langsung dari pihak Kinderland yang menjadi 

kurikulum di TK National Plus. 

GAMBAR 1.1.
Persentase Keluhan Dalam Aspek Kuriulum

 Berdasarkan Gambar di atas terjadi tingginya ketidakpuasan konsumen dalam aspek 
kurilkulum. Dimana kurikulum yang di pakai di suatu sekolah merupakan elemen penting 
dalam menilai kualitas yang di berikan kepada konsumen. Dalam gambar di atas bisa di lihat 
bahwa worksheet merupakan elemen paling penting dari ketidakpuasan konsumen terhadap 
kualitas pelayanan yang di berikan oleh pihak sekolah. Sementara itu konsumen merasa sudah 
puas dengan homewrok yang di berikan sekolah mengingat bahwa homework di buat oleh guru 
– guru yang mengajar disana, melainkan worksheet di dapat langsung dari pihak Kinderland 
yang menjadi kurikulum di TK National Plus.
 Menurut diagram persentase gambar di atas, adanya ketidakpuasan dalam infrastruktur 
dan tempat yang di miliki sekolah. Selebihnya, bisa di jelaskan bahwa elemen kantin dan 
tempat parkir memiliki tingkat ketidakpuasan yang tinggi bahkan dua elemen tersebut tidak 
memiliki nilai sangat puas dari konsumen. Hal ini dapat mempengaruhi kepuasan konsumen 
dalam membeli jasa di TK National. Mengingat bahwa tempat merupakan elemen penting 
dalam menentukan kepuasan konsumen.
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Gambar. Persentase Keluhan Dalam Aspek Infrastruktur 

Menurut diagram persentase gambar di atas, adanya ketidakpuasan dalam infrastruktur 

dan tempat yang di miliki sekolah. Selebihnya, bisa di jelaskan bahwa elemen kantin dan tempat 

parkir memiliki tingkat ketidakpuasan yang tinggi bahkan dua elemen tersebut tidak memiliki 

nilai sangat puas dari konsumen. Hal ini dapat mempengaruhi kepuasan konsumen dalam 

membeli jasa di TK National. Mengingat bahwa tempat merupakan elemen penting dalam 

menentukan kepuasan konsumen. 

GAMBAR 1.2.
Persentase Keluhan Dalam Aspek Infrastruktur
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Gambar. Persentase Keluhan Dalam Aspek Administrasi 

Pada gambar di atas menunjukan  kepuasan konsumen dapat di pengaruhi oleh persepsi 

konsumen terhadap harga yang dikeluarkan oleh sekolah. Dari tiga elemen diskon yang di 

berikan, denda yang di bayar dan kemudahan dalm pembayaran masing – masingnya memiliki 

tingkat ketidakpuasan yang tinggi.  Hal ini dapat menurunkan tingkat kepuasan konsumen yang 

mana jika konsumen merasa tidak puas dengan kewajaran harga yang telah mereka keluarkan 

untuk mendapatkan manfaat dalam membeli jasa di TK National Plus, maka konsumen akan 

berlari dan pindah ke sekolah kompetitior. 

Selanjutnya, (Vika, 2014), contoh dilemma manajerial pada bisnis melalui produk-produk 

inovatif yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan dalam konten hiburan. Produk UseeTV 

memberikan pengalaman baru bagi pasar Indonesia untuk menikmati hiburan melalui Internet. 

UseeTV dikembangkan untuk menjawab kebutuhan gaya hidup modern di mana pelanggan kita 

bisa mendapatkan akses hiburan tanpa henti dengan cara yang mudah, melalui perangkat pribadi 

milik mereka, seperti ponsel, tablet, laptop dan televisi. Layanan yang diberikan UseeTV adalah 

layanan portal hiburan, informasi dan lifestyle, berupa berbagai macam konten streaming digital 

maupun aplikasi, seperti video film, video klip musik, karaoke, Live TV, TV on Demand, Live 

GAMBAR 1.3.
Persentase Keluhan Dalam Aspek Administrasi

 Pada gambar di atas menunjukan kepuasan konsumen dapat di pengaruhi oleh persepsi 
konsumen terhadap harga yang dikeluarkan oleh sekolah. Dari tiga elemen diskon yang di 
berikan, denda yang di bayar dan kemudahan dalm pembayaran masing – masingnya memiliki 
tingkat ketidakpuasan yang tinggi. Hal ini dapat menurunkan tingkat kepuasan konsumen yang 
mana jika konsumen merasa tidak puas dengan kewajaran harga yang telah mereka keluarkan 
untuk mendapatkan manfaat dalam membeli jasa di TK National Plus, maka konsumen akan 
berlari dan pindah ke sekolah kompetitior.
 Selanjutnya, (Vika, 2014), contoh dilemma manajerial pada bisnis melalui produk-produk 
inovatif  yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan dalam konten hiburan. Produk UseeTV 
memberikan pengalaman baru bagi pasar Indonesia untuk menikmati hiburan melalui Internet. 
UseeTV dikembangkan untuk menjawab kebutuhan gaya hidup modern di mana pelanggan 
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kita bisa mendapatkan akses hiburan tanpa henti dengan cara yang mudah, melalui perangkat 
pribadi milik mereka, seperti ponsel, tablet, laptop dan televisi. Layanan yang diberikan 
UseeTV adalah layanan portal hiburan, informasi dan lifestyle, berupa berbagai macam konten 
streaming digital maupun aplikasi, seperti video film, video klip musik, karaoke, Live TV, TV on 
Demand, Live Streaming Radio dan Radio on Demand. Hal ini memungkinkan mereka untuk 
menonton semua program kapan saja dan dimana saja. Namun terdapat masalah, yaitu sejak 
diluncurkan pada tahun lalu, dan setelah melakukan berbagai promosi, page view/kunjungan 
website portal Useetv.com tidak mengalami kenaikan berkala sejak tahun lalu. Seperti yang 
terlihat pada grafik berikut:
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Streaming Radio dan Radio on Demand. Hal ini memungkinkan mereka untuk menonton semua 

program kapan saja dan dimana saja. Namun terdapat masalah, yaitu sejak diluncurkan pada 

tahun lalu, dan setelah melakukan berbagai promosi, page view/kunjungan website portal 

Useetv.com tidak mengalami kenaikan berkala sejak tahun lalu. Seperti yang terlihat pada grafik 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. Grafik Sesi Useetv.com (Sumber : Internal Telkom) 

 

Dari gambar di atas bisa diperoleh keterangan page view UseeTV belum mengalami 

kenaikan secara signifikan walaupun sudah dilakukan berbagai aktivitas pemasaran 

(endorsement artis, data twitter). Hanya terdapat 1 (satu) iklan yang terlihat dalam website 

USeeTV.com.  

Selain itu, terdapat data kuisioner terkait kualitas penyiaran dari pengguna UseeTV.com 

seperti yang terlihat pada gambar berikut : 

GAMBAR 1.4.
Grafik Sesi useetv.com (Sumber: Internal Telkom)

 Dari gambar di atas bisa diperoleh keterangan page view UseeTV belum mengalami 
kenaikan secara signifikan walaupun sudah dilakukan berbagai aktivitas pemasaran 
(endorsement artis, data twitter). Hanya terdapat 1 (satu) iklan yang terlihat dalam website 
USeeTV.com. 
 Selain itu, terdapat data kuisioner terkait kualitas penyiaran dari pengguna UseeTV.com 
seperti yang terlihat pada gambar berikut:
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Gambar. Grafik Kualitas Penyiaran 

 

Dalam data tersebut didapatkan kualitas layanan UseeTV belum memenuhi ekspektasi 

pelanggan. Sebagian besar (42.2%) pelanggan mengatakan bahwa layananan kadang putus-

putus. Hal ini berarti kualitas/performansi layanan masih kurang bagus. Jika dibandingkan 

dengan website portal hiburan streaming lainnya, posisi website UseeTV.com masih berada di 

bawahnya. 
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GAMBAR 1.5.
Grafik Kualitas Penyiaran
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 Dalam data tersebut didapatkan kualitas layanan UseeTV belum memenuhi ekspektasi 
pelanggan. Sebagian besar (42.2%) pelanggan mengatakan bahwa layananan kadang putus-
putus. Hal ini berarti kualitas/performansi layanan masih kurang bagus. Jika dibandingkan 
dengan website portal hiburan streaming lainnya, posisi website UseeTV.com masih berada di 
bawahnya.

TABEL 1.2.
Perbandingan Website Portal
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Tabel. Perbandingan Website Portal 

 

 

 

 

 

 

Sumber : www.alexa.com 

- Data saran dan kritik UseeTV dari Pelanggan 
Berikut beberapa data masukan dari pelanggan : 

No Response Date Response Text 

1 Agust 11, 2014 6:01 AM Overall sebetulnya bagus, cuman kualitas video & audio mungkin bisa diperjelas lagi. 
2 Agust 4, 2014 2:40 PM lanjutkan programnya yang banyak 
3 Jul 25, 2014 6:37 AM mohon kualitas gambar full hd 
4 Jul 23, 2014 7:16 AM permudah untuk register dan login 
5 Jul 21, 2014 11:01 PM tingkatkan kemudahan bagi pemirsah 
6 Jul 20, 2014 3:39 PM harus lebih baik 
7 Jul 20, 2014 1:47 AM perlu perbaikan sistem pembayaran yg lebih simple 
8 Jul 18, 2014 2:16 PM tingkatin pelayanan sm free untuk menonton 
9 Jul 17, 2014 3:58 AM tidak perlu registrasi yang bertele tele alias tidak perlu banyak repot. jaman sekarang 

jamannya instan. buka klik langsung nonton. itu baru mantab. 
10 Jul 17, 2014 3:02 AM kualitas gambar perlu diperbaiki lagi... 
11 Jul 15, 2014 4:11 PM semoga dijadikan pengalaman, sehingga tidak hanya berhenti pada event piala dunia 

saja. 'kan banyak liga'' eropa yang sudah tayang di tv, nah tayang juga dong di useetv. 

12 Jul 15, 2014 12:52 PM tolong tayangkan PIALA DUNIA BASKET FIBA, dimulai 30 agustus. Serta menampilkan 
acara olahraga terutama BASKET NBA, agar USEE TV tetap banyak di tonton. 
terimakasih bila dikabulkan 

13 Jul 14, 2014 5:08 PM Ditambah tayangan diluar pertandingan. Misalnya sejarah stadion, atau ekspresi 
penonton dan pemain. 

14 Jul 14, 2014 4:03 PM bagus, tapi masih perlu di tingkatkan lagi kecepatannya,,, 

 
Dalam data tersebut didapatkan beberapa masukan saran dan kritik untuk program 

layanan UseeTV. Hal ini dapat diartikan layanan UseeTV masih membutuhkan perbaikan 

dan peningkatan kualitas dari sisi Program. 

Sumber: www.alexa.com

Data saran dan kritik UseeTV dari Pelanggan

Berikut beberapa data masukan dari pelanggan:

No Response Date Response Text
1 Agust 11, 2014 6:01 AM Overall sebetulnya bagus, cuman kualitas video & audio mungkin bisa 

diperjelas lagi.
2 Agust 4, 2014 2:40 PM lanjutkan programnya yang banyak
3 Jul 25, 2014 6:37 AM mohon kualitas gambar full hd
4 Jul 23, 2014 7:16 AM permudah untuk register dan login
5 Jul 21, 2014 11:01 PM tingkatkan kemudahan bagi pemirsah
6 Jul 20, 2014 3:39 PM harus lebih baik
7 Jul 20, 2014 1:47 AM perlu perbaikan sistem pembayaran yg lebih simple
8 Jul 18, 2014 2:16 PM tingkatin pelayanan sm free untuk menonton
9 Jul 17, 2014 3:58 AM tidak perlu registrasi yang bertele tele alias tidak perlu banyak repot. jaman 

sekarang jamannya instan. buka klik langsung nonton. itu baru mantab.
10 Jul 17, 2014 3:02 AM kualitas gambar perlu diperbaiki lagi...
11 Jul 15, 2014 4:11 PM semoga dijadikan pengalaman, sehingga tidak hanya berhenti pada event piala 

dunia saja. ‘kan banyak liga’’ eropa yang sudah tayang di tv, nah tayang juga 
dong di useetv.

12 Jul 15, 2014 12:52 PM tolong tayangkan PIALA DUNIA BASKET FIBA, dimulai 30 agustus. Serta 
menampilkan acara olahraga terutama BASKET NBA, agar USEE TV tetap 
banyak di tonton. terimakasih bila dikabulkan

13 Jul 14, 2014 5:08 PM Ditambah tayangan diluar pertandingan. Misalnya sejarah stadion, atau 
ekspresi penonton dan pemain.

14 Jul 14, 2014 4:03 PM bagus, tapi masih perlu di tingkatkan lagi kecepatannya,,,
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Dalam data tersebut didapatkan beberapa masukan saran dan kritik untuk program layanan 
UseeTV. Hal ini dapat diartikan layanan UseeTV masih membutuhkan perbaikan dan 
peningkatan kualitas dari sisi Program.

Data registrasi/pembelian UseeTV
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- Data registrasi/pembelian UseeTV 

 
Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa jumlah registrasi user juga belum mengalami 
kenaikan secara berkala.  

- Data gangguan performansi UseeTV 

 

Bagaimana kualitas penyiaran di layanan ini? 

Answer Options Response 
Percent 

Response Count 

Tidak bisa di-play 7,6% 173 
Sering putus-putus 30,4% 691 
Kadang putus-putus 42,2% 959 
Lancar 19,7% 447 

answered question 2270 
 
Dalam survey tersebut didapatkan kualitas layanan UseeTV belum memenuhi ekspektasi pelanggan. 

Sebagian besar (42.2%) pelanggan mengatakan bahwa layananan kadang putus-putus. Hal ini berarti 

kualitas/performansi layanan masih kurang bagus. 

 

Berdasarkan data portal hiburan tersebut, peringkat Useetv.com masih dibawah 

mivo.com. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pemimpin pasar bisnis jasa penyedia portal hiburan 

mivo.com merupakan pelopor dalam bentuk live TV online. Sehingga kepekaan pembaca 

 Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa jumlah registrasi user juga belum mengalami 
kenaikan secara berkala. 

Data gangguan performansi UseeTV

Bagaimana kualitas penyiaran di layanan ini?
Answer Options Response Percent Response Count
Tidak bisa di-play 7,6% 173
Sering putus-putus 30,4% 691
Kadang putus-putus 42,2% 959
Lancar 19,7% 447
Answered Question 2270

 Dalam survey tersebut didapatkan kualitas layanan UseeTV belum memenuhi ekspektasi 
pelanggan. Sebagian besar (42.2%) pelanggan mengatakan bahwa layananan kadang putus-
putus. Hal ini berarti kualitas/performansi layanan masih kurang bagus.
 Berdasarkan data portal hiburan tersebut, peringkat Useetv.com masih dibawah mivo.com. 
Hal ini dapat terjadi dikarenakan pemimpin pasar bisnis jasa penyedia portal hiburan mivo.
com merupakan pelopor dalam bentuk live TV online. Sehingga kepekaan pembaca terhadap 
situs portal hiburan masih melekat pada mivo.com. Disini terdapat tantangan dan peluang 
yang sangat besar bagi Useetv.com dalam merebut pangsa pasar. Useetv.com harus semakin 
meningkatkan program dan performansinya untuk meningkatkan jumlah penggunanya.
 Selanjutnya, kesenjangan penelitian pada aspek manajemen sumberdaya manusia dapat 
ditelaah sebagai berikut (Luh);
 Untuk meningkatkan kinerja perusahaan, maka harus dimulai dengan meningkatkan 
kinerja karyawan. Kinerja karyawan merupakan tingkat pencapaian karyawan tersebut 
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terhadap target yang telah ditentukan. Kinerja karyawan yang baik akan meningkatkan kinerja 
kelompok kerja dan bila diakumulasikan akan meningkatkan kinerja perusahaan. Dalam upaya 
meningkatkan kinerja tersebut, Manajemen PT. Pabrik Cat Dan Tinta telah meningkatkan 
target penjualan dari target sebesar 34.448 ton tahun 2010 menjadi sebesar 47.458 ton atau 
naik sebesar 38 persen. 

TABEL 1.3.
Target dan Realisasi Penjualan Cat PT. Pabrik Cat Dan Tinta
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terhadap situs portal hiburan masih melekat pada mivo.com. Disini terdapat tantangan dan 

peluang  yang sangat besar bagi Useetv.com dalam merebut pangsa pasar. Useetv.com harus 

semakin meningkatkan program dan performansinya untuk meningkatkan jumlah penggunanya. 

Selanjutnya, kesenjangan penelitian pada aspek manajemen sumberdaya manusia dapat 

ditelaah sebagai berikut (Luh); 

Untuk meningkatkan kinerja perusahaan, maka harus dimulai dengan meningkatkan kinerja 

karyawan. Kinerja karyawan merupakan tingkat pencapaian karyawan tersebut terhadap target 

yang telah ditentukan. Kinerja karyawan yang baik akan meningkatkan kinerja kelompok kerja 

dan bila diakumulasikan akan meningkatkan kinerja perusahaan. Dalam upaya meningkatkan 

kinerja tersebut, Manajemen PT. Pabrik Cat Dan Tinta  telah meningkatkan target penjualan dari 

target sebesar  34.448 ton tahun 2010 menjadi sebesar 47.458 ton atau naik sebesar 38 persen.  

Tabel. Target dan Realisasi Penjualan Cat PT. Pabrik Cat Dan Tinta 

 

Kenaikan target tersebut didukung dengan program-program yang direncanakan dan disusun 

untuk mencapainya. Namun dari hasil pelaksanaan kebijakan diatas, ternyata realisasi penjualan 

malah menurun, yaitu tahun 2010 sebanyak  26,950 ton turun menjadi  24.790 ton pada tahun 

2011. Dari pengalaman tersebut, dilakukan evaluasi dan diambil kebijakan oleh Manajemen 

2010 2011 2012

Target Penjualan
Realisasi Penjualan

Target dan Realisasi Penjualan PT. Pabrik Cat dan Tinta 
Tahun 2010-2012 (dalam ton)

Sumber: Data Bagian Keuangan 

34.448
26.950

47.458

24.790

32.677

22.818

 Kenaikan target tersebut didukung dengan program-program yang direncanakan dan 
disusun untuk mencapainya. Namun dari hasil pelaksanaan kebijakan diatas, ternyata 
realisasi penjualan malah menurun, yaitu tahun 2010 sebanyak 26,950 ton turun menjadi 
24.790 ton pada tahun 2011. Dari pengalaman tersebut, dilakukan evaluasi dan diambil 
kebijakan oleh Manajemen yaitu pada tahun 2012 target penjualan diturunkan menjadi 
32.677 ton, namun realisasi penjualannya tetap menurun menjadi hanya sebesar 22.818 ton 
pada tahun akhir 2012. 
 Penurunan penjualan ini seperti pada Tabel, menggambarkan pula bahwa telah terjadi 
penurunan pada kinerja perusahaan, maka dalam hal ini dapat disampaikan pula telah terjadi 
penurunan kinerja karyawan. Kinerja karyawan tersebut diduga dipengaruhi oleh tingkat 
kepuasan kerja yang semakin turun. Seperti telah disampaikan di atas, Manajemen telah 
memberikan kenaikan gaji yang semakin meningkat, namun dalam pelaksanaannya kenaikan 
gaji dibuat sama untuk semua orang, tidak dibedakan berdasarkan hasil evaluasi kinerja 
karyawan. Hal lainnya adalah suasana kerja yang tidak nyama, dimana karyawan merasa 
selalu diawasi dan ada kesan dicari kesalahan-kesalahan yang dianggap sebagai penyebab 
turunnya kinerja perusahaan. Juga selama dua tahun terakhir tidak ada lagi program reward, 
yang merupakan wujud penghargaan atas kontribusi karyawan pada perusahaan. Dari data 
personalia PT. Pabrik Cat dan Tinta, terdapat beberapa indikasi mengenai kepuasan kerja, 
diantaranya yaitu jumlah mangkir dari pekerjaan, ijin tidak masuk kerja dan ijin keluar waktu 
jam kerja. Ketiga data tersebut disajikan pada Tabel di bawah ini.
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TABEL 1.4.
Data Mangkir Kerja, Ijin Tidak Masuk, Ijin Keluar Waktu Kerja Karyawan PT. Pabrik Cat Dan Tinta
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Tabel di atas,  menunjukkan tentang tingginya angka mangkir kerja, menunjukkan pula 

tentang meningkatnya ijin tidak masuk kerja serta meningkatnya ijin keluar pada saat jam 

kerja berlangsung. Semuanya mengindikasikan adanya masalah terutama dalam hal kepuasan 

kerja pada karyawan PT. Pabrik Cat dan Tinta  di Jakarta. Kepuasan kerja karyawan 

diantaranya diduga dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan, norma-norma dan keyakinan dan 

lain-lain yang membentuk budaya organisasi. Beberapa data personalia yang menunjukkan 

budaya organisasi perusahaan, diantaranya pelanggaran disiplin dan kebiasaan terlambat 

datang seperti terlihat pada Tabel di bawah ini:  

 

 

 

Gambar.  Jumlah Pelanggaran Disiplin dan Terlambat Datang Karyawan                                    

PT. Pabrik Cat Dan Tinta 

2010 2011 2012

Mangkir kerja (dalam hari)
Ijin tidak masuk (dalam hari)
Ijin keluar waktu kerja (dalam jam)

Sumber : Data Personalia PT. Pabrik Cat Dan Tinta 

273

72

314

541

182

316

386

185

343

Data Mangkir Kerja, Ijin Tidak Masuk, Ijin Keluar Waktu Kerja
Karyawan PT. Pabrik Cat dan Tinta 

Tahun 2010-2012

 Tabel di atas, menunjukkan tentang tingginya angka mangkir kerja, menunjukkan pula 
tentang meningkatnya ijin tidak masuk kerja serta meningkatnya ijin keluar pada saat jam kerja 
berlangsung. Semuanya mengindikasikan adanya masalah terutama dalam hal kepuasan kerja 
pada karyawan PT. Pabrik Cat dan Tinta di Jakarta. Kepuasan kerja karyawan diantaranya 
diduga dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan, norma-norma dan keyakinan dan lain-lain yang 
membentuk budaya organisasi. Beberapa data personalia yang menunjukkan budaya organisasi 
perusahaan, diantaranya pelanggaran disiplin dan kebiasaan terlambat datang seperti terlihat 
pada Tabel di bawah ini: 
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Skema di atas  menunjukkan meningkatnya jumlah pelanggaran disiplin. Ditunjukkan pula total 

keterlambatan yang semakin meningkat. Hal ini menunjukkan budaya mematuhi disiplin serta 

budaya datang tepat waktu sudah mulai ditinggalkan dan  bisa menjadi suatu budaya organisasi 

yang tidak mendukung produktivitas kerja. Meningkatnya pelanggaran  disiplin diduga 

dipengaruhi oleh  kepuasan kerja yang menurun. Dari hal-hal diatas diduga Budaya Organisasi 

perusahaan berpengaruh terhadap terhadap Kepuasan Kerja serta pada Kinerja Karyawan dalam 

mencapai tujuan perusahaan. Selain Budaya Organisasi, hal lain yang diduga berpengaruh 

terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Karyawan adalah faktor Kepemimpinan.  Pemimpin harus 

menjalankan kepemimpinan dengan tepat, yang membuat karyawan lebih semangat, kreatif, dan 

lebih loyal dalam melaksanakan tugas-tugasnya.  

Selanjutnya, apakah penelitian selalu berdasarkan pada pemecahan masalah? Penelitian 

terapan memiliki penekanan pada suatu praktek profesi manajemen pemecahan masalah, dimana 

permasalahan bersifat negatif seperti adanya penurunan penjulan, banyaknya karyawan mangkir, 

menurunnya tingkat kepuasan bekerja, kepuasan pelanggan dan lain sebagainya. Pada penelitian 

terapan didesain untuk menjawab pertanyaan yang spesifik yang berkaitan dengan tindakan dan 

kinerja serta kebutuhan kebijakan organisasional. Sedangkan untuk penelitian dasar (Pure/ basic 

research), bertujuan untuk menghasilkan suatu pengetahuan baru dari suatu eksperimental atau 

2010 2011 2012
Pelanggaran disiplin (dalam kasus)

27

396

33

583

51

745

Sumber : Data Personalia PT. Pabrik Cat Dan Tinta 

Data Pelanggaran Disiplin dan Terlambat Datang
Karyawan PT. Pabrik Cat Dan Tinta 

GAMBAR
Jumlah Pelanggaran Disiplin dan Terlambat Datang Karyawan PT. Pabrik Cat Dan Tinta
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 Skema di atas menunjukkan meningkatnya jumlah pelanggaran disiplin. Ditunjukkan pula 
total keterlambatan yang semakin meningkat. Hal ini menunjukkan budaya mematuhi disiplin 
serta budaya datang tepat waktu sudah mulai ditinggalkan dan bisa menjadi suatu budaya 
organisasi yang tidak mendukung produktivitas kerja. Meningkatnya pelanggaran disiplin 
diduga dipengaruhi oleh kepuasan kerja yang menurun. Dari hal-hal diatas diduga Budaya 
Organisasi perusahaan berpengaruh terhadap terhadap Kepuasan Kerja serta pada Kinerja 
Karyawan dalam mencapai tujuan perusahaan. Selain Budaya Organisasi, hal lain yang diduga 
berpengaruh terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Karyawan adalah faktor Kepemimpinan. 
Pemimpin harus menjalankan kepemimpinan dengan tepat, yang membuat karyawan lebih 
semangat, kreatif, dan lebih loyal dalam melaksanakan tugas-tugasnya. 
 Selanjutnya, apakah penelitian selalu berdasarkan pada pemecahan masalah? Penelitian 
terapan memiliki penekanan pada suatu praktek profesi manajemen pemecahan masalah, 
dimana permasalahan bersifat negatif  seperti adanya penurunan penjulan, banyaknya karyawan 
mangkir, menurunnya tingkat kepuasan bekerja, kepuasan pelanggan dan lain sebagainya. Pada 
penelitian terapan didesain untuk menjawab pertanyaan yang spesifik yang berkaitan dengan 
tindakan dan kinerja serta kebutuhan kebijakan organisasional. Sedangkan untuk penelitian 
dasar (Pure/basic research), bertujuan untuk menghasilkan suatu pengetahuan baru dari suatu 
eksperimental atau dasar teoritikal yang memiliki dampak langsung yang kecil dalam tindakan 
keputusan manajerial.
 Penelitian yang baik, secara general sangat tergantung pada data yang dihasilkan secara 
professional dan dapat digunakan secara reliabel untuk pengambilan keputusan dan mengikuti 
standar metode yang ilmiah, sistematik dan empiris. Selanjutnya, karakteristik suatu penelitian 
bisnis yang baik dapat di lihat pada skema di bawah ini:
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I.3. Tipe penelitian Bisnis yang Representatif. 

Tipe penelitian bisnis meliputi; pelaporan, deskripsi, menjelaskan dan memprediksi, seperti pada 

skema di bawah ini: 

Mendefinisikan maksud 
penelitian dengan jelas

Proses penelitian sangat detail

Desain penelitian melalui 
perencanaan yang matang

Penerapan standard etika 
penelitian yang tinggi

Batasan penelitian harus jelas

Analisis yang dilakuan harus 
kuat untuk kebutuhan 

pengambilan keputusan
Presentasi hasil penelitian yang 

jelas

Kesimpulan yang mumpuni

Mencerminkan peneliti yang 
bereputasi baik

1.3. TIPE PENELITIAN BISNIS yANG REPRESENTATIf

Tipe penelitian bisnis meliputi; pelaporan, deskripsi, menjelaskan dan memprediksi, seperti 
pada skema di bawah ini:
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Kajian pada 4 tipe penelitian ini dapat diterapkan pada penelitian bisnis terapan dan penelitian 

bisnis science, dengan perbedaan pada jangka waktu penerapan hasil risetnya, baik yang dapat 

langsung diterapkan sebagai dukungan terhadap pengambilan keputusan manajerial atau 

sebaliknya. 

I.4. Etika pada Penelitian Bisnis 

Etika pada penelitian bisnis merupakan suatu norma atau standar perilaku peneliti yang 

mengarahkan pedoman pada pilihan moral yang berhubungan dengan pihak responden dan 

bertujuan dengan meyakinkan bahwa tidak akan merugikan antar pihak yang terkait dalam 

proses aktivitas penelitian dan konsekuensinya (Cooper dan Schenindler, 2014). 

  Selanjutnya, penerapan etika pada responden/ partisipan dapat dilihat pada skema di 

bawah ini: 

Tipe 
Penelitian 

Bisnis

Pelaporan

Deskriptif

Penjelasan

Kajian 
Prediksi

 Kajian pada 4 tipe penelitian ini dapat diterapkan pada penelitian bisnis terapan dan 
penelitian bisnis science, dengan perbedaan pada jangka waktu penerapan hasil risetnya, baik 
yang dapat langsung diterapkan sebagai dukungan terhadap pengambilan keputusan manajerial 
atau sebaliknya.

1.4. ETIKA PADA PENELITIAN BISNIS

Etika pada penelitian bisnis merupakan suatu norma atau standar perilaku peneliti yang 
mengarahkan pedoman pada pilihan moral yang berhubungan dengan pihak responden dan 
bertujuan dengan meyakinkan bahwa tidak akan merugikan antar pihak yang terkait dalam 
proses aktivitas penelitian dan konsekuensinya (Cooper dan Schenindler, 2014).
 Selanjutnya, penerapan etika pada responden/partisipan dapat dilihat pada skema di 
bawah ini:
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BAGIAN 
I

Suatu konsep dalam suatu penelitian bisnis adalah makna secara umum yang dapat diterima 
atau karakteristik yang memiliki keterkaitan dengan waktu yang pasti, objek, kondisi, situasi 
dan perilaku. Misalnya pada penelitian bisnis telekomunikasi (Vika, 2014), pada skema model 
structural di bawah ini:
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BAB II. Proses Penelitian Bisnis dan Aplikasi pada Penelitian Bisnis 
yang Superior 
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structural di bawah ini: 

 

Gambar  Model Hybrid Pengaruh Kualitas website, Promosi terhadap Sikap dan Keputusan 
Penggunaan 

 

Keterangan: 

KW = Kualitas website yang handal 

P = Promosi beragam  

S = Sikap berdaya kuat 

KP = Keputusan Penggunaan WEB 

= Bobot faktor laten variabel dengan indikatornya 

= Kesalahan pengukuran indikator exogenous latent variable 

= Kesalahan pengukuran indikator endogenous latent variable 

= Koefisien pengaruh langsung antara exogenous latent variable dengan endegenous latent 
variable 

 

  

GAMBAR 2.1.
Model Hybrid Pengaruh Kualitas website, Promosi terhadap Sikap dan Keputusan Penggunaan
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Keterangan:
 KW = Kualitas website yang handal
 P =  Promosi beragam 
 S =  Sikap berdaya kuat
 KP =  Keputusan Penggunaan WEB
 λ =  Bobot faktor laten variabel dengan indikatornya
 δ =  Kesalahan pengukuran indikator exogenous latent variable
 ε =  Kesalahan pengukuran indikator endogenous latent variable
 γ =  Koefisien pengaruh langsung antara exogenous latent variable dengan endegenous 

latent variable
 β = Koefisien pengaruh langsung antarara endogenous latent variable dengan endegenous 

latent variable

TABEL 2.1.
Lambang Statistik untuk Dimensi dan Variabel 

Variabel Dimensi Lambang 

VARIABEL Ksi1 (Kualitas website handal) Usability X1,1

Information Quality X1,2

Interaction Quality X1,3

Overall impression X1,4

VARIABEL Ksi2 (Promosi beragam) Iklan X2,1

Promosi Penjualan X2,2

Hubungan Masyarakat X2,3

VARIABEL Eta1 (Sikap berdaya kuat) Komponen kognitif Y1,1

Komponen afektif Y1,2

Komponen konatif Y1,3

VARIABEL Eta2 (Keputusan Penggunaan WEB) Pengenalan masalah Y2,1

Pencarian informasi Y2,2

Penilaian alternative Y2,3

Keputusan penggunaan Y2,4

Perilaku setelah penggunaan Y2,5

 Suatu teori yang mendukung model dalam penelitian bisnis merupakan suatu set 
dari konsep, definisi dan proposisi yang berkaitan secara sistematis, dan lebih lanjut dapat 
menjelaskan dan memprediksi fakta- fakta yang cocok dan sesuai terhadap situasi bisnis dengan 
sukses. Suatu model dalam penelitian bisnis dapat didefinisikan suatu representasi dari system 
yang dibangun untuk kajian empiris pada aspek- aspeknya atau system secara menyeluruh 
sebagai suatu kesatuan. Model berbeda dengan teori sebagai peran menjelaskan.
 Selanjutnya, pada pengembangan konsep, menggunakan rancangan matrik korelasi 
dimensi untuk tiap varianel penelitian yang kemudian akan digunakan untuk mengukur 
seberapa besar tingkat hubungan antar dimensi dari tiap variabel tersebut, seperti dalam matrik 
halaman berikut ini:
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 Selanjutnya, Cooper dan Schenindler (2014), konsep dapat bersumber dari pengembangan 
dari waktu ke waktu melalui bahasa yang digunakan dan dapat diukur dengan menggunakan 
skala sikap, untuk mendapatkan tingkat variabilitas dari setiap responden. Konsep juga dapat 
diadopsi dari arti yang baru dengan penyusunan kata- kata atau mengembangkan lebel untuk 
makna baru bagi suatu konsep. Suatu konsep memiliki tingkatan yang progresif  dari abstraksi, 
yaitu suatu tingkatan yang mana suatu konsep memiliki atau tidak suatu tujuan untuk dijadikan 
patokan.
 Dari pada itu, konstruk merupakan suatu image yang sangat sulit untuk divisualisasikan 
dan merupakan suatu konsep yang abstrak, untuk itu dibuat suatu definisi operasional yang 
merupakan pernyataan definisi yang memiliki makna dengan kriteria yang spesifik untuk dapat 
diuji dan diukur. Pada dasarnya suatu variabel adalah sinonim dari konstruk, atau property yang 
dilakukan kajian penelitian. Selanjutnya dalam kontek ini, suatu variabel merupakan symbol 
dari kejadian, tindakan, karakteristik, intervensi atau atribut yang dapat diukur dan memiliki 
nilai. Selanjutnya, suatu contoh suatu definisi operasional konstruk dapat di lihat pada tabel 
di bawah ini:
 

TABEL 2.3.
Definisi Operasional Variabel/Konstruk

Variabel Dimensi Indikator Skala
Kualitas website handal Usability website mudah untuk dioperasikan Bipolar Adjective

interaksi dengan websitesangat mudah dimengerti 
dan tidak membingungkan
mudah menemukan link-link yang diinginkan
website mudah digunakan
website memiliki tampilan yang menarik
desain website sesuai dengan tipe
website
website dapat menyampaikan suatu
rasa dari sebuah kemampuan
website dapat memberikan
pengaruh/pengalaman positif bagi saya

Information Quality
 
 
 

informasi yang disajikan akurat
informasi yang disajikan dapat dipercaya
informasi yang disajikan tepat waktu dengan apa 
yangsaya butuhkan
informasi yang disajikan relevan dengan apa 
yangsaya inginkan
informasi yang disediakan mudah untukdipahami
informasi yang disajikan sangat
detail
informasi yang disajikan dalam format yang sesuai

 Interaction Quality
 

website memiliki reputasi yang bagus
saya merasa aman jika saya melakukan interaksi 
dengan website
website sangat menjaga informasi pribadisaya
sense personalisasi sangat diperhatikan dalam 
website
Sense masyarakat diperhatikan oleh website
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Variabel Dimensi Indikator Skala
Website memudahkan saya
berkomunikasi dengan organisasi
saya merasa yakindengan layanan/informasi yang 
disediakan karena sesuai dengan yang dijanjikan

Overall impression secara keseluruhan website sangat menyenangkan
Promosi beragam Iklan Website diinformasikan melalui media elektronik

Website diinformasikan melalui media cetak
Promosi penjualan Kegiatan nonton bareng Piala Dunia

Kegiatan nonton bareng premier film
Konser live streaming
Kuis pada media sosial
Live streaming event olahraga

Hubungan masyarakat Kegiatan seminar nasional #Creative Bloglicious
Stand up comedy festival
Start up meetup bisnis
Live streaming dari leader perusahaan terkenal

Sikap berdaya kuat Komponen kognitif
 
 
 

Perasaan ingin mengetahui produk
Perasaan ingin menggunakan produk
Kesan positif
Kepercayaan terhadap manfaat produk

Komponen afektif
 
 
 

Emosi user
Perasaan puas/tidak puas
Suasana hati user seperti bosan, santai, tenang
Evaluasi konsumen seperti suka/tidak suka

Komponen konatif
 
 
 

Menerima produk
Menanggapi produk
Menilai produk
Rekomendasi produk

Keputusan 
Penggunaan WEB

Pengenalan masalah
 

Kebutuhan akan suatu produk
Keinginan akan suatu produk 

Pencarian informasi
 
 

Sumber Pribadi
Komersial
Publik
Pengalaman

Penilaian alternative
 
 

Manfaat produk
Pelayanan
Kebutuhan
Penentuan tujuan
Penilaian
Seleksi pilihan alternatif

Keputusan penggunaan
 

Pilihan produk
Pilihan konten
Intensitaspenggunaan
Waktu
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Variabel Dimensi Indikator Skala
Perilaku setelah 
penggunaan
 
 

Kenyamanan penggunaan yang telah dilakukan
Keyakinan terhadap keputusan yang tepat dalam 
penggunaannya
Kepuasan penggunaan

 Hipotesis pada penelitian bisnis meliputi hipotesis deskriptif  dan hipotesis keterkaitan 
antar variable. Hipotesis merupakan suatu proposisi sebagai pernyataan konsep yang dapat 
diukur yang dapat dipastikan benar maupun salah, kemudian diformulasikan untuk dapat diuji 
secara empiris, dari suatu hasil pernyataan yang dideklarasikan keterkaitan antar variabel, yang 
tentative dan pernyataan dugaan awal.
 Selanjutnya, hipotesis deskriptif  merupakan pernyataan dari eksistensi, ukuran, bentuk 
atau distribusi dari beberapa variable. Penelitian bisnis lebih sering menggunakan suatu 
pertanyaan penelitian dari pada hipotesis deskriptif. Sebagai contoh bias di lihat pada tabel di 
bawah ini (Vika, Mia, Aima dkk, 2018):

Format hipotesis deskriptif Format Pertanyaan penelitian
Pada bisnis telekomunikasi WEB Tv di Indonesia 
(case), memiliki pangsa pasar (variable) di atas 18.25% 
.

Apakah market share untuk bisnis telekomunikasi 
WEB Tv di Indonesia kompetitif?

Kota satelit baru di Samarinda (case) memiliki 
pemenuhan anggaran yang sulit (variable).

Apakah kota satelit baru di Samarinda memiliki 
pemenuhan anggaran yang sulit?

49% pada Institusi Pendidikan di Jakarta (case) bahwa 
elemen kantin dan tempat parkir memiliki tingkat 
ketidakpuasan yang tinggi bahkan dua elemen tersebut 
tidak memiliki nilai sangat puas dari konsumen 
(variable)

Apakah secara umum pada Institusi Pendidikan di 
Jakarta, bahwa elemen kantin dan tempat parkir 
memiliki tingkat ketidakpuasan yang tinggi bahkan 
dua elemen tersebut tidak memiliki nilai sangat puas 
dari konsumen?

 Hipotesis deskripif  memiliki keunggulan pada beberapa aspek yang meliputi; mendorong 
peneliti untuk mengkristalisasi pemikiran pada hubungan variable yang dapat ditemukan, 
berpikir untuk suatu implikasi temuan hasil penelitian dan berguna dalam pengujian secara 
empiris dengan tingkat signifikansi secara statistika.
 Selanjutnya, hipotesis relasional menyatakan suatu relasi antara 2 variabel dengan 
memperhatikan beberapa kasus. Intepretasi yang pertama adalah hubungan yang tidak spesifik 
dan mengidikasikan suatu relasi korelasi. Kedua, relasi yang memprediksi merupakan indikasi 
suatu penjelasan atau kausal (sebab- akibat), hubungan (relationship).

Correlation hypotheses Explanatory (Causal) Hypothesis
Menyatakan bahwa antar variabel terjadi relasi secara 
bersamaan pada kondisi spesifik tanpa mensyaratkan 
variable saling menjadi sebab- akibat.

Menyatakan bahwa antar variabel terjadi relasi pada 
kondisi spesifik dengan mensyaratkan pengaruh antar 
variable terjadi sebab- akibat. Terdapat implikasi 
perubahan suatu variable yang disebabkan adanya 
sebab (cause) atau pengaruh (leads) pada suatu 
perubahan pada variable lainnya.

Tidak memiliki dasar bukti pengembangan yang 
cukup untuk mengklaim suatu keterkaitan yang kuat.

Variabel kausal secara tipikal di sebut variable 
independen (IV) dan variable lainnya adalah variable 
dependen (DV). Memiliki makna kejadian merubah 
variable dependen.

Tidak ada variable Independen maupun variable 
Dependen

ada variable Independen maupun variable Dependen
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Correlation hypotheses Explanatory (Causal) Hypothesis
Contoh: Pria muda dibawah 35 tahun melakukan 
pembelian websites Tv lebih banyak daripada wanita 
muda.

Contoh; 
Research hypothesis: There are influences Nucleus 
Cities and the existence of sub factors Samarinda 
Seberang, Loa Janan Ilir, and Palaran) towards 
increasingly the well formation of Satellite City.
Selanjutnya contoh hipotesis:
H1 Kualitas website yang handal berpengaruh secara 
signifikan untuk meningkatkan sikap yang kuat atas 
website portal
H2 Promosi yang beragam berpengaruh secara 
signifikan untuk meningkatkan sikap yang kuat atas 
website portal
H3 Kualitas website yang handal berpengaruh secara 
signifikan meningkatkan keputusan penggunaan
H4 Promosi berpengaruh secara signifikan untuk 
meningkatkan terhadap keputusan penggunaan
H5 Sikap yang kuat atas website portal berpengaruh 
secara signifikan untuk meningkatkan keputusan 
penggunaan website portal

 Selanjutnya, peran hipotesis dalam penelitian bisnis memiliki beberapa fungsi yang 
meliputi; memberikan arah dari kajian yang dilakukan, dapat mengidetifikasi fakta- fakta bisnis 
yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial, memberikan masukan 
pada desain riset yang paling utama dan memberikan suatu kerangka kerja terorganisasi untuk 
kesimpulan yang dihasilkan pada penelitian bisnis, seperti pada skema di bawah ini:
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H5 Sikap yang kuat atas website portal 

berpengaruh secara signifikan untuk 

meningkatkan   keputusan penggunaan 

website portal 

 

 

Selanjutnya, peran hipotesis dalam penelitian bisnis memiliki beberapa fungsi yang meliputi; 

memberikan arah dari kajian yang dilakukan, dapat mengidetifikasi fakta- fakta bisnis yang 

relevan untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial, memberikan masukan pada desain 

riset yang paling utama dan memberikan suatu kerangka kerja terorganisasi untuk kesimpulan 

yang dihasilkan pada penelitian bisnis, seperti pada skema di bawah ini: 

 

 

II.1. Klarifikasi Pertanyaan Penelitian Bisnis. 

Pada tahap pertama proses penelitian bisnis yaitu,  pendekatan suatu proses penelitian bisnis 

yang bermanfaat adalah dengan memahami pada suatu pernyataan yang menjadi dasar dilemma 

manajemen sehingga mendorong suatu penelitian dan kemudian mengembangkannya dalam 

pertanyaan yang spesifik pada suatu indistri yang sangat beragam pada perspective Asia. 

Suatu proses penelitian dimulai dengan memahami dilemma manajemen, yang biasanya dalam 

bentuk gejala dari permasalahan manajemen yang terkini seperti pada tabel di bawah ini: 

No  Gejala dari permasalahan manajemen yang dihadapi 

1 Meningkatnya jumlah penduduk di kota Samarinda 

2 Menurunnya daya dukung lahan bisnis di kota 

Fungsi penting 
hipotesis dalam 
penelitian bisnis

Arah kajian

Identifikasi 
fakta- fakta 

yang 
relevan

Desain 
penelitian 

yang utama

Skematik  
kesimpulan yang 
dihasilkan  yang 

terorganisasi 
dengan baik

2.1. KLARIfIKASI PERTANyAAN PENELITIAN BISNIS

Pada tahap pertama proses penelitian bisnis yaitu, pendekatan suatu proses penelitian 
bisnis yang bermanfaat adalah dengan memahami pada suatu pernyataan yang menjadi 
dasar dilemma manajemen sehingga mendorong suatu penelitian dan kemudian 
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mengembangkannya dalam pertanyaan yang spesifik pada suatu indistri yang sangat beragam 
pada perspective Asia.
 Suatu proses penelitian dimulai dengan memahami dilemma manajemen, yang biasanya 
dalam bentuk gejala dari permasalahan manajemen yang terkini seperti pada tabel di bawah 
ini:

No Gejala dari permasalahan manajemen yang dihadapi
1 Meningkatnya jumlah penduduk di kota Samarinda
2 Menurunnya daya dukung lahan bisnis di kota
3 Menurunnya daya dukung infrastruktur kota inti
4 Meningkatnya complain setelah penjualan
5 Menurunnya iklan yang masuk pada WEBSITES Tv
6 Data page view UseeTV belum mengalami kenaikan secara signifikan walaupun sudah dilakukan 

berbagai aktivitas pemasaran (endorsement artis, data twitter)
7 Layanan UseeTV masih memiliki traffik yang rendah dan belum menjadi top of mind dalam benak 

pelanggan
8 Pengguna Useetv.com tidak mengalami kenaikan secara berkala
9 Perlu perbaikan sistem pembayaran yg lebih simple

10 Masih perlu di tingkatkan lagi kecepatannya
11 Sebagian besar (42.2%) pelanggan mengatakan bahwa layananan kadang putus-putus. Hal ini berarti 

kualitas/performansi layanan masih kurang bagus.
12 Rendahnya keragaman produk (Product Assortment) terhadap minat masyarakat memilih produk KPR
13 Nasabah cenderung tidak loyal dan tidak mau terikat dengan salah satu bank
14 Turunnya kesadaran bank agar meningkatkan kualitas relationship dan partnership antara bank dan 

nasabah.
15 Semakin meningkatnya keluhan atau komplain nasabah, mengakibatkan jumlah nasabah yang datang 

untuk menutup rekening tabungan ataupun nasabah yang pasif di Bank KC Cibubur juga meningkat

 Identifikasi manajemen-dilemma biasa banyak mengalami tingkat kesulitan yang 
disebabkan oleh ketersediaan data yang direkam oleh organisasi bisnis yang berkaitan dengan 
terjadinya suatu kejadian kegagalan manajerial. Selanjutnya, data sekunder yang berkaitan 
dengan tingkat ketidak berhasilan organisasi dan menyangkut kerahasiaan manjerial juga sering 
terjadi tidak di publikasikan secara luas. Salah satu upaya dalam melakukan identifikasi awal 
adalah dengan melakukan pilot survey dengan izin manajemen perusahaan terkait. 

Formulasi Dilemma Manajemen, Gap Penelitian Bisnis dan Formulasi 
Hipotesis pada Penelitian Bisnis

Peneliti bisnis berbasis pasar dalam suatu penelitian terapan, dalam upaya menentukan 
pertanyaan penelitian bisnis terlebih dahulu menemukan dilemma manajemen perusahaan 
atau gap penelitian bisnis (misalnya; adanya banyak komplain dari nasabah bank baik melalui 
surat maupun telepon). Setelah dilemma manajemen diketahui maka dilakukan rumusan 
definisi pertanyaan terkait manajemen perusahaan, dari hasil pilot riset (pada tahap explorasi 
pertama untuk identifikasi dilemma manajemen melalui porses brainstorming, pertemuan 
dengan pihak management perusahaan dan data yang direkam perusahaan terkait complain 
yang terjadi). Selanjutnya contoh eksplorasi tahap pertama, aspek- aspek yang diperhatikan 
meliputi, seperti skema di bawah ini:
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pertanyaan terkait manajemen perusahaan, dari hasil pilot riset (pada tahap explorasi pertama 

untuk identifikasi dilemma manajemen melalui porses brainstorming, pertemuan dengan pihak 

management perusahaan dan data yang direkam perusahaan terkait complain yang terjadi). 

Selanjutnya contoh eksplorasi tahap pertama, aspek- aspek yang diperhatikan meliputi, seperti 

skema di bawah ini: 

 

 Pertanyaan manajemen pada penelitian bisnis ini, merupakan pernyataan ulang dari dilemma 

para manajer dalam bentuk pertanyaan. 

Pada tahap ini peneliti merumuskan aspek- aspek apa yang harus ditingkatkan, dengan cara 

melakukan interview kembali dengan para manajer perusahaan terkait dengan pertanyaan 

manajemen yang muncul dari hasil eksplorasi pertama. Selanjunya, eksplorasi tahap dua 

dilakuakan dengan melakukan wawancara mendalam dengan pihak terkait, seperti pada skema di 

bawah ini: 

 

 

Akhirnya, disusunlah pertanyaan penelitian yang berupa hipotesis penelitian bisnis, yang sesuai 

dilemma manajemen yang terjadi di perusahaan. Pertanyaan penelitian pada penelitian bisnis 

yang dihasilkan dari proses explorasi tahap dua, merupakan suatu hipotesis penelitian bisnis, 

yang merupakan pernyataan terbaik dari tujuan penelitian bisnis dan yang menjadi fokus 

perhatian utama peneliti. Selanjutnya, peneliti mempersiapkan pertanyaan pengukuran yang 

berupa instrument penelitian bisnis yang disamapaikan kepada seluruh responden maupun 

partisipan pada stakeholder perusahaan terkait. Hal yang sering terabaikan adalah pertanyaan 

Eksplorasi awal

•data outcome anual survey 
yang tersedia di perusahaan

•perbandingan tingkat kepuasan 
responden yang dipublikasikan.

Rapat dengan manajemen 
perusahaan

•jumlah produk yang  produksi 
dari perusahaan

•proses customercare di setiap 
outlet yang dimiliki perusahan

•proses distribusi
•dls

Brainstroming tentang 
kemungkinan masalah yang 

dihadapi

•terkait karyawan di perusahaan
•visi dan misi perusahaan
•strategi dan taktik perusahaan
•kinerja para manajer 

perusahaan
•inkonsistensi operasional
•tingkat kerusakan produk yang 

dihasilkan
•kemasan produk
•dls

Manajer produksi

Manajer pemasaran, manajer pusat layanan konsumen,

Manajer keungan dan para manajer lain yang terkait dengan dilema 
manajemen yang terjadi

 Pertanyaan manajemen pada penelitian bisnis ini, merupakan pernyataan ulang dari 
dilemma para manajer dalam bentuk pertanyaan.
 Pada tahap ini peneliti merumuskan aspek- aspek apa yang harus ditingkatkan, dengan 
cara melakukan interview kembali dengan para manajer perusahaan terkait dengan pertanyaan 
manajemen yang muncul dari hasil eksplorasi pertama. Selanjunya, eksplorasi tahap dua 
dilakuakan dengan melakukan wawancara mendalam dengan pihak terkait, seperti pada skema 
di bawah ini:
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management perusahaan dan data yang direkam perusahaan terkait complain yang terjadi). 

Selanjutnya contoh eksplorasi tahap pertama, aspek- aspek yang diperhatikan meliputi, seperti 

skema di bawah ini: 

 

 Pertanyaan manajemen pada penelitian bisnis ini, merupakan pernyataan ulang dari dilemma 

para manajer dalam bentuk pertanyaan. 

Pada tahap ini peneliti merumuskan aspek- aspek apa yang harus ditingkatkan, dengan cara 

melakukan interview kembali dengan para manajer perusahaan terkait dengan pertanyaan 

manajemen yang muncul dari hasil eksplorasi pertama. Selanjunya, eksplorasi tahap dua 

dilakuakan dengan melakukan wawancara mendalam dengan pihak terkait, seperti pada skema di 

bawah ini: 

 

 

Akhirnya, disusunlah pertanyaan penelitian yang berupa hipotesis penelitian bisnis, yang sesuai 

dilemma manajemen yang terjadi di perusahaan. Pertanyaan penelitian pada penelitian bisnis 

yang dihasilkan dari proses explorasi tahap dua, merupakan suatu hipotesis penelitian bisnis, 

yang merupakan pernyataan terbaik dari tujuan penelitian bisnis dan yang menjadi fokus 

perhatian utama peneliti. Selanjutnya, peneliti mempersiapkan pertanyaan pengukuran yang 

berupa instrument penelitian bisnis yang disamapaikan kepada seluruh responden maupun 

partisipan pada stakeholder perusahaan terkait. Hal yang sering terabaikan adalah pertanyaan 

Eksplorasi awal

•data outcome anual survey 
yang tersedia di perusahaan

•perbandingan tingkat kepuasan 
responden yang dipublikasikan.

Rapat dengan manajemen 
perusahaan

•jumlah produk yang  produksi 
dari perusahaan

•proses customercare di setiap 
outlet yang dimiliki perusahan

•proses distribusi
•dls

Brainstroming tentang 
kemungkinan masalah yang 

dihadapi

•terkait karyawan di perusahaan
•visi dan misi perusahaan
•strategi dan taktik perusahaan
•kinerja para manajer 

perusahaan
•inkonsistensi operasional
•tingkat kerusakan produk yang 

dihasilkan
•kemasan produk
•dls

Manajer produksi

Manajer pemasaran, manajer pusat layanan konsumen,

Manajer keungan dan para manajer lain yang terkait dengan dilema 
manajemen yang terjadi

 Akhirnya, disusunlah pertanyaan penelitian yang berupa hipotesis penelitian bisnis, yang 
sesuai dilemma manajemen yang terjadi di perusahaan. Pertanyaan penelitian pada penelitian 
bisnis yang dihasilkan dari proses explorasi tahap dua, merupakan suatu hipotesis penelitian 
bisnis, yang merupakan pernyataan terbaik dari tujuan penelitian bisnis dan yang menjadi fokus 
perhatian utama peneliti. Selanjutnya, peneliti mempersiapkan pertanyaan pengukuran yang 
berupa instrument penelitian bisnis yang disamapaikan kepada seluruh responden maupun 
partisipan pada stakeholder perusahaan terkait. Hal yang sering terabaikan adalah pertanyaan 
investigasi, terhadap tingkat kepuasan para manajer perusahaan, sehingga diidentifikasi tentang 
kesimpulan terjadinya dilemma manajemen.
 Selanjunya, peneliti dapat menggabungkan dengan gaps penelitian basic maka harus 
ditemukan gaps penelitian yang berdasarkan temuan- temuan penelitian terkait dan sesuai 
dengan focus peneliti dari dilemma manajemen yang ditemukan pada tahap eksplorasi pertama, 
sehingga tingkat kedalaman penelitian lebih dapat ditelaah. Pada penelitian basic/pure, memiliki 
orientasi membangun ilmu pengetahuan baru, yang dimulai dari temuan adanya research gap/
kesenjangan penelitian dimana terjadi penelitian terkait yang kurang terjelaskan secara ilmiah, 
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sehingga outcome akhir memberikan implikasi manajerial sebagai setting manajemen yang 
menjadi pertimbangan para manjer dengan didukung informasi yang empiris dan scientific. 
Skema penentuan hipotesis penelitiannya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:
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investigasi, terhadap tingkat kepuasan para manajer perusahaan, sehingga diidentifikasi tentang 

kesimpulan terjadinya dilemma manajemen. 

 Selanjunya, peneliti dapat menggabungkan dengan gaps penelitian basic maka harus 

ditemukan gaps penelitian yang berdasarkan temuan- temuan penelitian terkait dan sesuai 

dengan focus peneliti dari dilemma manajemen yang ditemukan pada tahap eksplorasi pertama, 
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manajemen yang menjadi pertimbangan para manjer dengan didukung informasi yang empiris 
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Selanjutnya, ada 5 tipe research gaps penelitian (Ferdinand, 2018),  yang merupakan 

kesenjangan penelitian dan hal- hal yang dianggap celah yang digali dan dikembangkan menjadi 

dasar empiris proyek penelitian- bisnis,   dapat dilihat pada skema di bawah ini: 

 

Researh gaps

Masalah: Menurunnya 
kinerja penjualan

Masalah Penelitian: 
Bagaimana meningkatkan 

kinerja penjualan?

Pertanyaan penelitian/ 
Hipotesis

1. Memiliki tatanan 
konseptuan yang baik, tetapi 

teorinya tidak ada.

2. Teori ada tetapi  masalah 
penelitian belum selesai/ 

hipotesis utama yang ditolak 
dan konsep perlu 

ditambahkan variabel 
mediasi, sehingga ada ruang 

untuk diteliti lebih lanjut.

3. Hasil penelitian yang 
memberikan konklusi tidak 

kuat. 

4. Hasil penelitian baik, 
tetapi terdapat banyak 

ketidak jelasan proses atau 
peran ( Input --> proses --> 

output)

5. Masalah dikembangkan 
dari kelemahan penelitian 

sebelumnya.

 Selanjutnya, ada 5 tipe research gaps penelitian (Ferdinand, 2018), yang merupakan 
kesenjangan penelitian dan hal- hal yang dianggap celah yang digali dan dikembangkan menjadi 
dasar empiris proyek penelitian- bisnis, dapat dilihat pada skema di bawah ini:
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Selanjutnya, ada 5 tipe research gaps penelitian (Ferdinand, 2018),  yang merupakan 

kesenjangan penelitian dan hal- hal yang dianggap celah yang digali dan dikembangkan menjadi 

dasar empiris proyek penelitian- bisnis,   dapat dilihat pada skema di bawah ini: 

 

Researh gaps

Masalah: Menurunnya 
kinerja penjualan

Masalah Penelitian: 
Bagaimana meningkatkan 

kinerja penjualan?

Pertanyaan penelitian/ 
Hipotesis

1. Memiliki tatanan 
konseptuan yang baik, tetapi 

teorinya tidak ada.

2. Teori ada tetapi  masalah 
penelitian belum selesai/ 

hipotesis utama yang ditolak 
dan konsep perlu 

ditambahkan variabel 
mediasi, sehingga ada ruang 

untuk diteliti lebih lanjut.

3. Hasil penelitian yang 
memberikan konklusi tidak 

kuat. 

4. Hasil penelitian baik, 
tetapi terdapat banyak 

ketidak jelasan proses atau 
peran ( Input --> proses --> 

output)

5. Masalah dikembangkan 
dari kelemahan penelitian 

sebelumnya.

 Peneliti dalam upaya mencari ruang lingkup untuk menyelesaikan research gaps, dengan 
suatu proses menyelesaian research gap dapat dilakukan melalui grand -teori sebagai teori dasar, 
dan ada pengakuan yang luas, dan teori middle range (sebagai teori yang mnedukung grand 
theory dan lebih membumi) yang relevan serta tiga pendekatan yang meliputi, dapat dilihat 
pada skema di bawah ini; 
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II.2. Pengajuan Penelitian Bisnis yang Representatif. 

Pada tahap kedua proses penelitian bisnis yaitu,  pengajuan penelitian bisnis, hal utama yang 

perlu diperhatikan adalah melakukan alokasi sumberdaya dan anggaran penelitian. Skema 

pengajuan penelitian bisnis memberikan ilustrasi pada factor- factor utama yang harus 

diperhatikan dalam penelitain bisnis, seperti pada gambar di  bawah ini: 

Pendekatan A aksen/ 
turunannya

Pendekatan 
moderasi

Pendekatan mediasi/ 
antara persyaratan dasar 

pemilihannya adalah Teori

2.2. PENGAJuAN PENELITIAN BISNIS yANG REPRESENTATIf

Pada tahap kedua proses penelitian bisnis yaitu, pengajuan penelitian bisnis, hal utama 
yang perlu diperhatikan adalah melakukan alokasi sumberdaya dan anggaran penelitian. 
Skema pengajuan penelitian bisnis memberikan ilustrasi pada factor- factor utama yang harus 
diperhatikan dalam penelitain bisnis, seperti pada gambar di bawah ini:
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Contohnya pada penelitian bisnis proyek pengembangan wilayah kota Satelit baru di Samarinda, 

dimana peneliti uatma berasal dari kota Jakarta yang secara geografis dan  lokasi penelitian , 

sehingga tidak dapat selalu berada di tempat 5 kecamatan kota Samarinda, untuk itu sumberdaya 

di rencanakan terdiri dari beberapa  kelompok yang meliputi: 

 

Kondisi geografis lokasi penelitain bisnis yang menjadi  dasar pertimbangan perencanaan 

penelitian bisnis dan sumber- daya, dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 

Konsekuensi logisSumberdayaPengajuan penelitian 
Bisnis

Manajemen dilema

Karyawan

bayaran personal

pelatihan, perjalanan 
dan pengeluaran lain

Budget
jumlah observasi, 
geografis lokasi 

penelitian, sponsor

Kelompk Surveyor: personal yang 
berdomisisli di kota  Samarinda

Kelompok Analisis Data dan intepretasi 
hasil penelitian

Kelompok Administrasi, budgeting dan 
birokrasi

Kelompok Desiminasi dan Penerbitan 
Buku

Kelompok Utama: Menyusun perencanaan  
penelitian, Memimpin FGD dan Delphi Methods, 

Mengkoordinasikan distribusi kuesioner dan 
Presentasi hasil.

 Contohnya pada penelitian bisnis proyek pengembangan wilayah kota Satelit baru di 
Samarinda, dimana peneliti uatma berasal dari kota Jakarta yang secara geografis dan lokasi 
penelitian , sehingga tidak dapat selalu berada di tempat 5 kecamatan kota Samarinda, untuk 
itu sumberdaya di rencanakan terdiri dari beberapa kelompok yang meliputi:
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Contohnya pada penelitian bisnis proyek pengembangan wilayah kota Satelit baru di Samarinda, 

dimana peneliti uatma berasal dari kota Jakarta yang secara geografis dan  lokasi penelitian , 

sehingga tidak dapat selalu berada di tempat 5 kecamatan kota Samarinda, untuk itu sumberdaya 

di rencanakan terdiri dari beberapa  kelompok yang meliputi: 

 

Kondisi geografis lokasi penelitain bisnis yang menjadi  dasar pertimbangan perencanaan 

penelitian bisnis dan sumber- daya, dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 

Konsekuensi logisSumberdayaPengajuan penelitian 
Bisnis
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berdomisisli di kota  Samarinda

Kelompok Analisis Data dan intepretasi 
hasil penelitian

Kelompok Administrasi, budgeting dan 
birokrasi

Kelompok Desiminasi dan Penerbitan 
Buku

Kelompok Utama: Menyusun perencanaan  
penelitian, Memimpin FGD dan Delphi Methods, 

Mengkoordinasikan distribusi kuesioner dan 
Presentasi hasil.

 Kondisi geografis lokasi penelitain bisnis yang menjadi dasar pertimbangan perencanaan 
penelitian bisnis dan sumber- daya, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:
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Selanjutnya, suatu pedoman pengajuan penelitian bisnis terdiri dari 3 aspek utama yang meliputi: 

 

 

 

II.3. Desain Penelitian Bisnis yang Tepat Guna. 

Pada tahap ketiga proses penelitian bisnis yaitu menentukan desain penelitian bisnis, yang 

merupakan suatu blueprint untuk memenuhi tujuan penelitian dan menjawab pertanyaan 

penelitian bisnis. Pada tahap memilih desain penelitian akan menimbulkan kondisi yang rumit, 
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Perencanaan penelitian 
disusun secara terperinci 

dengan time table yang jelas.

Pe
ng

um
pu

la
n 

da
ta

Etika penelitian bisnis, 
Pelatihan surveyor, 

perjalanan, demografi dan 
lokasi penelitian serta alat 

ukur, Profesionalitas bidang 
penelitian. An

al
isi

s, 
in

te
pr

et
as

i d
an

 
pe

la
po

ra
n 

ha
sil

 p
en

el
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an
 b

isn
is

Data di-analisis dengan 
perangkat lunak yang 

mumpuni dan memberikan 
hasil yang kuat, intepretasi 
dilakukan dengan jitu dan 
memberi informasi bagi 
pengambilan keputusan 
manajer dan implikasi 
manajerialnya. Format 

pelaporan.

 Selanjutnya, suatu pedoman pengajuan penelitian bisnis terdiri dari 3 aspek utama yang 
meliputi:
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3.3. DESAIN PENELITIAN BISNIS yANG TEPAT GuNA

Pada tahap ketiga proses penelitian bisnis yaitu menentukan desain penelitian bisnis, yang 
merupakan suatu blueprint untuk memenuhi tujuan penelitian dan menjawab pertanyaan 
penelitian bisnis. Pada tahap memilih desain penelitian akan menimbulkan kondisi yang rumit, 
disebabkan dengan banyaknya ketersediaan metode, teknik, prosedur, protocol dan rencana 
responden. Aspek- aspek yang menjadi pertimbangan dalam menentukan desain penelitian 
bisnis dapat diperhatikan pada skema di bawah ini:
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Contoh desain riset bisnis yang digunakan dalam pengembangan kota satelit baru, dengan 

pertimbangan skema di atas dan geografis serta banyaknya data yang harus terkumpul dan 

informasi yang valid dalam kurun waktu yang relative singkat serta budget yang relative terbatas 

maka dipertimbangkan menggunakan metode gabungan (mix methods). 

Penelitian bisnis gabungan, this research uses qualitative and quantitative approaches, mixed 

methods concurrent (Hesse, 2010, Pilot and Beck, 2012), with implementing of descriptive and 

inferential methods, which is be equipped with a Focus Group Discussion-Delphi Technique. 

The researcher used Structural Equation Model analysis to observe significance level of the 

establishment of new sustainable satellite city. Using SEM test (LISREL 8.7), obtained estimates 

indicators of each dimension and the dominant variable determining the formation of the draft 

act suburbs. To observe significance level between the main variables can be discern from the 

results of the structural equation, the value of the relationship path diagram (Ghozali, 2008). 

There are three feasibility concerns of establishment of satellite city i.e. firstly, the assumption of 

rising land value, secondly, the influence of selected variables simultaneously to the satellite city, 

and thirdly, the dominant dimension to realize the satellite city. 

Selanjutnya contoh pada desain instrument pengukuran survey dan pedoman wawancara pada 

penelitian tersebut di atas, terdiri dari 3 instrumen kuesioner dan 4 form pedoman FGD dan 

Delphi methods yang diharapkan dapat menyerap informasi secara luas dan holistik, dapat 

ditelaah di bawah ini: 

 

 

Memutuskan jenis 
data ; primer, 

sekunder,  survey, 
ekperimen, simulasi

Pengumpulan data, 
kuesioner, interview, 

skala respon, 

Jenis pelatihan bagi 
surveyor, sampel atau 
total sampling, teknik 

sampling

Validitas dan 
reliabilitas instrumen

 Contoh desain riset bisnis yang digunakan dalam pengembangan kota satelit baru, dengan 
pertimbangan skema di atas dan geografis serta banyaknya data yang harus terkumpul dan 
informasi yang valid dalam kurun waktu yang relative singkat serta budget yang relative terbatas 
maka dipertimbangkan menggunakan metode gabungan (mix methods).
 Penelitian bisnis gabungan, this research uses qualitative and quantitative approaches, mixed 
methods concurrent (Hesse, 2010, Pilot and Beck, 2012), with implementing of  descriptive and inferential 
methods, which is be equipped with a Focus Group Discussion-Delphi Technique. The researcher used 
Structural Equation Model analysis to observe significance level of  the establishment of  new sustainable 
satellite city. Using SEM test (LISREL 8.7), obtained estimates indicators of  each dimension and the 
dominant variable determining the formation of  the draft act suburbs. To observe significance level between 
the main variables can be discern from the results of  the structural equation, the value of  the relationship 
path diagram (Ghozali, 2008). There are three feasibility concerns of  establishment of  satellite city i.e. 
firstly, the assumption of  rising land value, secondly, the influence of  selected variables simultaneously to 
the satellite city, and thirdly, the dominant dimension to realize the satellite city.
 Selanjutnya contoh pada desain instrument pengukuran survey dan pedoman wawancara 
pada penelitian tersebut di atas, terdiri dari 3 instrumen kuesioner dan 4 form pedoman FGD 
dan Delphi methods yang diharapkan dapat menyerap informasi secara luas dan holistik, dapat 
ditelaah di bawah ini:
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Kuisoner (TIPE 01)

(besar sample = 200 responden, pada 3 kecamatan: SAMARINDA SEBERANG, LOA JANAN ILIR DAN PALARAN)

Nama/inisial Suku bangsa
Alamat Pekerjaan
Jenis Kelamin Lama bekerja
Usia Penghasilan/bulan
Status pernikahan Lokasi/tempat bekerja
Pendidikan terakhir

Cara Pengisian: Beri tanda pada kolom pilihan saudara dengan tanda (√)

1 2 3 4 5 6 7 8√ 9 10

Tidak Setuju             Sangat setuju

No Pernyataan
Nilai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.FS Adanya tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi
2.FS Adanya peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan 

keluarga yang lebih baik
3.FS Adanya tingkat keharmonisan nilai-nilai sosial 

kemasyarakatan yang tinggi
4FS Adanya tingkat toleransi beragama yang tinggi
1FE Adanya peningkatan aktivitas kegiatan usaha 
2FE Adanya peningkatan investasi di daerah ini
3FE Adanya industri pengolahan kayu dan docking yang tertata 

baik dan dapat menyerap tenaga kerja setempat
4FE Adanya industri Batik yang berkembang pesat melibatkan 

masyarakat pengrajin secara lebih luas
5FE Adanya pengembangan lapangan golf dengan fasilitsanya 

yang dapat membuka lapangan pekerjaan baru
1PE Kebijakan pembangunan ekonomi daerah melibatkan 

pemerintah dan swasta.
2PE Perekonomian Provinsi Kaltim sepenuhnya dikendalikan 

oleh Pemerintah Daerah
3PE Perdagangan dlm wilayah Provinsi Kaltim, sepenuhnya 

ditentukan oleh pembeli dan penjual di pasar.
1FL Adanya Pola Penggunaan Lahan yang tertata dengan baik, 

sesuai kelompok aktivitas kegiatan masyarakat
2FL Adanya kesadaran yang semakin tinggi terhadap Dampak 

Penggunaan Lahan
3FL Adanya penambahan nilai lahan , sesuai dengan aktivitas 

kegiatan jasa, industry dan permukiman
4FL Adanya orientasi tata lahan ke arah sungai Mahakam
5FL Adanya pemahaman dan kesadaran partisipasi masyarakat 

dalam penggunaan lahan
6FL Adanya pengembangan lahan yang memiliki potensi 

ekonomi & pariwisata, guna meningkatan kesejahteraan 
masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

7FL Penggunaan lahan tertata bagi industri non-polutan
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No Pernyataan
Nilai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8FL Mempertahankan eksistensi hutan kota.

9Fl Meningkatkan area pertanian, perikanan & peternakan 
sebagai basis pengembangan agrowisata

1SB Adanya kesadaran pengembangan lahan dengan 
memperhatikan sejarah yang pernah terjadi

2SB Adanya kesadaran hukum untuk memperhatikan sejarah 
kepemilikan lahan

3SB Pengembangan pola penggunaan lahan selalu 
memperhatikan nilai- nilai historis di wilayah tersebut

4SB Selalu mempertahankan nilai- nilai sejarah dan budaya di 
masyarakat bagi pengembangan wilayah baru

1SL Menjaga dan melestarikan potensi tumbuhan dan hewan 
yang menjadi cirri khas wilayah

2SL Menjaga dan melestarikan kondisi alam yang memiliki 
makna tinggi

3SL Memperbaiki kondisi alam yang terganggu dan mengalami 
kerusakan.
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Kuisoner (TIPE 02)( besar sample = 200 responden di Kota Inti ) 
Nama/inisial   Suku bangsa  
Alamat   Pekerjaan  
Jenis Kelamin   Lama bekerja  
Usia   Penghasilan /bulan  
Status pernikahan   Lokasi/ tempat bekerja  
Pendidikan terakhir     
Cara Pengisian: Beri tanda pada kolom pilihan saudara dengan tanda ( √   ) 

1 2 3 4 5 6 7 8√ 9 10 
Tidak Setuju                     Sangat setuju 

No Pernyataan Nilai 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.K
I 

Meningkatkan Jumlah Ragam Aktivitas pada kota Inti 
dengan pola penyebaran pusat- pusat bisnis pada 
beberapa wilayah kota 

          

2.K
I 

Melakukan penataan tata guna lahan untuk mengatisipasi 
kebutuhan akan semakin tingginya Tingkat Daya 
Dukung Lahan Kota Inti 

          

3.K
I 

Melakukan penyebaran pusat- pusat konsetrasi 
pendudukan pada wilayah lain, karena semakin tingginya 
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Kuisoner (TIPE 02)

(besar sample = 200 responden di Kota Inti)

Nama/inisial Suku bangsa
Alamat Pekerjaan
Jenis Kelamin Lama bekerja
Usia Penghasilan/bulan
Status pernikahan Lokasi/tempat bekerja
Pendidikan terakhir

Cara Pengisian: Beri tanda pada kolom pilihan saudara dengan tanda (√)

1 2 3 4 5 6 7 8√ 9 10

Tidak Setuju             Sangat setuju

No Pernyataan
Nilai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.KI Meningkatkan Jumlah Ragam Aktivitas pada kota Inti 

dengan pola penyebaran pusat- pusat bisnis pada beberapa 
wilayah kota

2.KI Melakukan penataan tata guna lahan untuk mengatisipasi 
kebutuhan akan semakin tingginya Tingkat Daya Dukung 
Lahan Kota Inti

3.KI Melakukan penyebaran pusat- pusat konsetrasi pendudukan 
pada wilayah lain, karena semakin tingginya tingkat 
perkembangan jumlah penduduk kota inti

4.KI Melakukan penyebaran pada area pusat- pusat bisnis/usaha 
masyarakat pada lokasi lain dengan terus berkembangnya 
dengan semakin padat tingkat kegiatan masyarakat di kota 
inti

5.KI Mengurangi semakin tingginya masyarakat yang bertempat 
tinggal di rencana kota satelit dan bekerja pada kota inti.

6.KI Menghindari tingkat kepadatan lalu-lintas kota dengan 
melakukan penyebaran pusat- pusat perdagangan dan jasa 
pada area lain yang lebih luas.

7.KI Mengurangi tingkat kerugian energy, waktu, tenaga 
dan biaya akibat tingkat kemacetan yang tinggi, dengan 
melakukan penataan pola ruang kota yang terintegrasi dan 
memilki konektivitas yang tinggi.

8.KI Memiliki aksesbilitas jalan yang memadai dan terkoneksi 
dengan wilayah kota satelit

9.KI Memiliki moda angkutan umum yang terkoneksi dengan 
wilayah lain 

10KI Memisahkan tata ruang pusat- pusat pemerintahan dengan 
pusat- pusat area industry dan jasa, untuk penataan yang 
lebih teratur
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Kuisoner (TIPE 03)

(besar sample = 200 responden, pada kota Inti dan 3 Kecamatan)

Nama/inisial Suku bangsa
Alamat Pekerjaan
Jenis Kelamin Lama bekerja
Usia Penghasilan/bulan
Status pernikahan Lokasi/tempat bekerja
Pendidikan terakhir

Cara Pengisian: Beri tanda pada kolom pilihan saudara dengan tanda (√)

1 2 3 4 5 6 7 8√ 9 10

Tidak Setuju             Sangat setuju

No Pernyataan
Nilai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.KSB Adanya urgensi dan kebutuhan yang mendesak akan 

pengembangan kota satelit yang berkelanjutan. 
2.KSB Adanya tingkat Konektivitas yang tinggi pada Sistem 

Ruang Kota Inti dengan Kota Satelit berkelanjutan (KSB)
3.KSB Adanya pertumbuhan dan berkembangnya Tingkat 

Fungsi Hunian Permukiman di KSB dengan memiliki 
konektivitas yang baik terhadap kota Inti.

4.KSB Adanya Tingkat Perkembangan Industri Ringan non-
polutan pada area tertata secara baik di KSB

5.KSB Adanya Tingkat Perkembangan sebagai Pusat Bisnis 
Jasa yang tertata secara baik dan memiliki pola jalan 
lingkungan dan kota yang terintegrasi dengan jalan 
provinsi, serta jalan bebas hambatan

6.KSB Adanya Tingkat jaringan yang handal pada sistem 
Jaringan Infrastruktur dan Transportasi di KSB

7.KSB Adanya Tingkat ketersediaan Air Baku yang handal dan 
berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pada kawasan 
KSB.

8.KSB Adanya Tingkat Pengolahan Limbah dan persampahan 
yang dapat mengatasi wilayah kota satelit baru, dengan 
tetap menjaga kesehatan masyarakat, permukiman 
penduduk dan lingkungan.

9.KSB Adanya Tingkat Pengendalian Banjir yang baik, dalam 
mengantisipasi luapan air sungai dan adanya curah hujan 
tinggi, dengan mempersiapakan sistim saluran drainase 
kota yang terintegrasi dengan sistem drainase lingkungan.

10KSB Adanya Tingkan kehandalan Jaringan Listrik dan 
Komunikasi pada kawasan KSB.

11KSB Adanya Sistem Kelembagaan yang Handal dalam 
mengelola dan mengendalikan tatanan admistratif dan 
kepemerintahan serta perekonomian di KSB
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Check List & Inventarisasi Data

No Uraian Data Kota Inti Kec. Samarinda 
Seberang

Kec. Loa Janan 
Ilir Kec. Palaran

1 Data luas wilayah
2 Data kependudukan 5 tahun terakhir
3 Data UKM, Usaha mikro dan Multi 

Nasional
4 Kebijakan pembangunan daerah 

(Pmerintah, Pem.-swasta, Swasta)
5 Data daya dukung lahan (KDB, KLB)
6 Data dampak perubahan fungsi lahan
7 Harga tanah nilai NJOP di lokasi 

primer, sekunder, tersier
8 Data pola sebaran permukiman 

penduduk
9 Data tata guna lahan

10 Data infrastruktur, jaringan listrik, 
air bersih, telpon, jalan, jembatan, 
pusat perdagangan, pusat kebudayaan, 
pelabuhan

11 Data kondisi social- budaya dan daya 
tarik kebudayaan

12 Data kondisi sejarah masa lalu (situs2 
sejarah)

13 Data sistem lingkungan kawasan
14 Data potensi pertambangan kawasan
15 Data kontur tanah
16 Data geologi
17 Data potensi pariwisata dan industri 

kreatif
18 Data vegetasi dan hewan
19 Data tanda-tanda bahaya tapak
20 Data curah hujan, iklim makro, 

kecepatan dan arah angin
21 Data sumber air baku
22 Data foto udara

Metode Delphi & FGD

Tahap Prediksi, Opini, Diskusi & Ekstraksi Data:
1. Pengembangan Predisksi secara tertulis dengan meode SWOT, sejauhmana Pembentukan Kota Satelit Baru berkelanjutan 

(PKSBB) di 3 kecamatan.
2. Setiap Peserta diskusi diminta untuk memberikan pendapat, opini dan komentarnya dari hasil Pengembangan Prediksi 

PKSBB secara tertulis (pada point. 1).
3. Diskusi secara terbuka untuk menggali data- data yang belum terungkap untuk PKSBB di 3 kecamatan.
4. Ektraksi data untuk predikasi PKSBB.
5. Analisis varian (ANOVA)
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Kuisoner (TIPE 02)( besar sample = 200 responden di Kota Inti ) 
Nama/inisial   Suku bangsa  
Alamat   Pekerjaan  
Jenis Kelamin   Lama bekerja  
Usia   Penghasilan /bulan  
Status pernikahan   Lokasi/ tempat bekerja  
Pendidikan terakhir     
Cara Pengisian: Beri tanda pada kolom pilihan saudara dengan tanda ( √   ) 

1 2 3 4 5 6 7 8√ 9 10 
Tidak Setuju                     Sangat setuju 

No Pernyataan Nilai 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.K
I 

Meningkatkan Jumlah Ragam Aktivitas pada kota Inti 
dengan pola penyebaran pusat- pusat bisnis pada 
beberapa wilayah kota 

          

2.K
I 

Melakukan penataan tata guna lahan untuk mengatisipasi 
kebutuhan akan semakin tingginya Tingkat Daya 
Dukung Lahan Kota Inti 

          

3.K
I 

Melakukan penyebaran pusat- pusat konsetrasi 
pendudukan pada wilayah lain, karena semakin tingginya 

          

 

 

Form (01)

Pengembangan Prediksi secara tertulis dengan metode analisis SWOT, Urgensi Pembentukan Kota Satelit Berkelanjutan (PKSB)

PKSB
PKSB

STENGTH (S)
PKSB

WEAKNESSES (W) - PKSB

OPORTUNIES (O)
PKSB

STRATEGI S-O STRATEGI W-O

TREATHS (T)
PKSB

STRATEGI S-T STRATEGI W-T
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ITEM- ITEM PKSB meliputi:
(bisa dipilih menurut pengetahuan dan pemikiran saudara)

No Variabel Notasi Indikator Komposit Keterangan
1 Faktor Sosial FS-1 Jumlah Penduduk

FS-2 Tingkat Kualitas Kehidupan Masyarakat
2 Faktor Ekonomi FE-1 Tingkat Aktivitas Kegiatan Usaha

FE-2 Tingkat Investasi
3 Politik Ekonomi PE-1 Sistem Perekonomian Campuran 

PE-2 Sistem Perekonomian Pemerintah
PE-3 Sistem Perekonomian Bebas

4 Faktor Lahan FL-1 Pola Penggunaan Lahan
FL-2 Tingkat Dampak Penggunaan Lahan
FL-3 Rentang Harga Lahan

5 Sejarah dan Budaya SB-1 Historikal pola Permukiman Masyarakat
SB-2 Historikal Penggunaan Lahan Masyarakat
SB-3 Budaya yang Membumi

6 Sistem Lingkungan SL-1 Biotik
SL-2 Abiotik

7 Kota Inti KI-1 Tingkat Jumlah Ragam Aktivitas Perkotaan Inti
KI-2 Tingkat Daya Dukung Lahan Kota Inti
KI-3 Tingkat Perkembangan Penduduk Kota Inti
KI-4 Tingkat Perkembangan Kegiatan Kota Inti
KI-5 Tingkan Jumlah Komuter pada Kota Inti

8 Kota Satelit Berkelanjutan KSB1 Tingkat Urgensi Pengembangan Kota Satelit Berkelanjutan
KSB2 Tingkat Koneksitas Sistem Ruang Kota Inti dengan Kota Satelit
KSB3 Tingkat Fungsi Hunian Permukiman yang Berkelanjutan
KSB4 Tingkat Perkembangan Industri Ringan non-polutan
KSB5 Tingkat Perkembangan sebagai Pusat Bisnis Jasa
KSB6 Tingkat Jaringan Infrastruktur dan Transportasi di KSB
KSB7 Tingkat ketersediaaj Air Baku yang berkelanjutan
KSB8 Tingkat Pengolahan Limbah dan persampahan
KSB9 Tingkat Pengendalian Banjir

KSB10 Tingkan kehandalan Jaringan Listrik dan Komunikasi
KSB11 Sistem Kelembagaan yang Handal
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Form (02)

Pendapat, opini dan komentar dari hasil Pengembangan Prediksi PKSB secara tertulis di form 01.

No Item Pembahasan Pendapat/opini/komentar Alternatif pendapat
1

2

3

4

Form (03)

Kompilasi Hasil Diskusi

No Nama/Institusi Item Pendapat/Opini Diskusi Ekstraksi/Simpulan Sementara
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(Form 04)

Tipologi data berdasarkan Tema/Topik Item pendapat/opini

No Tema Sub-Tema Prosentase Pendapat/Opini

By Dr Wilhelmus HS

2.4. EfEKTIVITAS DAN EfISIENSI PADA PENGuMPuLAN DATA DAN 
PERSIAPAN

Perencanaan Responden

Pada langkan perencanaan dalam penelitian bisnis, hal yang perlu diperhatikan adalah suatu 
perencanaan sample untuk proyek penelitian bisnis yaitu melakukan identifikasi populasi 
target, di mana responden, akan memberikan informasi yang diharapkan dan dapat menjawab 
pertanyaan dari instrument penelitian yang telah didesain sedemikian rupa sesuai tujuan 
penelitian bisnis yang telah ditetapkan. Peneliti dapat menentukan suatu sensus terhadap 
populasi target, dengan cara mengambil semua elemen yang ada di populasi target. Selanjutnya, 
peneliti juga dapat menggunakan suatu sampel dengan menarik secara probabilitas dari 
populasi target, dimana responden harus memiliki peluang yang sama untuk dapat terpilih 
menajadi sampel, sehingga dapat memenuhi sampel yang representative. Selanjutnya, peneliti 
harus mempertimbagkan aspek- aspek yang berkaitan dengan perencanaan sampel dengan 
memperhatihan beberapa factor, seperti pada skema di halaman berikut.
 Sebagai contoh teknik sampling yang digunakan pada penelitian bisnis pengembangan kota 
satelit baru, dengan menggunakan beberapa tipe instrument penelitian yang meliputi: Kuisoner 
metode Kuantitatif  (TIPE 01) dengan besar sample = 200 responden, pada 3 kecamatan: 
SAMARINDA SEBERANG, LOA JANAN ILIR DAN PALARAN), Kuisoner (TIPE 02)
(besar sample = 200 responden di Kota Inti Samarinda), Kuisoner (TIPE 03) (besar sample = 
200 responden, pada kota Inti dan 3 Kecamatan). Selanjutnya, dengan pendekatan kualitatif  
dengan instruemen penelitian yang meliputi; Check List & Inventarisasi Data (1 records), 
Form (01) Metode Kualitatif  pada Pengembangan Prediksi secara tertulis dengan metode 
analisis SWOT, Urgensi Pembentukan Kota Satelit Berkelanjutan (PKSB), Form (02) Metode 
Kualitatif  dengan pendekatan Metode Delphi berupa suatu pendapat, opini dan komentar dari 
hasil Pengembangan Prediksi PKSB secara tertulis di form 01, Form (03) Metode Kualitatif  
FGD, Kompilasi Hasil Diskusi dengan melibatkan seluruh stakeholder di kota Samarinda 
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dan sekitarnya dan (Form 04) Metode Kualitatif  Pendekatan Kluster Tematik Collaizi dengan 
menyusun suatu Tipologi data berdasarkan Tema/Topik Item pendapat/opini.
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II.4. Efektivitas dan Efisiensi pada Pengumpulan Data dan Persiapan. 

Perencanaan responden 

Pada langkan perencanaan dalam penelitian bisnis, hal yang perlu diperhatikan adalah suatu 

perencanaan sample untuk proyek penelitian bisnis yaitu melakukan identifikasi populasi target, 

di mana responden, akan memberikan informasi yang diharapkan dan dapat menjawab 

pertanyaan dari instrument penelitian yang telah didesain sedemikian rupa sesuai tujuan 

penelitian bisnis yang telah ditetapkan. Peneliti dapat menentukan suatu sensus terhadap populasi 

target, dengan cara mengambil semua elemen yang ada di populasi target. Selanjutnya, peneliti 

juga dapat menggunakan suatu sampel dengan menarik secara probabilitas dari populasi target, 

dimana responden harus memiliki peluang yang sama untuk dapat terpilih menajadi sampel, 

sehingga dapat memenuhi sampel yang representative. Selanjutnya, peneliti harus 

mempertimbagkan aspek- aspek yang berkaitan dengan perencanaan sampel dengan 

memperhatihan beberapa factor, seperti pada skema di bawah ini: 

 

Responden yang dipilih dengan cara 
sensus atau inferensial sampel

Menentukan jumlah responden baik 
yang melalui wawancara atau sampling, 

berapa banyak  kejadian yang akan 
diobservasi dan berapa banyak catatan 

yang harus diinspeksi.

Mempertimbangkan karakteristik 
sampel yang menjadi responden sesuai 

hipotesis yang akan diuji.

Mendefinisikan populasi target yang 
akan diteliti, sehingga relevan dijadikan 

responden

Mengidentifikasi perusahaan pada 
pangsa pasar yang dituju. teknik 

probabilitas sampel, menentukan 
kerangka sampel/ sampling frame yang 
akan ditarik menjadi sampel penelitian 

bisnis.

Metode Penelitian 
Bisnis Instrumen Penelitian Jumlah Responden/

outcome

Lokasi Responden/
aktivitas FGD-

Delphi
Keterangan

KUANTITATIF KUESIONER TIPE 01 200 PADA 3 KOTA 
KECAMATAN

Survey oleh Tim peneliti 
kota Samarinda

KUESIONER TIPE 02 200 KOTA INTI 
SAMARINDA

Idem

KUESIONER TIPE 03 200 Pada 3 KOTA 
KECAMATAN 
dan KOTA INTI 
SAMARINDA

iem

KUALITATIF FORM 01 Para Pemangku 
Kepentingan kota 
Samarinda dan 
sekiratnya, lebih dari 
8 partisipan sudah 
melebihi standar 
partisipan yang 
dibutuhkan.

Kota kecamatan Form (01) Metode Kualitatif 
pada Pengembangan 
Prediksi secara tertulis 
dengan metode analisis 
SWOT, Urgensi 
Pembentukan Kota Satelit 
Berkelanjutan (PKSB).
Dipimpin oleh ketua tim 
peneliti dan tim penuh.

FORM 02 idem idem Form (02) Metode Kualitatif 
dengan pendekatan 
Metode Delphi berupa 
suatu pendapat, opini 
dan komentar dari hasil 
Pengembangan Prediksi 
PKSB secara tertulis di form 
01
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Metode Penelitian 
Bisnis Instrumen Penelitian Jumlah Responden/

outcome

Lokasi Responden/
aktivitas FGD-

Delphi
Keterangan

FORM 03 Idem idem Form (03) Metode Kualitatif 
FGD, Kompilasi Hasil 
Diskusi dengan melibatkan 
seluruh stakeholder di kota 
Samarinda dan sekitarnya

FORM 04 idem idem (Form 04) Metode Kualitatif 
Pendekatan Kluster Tematik 
Collaizzi dengan menyusun 
suatu Tipologi data 
berdasarkan Tema/Topik 
Item pendapat/opini.

Check List & 
Inventarisasi Data (1 
records),

Set data sekunder Kota Samarinda dan 
sekitarnya

Inventarisasi data eksisting 
pada kota Samarinda dan 
sekitarnya

FORM RESUME Tabulasi hasil 
menyeluruh

Kantor pusat 
penelitian

Tabel resume secara 
menyeluruh

Pilot Testing

Seluruh instrument penelitian dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas sesuai jenis dan 
tipenya. Instrumen kuntitatif  riset dapat langsung digunakan apabila teknik analisisnya 
menggunakan metode persamaan structural (SEM- Lisrel), karena pada tahap pertama uji 
yang dilakukan adalah sudah menilai validitas dan reliabilitas item dan konstruk, dengan 
memperhatikan eror yang terjadi. Validitas dinilai dengan outcome dari loading factor, 
sedangkan nilai reliabilitas menggunakan pendekatan nilai Varian extracted. Banyak metode 
lain yang digunakan dalam menguji validitas dan reliabilitas instrument kuantitatif  yang 
meliputi; uji one shot, test-retest, uji korelasi terhadap total (Pearson correlation), uji scale dan 
reliability test (nilai Alpha), uji KMO – reduksi factor- factor dan uji measurement model (SEM-
LISREL). Pilot testing dapat tidak dilakukan pengujian ketika peneliti mencoba menekan 
jadwal/skedul proyek penelitian yang sangat ketat. Uji validitas dan reliabilitas instrument 
lebih baik dilakukan pada responden yang akan diteliti (Populasi target), sehingga dapat lebih 
mengkoreksi instrument yang akan digunakan pada pengukuran empiris. Sedangkan untuk 
ukuran responden yang digunakan adalah berkisar antara 25- 100 responden.
 
Pengumpulan Data

Pada tahap pengumpulan data ada kemungkinan memiliki situasi mulai dari observasi 
yang sangat sederhana pada hanya di satu lokasi sampai pada kondisi pelaksanaan survey 
yang perusahaan multinasional. Pada penelitian bisnis metode pengumpulan data sangat 
dipertimbangkan dengan kuat bagaimana data akan dikumpulan, seperti pada contoh penelitian 
bisnis pengembangan lahan bisnis dengan dibentuknya kota satelit baru yang menggunakan dua 
metode dan 3 tipe instrument kualitatif, 4 form untuk analisis SWOT, FGD, Delphi Methods 
dan Resume tematik serta 1 form Check List & Inventarisasi Data (1 records).
 Pada penelitian bisnis ada beberapa peralatan dalam melakukan perekaman data mentah 
yang meliputi; kuesioner, uji standarisasi, form observasi, catatan loboratorium, catatan data 
sekunder, dan instrument yang sudah dikalibrasi.
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(nilai Alpha), uji KMO – reduksi factor- factor dan uji measurement model (SEM-LISREL). 

Pilot testing dapat tidak dilakukan pengujian ketika peneliti mencoba menekan jadwal/ skedul 

proyek penelitian yang sangat ketat. Uji validitas dan reliabilitas instrument lebih baik dilakukan 

pada responden yang akan diteliti (Populasi target), sehingga dapat lebih mengkoreksi instrument 

yang akan digunakan pada pengukuran empiris. Sedangkan untuk ukuran responden yang 

digunakan adalah berkisar antara 25- 100 responden. 

Pengumpulan data 

Pada tahap pengumpulan data ada kemungkinan memiliki situasi mulai dari observasi yang 

sangat sederhana pada hanya di satu lokasi sampai pada kondisi pelaksanaan survey yang 

perusahaan multinasional. Pada penelitian bisnis metode pengumpulan data sangat 

dipertimbangkan dengan kuat bagaimana data akan dikumpulan, seperti pada contoh penelitian 

bisnis pengembangan lahan bisnis dengan dibentuknya kota satelit baru yang menggunakan dua 

metode dan 3 tipe instrument kualitatif, 4 form untuk analisis SWOT, FGD, Delphi Methods dan 

Resume tematik serta 1 form Check List & Inventarisasi Data (1 records). 

Pada penelitian bisnis ada beberapa peralatan dalam melakukan perekaman data mentah yang 

meliputi; kuesioner, uji standarisasi, form observasi, catatan loboratorium, catatan data sekunder, 

dan instrument yang sudah dikalibrasi. 

 

 

Data 

The devices

Kuesioner

Catatan data sekunder Uji standarisasi

Form observasi, catatan 
loboratorium

Dan instrument yang sudah 
dikalibrasi

Data
Pada penelitian bisnis set data yang diolah akan menjadi informasi yang dipertimbangkan 
oleh manajer untuk mengambil keputusan yang lebih cerdas, yang didukung oleh data 
yang sudah eksis di perusahaan, data CI perusahaan dan data eksternal yang dapat diakses 
secara professional. Selanjutnya, pengertian tentang data merupakan sebagai fakta- fakta 
yang dipresentasikan yang dihasilkan oleh peneliti dari kajian yang dilakukan. Dari pada 
itu, data dapat dijabarkan lebih jauh, yang meliputi empat aspek, dapat dilihat pada skema 
di bawah ini:

74 

 

 

Pada penelitian bisnis set data yang diolah akan menjadi informasi yang dipertimbangkan oleh 

manajer untuk mengambil keputusan yang lebih cerdas, yang didukung oleh data yang sudah 

eksis di perusahaan, data CI perusahaan dan data eksternal yang dapat diakses secara 

professional. Selanjutnya, pengertian tentang data merupakan sebagai fakta- fakta yang 

dipresentasikan yang dihasilkan oleh peneliti dari kajian yang dilakukan. Dari pada itu, data 

dapat dijabarkan lebih jauh, yang meliputi empat aspek, dapat dilihat pada skema di bawah in: 

 

Contoh raw data pada tipe 3, yaitu data sikap responden terhadap pemilihan TV. Web.Site (Vika, 

2014): 

 

 

 

 

 

1. Data merupakan suatu 
karakteristik yang akan 

datang, sangat 
bervariasi, elusiveness/ 

sukar dipahami dan 
sangat dekat terhadap 
phenomena penelitian 

bisnis.

2. Merupakan proses 
dari indera peneliti, 
dapat dipercaya dan 

dapat diferivikasi. 

3. Merekam data dengan 
elusive/ sulit digapai, 
rumit sesuai waktu 
kejadian observasi. 

merupakan pesan pada 
watu tertentu dari opini, 
perbandingan dan sikap 

responden.

4. Merfleksikan data dari 
kebenaran  dengan 
kedekatan terhadap 

phenomena yang ada.

 

 Contoh raw data pada tipe 3, yaitu data sikap responden terhadap pemilihan TV. Web.
Site (Vika, 2014):
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Pada penelitian bisnis set data yang diolah akan menjadi informasi yang dipertimbangkan oleh 

manajer untuk mengambil keputusan yang lebih cerdas, yang didukung oleh data yang sudah 

eksis di perusahaan, data CI perusahaan dan data eksternal yang dapat diakses secara 

professional. Selanjutnya, pengertian tentang data merupakan sebagai fakta- fakta yang 

dipresentasikan yang dihasilkan oleh peneliti dari kajian yang dilakukan. Dari pada itu, data 

dapat dijabarkan lebih jauh, yang meliputi empat aspek, dapat dilihat pada skema di bawah in: 

 

Contoh raw data pada tipe 3, yaitu data sikap responden terhadap pemilihan TV. Web.Site (Vika, 

2014): 

 

 

 

 

 

1. Data merupakan suatu 
karakteristik yang akan 

datang, sangat 
bervariasi, elusiveness/ 

sukar dipahami dan 
sangat dekat terhadap 
phenomena penelitian 

bisnis.

2. Merupakan proses 
dari indera peneliti, 
dapat dipercaya dan 

dapat diferivikasi. 

3. Merekam data dengan 
elusive/ sulit digapai, 
rumit sesuai waktu 
kejadian observasi. 

merupakan pesan pada 
watu tertentu dari opini, 
perbandingan dan sikap 

responden.

4. Merfleksikan data dari 
kebenaran  dengan 
kedekatan terhadap 

phenomena yang ada.

 

 Selanjut nya data outcome yang dapat diolah menjadi informasi tentang kualitas WEB, 
dengan nilai t > 2, dapat menunjukan makna yang baik, signifikan dan mengkonfirmasi:
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Selanjut nya data outcome yang dapat diolah menjadi informasi tentang kualitas WEB, dengan 

nilai t > 2, dapat menunjukan makna yang baik, signifikan dan mengkonfirmasi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh data analisis GOF  outcome dari Model hybrid dengan menerapkan Nilai variable laten 
LVS- SEM-LISREL, sehingga mendapatkan informasi suatu model penelitain bisnis yang Fit: 

 

 

 

 

 

 

Goodness of Fit Statistics 

                            Degrees of Freedom = 2123,  Minimum Fit Function Chi-Square = 30985.61 (P = 0.0),   Normal Theory Weighted 
Least Squares Chi-Square = 13424.00 (P = 0.0),  Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 11301.00,    90 Percent Confidence 
Interval for NCP = (10938.48 ; 11670.50), Minimum Fit Function Value = 155.71, Population Discrepancy Function Value (F0) = 
56.79,  90 Percent Confidence Interval for F0 = (54.97 ; 58.65) 

              Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.16,  90 Percent Confidence Interval for RMSEA = 
(0.16 ; 0.17), P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.00, Expected Cross-Validation Index 
(ECVI) = 69.02,  90 Percent Confidence Interval for ECVI = (67.19 ; 70.87),   ECVI for Saturated Model = 
22.89,  ECVI for Independence Model = 400.19 

    Chi-Square for Independence Model with 2211 Degrees of Freedom = 79504.24,  Independence AIC = 
79638.2,  Model AIC = 13734.00,  Saturated AIC = 4556.00,   Independence CAIC = 79926.23 

                              Model CAIC = 14400.24 

                            Saturated CAIC = 14347.57 

 Contoh data analisis GOF outcome dari Model hybrid dengan menerapkan Nilai variable 
laten LVS- SEM-LISREL, sehingga mendapatkan informasi suatu model penelitain bisnis yang 
Fit:

Goodness of Fit Statistics

Degrees of Freedom = 2123, Minimum Fit Function Chi-Square = 30985.61 (P = 0.0), Normal Theory Weighted 
Least Squares Chi-Square = 13424.00 (P = 0.0), Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 11301.00, 90 
Percent Confidence Interval for NCP = (10938.48 ; 11670.50), Minimum Fit Function Value = 155.71, Population 
Discrepancy Function Value (F0) = 56.79, 90 Percent Confidence Interval for F0 = (54.97 ; 58.65)
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 Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.16, 90 Percent Confidence Interval for RMSEA = 
(0.16 ; 0.17), P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.00, Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 
69.02, 90 Percent Confidence Interval for ECVI = (67.19 ; 70.87), ECVI for Saturated Model = 22.89, ECVI for 
Independence Model = 400.19
 Chi-Square for Independence Model with 2211 Degrees of Freedom = 79504.24, Independence AIC = 
79638.2, Model AIC = 13734.00, Saturated AIC = 4556.00, Independence CAIC = 79926.23

 Model CAIC = 14400.24
 Saturated CAIC = 14347.57
 Normed Fit Index (NFI) = 0.61
 Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.61
 Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.59
 Comparative Fit Index (CFI) = 0.63
 Incremental Fit Index (IFI) = 0.63
 Relative Fit Index (RFI) = 0.59
 Critical N (CN) = 15.63
 Root Mean Square Residual (RMR) = 0.16
 Standardized RMR = 0.14
 Goodness of Fit Index (GFI) = 0.33
 Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.28
 Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.31

2.5. ANALISIS DATA DAN INTEPRETASI yANG HANDAL

Pada tahap analisis data dan intepretasi hasil penelitian bisnis, merupakan pengolahan data 
mentah menjadi informasi yang handal, karena tahap ini yang menjadi dasar pengambilan 
keputusan dari para manajer dengan lebih cerdas. Peneliti melakukan generalisasi informasi 
dengan melakukan anlisis data mentah. Pada tahap analisis data, peneliti melakukan beberapa 
langkah yang meliputi, dapat dilihat pada skema di bawah ini:
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Sebagai contoh hasil penelitian bisnis yang menggunakan reduksi data dan penerapan uji SEM- 

LISREL, dapat dilihat pada outcome di bawah ini Mia (2015): 

Gambaran Umum Responden  

Secara umum responden dalam penelitian ini adalah orang tua murid yanag membeli jasa 

di TK National. Pada akhirnya dari populasi yang telah ditetapkan tersebut diambil sampel 

penelitian yaitu sebanyak 173 responden untuk mewakili 306 populasi yang membeli jasa di TK 

National Plus. Berikut ini adalah gambaran umum dari responden penelitian. 

Responden Menurut Jenis Kelamin , Berdasarkan data primer yang sudah berhasil 

dikumpulkan, maka sebaran responden berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut ini: 

Tabel. Responden Berdasakan Umur 

Usia Responden Jumlah Responden 

< 25 tahun 25 

25 – 30 tahun 128 

31 – 40 tahun 18 

> 40 tahun 2 

Jumlah Total 173 

Sumber: data primer, diolah 2015  

Data yang terakumulasi 
direduksi menjadi 
ukuran yang dapat 

dikendalikan.

Mengembangkan 
rangkuman data

Memperhatikan pola 
data

Penerapan uji Statistika 
yang handal

Intepretasi  hasil analisis 
data

Sebagai contoh hasil penelitian bisnis yang menggunakan reduksi data dan penerapan uji SEM- 
LISREL, dapat dilihat pada outcome di bawah ini Mia (2015):

Gambaran Umum Responden 

Secara umum responden dalam penelitian ini adalah orang tua murid yanag membeli jasa 
di TK National. Pada akhirnya dari populasi yang telah ditetapkan tersebut diambil sampel 
penelitian yaitu sebanyak 173 responden untuk mewakili 306 populasi yang membeli jasa di 
TK National Plus. Berikut ini adalah gambaran umum dari responden penelitian.
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 Responden Menurut Jenis Kelamin , Berdasarkan data primer yang sudah berhasil 
dikumpulkan, maka sebaran responden berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut ini:

TABEL 2.4.
Responden Berdasakan umur

Usia Responden Jumlah Responden
< 25 tahun 25
25 – 30 tahun 128
31 – 40 tahun 18
> 40 tahun 2
Jumlah Total 173

Sumber: data primer, diolah 2015 

TABEL 2.5.
Responden Berdasakan Pekerjaan

Pekerjaan Jumlah Responden
Pelajar/mahasiswa 0
Pegawai negeri/swasta 36
Wirausaha 77
Ibu Rumah Tangga 25
Lainnya 35
Jumlah Total 173

Sumber: data primer, diolah 2015 

TABEL 2.6.
Responden Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan Jumlah Responden
SLTA 5
Diploma 27
Sarjana 109
S2 32
Jumlah Total 173

Sumber: data primer, diolah 2015 

TABEL 2.7.
Responden Menurut Berapa Lama Menjadi Konsumen 

Interval Waktu Jumlah Responden
< 1 tahun 57
2 – 5 tahun 105
6 – 10 tahun 8
11 – 20 tahun 3
> 20 tahun 0
Jumlah Total 173

Sumber: data primer, diolah 2015 

TABEL 2.8.
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Responden Menurut Penghasilan Konsumen Dalam Sebulan

Penghasilan (1 bulan) Jumlah Responden
Rp. 1.000.000 – Rp. 2.000.000 4
Rp. 2.000.000 – Rp. 3.500.000 8
Rp. 3.500.000 - Rp. 5.000.000 58
> Rp. 5.000.000 103
Jumlah Total 173

Sumber: data primer, diolah 2015 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji validitas dihitung dengan melihat nilai Correlated Item – Total Correlation pada tabel Item 
– Total statistic pada Output hasil perhitungan menggunakan SPSS. Nilai tersebut kemudian 
dibandingkan dengan nilai pada R tabel dengan level signifikan yaitu α = 0, 05. Kriteria 
yang dipakai adalah dengan membandingkan antara r hitung dengan r tabel. Jika r hitung > r 
tabel maka instrumen dianggap valid. Sebaliknya jika Jika r hitung < r tabel maka instrumen 
dianggap tidak valid. Untuk pengujian kepada 30 responden, dengan r tabel adalah 0, 361. 
 Dalam penelitian bisnis dihitung berdasarkan nilai Cronbach alpha > 0, 60. Hasil 
perhitungan dapat dilihat pada di bawah ini: 

TABEL 2.9.
uji Validitas dan Reliabilitas

Variabel Item R Hitung Validitas Cronbach Alpha Reliabilitas
Kualitas Pelayanan
Tangibles 1 0,636 Valid 0,933 Reliabel

2 0,640 Valid
3 0,621 Valid
4 0,734 Valid

Reliability 1 0,651 Valid
2 0,539 Valid
3 0,751 Valid
4 0,553 Valid
5 0,644 Valid

Responsiveness 1 0,606 Valid
2 0,706 Valid
3 0,754 Valid
4 0,589 Valid

Assurance 1 0,700 Valid
2 0,793 Valid
3 0,626 Valid
4 0,782 Valid

Empathy 1 0,632 Valid
2 0,671 Valid
3 0,573 Valid
4 0,536 Valid

Persepsi Harga
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Variabel Item R Hitung Validitas Cronbach Alpha Reliabilitas
Perceived Quality 1 0,740 Valid 0,835 Reliabel

2 0,802 Valid
3 0,804 Valid
4 0,747 Valid

Perceived Monetary 
Sacrifice

1 0,662 Valid
2 0,694 Valid

Tempat
Lokasi 1 0,776 Valid 0,890 Reliabel

2 0,731 Valid
3 0,799 Valid
4 0,838 Valid

Transportasi 1 0.863 Valid
2 0,707 Valid
3 0,744 Valid

Kepuasan Konsumen
Produk dan Fitur 
Pelayanan

1 0,732 Valid 0,925 Reliabel
2 0,688 Valid
3 0,676 Valid
4 0,637 Valid
5 0,595 Valid
6 0,694 Valid
7 0,764 Valid

Emosi Konsumen 1 0,652 Valid
2 0,650 Valid
3 0,599 Valid
4 0,673 Valid

Atribusi Keberhasilan 
atau Kegagalan Layanan

1 0,618 Valid
2 0,558 Valid
3 0,585 Valid
4 0,630 Valid
5 0,473 Valid
6 0,650 Valid
7 0,655 Valid

Persepsi Ekuitas atau 
Keadilan

1 0,640 Valid
2 0,579 Valid
3 0,557 Valid

Sumber: data primer, diolah 2015 

 Berdasarkan analisis pada Tabel di atas terlihat jumlah responden 30, r
tabel 

(0,05)= 0,361 
jika r

hitung
 < r

tabel
 = tidak valid, dan jika r

hitung
 > r

tabel
 = valid. Dengan hasil analisis di atas, semua 

pertanyaan adalah valid karena lebih dari r tabel 0, 361. Sedangkan pada reliabilitas, semua 
dimensi menunjukan diatas alpha 0,6 yang menunjukan semua dimensi reliabel, sehingga dapat 
digunakan dalam penelitian bisnis.
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Model Pengukuran dan Analisis Faktor Konfirmatori (Measurement Model & 
Confirmatory Factor Analysis) 

Penelitian untuk evaluasi model pengukuran, peneliti akan berfokus pada hubungan-
hubungan antara variabel laten dan indikatornya (variabel manifest). Selanjutnya, tujuan 
dalam mengevaluasi model pengukuran ini adalah untuk menentukan validitas dan realibilitas 
indikator-indikator dari suatu konstruk. Uji validitas merupakan suatu uji yang bertujuan 
untuk menentukan kemampuan suatu indikator dalam mengukur variabel laten tersebut. Uji 
validitas dalam penelitian ini akan dilihat dari Standardize Loading Factors ≥0,5 & jika syarat 
pertama tidak terpenuhi maka kemudian dilihat T-values, apabila nilainya lebih besar dari 
|1,96| maka indikator bisa disimpulkan valid untuk digunakan sebagai instrumen penelitian. 
Sedangkan uji realibilitas dalah suatu pengujian untuk menentukan konsistensi pengukuran 
indikator-indikator dari suatu variabel laten. Pada penelitian ini uji reliabilitas akan dilakukan 
dengan Composite Reliability yaitu peneliti akan menilai reliabilitas gabungan (composite reliability) 
untuk tiap-tiap variabel laten (sering juga disebut sebagai construct reliability). Untuk melakukan 
hal tersebut, peneliti menggunakan informasi pada loading indikator dan error variance yang 
diperoleh pada bagian Completely Standardized Solutions dan menggunakan rumus.
 Menurut Wijayanto (2008), untuk dapat mengatakan bahwa reliabilitas model pengukuran 
dari variabel laten baik adalah Construct Reliability (CR) ≥ 0,70 atau Variance Extracted (VE) ≥ 
0,5. Model Pengukuran Variabel Kualitas Pelayanan, pada hasil pengolahan data untuk model 
pengukuran variabel Kualitas Pelayanan bisa dilihat dalam gambar berikut ini:
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Menurut Wijayanto (2008), untuk dapat mengatakan bahwa reliabilitas model 

pengukuran dari variabel laten baik adalah Construct Reliability (CR) ≥ 0,70 atau Variance 

Extracted (VE) ≥ 0,5. Model Pengukuran Variabel Kualitas Pelayanan, pada hasil pengolahan 

data untuk model pengukuran variabel Kualitas Pelayanan bisa dilihat dalam gambar berikut ini: 

 

Sumber: Data Diolah (2015)  

Gambar. Model Pengukuran Variabel Kualitas Pelayanan  Handal (Standardized Solution) 

GAMBAR 2.2
Model Pengukuran Variabel Kualitas Pelayanan Handal (Standardized Solution)
Sumber: Data Diolah (2015)
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Sumber: Data Diolah (2015)  

Gambar. Model Pengukuran Variabel Kualitas Pelayanan Handal (T-values) 

Uji Validitas Variabel Kualitas Pelayanan yang Handal, seperti pada tabel berikut ini: 

Tabel. Koefisien Validitas Instrumen Variabel Kualitas Pelayanan yang Handal 

No Faktor Standardize 

Loading 

Factors 

Penilaian T-

Values 

Validitas 

1 Sekolah  menyediakan peralatan 

modern  

0,74 ≥ 0,5  11,23 Valid 

2 Sekolah  memberikan fasilitas yang 0,81 ≥ 0,5  12,83 Valid 

GAMBAR 2.3
Model Pengukuran Variabel Kualitas Pelayanan Handal (T-values)
Sumber: Data Diolah (2015)

Uji Validitas Variabel Kualitas Pelayanan yang Handal, seperti pada tabel berikut ini:

TABEL 2.10.
Koefisien Validitas Instrumen Variabel Kualitas Pelayanan yang Handal

No Faktor Standardize 
Loading Factors Penilaian T-Values Validitas

1 Sekolah menyediakan peralatan modern 0,74 ≥ 0,5 11,23 Valid
2 Sekolah memberikan fasilitas yang baik dan 

menarik
0,81 ≥ 0,5 12,83 Valid

3 Sekolah memiliki karyawan yang baik dan 
rapih

0,78 ≥ 0,5 12,06 Valid

4  Sekolah menyediakan brosur yang menarik 0,73 ≥ 0,5 11,06 Valid
5 Sekolah memiliki ketepatan waktu yang baik 

dalam memberikan infromasi dsb. 
0,78 ≥ 0,5 12,00 Valid

6  Sekolah cepat tanggap dalam memecahkan 
masalah

0,78 ≥ 0,5 11,98 Valid

7 Keandalan karyawan dalam melayani 
pelanggan dengan benar

0,75 ≥ 0,5 11,53 Valid

8 Sekolah menyediakan jasa sesuai dengan 
yang dijanjikan

0,75 ≥ 0,5 11,34 Valid

9 Keandalan karyawan dalam menganggapi 
permintaan pelanggan

0,69 ≥ 0,5 10,11 Valid
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No Faktor Standardize 
Loading Factors Penilaian T-Values Validitas

10 Memberikan informasi kepada pelanggan 
dengan tepat dan benar 

0,65 ≥ 0,5 9,92 Valid

11 Kesediaan untuk memberikan pelayanan 
dengan segera

0,68 ≥ 0,5 9,94 Valid

12 Kesediaan karyawan dalam membantu 
pelanggan

0,70 ≥ 0,5 10,37 Valid

13 Kesigapan karyawan dalam menanggapi 
permintaan

0,66 ≥ 0,5 9,56 Valid

14 Terbentuknya kepercayaan antar karyawan 
dan pelanggan 

0,64 ≥ 0,5 9,16 Valid

15 Pelanggan merasa aman dalam bertransaksi 0,63 ≥ 0,5 9,89 Valid
16 Karyawan Sekolah Bunda Mulia sopan 

dalam berbicara, bertindak dan berpakaian
0,62 ≥ 0,5 8,84 Valid

17 Luasnya pengetahuan karyawan Sekolah 
dalam menjawab pertanyaan

0,52 ≥ 0,5 7,17 Valid

18 Institusi memiliki perhatian individual 
terhadap pelanggan

0,57 ≥ 0,5 8,07 Valid

19 Memiliki jam operasi 24 jam kepada 
pelanggan

0,60 ≥ 0,5 8,57 Valid

20 Karyawan memiliki perhatian lebih ke 
pelanggan

0,67 ≥ 0,5 9,53 Valid

21 Pemahaman karyawan dalam menanggapi 
kebutuhan pelanggan

0,67 ≥ 0,5 9,71 Valid

Sumber: data primer, diolah 2015 

Uji Reliabilitas Variabel Kualitas Pelayanan yang Handal

Berdasarkan hasil pengolahan data, maka reliabilitas gabungan untuk variabel Kualitas 
Pelayanan adalah sebagai berikut ini: 
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 Dengan demikian berdasarkan perhitungan reliabilitas semua indikator variabel Kualitas 
Pelayanan juga bisa dinyatakan reliabel untuk digunakan sebagai indikator penelitian karena 
nilai Construct Reliability = 0,95 ≥ 0,70 dan walaupun nilai Variance Extracted = 0,50 karena 
pengujian variance extracted bersifat konservatif, reliabilitas dapat diterima bahkan jika variance 
extracted kurang dari 0,50. 
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Model Pengukuran Variabel Persepsi Harga yang Kompetitif

Hasil pengolahan data untuk model pengukuran variabel Persepsi Harga bisa dilihat dalam 
gambar berikut ini: 
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nilai Construct Reliability = 0,95 ≥ 0,70 dan walaupun nilai Variance Extracted = 0,50 karena 

pengujian variance extracted bersifat konservatif, reliabilitas dapat diterima bahkan jika 

variance extracted kurang dari 0,50.  

Model Pengukuran Variabel Persepsi Harga yang Kompetitif 

Hasil pengolahan data untuk model pengukuran variabel Persepsi Harga bisa dilihat dalam 

gambar berikut ini:  

 

Sumber: Data Diolah (2015)  

Gambar. Model Pengukuran Variabel Persepsi Harga (Standardized Solution) 

GAMBAR 2.4.
Model Pengukuran Variabel Persepsi Harga (Standardized Solution)
Sumber: Data Diolah (2015)
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Sumber: Data Diolah (2015)  

Gambar. Model Pengukuran Variabel Persepsi Harga (T-values) 

 

Uji Validitas Variabel Persepsi Harga yang Kompetitif 

Tabel. Koefisien Validitas Instrumen Variabel Persepsi Harga 

No Faktor Standardize 

Loading 

Factors 

Penilaian T-

values 

Validitas 

22 Nama Sekolah cukup di kenal di 

wilayah Jakarta  

0,89 ≥ 0,5  14,70 Valid 

23 Sekolah  memiliki persepsi baik oleh 

pelanggan 

0,73 ≥ 0,5  10,97 Valid 

24 Banyaknya garansi yang di berikan 

oleh pihak Sekolah  

0,82 ≥ 0,5  12,88 Valid 

GAMBAR 2.5.
Model Pengukuran Variabel Persepsi Harga (T-values)
Sumber: Data Diolah (2015)
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Uji Validitas Variabel Persepsi Harga yang Kompetitif

TABEL 2.11.
Koefisien Validitas Instrumen Variabel Persepsi Harga

No Faktor Standardize 
Loading Factors Penilaian T-values Validitas

22 Nama Sekolah cukup di kenal di wilayah 
Jakarta 

0,89 ≥ 0,5 14,70 Valid

23 Sekolah memiliki persepsi baik oleh 
pelanggan

0,73 ≥ 0,5 10,97 Valid

24 Banyaknya garansi yang di berikan oleh 
pihak Sekolah 

0,82 ≥ 0,5 12,88 Valid

25 Sekolah dimiliki oleh salah satu pengusaha 
sukses dan cukup di kenal di Indonesia

0,86 ≥ 0,5 14,02 Valid

26 Harga iuran sekolah yang terjangkau dan 
sesuai kebutuhan yang di janjikan 

0,89 ≥ 0,5 12,81 Valid

27 Harga terjangkau di antara Sekolah Nasional 
Plus yang lain (pesaing)

0,86 ≥ 0,5 13,87 Valid

Sumber: data 

Uji Reliabilitas Variabel Persepsi Harga yang Kompetitif

Berdasarkan hasil pengolahan data, maka reliabilitas gabungan untuk variabel Persepsi Harga 
adalah sebagai berikut ini: 
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 Dengan demikian berdasarkan perhitungan reliabilitas semua indikator variabel Persepsi 
Harga dinyatakan reliabel untuk digunakan sebagai indikator penelitian karena nilai Construct 
Reliability = 0,93 ≥ 0,70 dan nilai Variance Extracted = 0,71 ≤ 0,5.
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Model Pengukuran Variabel Tempat yang Strategis

Hasil pengolahan data untuk model pengukuran variabel Tempat bisa dilihat dalam gambar 
berikut ini: 
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 Model Pengukuran Variabel Tempat yang Strategis 

Hasil pengolahan data untuk model pengukuran variabel Tempat bisa dilihat dalam gambar 

berikut ini:  

 

Gambar. Model Pengukuran Variabel Tempat (Standardized Solution) 

 

 

GAMBAR
Model Pengukuran Variabel Tempat (Standardized Solution)
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Gambar. Model Pengukuran Variabel Tempat (T-values) 

Uji Validitas Variabel Tempat 

Tabel. Koefisien Validitas Instrumen Variabel Tempat 

No Faktor Standardize 

Loading 

Factors 

Penilaian T-

values 

Validitas 

28 Letak sekolah yang berdekatan 

dengan pusat bisnis dan padat 

penduduk 

0,85 ≥ 0,5  13,59 Valid 

29 Memiliki parkiran yang luas dan 

aman bagi pelanggan 

0,81 ≥ 0,5  12,71 Valid 

30 Bangunan Sekolah yang luas,  

nyaman, dan aman 

0,85 ≥ 0,5  13,79 Valid 

31 Letak Sekolah mudah dilihat dan 

diketahui oleh pelanggan 

0,85 ≥ 0,5  13,64 Valid 

GAMBAR.
Model Pengukuran Variabel Tempat (T-values)
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Uji Validitas Variabel Tempat

TABEL 2.12
Koefisien Validitas Instrumen Variabel Tempat

No Faktor Standardize 
Loading Factors Penilaian T-values Validitas

28 Letak sekolah yang berdekatan dengan pusat 
bisnis dan padat penduduk

0,85 ≥ 0,5 13,59 Valid

29 Memiliki parkiran yang luas dan aman bagi 
pelanggan

0,81 ≥ 0,5 12,71 Valid

30 Bangunan Sekolah yang luas, nyaman, dan 
aman

0,85 ≥ 0,5 13,79 Valid

31 Letak Sekolah mudah dilihat dan diketahui 
oleh pelanggan

0,85 ≥ 0,5 13,64 Valid

32 Letak sekolah mudah di capai dengan 
kendaraan pribadi

0,84 ≥ 0,5 13,41 Valid

33 Letak sekolah mudah di capai dengan 
kendaraan umum

0,76 ≥ 0,5 11,63 Valid

34 Adanya fasilitas transportasi antar jemput 
untuk karyawan dan anak murid.

0,83 ≥ 0,5 13,30 Valid

Sumber: data primer, diolah 2015 

Uji Reliabilitas Variabel Tempat yang Strategis

Berdasarkan hasil pengolahan data, maka reliabilitas gabungan untuk variabel Tempat yang 
strategis adalah sebagai berikut ini: 
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 Dengan demikian berdasarkan perhitungan reliabilitas semua indikator variabel Tempat 
dinyatakan reliabel untuk digunakan sebagai indikator penelitian karena nilai Construct 
Reliability = 1 ≥ 0,70 dan nilai Variance Extracted = 0,69 ≥ 0,5.
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Model Pengukuran Variabel Kepuasan Konsumen yang Tinggi

Hasil pengolahan data untuk model pengukuran variabel Kepuasan Konsumen bisa dilihat 
dalam gambar berikut ini: 
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Model Pengukuran Variabel Kepuasan Konsumen yang Tinggi 

Hasil pengolahan data untuk model pengukuran variabel Kepuasan Konsumen bisa dilihat dalam 

gambar berikut ini:  

 

Gambar. Model Pengukuran Variabel Kepuasan Konsumen 

(Standardized Solution) 

GAMBAR
Model Pengukuran Variabel Kepuasan Konsumen (Standardized Solution)
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Gambar. Model Pengukuran Variabel Kepuasan Konsumen (T-values) 

Uji Validitas Variabel Kepuasan Konsumen 

Tabel. Koefisien Validitas Instrumen Variabel Kepuasan Konsumen Tinggi 

No Faktor Standardize 

Loading 

Factors 

Penilaian T-

values 

Validitas 

35 Kenyamanan ruangan kelas  0,76 ≥ 0,5  11,75 Valid 

36 Kesopanan staff  0,77 ≥ 0,5  11,99 Valid 

37 Memiliki fasilitas taman bermain 

yang baik dan aman 

0,78 ≥ 0,5  12,22 Valid 

38 Adanya kegiatan intrakurikuler 0,79 ≥ 0,5  12,31 Valid 

GAMBAR
Model Pengukuran Variabel Kepuasan Konsumen (T-values)
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Uji Validitas Variabel Kepuasan Konsumen

TABEL
Koefisien Validitas Instrumen Variabel Kepuasan Konsumen Tinggi

No Faktor Standardize 
Loading Factors Penilaian T-values Validitas

35 Kenyamanan ruangan kelas 0,76 ≥ 0,5 11,75 Valid
36 Kesopanan staff 0,77 ≥ 0,5 11,99 Valid
37 Memiliki fasilitas taman bermain yang baik 

dan aman
0,78 ≥ 0,5 12,22 Valid

38 Adanya kegiatan intrakurikuler yang efektif 
(materi pelajaran, worksheet, pelajaran 
agama, dsb)

0,79 ≥ 0,5 12,31 Valid

39 Adanya ekstrakurikuler yang bermanfaat 
untuk murid (berenang, sempoa, dsb)

0,77 ≥ 0,5 11,98 Valid

40 Pembayaran dapat di lakukan dengan 
transfer 24 jam

0,80 ≥ 0,5 12,61 Valid

41 Pemberian kotak makan dan minum Lock & 
Lock yang bermanfaat

0,76 ≥ 0,5 11,64 Valid

42 Tidak adanya keluhan mengenai fasilitas 
dalam proses belajar mengajari dari orang 
tua murid

0,68 ≥ 0,5 10,09 Valid

43 Tidak adanya keluhan mengenai pelayanan 
staff di Sekolah bunda Mulai dari orang tua 
murid

0,78 ≥ 0,5 12,22 Valid

44 Rasa aman orang tua menyekolahkkan 
anaknya di SBM

0,78 ≥ 0,5 12,23 Valid

45 Adanya field trip membuat murid senang 0,78 ≥ 0,5 12,16 Valid
46 Pelanggan memiliki persepi baik terhadap 

produk yang disediakan
0,78 ≥ 0,5 12,18 Valid

47 Pelanggan memiliki persepsi buruk terhadap 
produk yang disediakan

0,80 ≥ 0,5 12,58 Valid

48 Kepuasan pelanggan terhadap produk yang 
disediakan

0,85 ≥ 0,5 13,75 Valid

49 Ketidakpuasan pelanggan terhadap produk 
yang disediakan

0,82 ≥ 0,5 13,11 Valid

50 Kurangnya kesigapan karyawan dalam 
memberikan pelayanan

0,81 ≥ 0,5 12,88 Valid

51 Kurangnya pengetahuan karyawan dalam 
memberika pelayanan dan informasi kepada 
pelanggan

0,82 ≥ 0,5 13,11 Valid

52 Karyawan memberikan informasi 
pembayaran yang salah atau kesalahan 
dalam sistem pembayaran

0,80 ≥ 0,5 12,60 Valid

53 Setiap pelanggan mendapatkan hak dan 
pelayanan yang sama

0,82 ≥ 0,5 13,88 Valid

54 Kesopanan karyawan dalam pakaian, sikap 
dan pelayanan yang diberikan ke pelanggan

0,85 ≥ 0,5 13,88 Valid

55 Pelanggan mendapatkan pelayanan dan 
fasilitas yang sesuai dengan biaya yang telah 
dikeluarkan

0,80 ≥ 0,5 12,68 Valid

Sumber: data primer, diolah 2015
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Uji Reliabilitas Variabel Kepuasan Konsumen Tinggi

Berdasarkan hasil pengolahan data, maka reliabilitas gabungan untuk variabel Kepuasan 
Konsumen adalah sebagai berikut ini: 
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 Dengan demikian berdasarkan perhitungan reliabilitas semua indikator variabel Kepuasan 
Konsumen dinyatakan reliabel untuk digunakan sebagai indikator penelitian karena nilai 
Construct Reliability = 0,97 ≥ 0,70 dan nilai Variance Extracted = 0,61≥0,5.

Model Persamaan Struktural- Model Hybrid (Structural Equation Modelling) 

Pasa suatu vvaluasi model struktural berfokus pada hubungan-hubungan antara variabel laten 
eksogen dan variabel laten endogen. Selanjutnya, tujuan dalam menilai model struktural 
adalah untuk memastikan apakah hubungan-hubungan yang dihipotesiskan pada model 
konseptualisasi didukung oleh data empiris yang diperoleh melalui penelitian. Beberapa hal 
yang perlu diperhatikan dalam menilai model struktural antara lain: 
	 •	 Tanda (arah) hubungan antara variabel-variabel laten mengindikasikan apakah hasil 

hubungan antara variabel-variabel tersebut memiliki pengaruh sesuai dengan yang 
dihipotesiskan. 

	 •	 Signifikansi parameter yang diestimasi memberikan informasi yang sangat berguna 
mengenai hubungan antara variabel-variabel laten. Signifikansi tersebut dapat dilihat 
pada baris ketiga dibawah nilai estimasi parameter. Batas untuk menerima/menolak suatu 
hubungan dengan tingkat signifikansi 5% adalah 1,96 (mutlak) dimana apabila nilai t 
terletak antara -1,96 dan 1,96 maka hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh ditolak, 
sedangkan apabila nilai t lebih besar daripada 1,96 atau lebih kecil dari pada -1,96 maka 
hipotesis diterima. 

	 •	 Koefisien determinasi (R2) pada persamaan struktural mengindikasikan jumlah varians 
pada variabel laten endogen yang dapat dijelaskan secara simultan oleh variabel variabel 
indenpenden. Semakin tinggi nilai R2 maka semakin besar variabel-variabel independen 
tersebut dapat menjelaskan variabel endogen, sehingga semakin baik persamaan struktural. 

 Dalam pengukuran model struktural, dilakukan pengukuran second order, yang berarti 
bahwa variabel laten diukur dalam dua tahap. Hal ini disebabkan pada pengukuran pertama 
gambar model pengukuran struktural tidak dapat keluar. Oleh sebab itu, estimasi model 
pengukuran dengan second order idealnya diestimasi secara simultan yang melibatkan seluruh 
variabel laten, dimensi, dan indikatornya. Dalam penilitian ini dilakukan dengan memanfaatkan 
latent variable score (LVS) untuk analisis yang lebih sederhana. 
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Gambar. Model Pengukuran Struktural (Basic Model, T-values) 
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Gambar. Model Pengukuran Struktural (Basic Model, Standard Solution) 

 

 

 

 

Selanjutkan, peneliti melakukan uji kecocokan model hybrid, dengan memperhatikan  

nilai- nilai yang dapat mengidikasikan tingkat fit nya model hybrid, sebagai berikut: 

Tabel. Hasil Uji Kecocokan Model Struktural 

GAMBAR
Model Pengukuran Struktural (Basic Model, Standard Solution)
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 Selanjutkan, peneliti melakukan uji kecocokan model hybrid, dengan memperhatikan 
nilai- nilai yang dapat mengidikasikan tingkat fit nya model hybrid, sebagai berikut:

TABEL
Hasil uji Kecocokan Model Struktural

Ukuran GOF Target Tingkat 
Kecocokan Hasil Estimasi Tingkat 

Kecocokan
Chi Square & P Chi Square/df < 3 2 Fit
Root Mean Square Error Of Approximation RMSEA P (close fit) RMSEA ≤ 0,08 0,076 Fit
Normed Fit Index (NFI) NFI ≥ 0,9 0,97 Fit
Non Fit Index (NNFI) NNFI ≥ 0,9 0,97 Fit
Comparative Fit Index (CFI) CFI ≥ 0,9 0,98 Fit
Incremental Fit Index (IFI) IFI ≥ 0,9 0,98 Fit
Relative of Fit Index (RFI) RFI ≥ 0,9 0,96 Fit
Goodness Of Fit Index (GFI) GFI ≥ 0,9 0,89 Marginal Fit
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) AGFI ≥ 0,9 0,83 Marginal Fit

Sumber: data primer, diolah 2015

 Hasil print-out menunjukkan nilai GFI pada default model sebesar 0.89 yang artinya 
mendekati 1, maka dapat disimpulkan bahwa model masih goodness of  fit. 

Pengujian Hipotesis Penelitian 

Pembahasan selanjutnya akan dideskripsikan mengenai hasil pengujian terhadap hipotesis 
penelitian. Pengujian terhadap hipotesis penelitian akan dilakukan dengan cara mengamati 
nilai signifikansi tiap hubungan variabel. Selanjutnya, berikut ini adalah tabel hasil pengujian 
hipotesis berdasarkan model struktural penelitian:

TABEL
Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian Bisnis

Hipotesis Structural Path T-values Keterangan Kesimpulan
H1 Kualitas Pelayanan ->

Kepuasan Konsumen
3,93 Data mengkonfirmasi 

hipotesis 
Kualitas PelayananHandal 
berpengaruh terhadap Kepuasan 
Konsumen Tinggi

H2 Persepsi Harga 
->Kepuasan Konsumen

6,46 Data mengkonfirmasi 
hipotesis 

Persepsi Harga Kompetitif 
berpengaruh terhadap Kepuasan 
Konsumen Tinggi

H3 Tempat -> Kepuasan 
Konsumen

4,51 Data mengkonfirmasi 
hipotesis

Tempat Startegis berpengaruh 
terhadap Kepuasan Konsumen 
Tinggi 

Sumber: data primer, diolah 2015

Analisis Uji Dimensi Antar Variabel 

Analisis korelasi dimensi dimaksudkan untuk menguji hubungan korelasi terkuat yang paling 
superior pada dimensi - dimensi dari variabel Kualitas Pelayanan Handal, Persepsi Harga 
Kompetitif, dan Kepuasan Konsumen Tinggi. Korelasi dimensi terkuat dapat dilihat dari nilai 
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Pearson correlation yang paling besar. Berdasarkan hasil olah data primer menggunakan SPSS 
, maka berikut ini akan disajikan tabel mengenai uji dimensi antar variabel yang menghasilkan 
nilai dan dapat menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan manajerial yang 
handal, sebagai berikut ini: 

TABEL
uji Dimensi Antar Variabel

Variabel Dimensi

Kepuasan Konsumen Tinggi

Produk dan 
Fitur Layanan

Emosi 
Konsumen

Atribusi 
Keberhasilan 

atau Kegagalan 
Layanan

Persepsi Ekuitas 
atau Keadilan

Kualitas Pelayanan 
Handal

Tangibles ,212** ,188* ,232* ,175*

Reliability ,273** ,282** ,298** ,188*

Responsiveness ,211** ,220** ,185* ,118
Assurance ,111 ,118 ,161* ,069
Empathy ,188** ,227** ,185* ,091

Persepsi Harga 
Kompetitif

Perceived Quality ,748** ,773** ,808** ,759**

Perceived Monetary 
Sacrifice

,784** ,785** ,851** ,763**

Tempat Strategis Lokasi ,803** ,820** ,816** ,769**

Transportasi ,790** ,790** ,832** ,774**

Sumber: Data Diolah (2015)

Laporan Hasil Penelitian Bisnis

Pada tahap akhir peneliti melakukan penyusunan laporan hasil penelitian dan melakukan 
penyebarluasan hasil dan temuan penelitian serta rekomendasi bisnis bagi stake holder. Pada 
hasil penelitian bisnis terapan dapat di komunikasikan dengan beberapa cara yang meliputi; 
konferensi via web, surat, menulis laporan hasil penelitian bisnis, presentasi oral, poster, virtual 
atau beberapa metode kombinasi desiminasi penelitian. Selanjutnya, pada skematik cara 
melakukan komunikasi hasil penelitian bisnis meliputi:
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Laporan Hasil Penelitian Bisnis 

Pada tahap akhir peneliti melakukan penyusunan laporan hasil penelitian dan melakukan 

penyebarluasan hasil dan temuan penelitian serta rekomendasi bisnis bagi stake holder. Pada 

hasil penelitian bisnis terapan dapat di komunikasikan dengan beberapa cara yang meliputi; 

konferensi via web, surat, menulis laporan  hasil penelitian bisnis, presentasi oral, poster, virtual 

atau beberapa metode kombinasi desiminasi penelitian. Selanjutnya, pada skematik cara 

melakukan komunikasi hasil penelitian bisnis meliputi: 

 

Konferensi via web

Surat

Menulis laporan  
hasil penelitian 

bisnis
Presentasi oral

Poster

Presentasi virtual Gabungan / 
kombinasi
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2.6.  APLIKASI PADA PENELITIAN BISNIS

Aplikasi Penelitain Bisnis sebagai contoh pertama, dengan pendekatan Mix Methods pada 
Kajian Pengembangan Wilayah Bisnis Skala Kota Satelit Baru di Samarinda, Indonesia.
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Pengembangan Potensi Bisnis di Wilayah Baru

Pengembangan kota baru berupa kota satelit yang mengalami perluasan dari kota- kota Inti, 
akan membuka wilayah baru yang lebih luas dan kompleks. Wilayah yang baru akan membuka 
pasar dan peluang bisnis baru sesuai potensi wilayah yang dikembangkan.
 Pengusaha dapat berperan dengan cermat untuk mencari peluang- peluang bisnis baru 
pada wilayah pengembangan baru. Potensi- potensi infrastruktur, pelabuhan, jalan raya, 
permukiman, demografi penduduk dalam hal jumlah dan distribusinya dapat dikaji secara 
mendalam, untuk upaya menemukan potensi dan peluang bisnis baru yang kompetitif  untuk 
dukembangkan. Kajian yang perlu dicermati salah satunya kelayakan studi pengembangan 
kota satelit berikuti ini: 
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AN ATTEMPT fOR THE SATELITE CITy SAMARINDA

ABSTRACT

Samarinda city as the capital of  the province of  East Kalimantan increasingly crowded and 
jammed with accretion 3500-4000 vehicles per month. Therefore need a sub-district to supports 
Samarinda Seberang, Loa Janan and Palaran Ilir. Descriptive and inferential analysis equipped 
with a Focus Group Discussion-Delphi Engineering and Structural Equation Model (SEM) 
was carried out with consideration of  the feasibility of  three satellite cities are: First, the 
assumption of  rising land value, secondly, the influence of  selected variables simultaneously to 
the core of  sustainable satellite city, and third, the dominant dimension to realize the satellite 
city. Results of  Focus Group Discussions (FGD) revealed five items concern the public and 
10,000 ha of  vacant land used as a satellite city, the land for the benefit of  price increases in the 
interests of  governments, developers, and communities, each of  which is approximately Rp 16.3 
trillion. Hypothesis testing, with R2 = 0.425; t value (6.78)> 2 and socio-economic factors have 
contributed significantly to the creation of  satellite city. Dimensions of  the test concluded that 
economic factors (FE

2
) and sustainable satellite city (KSB

7
) be a priority in a comprehensive 

planning and design. The research concludes that the former third district to be viable satellite 
city to support the overall development of  the city of  Samarinda, and recommended to draw 
up a blue print plans.

Key words: Feasibility, Benefid, Blue Print Detail Planning

INTRODUCTION

Background 

Samarinda is the capital city of  East Kalimantan province that consists of  6 districts with 727 
500 population (BPS, 2011), it has a strategic function as a growth center of  province, center of  
commerce, regional services government and social scale. As the city of  “services, industrial, 
commercial, and residential environmentally sound” the rapid development in Samarinda. 
However, the swift of  development which concentrated to the center of  city, create Samarinda 
city such populous and often with traffic jamming. According to Department of  Transportation, 
the number of  vehicles in 2011 as many as 483,178 unit with the number of  vehicles with two-
wheel 338,559 unit, and four-wheel 144,619 unit by increments of  3,500 up to 4,000 per month.
 The dynamics of  Samarinda city as the capital it would require the support of  the 
surrounding area to support the development of  cities such as Samarinda Seberang district, 
sub-district Palaran Loa Janan Ilir. For that, we need to study the feasibility of  an idea to get 
as Satellite city to advocates Samarinda city.
 
The Purposes of Research 

The objectives of  research was to determine: (1) description of  the feasibility of  Samarinda 
Seberang districts, Loa Janan Ilir, and Palaran as satellite cities, (2) the effect of  the simultaneous 
existence of  the core city and the level of  existence of  social factors, economics, political 
economy, land, cultural history and environmental systems, and (3) the dimensions of  the 
dominant formation satellite cities.
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LITERATURE REVIEW

City

City is defined as a group of  people in a certain minimum number, life and living together in a 
given geographical area, Economical and individualistic (BKAKSI, 1969). Law No. 26 In 2007, 
the city was a major area that has non-agricultural activities in the area as a function of  the 
composition of  urban settlements, the concentration and distribution of  government services, 
social services and economic activities.

New City

According to Loyd Rodwin, New city is a city or cities that are planned, established and then 
developed in thorouhgoing after the city or that before other cities have grown and developed. 
In general, factors that influential and determine development and growth of  new cities include: 
(1) Social factors among others i.e. factor of  population and social life quality’s, (2) economic 
factors include business activities, and political economy.
Satellite City With Potential for New Business

Satellite city is a small city on the edge of  a large city which, although a self-sufficient 
community, the majority of  the population dependant to the big city. Typically residents are 
commuting satellite city of  the big cities. Satellite city is one kind of  a new city. 

Land Is Determinants Factor 

Land is one of  determinants key of  the needs of  development of  the satellite city. Satellite 
city be judged when in the core city indicate their needs such population density. In contrast, 
development plan of  the satellite city reasonable if  various factors such as economic, socio-
cultural, political, physical factors such as basic infrastructure which possible develop the 
quantity and quality that relatively similar and may even be better than those that available in 
the nucleus city. 
 Believed that the price of  land in the nucleus city is extremely expensive than in the area 
of  satellite city development plan. This implies that if  the plan area of  satellite city development 
can be realized, then there will be an increment in land prices in the context significant. In the 
context of  land denomination, a land price depends on the quality of  the building on it.
Increment of  Land Rise because of  Increment of  other Goods Rose.
 Originally, price of  P1

 in Q
1
, because the price of  other goods rises, the purchasing potency 

get off, the number of  goods demands falls into Q ¬ 2. To maintain or restore in order to the 
number of  transactions back into Q1 offered (initially) to the buyer must be willing to boost 
the price to P

2
, (see Figure 1).

Increment Land Price Due to Accretion of Land Demand 

Initially an equilibrium at price P
1
 the sum of  balance Q

1
 because of  curve number of  Demand 

changed from D
1
 to D

2
 because of  growth population, then in Q

1
, the equilibrium price increases 

from P
1
 to P

2
, (see Figure 2).
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Increment Land Price Due to Reduction of Land Supply

Initially, the price of  P
1
, the sum of  balance in Q

1
 in line with the development, time to time 

the land is used for various purposes such as residential, office and others, so supply turn out 
decreases, or going “Shift” Supply curve from S

1
 to S

2
 so that the equilibrium price liven up 

from P
1
 to P

2
, (see Figure 3).

Increment Land Price Due to the Policy of Development

Formerly the price of  P
1
, the equilibrium quantity Q

1
.Because policy of  existing land use policies 

on or around the site there will be a “Ship Demand” from D
1
 to D

2
, the equilibrium price liven 

up from P
1
 to P

2
, (see Figure 4).
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RESEARCH METHODS

Research Analysis Approach

This research uses qualitative and quantitative approaches (Hesse, 2010), with implementing of  
descriptive and inferential methods, which is be equipped with a Focus Group Discussion-Delphi 
Technique. The researcher used Structural Equation Model analysis to observe significance level 
of  the establishment of  new sustainable satellite city. Using SEM test (LISREL 8.7), obtained 
estimates indicators of  each dimension and the dominant variable determining the formation 
of  the draft act suburbs. To observe significance level between the main variables can be discern 
from the results of  the structural equation, the value of  the relationship path diagram (Ghozali, 
2008). There are three feasibility concerns of  establishment of  satellite city i.e. firstly, the 
assumption of  rising land value, secondly, the influence of  selected variables simultaneously to 
the satellite city, and thirdly, the dominant dimension to realize the satellite city. The research 
model is observed in Figure 5.
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Fig 5. The Influence of Nucleus Model Cities and the Existence of Samarinda Seberang District, Loa Janan Ilir, and 
Palaran.

Research hypothesis: There are influences Nucleus Cities and the existence of  sub factors 
Samarinda Seberang, Loa Janan Ilir, and Palaran) towards formation of  Satellite City.

Structural Equation Model

 KSB = γFS + γ FE + γ PE + γ FL + γ SB + γ SL + γ KI + ζ 1 …..(1).

Notation of Structural Equation Modeling 

No Notasi Keterangan

1 FS Variabel Eksogen/Laten Faktor Sosial
2 FE Variabel Eksogen/Laten Faktor Ekonomi

3 PE Variabel Eksogen/Laten Politik Ekonomi

4 FL Variabel Eksogen/Laten Faktor Lahan

5 SB Variabel Eksogen/Laten Sejarah dan Budaya

6 SL Variabel Eksogen/Laten Sistem Lingkungan

7 KI Variabel Eksogen/Laten Kota Inti

8 KSB Variabel Endogen/Laten Kota Satelit Baru Berkelanjutan

9 Γ (gamma) Hubungan langsung variable eksogen terhadap variable endogen

10 Ζ (Zeta) Kesalahan dalam persamaan yaitu antara variable eksogen dan/atau endogen terhadap variable endogen

11 Λ (Lamda) Hubungan antara variable laten eksogen ataupun endogen dengan indikatornya

12 Ε (error) Error

RESULTS AND DISCUSSION

Results of Focus Group Discussions (FGD)

Group discussions held in the District Palaran dated 28 April 2012, invited the various 
components of  society. Groups Discussion Focus can be observed in Figure 6, which is followed 
by grouping of  the dominant themes analysis by the attention of  each of  stakeholders. The 
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dominant themes arranged in a matrix table, a tabulation of  the themes of  the focus group 
discussion item on sustainable suburbs feasibility study, which can be seen in Appendix 2. 
From appendix 2 through the 20 items of  discussion there are 5 items that have a percentage 
frequency greater than 50 percent i.e. infrastructure (61.5%), the importance of  satellite city 
(53.8%), the potential of  satellite city establishment (84%), sustainable planning of  satellite city 
(61.5%), and well-organized of  the satellite city (53.8%). 
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Fig 6. Documentation of Implementation Process FGD 
  on April 28th, 2012. 

 

Estimated Assumptions of the Increment Price Sector 

According to Aima (2012), the land price depends on the quality of the existing buildings on it. 

As an illustration of land price of nucleus city as a Centre City in Samarinda and Samarinda 

Seberang District, Subdistrict Loa Janan Ilir and District Palaran in appendix 3. The price of 

fallow land in the Palaran district and Samarinda Seberang district is Rp 10.000/m2. Believed 

that if fallow land has become a satellite city of the region, the increment of land will fabulous at 

least to Rp 500.000/m2. When the two sub districts, Palaran and Samarinda Seberang available 

10,000 ha this can be used as the satellite city, the benefit due to price increment of 

approximately Rp 49 trillion. Assuming the benefits distributed equally among the government, 

developers, and communities, and then each party will benefit approximately Rp 16.3 trillion. 

When Palaran district used as a first phase of Satellite City development, a strategic 

infrastructure that is already available include the Port, dockyard, and other infrastructure. 

Hypothesis Testing 

Research hypothesis: There are influences Nucleus Cities and the existence factors of 

Samarinda Seberang, Loa Janan and Palaran Ilir toward establishment of Satellite City. The 

result of simultaneous analysis is significant and obtained R2 = 0.425 with p = 0.002 and t value 

Fig 6. Documentation of Implementation Process FGD on April 28th, 2012.

Estimated Assumptions of the Increment Price Sector

According to Aima (2012), the land price depends on the quality of  the existing buildings on it. 
As an illustration of  land price of  nucleus city as a Centre City in Samarinda and Samarinda 
Seberang District, Subdistrict Loa Janan Ilir and District Palaran in appendix 3. The price 
of  fallow land in the Palaran district and Samarinda Seberang district is Rp 10.000/m2. 
Believed that if  fallow land has become a satellite city of  the region, the increment of  land 
will fabulous at least to Rp 500.000/m2. When the two sub districts, Palaran and Samarinda 
Seberang available 10,000 ha this can be used as the satellite city, the benefit due to price 
increment of  approximately Rp 49 trillion. Assuming the benefits distributed equally among the 
government, developers, and communities, and then each party will benefit approximately Rp 



72 Metode Penelitian Bisnis. Aplikasi Pendekatan Manaejmen Berbasis Pasar

16.3 trillion. When Palaran district used as a first phase of  Satellite City development, a strategic 
infrastructure that is already available include the Port, dockyard, and other infrastructure.

Hypothesis Testing

Research hypothesis: There are influences Nucleus Cities and the existence factors of  
Samarinda Seberang, Loa Janan and Palaran Ilir toward establishment of  Satellite City. The 
result of  simultaneous analysis is significant and obtained R2 = 0.425 with p = 0.002 and t 
value (6.78)> 2. However, based on the regression coefficients only socio-economic factor that 
have P <0.05. That concluded all of  existing predictors, socio-economic only factor that have 
contributed significantly to the creation of  satellite city.

Test of Dominant Variable Dimensions 

From test of  dominant variable dimensions; that elaborate from 8 research variables, we can 
be observed that correlation dimension most strongly and a priority in the blueprint process of  
urban planning and master plan development of  Satellite City. Dimensions outside of  results 
test be refer to examined in more detail, be obtained in the schematic below.

Tabel 1 Matrix Test of Variable Dimension of Economic Factors

VARIABLE
KOTA SATELIT BERKELANJUTAN (KSB)

D/D KSB1 KSB2 KSB4 KSB5 KSB7

FAKTR EKONOMI (PE) FE1 0,149 0,057

FE2 0,135 0,177 0,254

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS

Conclusions

The results draw some conclusions i.e.
 Focus Group Discussion Results that integrated to Delphi method and SWOT analysis, 
found that the excited of  society’s towards the existence of  satellite city in of  Samarinda 
Seberang, Loa Janan Ilir, and Palaran districts. Five items of main concern are infrastructure, the 
importance of  satellite city, the potential establishment of  satellite city, planning sustainability 
Satellite City, and organized satellite cities.
 Assuming that 10,000 ha available land that can be used as the satellite city, the benefits 
resulting from the increment of  land prices could reach estimated Rp 49 trillion, and if  
distributed equally among governments, developers, and communities, each party will collect 
$ 16.3 trillion.
 The results of  hypothesis analysis R2 = 0.425 with social factor p <0.05 which means that 
social factors have a significant contribution toward creation of  satellite city. If  Palaran District 
be the first phase of  development area, several existing strategic infrastructure include Port, 
dockyard, and other infrastructure.
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Recommendation

Results of  Dimensions Test, variable FE
1
 and FE

2
 is the strongly dimensions of  relationship; 

levels of  investment and business activity is strongly correlated with the variable KSB
7
, KSB

5
, 

KSB
4
, KSB

1
 & KSB

2
, the levels of  water availability, the level of  business center development, 

undemanding industry, sustainability development of  satellite city, and therefore recommended 
as the basis of  establishment of  the preparation of  blue print or master plan of  urban planning 
and development of  satellite City.
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Lampiran 2. Tabulasi Tema Item Diskusi

No Tema Item Diskusi Frek wensi Persentase Keterangan/sub-tema
1 Infrastruktur 8/13 61,5% Kondisi jalan, saluran air,saluran pembuangan air hujan, 

kanal pengedalian banjir, pasar modern, pusat bisnis dan 
jasa dll.

2 Pentingnya kota 
Satelit

7/13 53,8% Kota satelit yang berkelanjutan dipandang dari aspek, social, 
sejarah, budaya, ekonomi dan politik.

3 Kebijakan Pemerintah 4/13 30,7% Kebijakan yang berfokus pada kepentingan masyarakat luas
4 Anggaran bagi 

kepentingan fasilitas 
umum.

4/13 30,7% Ketersediaan anggaran untuk pembangunan kota

5 Dampak Lingkungan 4/13 30,7% Dampak lingkungan penggalian, luapan sungai, kenaikan 
muka air laut/sungai, kesehatan masyarakat, dampak social.

6 Potensi pembentukan 
kota satelit

11/13 84,%6 Pertumbuhan penduduk, pertumbuhan industry dan 
ekonomi, daya dukung lahan, optimism masyarakat, 
mobilitas masyarakat yang tinggi, hasil pertanian, 
pertambangan, investor, sejarah kota, pertumbuhan 
ekonomi kreatif, potensi waterfront sungai Mahakam, 
konektivitas dengan wilayah lain dll.

7 Pertumbuhan jumlah 
penduduk

2/13 15,38% Prosentase pertumbuhan penduduk rata2 pertahun >5%.

8 Potensi industry 3/13 23,07% Indusri galangan kapal, galian, industry UKM dan mikro, 
industry pariwisata dan ekonomi kreatif.

9 Potensi hasil- hasil 
pertanian

1/13 7,6% Hasil bumi dan pertanian yang menjadi unggulan kawasan 
tertentu.

10 Pasar sebagai pusat 
perdagangan di 
masyarakat

4/13 30,7% Peran Pasar tradisional, pasar induk, pasar modern dll.

11 Harga di pasar 2/13 15,38% Tingkat kemampuan daya beli masyarakat terhadap harga 
juan barang di pasar masyarakat.

12 Rasa optimis dan 
prilaku masyarakat

4/13 30,7% Spirit masyarakat.

13 Air Bersih, Sampah 3/13 23,07% Ketersediaan air baku, system pengelolaan dan harga jual air 
bersih, pengelolaan sampah.

14 Perencanaan KSB 
yang berkelanjutan

8/13 61,5% Mekanisme perencanaan kota dengan dasar- dasar yang 
handal.

15 Politik 1/13 7,6% Kondisi politik dan politik ekonomi.
16 Pemetaan masalah 

kota
1/13 7,6% Identifikasi permasalahan kota dan prioritas penanganan.

17 Pengembangan 
kawasan pesisir sungai

1/13 7,6% Sebagai pemicu perencanaaan kota yang memanfaatkan 
potensi alam.

18 Kota satelit yang 
tertata dengan baik

7/13 53,8% Tingkat Keteraturan kota

19 Perhatian Pemerintah 
pada kepentingan 
masyarakat

4/13 30,7% Masalah social kota

20 Rekomendasi bagi 
Pemerintah

4/13 30,7% Tingkat ketepatan rekomendasi dari hasil kajian empiric dan 
deskriptif.
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Lampiran 3. Perbandingan harga tanah di empat lokasi

No Kecamatan Jalan Utama
(Rp juta/m2)

JlnLingkungan
(Rp juta/m2)

Lahan Kosong
(Rp juta/ha)

1 Di Pusat Kota Samarinda 20 4 200
2 Palaran 3 1 100
3 Samarinda Seberang 5 1 100
4 Loa Janan Ilir 2 1 Habis

Sumber: Wawancara Dengan Warga Kota Samarinda

Lampiran 4. Rincian analisis dengan menggunakan LISREL

Hasil analisis dengan LISREL: Goodness of  Fit Statistics, Degrees of  Freedom = 0, Minimum 
Fit Function Chi-Square = 0.0 (P = 1.00), Normal Theory Weighted Least Squares Chi-
Square = 0.00 (P = 1.00),The Model is Saturated, the Fit is Perfect! Jadi model Kota Satelit 
berkelanjutan secara structural adalah fit dengan data yang ada di kota Samarinda. Dengan 
persamaan structural:

KSB = γ KI + γ FS + γ FE + γ PE + γ FL + γ SB + γ SL + ζ 1 
KSB = 0.29*KI - 2.22*FS + 1.94*FE - 0.51*PE - 0.28*FL - 1.93*SB + 3.42*SL Errorvar.= 
53.33, R² = 0.22 
 (0.26) (0.70) (0.86) (0.52) (0.57) (1.21) (1.76) (7.86) 
  1.14   -3.18   2.25   -0.99  -0.49   -1.59   1.94   6.78 

 Selanjutnya contoh hasil penelitian bisnis dengan hipotesis kausal, dan metode pendekatan 
penelitian kuantitatif  yang menggunakan strategi konfirmatif  sebagai contoh ke dua, dapat di 
telaah pada tampilan di bawah ini (Vika, 2014):
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Model Pengukuran dan Analisis Faktor Konfirmatori (Measurement Model & 
Confirmatory Factor Analysis)

Tujuan dalam mengevaluasi model pengukuran ini adalah untuk menentukan validitas dan 
realibilitas indikator-indikator dari suatu konstruk. Uji validitas merupakan suatu uji yang 
bertujuan untuk menentukan kemampuan suatu indikator dalam mengukur variabel laten 
tersebut. Uji validitas dalam penelitian ini akan dilihat dari Standardize Loading Factors dimana 
nilanya 0,6& jika syarat pertama tidak terpenuhi maka kemudian dilihat T-values, apabila 
nilainya lebih besar darimaka indikator bisa disimpulkan valid untuk digunakan sebagai 
instrumen penelitian. Sedangkan uji realibilitas dalah suatu pengujian untuk menentukan 
konsistensi pengukuran indikator-indikator dari suatu variabel laten. Pada uji reliabilitas akan 
dilakukan dengan Composite Reliability yaitu menilai reliabilitas gabungan (composite reliability) 
untuk tiap-tiap variabel laten (sering juga disebut sebagai construct reliability). Untuk melakukan 
hal tersebut, menggunakan informasi pada loading indikator dan error variance yang diperoleh 
pada bagian Completely Standardized Solutions dan menggunakan rumus berikut:

 

Construct Reliability (CR) = 
Standardized loading

Stand

2å( )
aardized loading eror

Variance Extracted (VE) = 
Standa

2å å( ) +

rrdized loading

Standardized loading eror

2

2

å
å å

( )
( ) +

 Menurut Wijayanto (2008:336), untuk dapat mengatakan bahwa reliabilitas model 
pengukuran dari variabel laten selfest baik adalah Construct Reliability (CR) ≥ 0,70 atau Variance 
Extracted (VE) ≥ 0,5.

Model Pengukuran Variabel Kualitas Website Handal

Hasil pengolahan data untuk model pengukuran variabel Kualitas Website dalam gambar 
berikut ini:
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122 

 

 

 

Gambar. Model Pengukuran Variabel Kualitas Website Handal (Standardized 

Solution) 

Sumber: Pengolahan Data Primer dengan Program Lisrel 

GAMBAR.
Model Pengukuran Variabel Kualitas Website Handal (Standardized Solution)
Sumber: Pengolahan Data Primer dengan Program Lisrel
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Gambar. Model Pengukuran Variabel Kualitas Website Handal (T-values) 

Sumber: Pengolahan Data Primer dengan Program Lisrel  

Pembahasan mengenai uji validitas dan reliabilitas dari model pengukuran variabel 

Kualitas Website yang handal akan dijelaskan pada pembahasan berikut. 

 Uji Validitas Variabel Kualitas Website Handal 

Berdasarkan hasil pengolahan data variabel Iklan diatas maka bisa diamati bahwa nilai 

standardize loading factors & T-values untuk indikator variabel Kualitas Website, seperti pada 

tabel berikut ini. 

 

Tabel. Koefisien Validitas Instrumen Variabel Kualitas Website Handal 

GAMBAR
Model Pengukuran Variabel Kualitas Website Handal (T-values)
Sumber: Pengolahan Data Primer dengan Program Lisrel 
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Pembahasan mengenai uji validitas dan reliabilitas dari model pengukuran variabel Kualitas 
Website yang handal akan dijelaskan pada pembahasan berikut.
 Uji Validitas Variabel Kualitas Website Handal
Berdasarkan hasil pengolahan data variabel Iklan diatas maka bisa diamati bahwa nilai 
standardize loading factors & T-values untuk indikator variabel Kualitas Website, seperti pada 
tabel berikut ini.

TABEL
Koefisien Validitas Instrumen Variabel Kualitas Website Handal

No Faktor
Standardize 

Loading 
Factors

Penilaian T-Values Penilaian Validitas

1 website mudah untuk dioperasikan 0,74 > 0,6 12,11 > |1,96| Valid
2 interaksi dengan website sangat 

mudah dimengerti dan tidak 
membingungkan

0,66 > 0,6 10,43 > |1,96| Valid

3 mudah menemukan link-link yang 
diinginkan

0,61 > 0,6 9,4 > |1,96| Valid

4 website mudah digunakan 0,82 > 0,6 14 > |1,96| Valid
5 website memiliki tampilan yang 

menarik
0,43 > 0,6 6,22 > |1,96| Valid

6 desain website sesuai dengan tipe 
website (untuk streaming)

0,63 > 0,6 9,75 > |1,96| Valid

7 informasi yang disajikan akurat 0,58 > 0,6 8,84 > |1,96| Valid
8 informasi yang disajikan dapat 

dipercaya
0,71 > 0,6 11,32 > |1,96| Valid

9 informasi yang disajikan tepat waktu 
dengan apa yang saya butuhkan

0,64 > 0,6 10,01 > |1,96| Valid

10 informasi yang disajikan relevan 
dengan apa yang saya inginkan

0,76 > 0,6 12,45 > |1,96| Valid

11 informasi yang disediakan mudah 
untuk dipahami

0,67 > 0,6 10,49 > |1,96| Valid

12 informasi yang disajikan sangat detail 0,71 > 0,6 11,35 > |1,96| Valid
13 informasi yang disajikan dalam 

format yang sesuai
0,58 > 0,6 8,88 > |1,96| Valid

14 website memiliki reputasi yang bagus 0,62 > 0,6 9,6 > |1,96| Valid
15 saya merasa aman jika saya 

melakukan interaksi dengan website
0,71 > 0,6 11,46 > |1,96| Valid

16 website sangat menjaga informasi 
pribadi saya

0,77 > 0,6 12,83 > |1,96| Valid

17 sense personalisasi sangat 
diperhatikan dalam website

0,6 > 0,6 9,25 > |1,96| Valid

18 Sense masyarakat diperhatikan oleh 
website

0,76 > 0,6 12,57 > |1,96| Valid

19 website memudahkan saya 
berkomunikasi dengan masyarakat

0,7 > 0,6 11,28 > |1,96| Valid
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No Faktor
Standardize 

Loading 
Factors

Penilaian T-Values Penilaian Validitas

20 secara keseluruhan website sangat 
menyenangkan

0,71 > 0,6 11,3 > |1,96| Valid

21 website dapat memberikan pengaruh/
pengalaman positif bagi saya

0,6 > 0,6 9,13 > |1,96| Valid

22 informasi/konten yang disajikan 
menarik

0,79 > 0,6 13,28 > |1,96| Valid

23 saya merasa yakin dengan layanan/
informasi yang disediakan karena 
sesuai dengan yang dijanjikan

0,64 > 0,6 9,9 > |1,96| Valid

Sumber: data primer

 Dari tabel diatas bisa diamati bahwa semua indikator variabel Kualitas Website adalah 
valid karena dari segi standardize loading factors, 23 indikator menunjukkan T-values . Sedangkan 
3 indikator lain yaitu website memiliki tampilan yang menarik, informasi yang disajikan akurat 
dan informasi yang disajikan dalam format yang sesuai meskipun standardize loading factors 0,6, 
tetapi karena T-values maka indikator tersebut masih dikategorikan valid.
 
Uji Reabilitas Variabel Kualitas Website Handal

Berdasarkan hasil pengolahan data, maka reliabilitas gabungan untuk variabel Kualitas Website 
adalah sebagai berikut ini: 

 

Construct Reliability (CR) = 
Standardized loading
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.
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 Dengan demikian berdasarkan perhitungan relialibilitas semua indikator variabel Kualitas 
Website juga bisa dinyatakan reliabel untuk digunakan sebagai indikator penelitian karena nilai 
Construct Reliability = 0,95 ≥ 0,70 dan nilai Variance Extracted = 0,5 ≥ 0,5.

Model Pengukuran Variabel Promosi yang Beragam

Hasil pengolahan data untuk model pengukuran variabel Promosi bisa dilihat dalam gambar 
berikut ini:
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Berdasarkan hasil pengolahan data, maka reliabilitas gabungan untuk variabel Kualitas Website 

adalah sebagai berikut ini:  

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑟𝑟𝑢𝑢𝑢𝑢𝐶𝐶 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶𝑅𝑅 (𝐶𝐶𝑅𝑅) =  15,442

15,442+12,44 =0,95  

𝑉𝑉𝑅𝑅𝑟𝑟𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶𝑢𝑢𝑅𝑅 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐶𝐶𝑟𝑟𝑅𝑅𝑢𝑢𝐶𝐶𝑅𝑅𝐸𝐸 (𝑉𝑉𝐸𝐸) =  ∑(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠𝑙𝑙)2

∑(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠𝑙𝑙)2+∑𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑙𝑙𝑠𝑠 

𝑉𝑉𝑅𝑅𝑟𝑟𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶𝑢𝑢𝑅𝑅 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐶𝐶𝑟𝑟𝑅𝑅𝑢𝑢𝐶𝐶𝑅𝑅𝐸𝐸 (𝑉𝑉𝐸𝐸) =  10,53
10,53+12,44 = 0,5  

Dengan demikian berdasarkan perhitungan relialibilitas semua indikator variabel Kualitas 

Website juga bisa dinyatakan reliabel untuk digunakan sebagai indikator penelitian karena nilai Construct 

Reliability = 0,95 ≥ 0,70 dan nilai Variance Extracted = 0,5 ≥ 0,5. 

Model Pengukuran Variabel Promosi yang Beragam 

Hasil pengolahan data untuk model pengukuran variabel Promosi bisa dilihat dalam 

gambar berikut ini: 

 

 

Gambar. Model Pengukuran Variabel Promosi Beragam(Standardized Solution) 
GAMBAR
Model Pengukuran Variabel Promosi Beragam(Standardized Solution)
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Gambar.  Model Pengukuran Variabel Promosi Beragam (T-values) 

Sumber: Pengolahan Data Primer dengan Program Lisrel  

 

Uji Validitas Variabel Promosi Beragam 

Berdasarkan data hasil pengolahan data variabel Penjualan Personal diatas maka bisa 

diamati bahwa nilai standardize loading factors & T-values untuk indikator variabel Penjualan 

Personal, seperti pada tabel berikut ini. 

Tabel . Koefisien Validitas Instrumen Variabel Promosi  

GAMBAR
Model Pengukuran Variabel Promosi Beragam (T-values)
Sumber: Pengolahan Data Primer dengan Program Lisrel 
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Uji Validitas Variabel Promosi Beragam

Berdasarkan data hasil pengolahan data variabel Penjualan Personal diatas maka bisa diamati 
bahwa nilai standardize loading factors & T-values untuk indikator variabel Penjualan Personal, 
seperti pada tabel berikut ini.

TABEL 
Koefisien Validitas Instrumen Variabel Promosi 

No Faktor
Standardize 

Loading 
Factors

Penilaian T-Values Penilaian Validitas

24 Website diinformasikan melalui 
televisi

0,39 > 0,6 5,59 > |1,96| Valid

25 Website diinformasikan melalui radio 0,58 > 0,6 8,77 > |1,96| Valid
26 Website diinformasikan melalui 

internet
0,67 > 0,6 10,44 > |1,96| Valid

27 Website diinformasikan melalui 
majalah

0,67 > 0,6 10,44 > |1,96| Valid

28 Website diinformasikan melalui koran 0,49 > 0,6 7,28 > |1,96| Valid
29 Kegiatan nonton bareng Piala Dunia 0,85 > 0,6 14,81 > |1,96| Valid
30 Kegiatan nonton bareng premier film 0,75 > 0,6 12,19 > |1,96| Valid
31 Konser live streaming 0,76 > 0,6 12,43 > |1,96| Valid
32 Kuis pada media sosial 0,91 > 0,6 16,47 > |1,96| Valid
33 Kegiatan seminar nasional #Creative 

Bloglicious
0,92 > 0,6 16,92 > |1,96| Valid

36 Layanan pelanggan melalui email 0,39 > 0,6 5,57 > |1,96| Valid
37 Layanan pelanggan melalui facebook 0,37 > 0,6 5,2 > |1,96| Valid

Sumber: data primer, diolah 

 Dari tabel diatas bisa diamati bahwa semua indikator variabel Promosi adalah valid karena 
dari segi standardize loading factors, 12 indikator menunjukkan T-values . Sedangkan 3 indikator 
lain yaitu Website diinformasikan melalui televisi, Website diinformasikan melalui radio, dan 
Website diinformasikan melalui koran meskipun standardize loading factors 0,6, tetapi karena 
T-values maka indikator tersebut masih dikategorikan valid.

Uji Reliabilitas Variabel Promosi Beragam

Berdasarkan rumus yang sama yang digunakan untuk melakukan pengujian terhadap reliabilitas 
variabel Kualitas Website, maka sesuai dengan hasil pengolahan data variabel Promosi, 
reliabilitas adalah sebagai berikut: 
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 Dengan demikian berdasarkan perhitungan relialibilitas semua indikator variabel Promosi 
juga bisa dinyatakan reliabel untuk digunakan sebagai indikator penelitian karena nilai Construct 
Reliability = 0,88 ≥ 0,70 dan nilai Variance Extracted = 0,41 ≤ 0,5.

Model Pengukuran Variabel Sikap

Hasil pengolahan data untuk model pengukuran variabel Sikap bisa dilihat dalam gambar 
berikut ini:
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Model Pengukuran Variabel Sikap 

Hasil pengolahan data untuk model pengukuran variabel Sikap bisa dilihat dalam gambar 

berikut ini: 

 

Gambar. Model Pengukuran Variabel Sikap 

(Standardized Solution) 

GAMBAR
Model Pengukuran Variabel Sikap (Standardized Solution)
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Gambar. Model Pengukuran Variabel Sikap (T-values) 

Sumber: Pengolahan Data Primer dengan Program Lisrel 

 

Uji Validitas Variabel Sikap 

Berdasarkan data hasil pengolahan data variabel Sikap diatas maka bisa diamati bahwa 

nilai standardize loading factors & T-values untuk indikator variabel Sikap, seperti pada tabel 

berikut ini. 

Tabel. Koefisien Validitas Instrumen Variabel Sikap 

No Faktor Standardize Loading Factors Penilaian T-Values Penilaian Validitas 

39 Perasaan ingin mengetahui produk 0,76 > 0,6 12,47 > |1,96| Valid 

40 Perasaan ingin menggunakan produk 0,75 > 0,6 12,23 > |1,96| Valid 

41 Kesan positif 0,8 > 0,6 13,34 > |1,96| Valid 

42 Kepercayaan terhadap manfaat produk 0,64 > 0,6 9,81 > |1,96| Valid 

43 Emosi user 0,88 > 0,6 15,75 > |1,96| Valid 

GAMBAR
Model Pengukuran Variabel Sikap (T-values)
Sumber: Pengolahan Data Primer dengan Program Lisrel

Uji Validitas Variabel Sikap

Berdasarkan data hasil pengolahan data variabel Sikap diatas maka bisa diamati bahwa nilai 
standardize loading factors & T-values untuk indikator variabel Sikap, seperti pada tabel berikut ini.

TABEL
Koefisien Validitas Instrumen Variabel Sikap

No Faktor
Standardize 

Loading 
Factors

Penilaian T-Values Penilaian Validitas

39 Perasaan ingin mengetahui produk 0,76 > 0,6 12,47 > |1,96| Valid

40 Perasaan ingin menggunakan produk 0,75 > 0,6 12,23 > |1,96| Valid

41 Kesan positif 0,8 > 0,6 13,34 > |1,96| Valid

42 Kepercayaan terhadap manfaat 
produk

0,64 > 0,6 9,81 > |1,96| Valid
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No Faktor
Standardize 

Loading 
Factors

Penilaian T-Values Penilaian Validitas

43 Emosi user 0,88 > 0,6 15,75 > |1,96| Valid

44 Perasaan puas/tidak puas 0,74 > 0,6 12,04 > |1,96| Valid

45 Suasana hati user seperti bosan, 
santai, tenang

0,87 > 0,6 15,43 > |1,96| Valid

46 Evaluasi konsumen seperti suka/tidak 
suka

0,79 > 0,6 13,15 > |1,96| Valid

47 Menerima produk 0,64 > 0,6 9,81 > |1,96| Valid

48 Menanggapi produk 0,54 > 0,6 8,04 > |1,96| Valid

49 Menilai produk 0,48 > 0,6 6,74 > |1,96| Valid

50 Rekomendasi produk 0,73 > 0,6 11,88 > |1,96| Valid

Sumber: data primer, diolah

 Dari tabel diatas bisa diamati bahwa semua indikator variabel Sikap adalah valid karena 
dari segi standardize loading factors, 12 indikator menunjukkan T-values . Sedangkan 2 indikator 
lain yaitu menerima produk dan menanggapi produk meskipun standardize loading factors 0,6, 
tetapi karena T-values maka indikator tersebut masih dikategorikan valid.
 
Uji Reliabilitas Variabel Sikap

Berdasarkan rumus yang sama yang digunakan untuk melakukan pengujian terhadap reliabilitas 
variabel Promosi, maka sesuai dengan hasil pengolahan data variabel Sikap, reliabilitasnya 
adalah sebagai berikut: 
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 Dengan demikian berdasarkan perhitungan relialibilitas semua indikator variabel Sikap 
juga bisa dinyatakan reliabel untuk digunakan sebagai indikator penelitian karena nilai Construct 
Reliability = 0,93 ≥ 0,70 dan nilai Variance Extracted = 0,53 ≤ 0,5.

Model Pengukuran Variabel Keputusan Penggunaan

Hasil pengolahan data untuk model pengukuran variabel Keputusan Penggunaan bisa dilihat 
dalam gambar berikut ini:
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Hasil pengolahan data untuk model pengukuran variabel Keputusan Penggunaan bisa 

dilihat dalam gambar berikut ini: 

 

Gambar. Model Pengukuran Variabel Keputusan Penggunaan 

(Standardized Solution) 

GAMBAR
Model Pengukuran Variabel Keputusan Penggunaan (Standardized Solution)
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Gambar. Model Pengukuran Variabel Keputusan Penggunaan (T-values) 

Sumber: Pengolahan Data Primer dengan Program Lisrel  
 

Uji Validitas Variabel Keputusan Penggunaan 

Berdasarkan data hasil pengolahan data variabel Keputusan Penggunaan diatas maka bisa 

diamati bahwa nilai standardize loading factors & T-values untuk indikator variabel Keputusan 

Penggunaan, seperti pada tabel berikut ini. 

GAMBAR
Model Pengukuran Variabel Keputusan Penggunaan (T-values)
Sumber: Pengolahan Data Primer dengan Program Lisrel 

Uji Validitas Variabel Keputusan Penggunaan

Berdasarkan data hasil pengolahan data variabel Keputusan Penggunaan diatas maka bisa 
diamati bahwa nilai standardize loading factors & T-values untuk indikator variabel Keputusan 
Penggunaan, seperti pada tabel berikut ini.

TABEL
Koefisien Validitas Instrumen Variabel Keputusan Penggunaan

No Faktor
Standardize 

Loading 
Factors

Penilaian T-Values Penilaian Validitas

51 Kebutuhan live TV streaming 0,68 > 0,6 10,87 > |1,96| Valid
52 Kebutuhan video streaming 0,66 > 0,6 10,34 > |1,96| Valid
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No Faktor
Standardize 

Loading 
Factors

Penilaian T-Values Penilaian Validitas

53 Kebutuhan event live streaming 0,61 > 0,6 9,31 > |1,96| Valid
54 Keinginan live TV streaming 0,8 > 0,6 13,61 > |1,96| Valid
55 Keinginan video streaming 0,72 > 0,6 11,55 > |1,96| Valid
56 Keinginan event live streaming 0,79 > 0,6 13,31 > |1,96| Valid
57 Sumber Pribadi 0,63 > 0,6 9,86 > |1,96| Valid
59 Publik 0,69 > 0,6 11,04 > |1,96| Valid
60 Pengalaman 0,79 > 0,6 13,25 > |1,96| Valid
61 Manfaat produk 0,76 > 0,6 12,46 > |1,96| Valid
62 Pelayanan 0,77 > 0,6 12,83 > |1,96| Valid
63 Penilaian 0,79 > 0,6 13,31 > |1,96| Valid
64 Seleksi pilihan alternatif 0,48 > 0,6 7,09 > |1,96| Valid
65 Pilihan produk 0,87 > 0,6 15,32 > |1,96| Valid
66 Pilihan konten 0,57 > 0,6 8,63 > |1,96| Valid
67 Intensitas penggunaan 0,8 > 0,6 13,54 > |1,96| Valid
68 Waktu 0,79 > 0,6 11,85 > |1,96| Valid
69 Kenyamanan penggunaan yang telah 

dilakukan
0,71 > 0,6 11,5 > |1,96| Valid

70 Keyakinan terhadap keputusan yang 
tepat dalam penggunaannya

0,85 > 0,6 14,72 > |1,96| Valid

71 Kepuasan penggunaan 0,72 > 0,6 11,7 >|1,96| Valid

Sumber: data primer, diolah 

 Dari tabel diatas bisa diamati bahwa semua indikator variabel Keputusan Penggunaan 
adalah valid karena dari segi standardize loading factors, 20 indikator menunjukkan T-values. 
Sedangkan 2 indikator lain yaitu seleksi pilihan alternatif  dan pilihan konten meskipun 
standardize loading factors 0,6, tetapi karena T-values maka indikator tersebut masih dikategorikan 
valid.

Uji Reliabilitas Variabel Keputusan Penggunaan

Berdasarkan rumus yang sama yang digunakan untuk melakukan pengujian terhadap reliabilitas 
variabel Sikap, maka sesuai dengan hasil pengolahan data variabel Keputusan Penggunaan, 
reliabilitas gabungannya adalah sebagai berikut: 
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 Dengan demikian berdasarkan perhitungan relialibilitas semua indikator variabel 
Keputusan Penggunaan juga bisa dinyatakan reliabel untuk digunakan sebagai indikator 
penelitian karena nilai Construct Reliability = 0,96 ≥ 0,70 dan nilai Variance Extracted = 0,53 ≤ 
0,5.
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Model Pengukuran Struktural (Structural Equation Modelling)

Evaluasi model struktural berfokus pada hubungan-hubungan antara variabel laten eksogen 
dan variabel laten endogen. Tujuan dalam menilai model struktural adalah untuk memastikan 
apakah hubungan-hubungan yang dihipotesiskan pada model konseptualisasi didukung oleh 
data empiris yang diperoleh melalui penelitian. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 
menilai model struktural antara lain:
	 •	 Tanda (arah) hubungan antara variabel-variabel laten mengindikasikan apakah hasil 

hubungan antara variabel-variabel tersebut memiliki pengaruh sesuai dengan yang 
dihipotesiskan.

	 •	 Signifikansi parameter yang diestimasi memberikan informasi yang sangat berguna 
mengenai hubungan antara variabel-variabel laten. Signifikansi tersebut dapat dilihat 
pada baris ketiga dibawah nilai estimasi parameter. Batas untuk menerima/menolak suatu 
hubungan dengan tingkat signifikansi 5% adalah 1,96 (mutlak) dimana apabila nilai t 
terletak antara -1,96 dan 1,96 maka hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh ditolak, 
sedangkan apabila nilai t lebih besar daripada 1,96 atau lebih kecil dari pada -1,96 maka 
hipotesis diterima.

	 •	 Koefisien determinasi (R2) pada persamaan struktural mengindikasikan jumlah varians 
pada variabel laten endogen yang dapat dijelaskan secara simultan oleh variabel variabel 
indenpenden. Semakin tinggi nilai R2 maka semakin besar variabel-variabel independen 
tersebut dapat menjelaskan variabel endogen, sehingga semakin baik persamaan struktural.

 Adapun hasil uji model pengukuran struktural dalam penelitian ini disajikan dalam 
gambar-gambar berikut ini.
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Gambar . Model Pengukuran Struktural  (Structural Model, Estimates) 

 

 

Gambar. Model Pengukuran Struktural  (Structural Model, T-values) 

 

Gambar. Model Pengukuran Struktural  (Structural Model, Standard Solution) 

GAMBAR 
Model Pengukuran Struktural (Structural Model, Estimates)
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Gambar . Model Pengukuran Struktural  (Structural Model, Estimates) 

 

 

Gambar. Model Pengukuran Struktural  (Structural Model, T-values) 

 

Gambar. Model Pengukuran Struktural  (Structural Model, Standard Solution) 

GAMBAR
Model Pengukuran Struktural (Structural Model, T-values)
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Gambar . Model Pengukuran Struktural  (Structural Model, Estimates) 

 

 

Gambar. Model Pengukuran Struktural  (Structural Model, T-values) 

 

Gambar. Model Pengukuran Struktural  (Structural Model, Standard Solution) 
GAMBAR
Model Pengukuran Struktural (Structural Model, Standard Solution)
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Gambar. Model Pengukuran Struktural  (Basic Model, Estimates) 

 

 

Gambar.  Model Pengukuran Struktural  (Basic Model, T-values) 

GAMBAR
Model Pengukuran Struktural (Basic Model, Estimates)
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Gambar. Model Pengukuran Struktural  (Basic Model, Estimates) 

 

 

Gambar.  Model Pengukuran Struktural  (Basic Model, T-values) 

GAMBAR
Model Pengukuran Struktural (Basic Model, T-values)
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Gambar. Model Pengukuran Struktural  (Basic Model, Standard Solution) 

Sumber: Pengolahan Data Primer dengan Program Lisrel 

 

 

 

 

 
 

Berdasarkan hasil uji kelayakan model struktural tersebut maka berikut ini adalah 

penilaian model fit-nya: 

 

Tabel. Hasil Uji Kecocokan Model Struktural 

 

GAMBAR
Model Pengukuran Struktural (Basic Model, Standard Solution)
Sumber: Pengolahan Data Primer dengan Program Lisrel

 Berdasarkan hasil uji kelayakan model struktural tersebut maka berikut ini adalah penilaian 
model fit-nya:

TABEL
Hasil uji Kecocokan Model Struktural

Ukuran GOF Target Tingkat 
Kecocokan Hasil Estimasi Tingkat 

Kecocokan
Chi Square &P Chi Square/

df < 3
8,05/

84 = 0,10
Fit

Root Mean Square Error Of Approximation RMSEA P (close fit) RMSEA 0,08 0,000 Fit
Normed Fit Index (NFI) NFI 0,90 1,00 Fit
Tucker-Lewis Index & Non Fit Index (TLI & NNFI) NNFI 0,90 1,01 Fit
Comparative Fit Index (CFI) CFI 0,90 1,00 Fit
Incremental Fit Index (IFI) IFI 0,90 1,01 Fit
Relative Fit Index (RFI) RFI 0,90 1,00 Fit
Goodness Of Fit Index (GFI) GFI 0,90 0,99 Fit
Adjusted Goodness Of Fit Index (AGFI) AGFI 0,90 0,99 Fit
Relative Fit Index (RFI) RFI 0,90 1,00 Fit

Sumber: Pengolahan Data Primer dengan Program Lisrel 

  Berdasarkan hasil analisis pengolahan data model pengukuran struktural terlihat 
bahwa konstruk yang digunakan untuk membentuk sebuah model penelitian memenuhi 
kriteria goodness of  fit yang telah ditetapkan. Dengan demikian Structural Equation Modelling 
yang digunakan dalam penelitian ini mampu mengkonfirmasi model yang sudah diestimasi 
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untuk penelitian bisnis. Fakta ini menunjukkan bahwa estimasi model didukung dengan 
teori yang kuat dan didukung pula dengan penelitian-penelitian terdahulu yang semuanya 
membuktikan adanya pengaruh dari masing-masing variabel eksogen yang telah ditetapkan 
(Kualitas Website dan Promosi) terhadap variabel endogen yang sudah ditetapkan (Sikap dan 
Keputusan Penggunaan) secara pendekatan deduktif. Hasil penelitian bisnis pada studi kasus 
ini mengkonfirmasi teori yang ada ataupun mengkonfirmasi penelitian terdahulu. 
 Selanjutnya, contoh hasil penelitian bisnis dengan metode kuantitatif  dan strategi desain 
konfirmatif  serta desain penelitian bisnis kausal ekplanasi, sebagai contoh ke tiga, dapat di 
telaah sebagai berikut (Susilo, 2018):

The Market Position on Private Higher Education in Jakarta

Abstract

Purpose – The purpose of  this study has inquiry the marketing research models that built for an attempts 
to the market positions of  competitive advantage and repurchases from the higher education’s that have 
leads from the perfect consumer informational, best organizational, the development of  relational ship 
between an private institutions and consumers also the great students trust.

Design/methodology/approach - The hybrid model for increasing of  market position and repurchases of  
consumers that were conducted to inquiry with the structural equation modeling and confirmatory strategic 
research design. The survey was conducted among 90 undergraduates and postgraduates students enrolled 
in the biostatistics, custom building design and thesis course on private higher education in Jakarta. 

Findings - Demonstrated that our research was indicated full hybrid models with the closed fitted models 
p value .00, the Root Mean Square Error Approximation value was .11 > .04 and Chi-square/degree of  
freedom value= 816.67/394=2.07 < 5. The hypotheses results founded were confirmed with t value 6.69, 3.30 
and 5.21 (best organizational, great trust influenced to market position and great trust leads to repurchase 
intentions) that among t value were more than 2. Future more, the result research that unconfirmed with 
t value 1.18 and -1.32 (well informational and development of  relational institutions and customers no 
affected to market position)

Research limitations/implications – The limitations of  the data get from one institution for only bachelors 
and master degree, that can not to be generalize. This research was provided insight on the role of  perfect 
consumer informational, best organizational, the relational and building great trust to confirmed market 
position and repurchases intentions on private Higher Education in Jakarta. Hence, these results could be 
use to help people by guide and inform them to repurchases and the market position to pursuit competitive 
advantage with the lower relative resources cost and superior relative resource-produced value condition, 
from the private institutions in higher education at Jakarta.

Originality/value – This study confirmed the full hybrid model for increasing the competitive advantage 
and to repurchase of  consumers on private higher education that influenced from perfect consumer 
informational, best organizational, the relational and great students trust in Jakarta, Indonesia.

Key words: the market position, repurchases, information, organization, relation and trust

Paper type Research paper
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Introduction

The institutions of  higher education’s in Jakarta need have to be the competitive advantage 
in market position that could be sustain for develop and reach that already state their the 
vision and mission as the strategic capabilities an organization emphasizes. Furthermore, 
the institutions in higher education must face entire the dynamics competitions, the faster 
changing technologies and heterogeneous demand, minimize students informational and 
relational, students trust and well institutions in private higher education. Nevertheless, the 
higher education programs would increase well educated and the intellectuality of  human 
being for the better future living. The competitive environment is increasing in higher education 
institution, than market orientation should be adopted by the organizations, and it is important 
to research about effective implementation of  market oriented activities and competitive in 
education market (Rynca et al., 2015). In Hunt (2011), entire the foundational premises of  
resource- advantage theory engagement to market position, than the institutions resources (e.g., 
organizational, informational, relational, physical, legal, human and financial), the demand 
across industries are heterogeneous and dynamics, also consumer information is imperfect and 
human motivation is less seeking. 
 The competitive position and sources of  advantage (Best, 2013), grows fundamentally 
by customer value which customer willing to pay and trust that created from institutions in 
higher education. Furthermore, base on the research findings, the trust inside an organization is 
translated into market performance. In addition, the stronger influenced of  organizational trust 
and operational efficiency on a firms market position. Hence, the organizational trust does not 
have a direct effect on the market position (Sankowska, 2016). Moreover, the consumer trust 
can offering new insights in understanding for repurchase intention in a rapidly developing 
market (Fileri, et al.,2017, Karpen, et al., 2015). 
 In the last two decades, the higher education that noted by the U.S. National Center for 
Educational Statistics (NCES), have reported that enrollments declined, and suggest that higher 
education would be benefit in several ways by building and maintaining trust. Prospective 
students who trust a college are more likely to enroll and the current students are less likely 
to transfer or drop out. Scholars agree that the higher education could need the great students 
trust from the consumers at large to determine critical service capabilities and their unique 
contributions. In particular, the behavioral intentions that finding by Dimitriadis et al., (2011), 
the trust based segmentation on consumers with regards the managerial perspective, was proved 
to be meaningful. Furthermore the service dominant orientation and perceived value leads to 
the trust on retailing area., (Karpen, Bove, Lukas and Zyphur, 2015). 
 As the pilot survey has indicated the variance of  the condition by Hunt (2011), about 
market positions gaps, as a schematic competitive position matrix and the factors resources- 
comparative (e.g., informational, relational and organizational). Moreover, the trust and the 
repurchase (Karpen, et. al., 2015, Mendez, et al., 2009). Then, base on relative resource- 
produce value and relative resource cost that engagement on market positions that showed Fig 
1 and Fig. 2, as below:
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(Source: Prime data 2017) 

Nevertheless, the perceived of resources-comparative that could engagements on the market 
positions, base on pilot survey indicated as follow in Fig 2, below, 

 

 

Figure2. The Perceived of Resources- Comparative on Market Position  
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Figure 1. The Market Position base on relative resource- produce value and relative resource cost
(Source: Prime data 2017)

 Nevertheless, the perceived of  resources-comparative that could engagements on the 
market positions, base on pilot survey indicated as follow in Fig 2, below,
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(Source: Prime data 2017) 

Moreover, from a  managerial perspective, the finding research according Karpen et al, 
(2015) the critical implications for managers for understanding central on customers value an 
intensively interaction orientations to individuals rather than customer segments, because the 
most important value. Also, the efforts to increase market share was an emphasis on creating a 
pleasant, entertaining for interested by consumers than just the products (Park, 2006). The 
customer loyalty to be crucial, to provide the successful business organization, hence attracting 
new consumers would more expensive rather than retaining (Donio et al., 2006).  

Recently, the faster finding the knowledge about institutions, the consumers are using the 
advantages of the online to find information about products and services that could integrated in 
their purchase decision process that the internet to use online platforms to share reviews (Matute 
et al., 2016). The purchase decisions according to Ogden et al., (2004) have relationships with 
culture and then the managerial perspective indicated that the cultures lead to specific consumer 
purchasing. Therefore, a institutions needs to identified the consumers response to provide 
advertising for targeted segment and suggests standardized advertising (Ko et al., 2007). 
Furthermore the knowledge from students could find from advertisement, that as an empirical 
research attempting to inquiry this paradigm is limited, hence segmenting market and 
advertisements in newspapers become important (Harris, 2007).   The information  needed by 
consumers on the possibilities and benefits offered. Furthermore, the understanding of 
convenience consumers need inquiry leads with benefits and attitude based segmentations (Svein 
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 Moreover, from a managerial perspective, the finding research according Karpen et al, 
(2015) the critical implications for managers for understanding central on customers value an 
intensively interaction orientations to individuals rather than customer segments, because the 
most important value. Also, the efforts to increase market share was an emphasis on creating 
a pleasant, entertaining for interested by consumers than just the products (Park, 2006). The 
customer loyalty to be crucial, to provide the successful business organization, hence attracting 
new consumers would more expensive rather than retaining (Donio et al., 2006). 
 Recently, the faster finding the knowledge about institutions, the consumers are using 
the advantages of  the online to find information about products and services that could 
integrated in their purchase decision process that the internet to use online platforms to share 
reviews (Matute et al., 2016). The purchase decisions according to Ogden et al., (2004) have 
relationships with culture and then the managerial perspective indicated that the cultures lead 
to specific consumer purchasing. Therefore, a institutions needs to identified the consumers 
response to provide advertising for targeted segment and suggests standardized advertising 
(Ko et al., 2007). Furthermore the knowledge from students could find from advertisement, 
that as an empirical research attempting to inquiry this paradigm is limited, hence segmenting 
market and advertisements in newspapers become important (Harris, 2007). The information 
needed by consumers on the possibilities and benefits offered. Furthermore, the understanding 
of  convenience consumers need inquiry leads with benefits and attitude based segmentations 
(Svein et al., 2009). Until now, by reviewing, the great successful and performances of  higher 
education institutions for made market segmentations conducted with understanding consumers 
need, demand and development the strategic focus on consumers oriented (Susilo and Yulius, 
2013). Nevertheless, according to Best (2013), build the customer loyalty should has a strong 
customer focus, closed contact with them in an effort to provided a high level of  satisfactions 
and the major benefit has long- run survivals. 
 Hence, service marketers recognize of  building more sustainable and long-lasting 
relationships with their customers, that as businesses understand to the profit impact, that 
having a loyal customer that have leads by building consumer trust, loyalty and repurchase 
intentions in consumer services. (Eisingerich and Bell, 2007). Then, an increased to lead to 
positive experiences and evaluations, the higher education has to differentiate of  services, with 
some actions pertains: increasing quality perceptions, positive word-of-mouth effects, and 
reducing sensitivity to cost and tuition change. Furthermore, as the organizational in higher 
education, the colleges seeking to survive in an increasingly competitive environment and an 
effective strategies to build and maintain trust. (Ghosh, et al., 2001). Nevertheless, based on 
research result, when the customer has trust in a product or service based on its quality that 
customer satisfaction can be developed, and could influenced to repurchase (Chamchuntra and 
Fongsuwan, 2014)
 Moreover, this empirical study would be explore and inquiry to answer the problems that; 
how does the role perfect consumer informational, best organizational, the relational and great 
trust to confirmed market position and repurchases on private Higher Education in Jakarta? 
Hence, we develop and evaluated the covariance matrix to measure the better influenced 
entire dimensions’. To operationalize the resources-advantage theory of  competitions (Hunt, 
2011), the informational (e.g., knowledge from consumer and competitive intelligent), the 
relational (e.g., relationships with supplier and customers) and then the an organizational (e.g., 
competences, control, policy and culture). The market positions, that each firm in marketplace 
would have the unique of  some resources (e.g., very knowable employee, efficient production 
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process). Moreover, the great of  trust and the repurchase, we develop from S-D (service 
dominant) orientation (Karpen, et. al., 2015, Mendez, et al., 2009).

Literature review 

Theoretical backgrounds in our construction of  hybrid model, first, we considered the theory 
of  R-A (Hunt, 2011), that the market position could engage to competitive advantage that leads 
by societal resources and societal institutions, as the power for pursuits, which gained from the 
critical situation for institutions within then same industry are significantly heterogeneous than 
result in superior financial performance. 
 Furthermore, the resources- comparative can be categorized pertains: 1). Financial (e.g., 
cash resources, access to financial markets), 2). Physical (e.g., plant, equipments), 3). Legal 
(e.g., trademarks, licenses), 4). Human (e.g, the skill, and knowledge of  individual employees), 
5). Organizational (e.g., competences, controls, policies, culture), 6). Informational (e.g., 
knowledge from consumers and competitive intelligence), and 7). Relational (e.g., relationships 
with suppliers and customers). Nevertheless, the market position that could lead to position of  
competitive advantage (e.g., very knowledge employee, an efficient production process).
 A schematic of  the resource-advantage theory of  competition as shown in Fig 3, as below:
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Moreover, the relative for marketplace position of competitive advantage could be shown in Fig 
4, as the competitive position matrix (Hunt, 2011) below: 

 

 

 

 

 

 

Figure 4. A Scematic Competitive Postion Matrix 
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Figure 3. A Scematic of R-A Theory of Competition

 Moreover, the relative for marketplace position of  competitive advantage could be shown 
in Fig 4, as the competitive position matrix (Hunt, 2011) below:
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The source of informational and trust, according to the previous research Kim et al., 
(2010), proved a research model of attribute of web advertisements (perceived in formativeness 
and entertainment), and motivation factor to purchase (product involvement and trust toward 
websites) leads to intentions to purchase. The knowledge of customer could find from the well 
information from many sources and then it is relevance with the finding from research from 
Manchanda et al., (2006), advertising affects the purchase behavior. Furthermore, students trust 
in a higher education is defined as the degree of the students have willing to have faith and 
confidence to take appropriate steps that benefits and achieved on learned and the career 
objectives.(Ghosh, et al., 2001). Then, the trust of consumers, when has confidence in the 
exchange partner's reliability and integrity (Eisingerich and  Bell, 2017). Hence, from the 
customers’ perspective, the advertisement represent that product have an availability for 
awareness and customer satisfaction (Taylor and Fawcett, 2001).  

Moreover, the building student trust from Mendez et al., (2009), via have the well 
interaction between staff  in higher education with students, that were have 3 aspects,  pertains: 
1). University staff were acting for best interest, 2). Have an integrity and 3). Kept the promised 
to students. Hence, the great trust could be increase the commitment in higher education. 

Moreover, we refer from Karpen et al., (2015) for development our research model that 
conducted the research framework of the service dominant orientation, as shown in Fig. 5: 
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Figure 4. A Scematic Competitive Postion Matrix
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 The source of  informational and trust, according to the previous research Kim et al., 
(2010), proved a research model of  attribute of  web advertisements (perceived in formativeness 
and entertainment), and motivation factor to purchase (product involvement and trust toward 
websites) leads to intentions to purchase. The knowledge of  customer could find from the well 
information from many sources and then it is relevance with the finding from research from 
Manchanda et al., (2006), advertising affects the purchase behavior. Furthermore, students 
trust in a higher education is defined as the degree of  the students have willing to have 
faith and confidence to take appropriate steps that benefits and achieved on learned and the 
career objectives.(Ghosh, et al., 2001). Then, the trust of  consumers, when has confidence 
in the exchange partner’s reliability and integrity (Eisingerich and Bell, 2017). Hence, from 
the customers’ perspective, the advertisement represent that product have an availability for 
awareness and customer satisfaction (Taylor and Fawcett, 2001). 
 Moreover, the building student trust from Mendez et al., (2009), via have the well 
interaction between staff  in higher education with students, that were have 3 aspects, pertains: 
1). University staff  were acting for best interest, 2). Have an integrity and 3). Kept the promised 
to students. Hence, the great trust could be increase the commitment in higher education.
 Moreover, we refer from Karpen et al., (2015) for development our research model that 
conducted the research framework of  the service dominant orientation, as shown in Fig. 5:
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Figure 5. A Schematic Service Dominant Orientation 

 

 

 

 

The message in mix  advertisement that consumers generally will collect the relevant 
information’s that marketers must take decisions to provided the content of the theme of 
advertising, should consideration about used the positively or negatively message in 
advertisement. Moreover, the objective and factual attractiveness would effectively for 
customers and in particularly the consumers emotions (Schiffman and Kanuk (2008). Hence, the 
consumers aim and the action base from learning and awareness process. Needs base market 
segmentation process pertains: 1). Needs based segmentation, 2). Segment identification, 3). 
Segment attractiveness, 4). Segments profitability, 5). Segment positioning, 6). Segment 
strategy, and 7) Marketing mix strategy (Best, 2013). The purchasing from consumer become 
very important for marketers, hence it could be strategic marketing as prudent, worldwide and 
effectively according to Schiffman and Kanuk (2008), the consumers purchasing theory was 
varied that depends the researcher assumptions about consumers behavioral.  
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Figure 5. A Schematic Service Dominant Orientation

 The message in mix advertisement that consumers generally will collect the relevant 
information’s that marketers must take decisions to provided the content of  the theme 
of  advertising, should consideration about used the positively or negatively message 
in advertisement. Moreover, the objective and factual attractiveness would effectively for 
customers and in particularly the consumers emotions (Schiffman and Kanuk (2008). Hence, 
the consumers aim and the action base from learning and awareness process. Needs base market 
segmentation process pertains: 1). Needs based segmentation, 2). Segment identification, 
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3). Segment attractiveness, 4). Segments profitability, 5). Segment positioning, 6). Segment 
strategy, and 7) Marketing mix strategy (Best, 2013). The purchasing from consumer become 
very important for marketers, hence it could be strategic marketing as prudent, worldwide and 
effectively according to Schiffman and Kanuk (2008), the consumers purchasing theory was 
varied that depends the researcher assumptions about consumers behavioral. 
 Moreover, second we conducted one- step approach in combine between measurement 
model and structural equation modeling with confirmatory strategy and full information 
technique for maximum likelihood as the second theoretical framework for constructed the 
hybrid model/full SEM of  the role perfect consumer informational, development of  relational 
between the institutions and consumers, best organizational, and great trust to confirmed market 
position and repurchases on Higher Education (Ghozali and Fuad, 2014, Wijanto, 2015). 
 The Conceptual Frame Work and Hypotheses
 In this study we explore the attempt that increased to purchase in higher education by 
students in higher education at Jakarta. A model was represented of  theory (Hair et al., 2010), 
than in this inquiry we developed the hybrid research model of  the role of  perfect consumer 
informational, best organizational, relationship and great trust to confirmed market position 
and repurchases on Higher Education in Jakarta. This research could combine the measurement 
and structural model for conducted hybrid model that confirmed model strategy with over 
identified model and simultaneous in one analysis outcome (Wijanto, 2015). 
 The conceptual frame work that would be inquiry, outlined in Fig. 6:
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Figure 6. The research framework for full hybrid model: the role perfect consumer informational, development 
of relational between the institutions and consumers, best organizational, and great trust to confirmed market 
position and repurchases on Higher Education in Jakarta

 An examining hypothesized dependence relationships cause, of  the statistically significant 
and the predicted directions, hence also could be examined the variance-explained estimate for 
endogenous construct which are an analysis of  the R². (Hair et al., 2010). Next, in our research 
the endogenous variables ware market position and repurchases intention which an essentially 
for examine the variance- explained estimated. Our research would be confirming the following 
hypotheses: 
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 • Ha
1
: Perfect consumer informational has positively confirmed to the market position. 

 • Ha
2
: Development of  Relational Institutions and Consumers has positively confirmed to 

the market position. 
 • Ha

3
:
 
Best organizational

 
has positively confirmed to the market position. 

 • Ha
4:
 Trust has positively confirmed to the market position. 

 • Ha
5
: Trust has positively confirmed to the repurchase intentions. 

Methodology

Our operationalization, validation and investigation of  the role perfect consumer informational, 
development of  relational between the institutions and consumers, best organizational, and 
great trust to confirmed market position and repurchases on Higher Education in Jakarta were 
consists of  3 stages of  the measurement, sampling and data collection and data analysis.

Measurement

The questionnaire a structured technique was conduct for data collected that consists of  a series 
of  questions, written that respondent answers (Malhotra, 2010). The instrument was used self-
administered questionnaire, when respondent completed themselves in paper format, Polit and 
Hungler (2002) and Cooper and Schinder, (2014), pertains entire research conceptual variables 
which measured on a ten- point rating scale (0= extremely disagree, 10= extremely agree). The 
rating scale was conducted for the instrument because respondent score and indicant without 
made the direct comparison to other higher institutions (Cooper and Schinder, 2014). 
 The ksi variables were consisting of: 1). The perfect consumer informational (e.g., 
knowledge from consumer and competitive intelligent), 2). The development of  relational 
institutions and customers (e.g., relationships with supplier and customers), 3). The best 
organizational (e.g., competences, control, policy and culture), 4). The Great trust. Moreover, 
the eta variables were concluded: 1). The market positions, that each firm in marketplace 
would have the unique of  some resources (e.g., very knowable employee, efficient production 
process), 2). The repurchase. The entire ksi and eta variables, we are developing from R-A 
theory (Hunt, 2011) and S-D (service dominant) orientation (Karpen, et. al., 2015), students 
trust (Mendez, 2009). Demographics information was collected for gender, age, income and 
graduates academic.
 
Sampling and Data Collection

An evidenced of  model stability and generalizability should be the outcome from well analysis 
and robust entire samples (Hair et al., 2010). The respondents were conducted with structural 
equations models analysis should be among 100 – 200 respondents (Ghozali and Fuad, 2014), 
the estimated method used was the maximum likelihood that gained the valid, efficient and 
reliable parameters that support with multivariate normality data. The ninety (90) samples 
were from the higher education students enrolled at Central Jakarta in two institutions, that 
closed to the benchmarking of  required sample. The questionnaire was administered during 
some regularly undergraduate in UPI YAI` (12.20%), undergraduate in STIK Sint Carolus 
(54,40%) and the post graduate STIK St Carolus (33.30%) of  entire class. We collected data 
that were used obtain from 90 students, who represented more the female (73.30%) than male 
(26.70%), an age average 27.60 (±7.90) years old and an income, (75.60%) lower than IDR 5 
million. Furthermore, an occupation of  the students were in private sectors (36.70%), public 
sectors (5.60%) and others (57.80%).
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Data Analysis

The reflective measurement theory was based on the concept of  the variables as that the latent 
constructs because that the measured variables and that an error outcome (Hair et al., 2010). 
Our research were conducted by latent construct that were pertains; 1). The perfect consumer 
informational (e.g., knowledge from consumer and competitive intelligent), 2). The development 
of  relational institutions and customers (e.g., relationships with institutions and customers), 
3). The best organizational (e.g., competences, control, policy and culture), 4). The Great 
trust. Moreover, the eta variables were concluded: 1). The market positions, that each firm in 
marketplace would have the unique of  some resources (e.g., very knowable employee, efficient 
production process), 2). The repurchase intentions.
 The measurement model as first phase and continued with second phase was structural 
model used covariance matrix with maximum- likelihood were estimated simultaneously and 
causal model with latent variables and observed variables. (Ferdinand, 2014). SEM conducted in 
this study because it was the ability to confirmation strategy about the dimensions or indicators 
of  a concept with latent variables, as well as to measure the relationship between variables that 
have been supported by theory and empirical research. Structural equation modeling used 
latent variables by the number of  indicators that many theoretical terms it was better because 
it will be able to explain the measurement error in the model should be better. Furthermore the 
procedure conducted with two- step approach hybrid full models (Wijanto, 2015). 
 The data were analyzed with conducted full information techniques on maximum 
likelihood estimated that could estimation the hybrid model of  equation model system in 
simultaneously (Ghozali and Fuad, 2014). The structural model was between construct 
represented of  its’ relationships, that building from theoretical model and a causal model 
(Hair et al., 2010). Nevertheless, in our research the structural equation formulated to express 
causality between different constructs as below in an equation 1 and an equation 2:

 MP= γ.1 WI + γ.2 DRIC + γ.3 BO + γ.4 T+ ζ.1  (1)

 RI  = γ.5 T+ ζ.2      (2)

Table 1. The Structural Equation Specification Notation

Notation Remark
MP Endogenous Variables/Market position
WI Exogenous Variables/The perfect consumer informational

DRIC Exogenous Variables/The development of relational institutions and customers
BO Exogenous Variables/The best organizational
T Exogenous Variables/Trust
RI Endogenous Variables/The repurchase intentions.

Γ (gamma) Direct link exogenous variables on endogenous variables.
Ζ (ZETA) An error in the equation is between exogenous and/or endogenous on endogenous variables

Ε Error

Results

Multivariate Data Analysis

The first stage we conducted test of  sensitivity data analysis pertains; (1). An outlier result of  
multivariate indicated eight respondents had (the number of: 23, 28, 45, 53, 61, 62, 75 and 
83), that mahalanobis distance value (d2) more than 63.87 (the value of  CHIINV (0.001, 33)), 
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(2). The outlier data tested from indicators were found that four indicators had an outliers 
resulted (BO

1
, BO

2
, BO

3
 and MP

6
). (3). There were no missing values in this data diagnosis, 

that complete data imputation methods used only valid data. An advantage were simplest 
to implement and default for many statistical programs. Furthermore best used when large 
sample size, strong relationships among variables and low level of  missing data (Hair 2010). 
(4). Normality data of  multivariate indicated have normal distributed with normal score data 
and the value from K-S (Kolmogorov- Smirnov) test were (0.20) more than 0.05, for the two 
structural model equation and showed on fig. 7 and fig. 8, as below:
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Figure 7.  The Histogram of structural equation 01 with eta1 (Market Position) 

 

 

Figure 8.  The Histogram of structural equation 02 with eta2 (Repurchase Intentions) 

 

Figure 7. The Histogram of structural equation 01 with eta1 (Market Position)
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 (5). An assesing multicollinearity statistics value were (2.86, 3.18, 1.57, 1.36 and 1.00 ) less 
than 10 (VIF value) had indicated no strong correlation on entire the ksi variables. (6). 
Heteroscedasticity test were  indicated no outlier data with analysis of residuals, when the  error 
term have no increasing variance that could show in scatterplot dependent (eta1 and eta2) 
variable of market  posisition, and  repurchase intentions,  for the two structural model equation 
and showed on fig. 9 and fig. 10, as below: 

Figure 9.  The Scatterplot of structural equation 01 with eta1 (Market Position) 

Figure 8. The Histogram of structural equation 02 with eta2 (Repurchase Intentions)
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 (5). An assesing multicollinearity statistics value were (2.86, 3.18, 1.57, 1.36 and 1.00) 
less than 10 (VIF value) had indicated no strong correlation on entire the ksi variables. (6). 
Heteroscedasticity test were indicated no outlier data with analysis of  residuals, when the error 
term have no increasing variance that could show in scatterplot dependent (eta1 and eta2) 
variable of  market posisition, and repurchase intentions, for the two structural model equation 
and showed on fig. 9 and fig. 10, as below:
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Figure 10.  The scatterplot of structural equation 02 with eta2 (Repurchase Intentions) 

 

Figure 9. The Scatterplot of structural equation 01 with eta1 (Market Position)
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The second stage data analysis was conducted the trimming model, moreover the fitting 
of the  measurement  model were determined of the fitted  measurement models among 
variables, as table 2 below:  

Table 2  The Fitting of Measurement among Model 

GOF The Measurement Model 
Well 

Informational 
Development 
of Relational 

Best 
Organizational 

Great Trust Market 
Position 

Repurchase 
Intentions 

Chisquare/Df<5 59.10/9=6.56 .00/0 134.57/54=2.4 12.74/2=6.3 7.83/9=.87 1.76/2=.88 

Probability .00 1.00 .00 .0017 .55 .42 

NCP 29.43- 78.27 - 80.57 10.74 .00 .00 

Interval for 
ECVI 

.70- 1.25 - 1.71- 2.48 2.96- 25.97 .00- 9.36 .00- 7.62 

RMSEA .25 - .13 .25 .00 .00 

ECVI .93 - 2.05 .32 .37 .20 

Model AIC 83.10 - 182.57 28.74 31.83 17.76 

Model CAIC 115.50 - 266.57 56.74 73.83 45.75 

NFI .85 - .90 .97 .97 1.00 

Figure 10. The scatterplot of structural equation 02 with eta2 (Repurchase Intentions)
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 The second stage data analysis was conducted the trimming model, moreover the fitting of  
the measurement model were determined of  the fitted measurement models among variables, 
as table 2 below: 

Table 2. The Fitting of Measurement among Model

GOF
The Measurement Model

Well 
Informational

Development 
of Relational

Best 
Organizational Great Trust Market 

Position
Repurchase 
Intentions

Chisquare/Df<5 59.10/9=6.56 .00/0 134.57/54=2.4 12.74/2=6.3 7.83/9=.87 1.76/2=.88
Probability .00 1.00 .00 .0017 .55 .42
NCP 29.43- 78.27 - 80.57 10.74 .00 .00
Interval for ECVI .70- 1.25 - 1.71- 2.48 2.96- 25.97 .00- 9.36 .00- 7.62
RMSEA .25 - .13 .25 .00 .00
ECVI .93 - 2.05 .32 .37 .20
Model AIC 83.10 - 182.57 28.74 31.83 17.76
Model CAIC 115.50 - 266.57 56.74 73.83 45.75
NFI .85 - .90 .97 .97 1.00
NNFI .78 - .93 .91 1.01 1.00
CFI .87 - .94 .97 1.00 1.00
IFI .87 - .94 .97 1.00 1.00
RFI .75 - .88 .90 .95 .99
GFI .82 - .80 .93 .97 .99
AGFI .58 - .71 ,67 .93 .95
The diagnosis for 
Goodness of fit 
among model.

Closed fit 
model

Fit is perfect Fit model Fit model Fit model Fit model

 Furthermore, an evaluated that conducted the trimming model of  the validity of  indicators 
and the reliability for among variables, as table 3 below:
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 The last stage data analysis, the fitting of  the structural modeling were determined of  
diagnosis the goodness of  fitted for the structural hybrid model, as table 4 below: 
 

Table 4. The Diagnosis for the fitting of Structural hybrid Modeling of an Attempts to the Market Position on Private Higher 
Education

GOFI The Structural Hybrid Model Remark
The absolute fit measured
Probability .00 Fit
Normal theory WLS Chi-
Square

816.67 Indicated the smaller value was more better fit

NCP 422.67 Not small value
Interval NCP 344.62- 508.47 Big range in interval
GFI .62 Not fit
RMR<.005 .10 Not fit
RMSEA <.08 .11 Not fit
ECVI 10.77 Nearby saturated ECVI 10.45, the model indicated fit
The incremental fit measured
TLI/NNFI .93 Fit
NFI .89 Closed fit
NNFI .93 Fit
AGFI .55 Not fit
RFI .88 Closed fit
IFI .94 Fit
CFI .94 Fit
The parsimonious fit measured
Normed Chi-Square/Df <3.0 905.83/394= 2.29 Fit
Model AIC 958.67 Positive value and less more indicated good fit and 

nearby saturated AIC value 930.00
Model CAIC 1207.16 Positive value and less more indicated good fit and 

nearby saturated AIC value 930.00
The other of good fit measured
Critical N (CN) 46.42 CN<200, there was indicated the sample sized not 

robust for model estimated

Hypothesis testing

The structural equations modeling were an evidenced the confirmed models as below in 
Equation 3 and equation 4:

  Market Position = .29 *Well Informational + .31* Development of  
  Relational Institutions and Customers + .45*Best Organizational 
  + .53*Great Trust        (3)
  Repurchase Intentions = .55 *Great Trust     (4) 

 Furthermore, the outcome from the structural equations modeling for an attempts to the 
market position, we were found the t value for confirm the entire hypothesis testing that could 
be shown in table 5 below:
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Table 5. The Evaluations for the Hypothesis of Structural hybrid Modeling of an Attempts to the Market Position 
on Private Higher Education

The Hyphotesis Estimate value T value Remark
Ha1: Perfect consumer informational has positively 
confirmed to the market position. 

.29 1.18< 2 Not confirmed

Ha2: Development of Relational Institutions and 
Consumers has positively confirmed to the market 
position. 

-.31 -1.32< 2 Not confirmed

Ha3: Best organizational has positively confirmed to the 
market position. 

.45 2.69> 2 Confirmed

Ha4: Trust has positively confirmed to the market 
position. 

.53 3.30> 2 Confirmed

Ha5: Trust has positively confirmed to the repurchase 
intentions. 

.55 5.21> 2 Confirmed

 The full hybrid modeling with path is indicating that an entire hypothesis tested was not 
confirmed for a whole. The hypotheses results founded were confirmed with t 

value 
6.69, 3.30 

and 5.21 (best organizational, great trust influenced to market position and great trust leads 
to repurchase intentions) that among t 

value
 were more than 2. Future more, the result research 

that unconfirmed with t 
value 

1.18 and -1.32 (well informational and development of  relational 
institutions and customers no affected to market position), as that shows on Fig. 11, outcome 
of  the structural model, below:

Figure 11. An outcome of structural modeling of an Attempt to the Market Position on Private Higher education
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product involvement (Kim et al., 2010), the competitive of  price, and the increased for service 
quality, supply chain effectiveness (Taylor and Fawcett, 2001), the good of  an internet display 
advertising (Hoban and Bucklin, 2014), the banner advertising on internet (Manchanda, et 
al., 2006),the benefit of  segmentation on consumers (Olsen, et al., 2009) and the trust-based 
segmentation (Dimitriadis, et al., 2011). 

As inline the Fig. 12 an outcome of full hybrid model 
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Discussion and conclusion

The full hybrid models with closed fitted in this study was conducted with two-step approach 
confirmed strategic was pursue the confirmed entire hypothesis accepted. The best organizational 
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and the great trust on institutions confirmed and leads to the market position for an institutions 
of  higher education in Jakarta. Furthermore, the great trusted from consumers was confirmed 
and leads to repurchase intentions, with positive direction of  influenced. The entire predicted 
directions were greater than zero, which obtained for a positive relationship, except the well 
informational no confirmed to leads on market position and then, the development of  relational 
between an institutions with the consumers, which have negative correlation and no confirmed 
to leads the market position in private higher education at Jakarta. Thus, the model outcome 
for attempts to the market positions in private higher education at Jakarta that could be more 
occupying positions of  competitive advantage and can continue, if  the institutions must be 
determines continue to reinvest for all resources than would produced the competitive advantage 
and increased the innovation efforts..
 Like, as Ko et al., (2007) provides insight on suggests standardized advertising to enhance 
the market, that shows there were differences among various segments. In our research the well 
informational that there were increased the knowledge from consumers and the competitive 
intelligent did not worked well to leads the market position of  institutions in higher education 
at Jakarta. Furthermore the segmenting the market was the way for the future that well in 
investigated the price (Harris and Bray, 2007). Hence, in our research the market position could 
be diagnosis with very knowledgeable employees and efficiency the process. Thus, we were 
not explored the competitive price that consumer’s need to accepted considered their budged. 
The customer concept were represented that among customers rather than customer segments 
appropriated for an inquiry. Meanwhile, as customers with focused more important of  value 
net work (Karpen et al, 2014). In our research focused in increased the best organizational 
that determined by employees competences, the controls from leaders, the well policies and 
the human culture. Nevertheless, the loyalty index could an adequate support for market 
segmentation, which would be to crucial for the success for business (Donio, 2006). Therefore, 
in our research the consumers’ loyalty determined from the repurchase intentions that leads 
from the great trusted from consumers in higher education that over all of  the institutions could 
be beliefs, honest, well integrity and great consumers trusted. 
 Furthermore, the managerial perspective, the resulted have the critical implications for 
the management on higher education’s to improve the well planned for sustainability long 
life process that conducted the priority from pursue the best organizational with the robust 
dimensions included; well employees competence, the continue controls, well policies and the 
human culture. Moreover, the improved of  great trust from customers for achieved the market 
position and repurchase intentions. Furthermore, as perspective from customers would be 
represents an implicit promise that institutions’ had increased the dimensions as improved the 
knowledge from consumers and the multiple competitive intelligent more holistic, not only 
conducted with survey, interview and social relationships. Also, improved the development 
of  relational between institutions with the potentials consumers and explored more at large 
communities not only in Jakarta.
 The managers in higher education’s could considered the innovativeness on learning 
process and always improved become the best organizations for handle many consumers, 
especially the competence of  employees to served well, so some training and workshops must 
be delivered as continues and good in programmed. Furthermore, an innovativeness in controls 
sectors (e.g., accreditations, well system that implemented and watched system by the leaders) 
and innovativeness in development of  relational entire the stakeholders (e.g., improved the 
interaction in WEB, consoling system and hotlines services), that would improved the well 
satisfactions from consumers and stakeholders. Similarly, Hunt (2012) that the managers 
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should be stresses the importance of  market segments, the heteregenous institutions resources, 
comparative advantages and marketplace positions of  competitive advantage. Indeed, the great 
emphasis on innovation contributed to dynamism on the competitiveness between institutions. 
Hence the evaluated from the resulted that ability of  retailers to product availability and met 
to customer satisfaction (Taylor and Fawcett, 2001). Than as an image and trust of  institutions 
would increased innovativeness behavior rather the value of  consumers (Rasool et al., 2017). 
Meanwhile, as the contextual comprises several component pertains; search base contextual, 
channel based, behaviorally and in-line advertising. Hence, as reach the consumers in web 
was highly effective got much information of  general messaging and brand. Moreover, as 
the common advertising strategy would be build some awareness between the product and 
consumer intention so that increased the purchase (Lal and Rahman, 2013).
 Then we evaluated, as is shown in Table 6, we initially the quality of  among latent 
variables, to determined whether measurement covariance matrix could be accurately explained.

Table 6. The covariance matrix of latent variables

Constructs Market Position Repurchase 
Intentions

Well Informational .36 -
Development pf Relational of Institutions’ and Customers .38 -
Best Organizational .86 -
Great Trust .85 .55

 
 As is shown in Table 5, we could be predict that the approach to improving the mix between 
best organizational and great trusted from consumers may enhance the market positions and 
the purchasing in higher education’s at Jakarta, that were considered the value of  covariance 
matrix of  latent variables (.86 and .85) with gamma value (.45 and .53) that contributed to 
predicted to leads the market positions and purchased. In particular the best organizational 
directly and better influenced and confirmed. On the basis of  this result finding, we can suggest 
that best organizational and great trust from consumers may be an important construct when 
consumers find the credible of  website that leads for market positions from institutions in higher 
educations. Therefore, the indicators of  best organizational (e,g., BO5, BO6 and BO9) with the 
good lamda value (.90, .85 and .82) and the great trust from consumers (e.g.,GT3 and GT2) 
with the good lamda value (.98 and .90) were the robust for build the constructs. 
 A practical implication from our research pertains: First, base on our results regarding an 
attempt to the market position on the private higher education, it would be possible for improved 
the more expertise organizational in private higher education and big trust from consumers 
in higher education to attempt the competitive advantage of  the market place position by 
determined the lower relative resources cost and the superior relative resources produced value 
and recognized the degree of  repurchases intention. Second, as confirmed by our research 
modeling of  an attempts to market position were becoming as structural hybrid modeling in 
higher education that could be consider for making some marketing planning in the private 
institutions with focus on the dimensions and the indicators with have the high covariance value. 
Thus we determined that the impact of  entire dimensions e.g., competences, controls, policies 
and culture could differ depending on the level of  trust from the consumers, which performed 
in reducing consumers risks for repurchase. Finally, the results of  our inquiry warrant more 
comprehensiveness perspective by consumers in higher education that the hybrid model can 
be evaluated more holistic. Therefore, our hybrid model confirmed would prove helpful for 
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institutions, more insight the expertise organizational and customers trust in higher education 
into the relative influenced for market place position that have the competitive advantage and 
repurchases intentions. 
 Theoretical implications from our marketing research, as after presenting the findings 
of  the hybrid model with regards to the increasing the market positions and the purchasing 
on higher education in Jakarta, we can draw the following significant theoretical implications. 
First, we attempt to occur the relevant theory such as the organizational resources, trusted of  
consumers, the market positions, repurchase and an elaboration likelihood confirmatory strategy 
model of  our research, from the context of  resources advantage theory. We can understand 
more deeply included; the best organizational (with the dimensions e.g., competences, controls, 
policies and culture), the great consumers trusted (with the indicators e.g., trusted at all, honestly, 
well integrity and big truth), the market positions (with the dimensions e,g., very knowledgeable 
employee and efficiency product process) and the repurchase (with indicators e.g., always 
choice in the same institution, not move from the same institutions, choice to continued at the 
same institutions and always in the same institutions). Second, we systematically were doing 
improvement in explaining the market positions that could have the competitive position matrix 
that considered for attempted the competitive advantage that enhanced by superior relative 
resources- product value and have the relative resources cost. We could evaluate competitive 
advantage of  market position and not by the consumers trusted and had best organizational of  
institutions on higher education’s by examining whether the well informational and development 
relation institutions and customers for increasing the competitive advantage on market position 
via simultaneous that should be leads to the superior financial performance. 
 Furthermore, our finding would help for the consumer in higher education to achieved 
consumers objectives. Finally we can confirm from not entire exogenous/ksi variables that 
leads to endogenous/eta variable. In particular, we determined that this hybrid model had 
closed fit to improve an attempts to the market position and repurchases, so our findings, we 
would provide two step approach hybrid model and than doing synthesis of  an items that good 
contributed to entire constructs. Hence, the findings can help to inform the best organizational, 
great consumer trusted that leads to market position and repurchase intentions. 
 Limitations and future research directions, this research has several limitations and for 
future research, that critical to evaluated of  the result and contributions. First, the confirmed 
among hypothesis’ result, that representative respondents and the amount of  institutions, 
may limit for generalizability our outcome closed fit model of  an attempt to the competitive 
advantage market place position. Therefore, the future research ought to require evaluating fit 
hybrid model with large respondents and with minimum for 3 institutions in private higher 
education and not only in one city. Finally, our confirmed closed fit the hybrid model did 
not propose more comprehensive, because focus to attempt market position and repurchase 
intentions from consumers in private higher education. Therefore, for future research may be 
necessary to build more holistic hybrid model that leads to market position and repurchases 
intentions. These results will help for refine more understanding by verifying and confirmation 
the application more factors to new hybrid model for increasing the competitive advantage of  
the market place position and repurchase of  the consumer in private higher education.

Conclusion

The research allowed demonstrated that or respondents of  female were more dominants, have 
an average of  age 27.60 years old, the income lower than IDR 5 million and the private sectors 
occupation more dominant in the private higher education in Jakarta. An among hypothesis’ 



112 Metode Penelitian Bisnis. Aplikasi Pendekatan Manaejmen Berbasis Pasar

were not confirmed so that could pursuit increased the competitive advantage of  the market 
place position and repurchase intentions that were leads with well organizational and big trust 
from consumers in private higher education. The private higher education should be aware to 
build the expertise well organizational and trusted by consumers that conducted on enhanced 
the competitive advantage of  market place position the private institutions. 
 The full hybrid modeling of  an attempt to the market place position that have competitive 
advantage targeted, in this research were have data collected techniques informed the findings 
that are presented as three hypotheses confirmed and two hypothesis’ were not confirmed. 
Finally, hence as to fully explore about competitive advantage of  the market place position and 
repurchase consumer area, so that could pursuit increased more sustainability in private higher 
education. Moreover, on a cross-sectional study within the several private higher educations’ 
can be useful in informing development research project aiming at pursuit the sustainability of  
competitive advantage on market place positions that could be impact for the superior financial 
performance. Indeed, that the ultimate study more critical could be for the dimensions testing 
of  variables to reduced of  the conducted from the spurious variables.
 Indeed, the ultimate differences in among the institutions in private higher education in 
Jakarta attempt to organization learning in many ways with the formal market research, more 
seeking out the competitive intelligence, dissecting competitor’s outcome, benchmarking and 
test marketing. Thus, for pursuit the marketplace with competitive advantage if  the institutions 
places great emphasis on innovation for many aspects (Hunt, 2012). 
 The originality as value in this research were the full hybrid modeling of  an attempts 
to the market place position and repurchase intention of  the consumers on private higher 
education in Jakarta were confirmed that the three hypothesis accepted and which gained for 
a positive relationship. Moreover, our results demonstrated that best organizational that urge 
more expertise and great trusted from would be increase of  the competitive advantage of  the 
market place position and repurchase intentions. 

Appendix A.
Noted: all items are anchored for “0” (strongly disagree) – “10” (strongly agree)

The constructs, dimensions and items: 
A. Well Informational  

1 Knowledge from Consumers 
2 Competitive Intellegent 

B. Development of Relational Institutions and Customers  
3.1. Develop the interaction in WEB
3.2. Provide the Consulting system
3.3. Provide hotline service

C. Best Organizational  
4 Competences 
5 Controls 
6 Policies 
7 Culture 

D. Great Trust  
 8.1. The institutions can be trusted

8.2. The institutions is perfectly honest 
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8.3. The institutions has high integrity
8.4. I have great confidence in this institutions 

E. Market Position  
9 Very Knowledgeable Employee 
10 Efficiency Product Process 

F. Repurchase Intentions  
11.1. I always learning in this institution.
11.2. I do not consider changing this institutions
11.3. I intend to continue 
11.4. I will choose this institution that next time I need.  
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Disain Penelitian Bisnis 

Pada penelitian bisnis, ada empat definisi tentang perencanaan penelitian bisnis yang 

dapat menjadi pedoman pemahaman dalam upaya pemilihan disain penelitian yang akan 

digunakan oleh peneliti yang meliputi ( Cooper dan Schindler, 2014), seperti pada table 

di bawah ini: 
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no Definisi penelitian bisnis 

1 Merupakan rancangan secara terarah dalam tindakan yang berkaitan dengan data yang 

meliputi; kolektif data yang bersumber dari populasi target yang sesuai dengan kriteria 

penelitian bisnis, selanjutnya dilakukan pengukuran dengan instrument yang sudah valid 

dan reliabel serta di analisis dengan menggunakan perangkat lunak tertentu, untuk 

mendapatkan luaran yang empiris. 

2 Suatu alokasi dari pilihan sumberdaya yang rumit di dalam metodologi. 

3 Merupakan suatu perencanaan dan investigasi yang terstruktur untuk menghasilkan 

jawaban dari pertanyaan penelitian. Perencanaan penelitian bisnis merupakan keseluruhan 

skematik atau program dari penelitian bisnis yang meliputi; suatu outline dari apa yang 

akan diteliti, yang akan dikerjakan mulai menentukan hipotesis dan implikasi operasional 

terhadap data analisis akhir. 

4 Menunjukan struktur permasalahan penelitian dan kerangka konsep, pengorganisasian atau 

konfigurasi dari hubungan/ pengaruh setiap variable yang diteliti dan perencanaan 

penelitian yang digunakan untuk menghasilkan bukti empiris pada skema konsep 

penelitian bisnis. 

 

 

 

 

Selanjutnya esensi dari perencanaan penelitai bisnis dapat ditelaah dari skema di bawah 

ini: 
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2 Suatu alokasi dari pilihan sumberdaya yang rumit di dalam metodologi. 

3 Merupakan suatu perencanaan dan investigasi yang terstruktur untuk menghasilkan 

jawaban dari pertanyaan penelitian. Perencanaan penelitian bisnis merupakan keseluruhan 

skematik atau program dari penelitian bisnis yang meliputi; suatu outline dari apa yang 

akan diteliti, yang akan dikerjakan mulai menentukan hipotesis dan implikasi operasional 

terhadap data analisis akhir. 

4 Menunjukan struktur permasalahan penelitian dan kerangka konsep, pengorganisasian atau 

konfigurasi dari hubungan/ pengaruh setiap variable yang diteliti dan perencanaan 

penelitian yang digunakan untuk menghasilkan bukti empiris pada skema konsep 

penelitian bisnis. 

 

 

 

 

Selanjutnya esensi dari perencanaan penelitai bisnis dapat ditelaah dari skema di bawah 

ini: 
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no Definisi penelitian bisnis 

1 Merupakan rancangan secara terarah dalam tindakan yang berkaitan dengan data yang 

meliputi; kolektif data yang bersumber dari populasi target yang sesuai dengan kriteria 

penelitian bisnis, selanjutnya dilakukan pengukuran dengan instrument yang sudah valid 

dan reliabel serta di analisis dengan menggunakan perangkat lunak tertentu, untuk 

mendapatkan luaran yang empiris. 

2 Suatu alokasi dari pilihan sumberdaya yang rumit di dalam metodologi. 

3 Merupakan suatu perencanaan dan investigasi yang terstruktur untuk menghasilkan 

jawaban dari pertanyaan penelitian. Perencanaan penelitian bisnis merupakan keseluruhan 

skematik atau program dari penelitian bisnis yang meliputi; suatu outline dari apa yang 

akan diteliti, yang akan dikerjakan mulai menentukan hipotesis dan implikasi operasional 

terhadap data analisis akhir. 

4 Menunjukan struktur permasalahan penelitian dan kerangka konsep, pengorganisasian atau 

konfigurasi dari hubungan/ pengaruh setiap variable yang diteliti dan perencanaan 

penelitian yang digunakan untuk menghasilkan bukti empiris pada skema konsep 
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Selanjutnya esensi dari perencanaan penelitai bisnis dapat ditelaah dari skema di bawah 

ini: 

  

 

DISAIN PENELITIAN BISNIS

Pada penelitian bisnis, ada empat definisi tentang perencanaan penelitian bisnis yang dapat 
menjadi pedoman pemahaman dalam upaya pemilihan disain penelitian yang akan digunakan 
oleh peneliti yang meliputi (Cooper dan Schindler, 2014), seperti pada table di bawah ini:

No Definisi Penelitian Bisnis
1 Merupakan rancangan secara terarah dalam tindakan yang berkaitan dengan data yang meliputi; 

kolektif data yang bersumber dari populasi target yang sesuai dengan kriteria penelitian bisnis, 
selanjutnya dilakukan pengukuran dengan instrument yang sudah valid dan reliabel serta di analisis 
dengan menggunakan perangkat lunak tertentu, untuk mendapatkan luaran yang empiris.

2 Suatu alokasi dari pilihan sumberdaya yang rumit di dalam metodologi.
3 Merupakan suatu perencanaan dan investigasi yang terstruktur untuk menghasilkan jawaban dari 

pertanyaan penelitian. Perencanaan penelitian bisnis merupakan keseluruhan skematik atau program 
dari penelitian bisnis yang meliputi; suatu outline dari apa yang akan diteliti, yang akan dikerjakan mulai 
menentukan hipotesis dan implikasi operasional terhadap data analisis akhir.

4 Menunjukan struktur permasalahan penelitian dan kerangka konsep, pengorganisasian atau konfigurasi 
dari hubungan/pengaruh setiap variable yang diteliti dan perencanaan penelitian yang digunakan untuk 
menghasilkan bukti empiris pada skema konsep penelitian bisnis.
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 Selanjutnya esensi dari perencanaan penelitai bisnis dapat ditelaah dari skema di bawah 
ini:
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Pada penelitian bisnis faktor yang sebagai dasar skedul pelaksanaan penelitian dapat 

disusun dengan menggunakan critical path Methods (CPM), sehingga penentuan aktivitas 

dan langkah yang berkelanjutan dapat dikendalikan dalam  kebutuhan waktu yang 

tersedia sesuai kesepakatan waktu penelitian bisnis di era digital ini. 

 

Berikut ini skema aktivitas penelitian bisnis secara ringkas: 

Pertanyaan penelitian
Suatu pedoman untuk 

memilih sumber dan tipe 
informasi

Suatu 
outline prosedur

Kerangka/ skema konsep 
penelitian bisnis

Aktivitas dan 
schedule

 Pada penelitian bisnis faktor yang sebagai dasar skedul pelaksanaan penelitian dapat 
disusun dengan menggunakan critical path Methods (CPM), sehingga penentuan aktivitas dan 
langkah yang berkelanjutan dapat dikendalikan dalam kebutuhan waktu yang tersedia sesuai 
kesepakatan waktu penelitian bisnis di era digital ini.
Berikut ini skema aktivitas penelitian bisnis secara ringkas:
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Proses penelitian bisnis secara umum  memiliki tiga langkah utama yang meliputi; (1). 

Eksplorasi situasi penelitian- bisnis berbasis manajemen- pasar, (2). Pengumpulan data 

empiris yang relevan dan mendukung tema riset, dan, (3). Analisis data secara empiris 

dengan perangkat yang mumpuni dan intepretasi hasil penelitian bisnis sesuai tujuan 

riset- bisnis yang telah ditetapkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

STARTS

Audensi dengan klien  
(6) dan literatur review

(5).

Eksplorasi  hasil dgn 
klien (10) dan 

Pengembangan 
Proposal riset bisnis (3)

Perencanaan kuesioner 
- riset bisnis 
terprogram

Melengkap kuesioner 
(3) dan wawancara 

lapangan (3)

Menyusun waktu 
pertemuan (3) dan 

Final check

Wawancara edngan 
partisipan terpilih dan 

relevan (2)

Kode data dan analisis 
data secara empiris (8)

Laporan (4) dan 
ketemu klien (1)

  

 

 Proses penelitian bisnis secara umum memiliki tiga langkah utama yang meliputi; (1). 
Eksplorasi situasi penelitian- bisnis berbasis manajemen- pasar, (2). Pengumpulan data empiris 
yang relevan dan mendukung tema riset, dan, (3). Analisis data secara empiris dengan perangkat 
yang mumpuni dan intepretasi hasil penelitian bisnis sesuai tujuan riset- bisnis yang telah 
ditetapkan.
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Klasifikasi Desain 
Penelitian Bisnis
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IV.1. Penelitian Bisnis Kualitatif 

Pada penelitian bisnis secara kualitatif direncanakan untuk menyampaikan oleh peneliti, 

bagaimana proses dan kenapa makna dari sesuatu aktivitas bisnis dapat terjadi seperti fenomena 

yang teraktual di perusahaan terlebih di era digital dengan kebaharuan teknologi yang terdepan. 

Pada penelitian kualitatif dapat meliputi suatu pengulangan dari teknik penerapan yang mana 

akan mencari suatu gambaran, koding, terjemahan terkait dengan konteks pemaknaan pada 

aktivitas bisnis. Selanjutnya, penelitian kualitatif bertujuan untuk mencapai  suatu pemahaman 

yang mendalam dari situasi bisnis dan data dapat diketahui dari sumber yang beragam meliputi; 

masyarakat (individual maupun kelompok), organisasi, institusi, teks publikasi, dan lain 

sebagainya. Pada  area/ skup penelitian kualitatif pada bisnis, digunakan pada informasi pada 

area bisnis yang memerlukan pengambilan keputusan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

No Area informasi yang dibutuhkan 
untuk pengambilan keputusan 

binis 

Pertanyaan bisnis yang akan dijawab 

1 Segmentasi Pasar Apa pengaruh budaya suatu bangsa di Asia pada pemilihan bahan 
celana blue jean yang sedang popular di pasaran negara- negara 
Asia? 

Siapakah konsumen institusi pendidikan tinggi di Jakarta dan 
bagaimana mereka memilihnya? 

2 Job analysis Apakah kondisi pekerjaan yang terkini di Institusi pendidikan tinggi, 
secara umum memiliki produktivitas tinggi dan relevan dengan era 
disruptive dan teknologi tinggi? 

3 Pengembangan produk baru Apakan pasar terkini akan menerima produk tujuan wisata unik dan 
khusus penuh memori mendalam baru yang diusulkan? 

4 Analisis penjualan Kenapa costumer setia digital produk di Kota- kota Asia dapat 
berhenti membeli produk? 

5 Pengembangan konsep periklanan 
perusahaan 

Apa citra yang harus ditampilkan agar terkoneksi dengan consumen 
dan akan termotivasi membeli produk dengan mengembangkan 
produk portofolio? 
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berhenti membeli produk? 
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Apa citra yang harus ditampilkan agar terkoneksi dengan consumen 
dan akan termotivasi membeli produk dengan mengembangkan 
produk portofolio? 
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khusus penuh memori mendalam baru yang diusulkan? 

4 Analisis penjualan Kenapa costumer setia digital produk di Kota- kota Asia dapat 
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BAB IV. Penelitian Kualitatif  

 

Para ilmuwan dan manajer secara mendasar dalam menjalankan suatu proses penelitian bisnis, 

berpikiran untuk memahami bagaimana dan mengapa situasi binis terjadi diperusahaan, apabila 

pada kondisi di perusahaan para manajer memerlukan untuk mengetahui  hanya what happened 

atau how often thing happened, pendekantan metode kuantitatif yang diaplikasikan. Sedangkan, 

metode penelitian bisnis kualitatif digunakan untuk memahami how process (bagaimana proses 

pemeilihan konsumen untuk dapat menguji pusat wisata yang unik di kota- kota Asia) dan why 

meaning things happened, (mengapa para konsumen dapat memilih kota yang memiliki tingkat 

unik yang tinggi), untuk dapat mengembangkan perusahaan pada era digital ini, sehingga dapat 

memenangkan persaingan bisnis dengan para competitor pada industri pariwisata yang relevan. 

 

Suatu perencanaan penelitian bisnis merupakan strategi yang dipilih untuk kajian dan 
perencanaan, secara spesifik dengan metode dan prosedur pengumpulan data, pengukuran 
dan analisis data. Untuk dapat melakukan klasifikasi desain penelitian bisnis tidaklah mudah 
dilakukan, akan tetapi dapat diidentifikasi dengan gambaran utama yang meliputi, seperti 
pada table di bawah ini:

No Kategori Pilihan Utama Disain Penelitian Bisnis
1 Kristalisasi pertanyaan penelitian bisnis EXPLORATORY (teknik kualitatif) – FORMAL (Reporting 

study/summation data/generate statistics-Deskritive (4W+1H)-
Causal/variable satu mempengaruhi variable lainnya; 
explanatory/ada relasi dan predictive/ada efek) terstruktur dan 
uji hipotesis.

2 Metode koleksi data MONITOR – KOMUNIKASI
3 Efek yang dihasilkan EXPERIMENTAL – TIDAK
4 Maksud dari penelitian bisnis GAMBARAN– Deskriptive dan KAUSAL (menjelaskan dan 

prediksi)
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No Kategori Pilihan Utama Disain Penelitian Bisnis
5 Dimensi waktu CROSS-SECTIONAL – LONGITUDINAL
6 Skup topic, tingkat kedalaman kajian CASE – STATISTIKA
7 Lingkungan penelitian KAJIAN LAPANGAN – LABORATORIUM-SIMULASI
8 Persepsi partisipan PENILAIAN SUBJECTIVE - TIDAK

3.1. KAJIAN EKSPLORASI

Penelitian bisnis dengan desain eksplorasi lebih utama untuk mempelayani secara keseluruhan 
dalam area yang menajdi topik yang akan diteliti, dimana data yang tersedia sangat terbatas. 
Kajian eksplorasi merupakan tahap pertama dalam suatu proyek penelitian bisnis yang 
digunakan oleh peneliti untuk orientasi dan kajian awal dengan tujuan mengembangan hipotesis 
penelitian bisnis, yang belum diuji, dapat dalam pentuk presis- presmis yang sangat relevan 
dengan permasalah bisnis.
 Misalnya, pada eksplorasi seberapa kuat minat beli konsumen pada produk digital yang 
sedang berkembang di era disruptive ekonomi pada saat ini, dengan ilustrasi seperti di bawah 
ini, dimana banyak tersebar vinding mesin di sudut- sudut jalan raya:
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Selanjutnya kajian secara formal dan terukur serta proposal ynag solid terdiri dari kajian 

descriptive dan kajian kausal, memiliki struktur yang substansial, hipotesis yang akan diuji atau 

pertanyaan penelitian yang akan dijawab.  

III.2. Kajian Deskriptive 

Pada penelitian bisnis yang menggunakan kajian descriptive digunakan untuk mendeskripsikan 

phenomena yang terkait dengan populasi penelitian atau untuk melakukan estimasi proporsional 

yang memiliki karakteristik tertentu. Kajian descriptive sangat konrtas dengan kajian 

eksploratori, kajian lebih formal, secara tipikal terstruktur dengan baik, memilki pernyataan yang 

jelas pada hipotesis penelitian bisnis atau pertanyaan yang akan diteliti. Selanjutnya, kajian 

formal memiliki tujuan penelitian yang meliputi; (1). Mendeskripsikan phenomena atau 

karakteristik yang terkait dengan subjek populasi target (4W+1H dari topic penelitian), (2). 

Estimasi proporsi dari karakteristik target populasi. (3). Menemukan asosiasi dari setiap variable 

yang berbeda). . (Kajian korelasi/ hubungan tidak ada IV → DV). 

 Selanjutnya kajian secara formal dan terukur serta proposal ynag solid terdiri dari kajian 
descriptive dan kajian kausal, memiliki struktur yang substansial, hipotesis yang akan diuji atau 
pertanyaan penelitian yang akan dijawab. 

3.2. KAJIAN DESKRIPTIVE

Pada penelitian bisnis yang menggunakan kajian descriptive digunakan untuk mendeskripsikan 
phenomena yang terkait dengan populasi penelitian atau untuk melakukan estimasi proporsional 
yang memiliki karakteristik tertentu. Kajian descriptive sangat konrtas dengan kajian eksploratori, 
kajian lebih formal, secara tipikal terstruktur dengan baik, memilki pernyataan yang jelas pada 
hipotesis penelitian bisnis atau pertanyaan yang akan diteliti. Selanjutnya, kajian formal 
memiliki tujuan penelitian yang meliputi; (1). Mendeskripsikan phenomena atau karakteristik 
yang terkait dengan subjek populasi target (4W+1H dari topic penelitian), (2). Estimasi proporsi 
dari karakteristik target populasi. (3). Menemukan asosiasi dari setiap variable yang berbeda). 
. (Kajian korelasi/hubungan tidak ada IV  DV).
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 Contoh nya secara empiris pada penelitia bisnis di sektor sumberdaya manusia pada suatu 
perusahaan swasta di Jakarta, meliputi kerangka konsep dan hipotesis penelitian yang formal, 
sebagai berikut:

Kerangka Konseptual

Kepuasan Kerja
(X1)

Kompensasi
(X2)

Pengembangan Karir                   
(X3)

Turnover Intention
(Y) 

H1

H2

H3

H4

Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian- bisnis ini adalah sebagai berikut:
 • H

1
: Kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap turnover intention karyawan divisi 

Service PT Hex Tbk.
 • H

2
: Kompensasi berpengaruh signifikan terhadap turnover intention karyawan divisi Service 

PT Hex Tbk.
 • H

3
: Pengembangan karir berpengaruh signifikan terhadap turnover intention karyawandivisi 

Service PT Hex Tbk.
 • H

4
: Kepuasan kerja, kompensasi dan pengembangan karir bersama-sama memiliki 

pengaruh signifikan terhadap turnover intention karyawan divisi Service PT Hex Tbk.
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III.3. Kajian Kausal 

Pada kajian kausal yang diterapkan dalam penelitian bisnis, digunakan untuk mecari efek dari 

suatu variable terhadap variable lainnya atau outcome tertentu yang dihasilkan. Relasi yang 

terjadi antar variable bias berlangsung simetris, reciprocal dan tidak simetris (IV → DV).  
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3.3. KAJIAN KAuSAL

Pada kajian kausal yang diterapkan dalam penelitian bisnis, digunakan untuk mecari efek dari 
suatu variable terhadap variable lainnya atau outcome tertentu yang dihasilkan. Relasi yang 
terjadi antar variable bias berlangsung simetris, reciprocal dan tidak simetris (IV  DV). 
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Selanjutnya, kajian kausal menerapkan uji hipotesis untuk mencari tiga hal, yang 

meliputi; (1). Mengukur variasi yang terjadi pada setiap variable penelitian bisnis, (2). 

Menentukan relasi setiap variable yang diteliti sesuai waktu penelitian, dan (3). Untuk 

memastikan bahwa faktor- faktor konfounding tidak menimbulkan berkurangnya validitas hasil 

penelitian. 

Selanjutnya, dua persyaratan dalam penelitian kausal yang meliputi; (1). Pada variable 

independen memiliki tingkat konstan dan tidak ada factor confounding yang akan menjadikan 

hasil riset yang tidak valid. Ada kelompok kontrol dan treatment terhadap variable independen. 

(2). Setiap responden dalam populasi target memiliki peluang yang sama, dengan penempatan 

random  pada setiap kelompok responden.  

 

 Selanjutnya, kajian kausal menerapkan uji hipotesis untuk mencari tiga hal, yang meliputi; 
(1). Mengukur variasi yang terjadi pada setiap variable penelitian bisnis, (2). Menentukan relasi 
setiap variable yang diteliti sesuai waktu penelitian, dan (3). Untuk memastikan bahwa faktor- 
faktor konfounding tidak menimbulkan berkurangnya validitas hasil penelitian.
 Selanjutnya, dua persyaratan dalam penelitian kausal yang meliputi; (1). Pada variable 
independen memiliki tingkat konstan dan tidak ada factor confounding yang akan menjadikan 
hasil riset yang tidak valid. Ada kelompok kontrol dan treatment terhadap variable independen. 
(2). Setiap responden dalam populasi target memiliki peluang yang sama, dengan penempatan 
random pada setiap kelompok responden. 

179 

 

 

 

Contohnya, penelitian bisnis pariwisata pada kota- kota besar di Asia, dimana ada kelompok 

responden yang diberikan treatment edukasi dan informasi yang lengkap tentang sejarah suatu 

destinasi tempat wisata yang favorite dan di satu sisi ada kelompok control yang tanpa di beri 

informasi yang relevan; (1). Pada variable independen (tingkat pengetahuan tujuan wisata yang 

unik) memiliki tingkat konstan dan tidak ada factor confounding yang akan menjadikan hasil 

riset yang tidak valid. Selanjutnya pada kelompok control (membeli tujuan wisata tanpa 

informasi pengetahuan dan sejarah wisata yang unik yang unik) dan kelompok yang diberi 

treatment (informasi secara lengkap dan jelas tentang sejarah tujuan wisata unik yang akan 

dipilih) terhadap variable independen. (2). Setiap responden yang menjadi suatu populasi target 

dalam rerangka sampel penelitian dan memiliki peluang yang sama, dengan penempatan random  

pada setiap kelompok responden.  
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 Contohnya, penelitian bisnis pariwisata pada kota- kota besar di Asia, dimana ada 
kelompok responden yang diberikan treatment edukasi dan informasi yang lengkap tentang 
sejarah suatu destinasi tempat wisata yang favorite dan di satu sisi ada kelompok control yang 
tanpa di beri informasi yang relevan; (1). Pada variable independen (tingkat pengetahuan 
tujuan wisata yang unik) memiliki tingkat konstan dan tidak ada factor confounding yang akan 
menjadikan hasil riset yang tidak valid. Selanjutnya pada kelompok control (membeli tujuan 
wisata tanpa informasi pengetahuan dan sejarah wisata yang unik yang unik) dan kelompok 
yang diberi treatment (informasi secara lengkap dan jelas tentang sejarah tujuan wisata unik 
yang akan dipilih) terhadap variable independen. (2). Setiap responden yang menjadi suatu 
populasi target dalam rerangka sampel penelitian dan memiliki peluang yang sama, dengan 
penempatan random pada setiap kelompok responden. 
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Selanjutnya, kajian kausal menerapkan uji hipotesis untuk mencari tiga hal, yang 

meliputi; (1). Mengukur variasi yang terjadi pada setiap variable penelitian bisnis, (2). 

Menentukan relasi setiap variable yang diteliti sesuai waktu penelitian, dan (3). Untuk 

memastikan bahwa faktor- faktor konfounding tidak menimbulkan berkurangnya validitas hasil 

penelitian. 

Selanjutnya, dua persyaratan dalam penelitian kausal yang meliputi; (1). Pada variable 

independen memiliki tingkat konstan dan tidak ada factor confounding yang akan menjadikan 

hasil riset yang tidak valid. Ada kelompok kontrol dan treatment terhadap variable independen. 

(2). Setiap responden dalam populasi target memiliki peluang yang sama, dengan penempatan 

random  pada setiap kelompok responden.  
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III.3. Kajian Kausal 

Pada kajian kausal yang diterapkan dalam penelitian bisnis, digunakan untuk mecari efek dari 

suatu variable terhadap variable lainnya atau outcome tertentu yang dihasilkan. Relasi yang 

terjadi antar variable bias berlangsung simetris, reciprocal dan tidak simetris (IV → DV).  
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IV.1. Penelitian Bisnis Kualitatif 

Pada penelitian bisnis secara kualitatif direncanakan untuk menyampaikan oleh peneliti, 

bagaimana proses dan kenapa makna dari sesuatu aktivitas bisnis dapat terjadi seperti fenomena 

yang teraktual di perusahaan terlebih di era digital dengan kebaharuan teknologi yang terdepan. 

Pada penelitian kualitatif dapat meliputi suatu pengulangan dari teknik penerapan yang mana 

akan mencari suatu gambaran, koding, terjemahan terkait dengan konteks pemaknaan pada 

aktivitas bisnis. Selanjutnya, penelitian kualitatif bertujuan untuk mencapai  suatu pemahaman 

yang mendalam dari situasi bisnis dan data dapat diketahui dari sumber yang beragam meliputi; 

masyarakat (individual maupun kelompok), organisasi, institusi, teks publikasi, dan lain 

sebagainya. Pada  area/ skup penelitian kualitatif pada bisnis, digunakan pada informasi pada 

area bisnis yang memerlukan pengambilan keputusan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

No Area informasi yang dibutuhkan 
untuk pengambilan keputusan 

binis 

Pertanyaan bisnis yang akan dijawab 

1 Segmentasi Pasar Apa pengaruh budaya suatu bangsa di Asia pada pemilihan bahan 
celana blue jean yang sedang popular di pasaran negara- negara 
Asia? 

Siapakah konsumen institusi pendidikan tinggi di Jakarta dan 
bagaimana mereka memilihnya? 

2 Job analysis Apakah kondisi pekerjaan yang terkini di Institusi pendidikan tinggi, 
secara umum memiliki produktivitas tinggi dan relevan dengan era 
disruptive dan teknologi tinggi? 

3 Pengembangan produk baru Apakan pasar terkini akan menerima produk tujuan wisata unik dan 
khusus penuh memori mendalam baru yang diusulkan? 

4 Analisis penjualan Kenapa costumer setia digital produk di Kota- kota Asia dapat 
berhenti membeli produk? 

5 Pengembangan konsep periklanan 
perusahaan 

Apa citra yang harus ditampilkan agar terkoneksi dengan consumen 
dan akan termotivasi membeli produk dengan mengembangkan 
produk portofolio? 
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IV.1. Penelitian Bisnis Kualitatif 

Pada penelitian bisnis secara kualitatif direncanakan untuk menyampaikan oleh peneliti, 

bagaimana proses dan kenapa makna dari sesuatu aktivitas bisnis dapat terjadi seperti fenomena 

yang teraktual di perusahaan terlebih di era digital dengan kebaharuan teknologi yang terdepan. 

Pada penelitian kualitatif dapat meliputi suatu pengulangan dari teknik penerapan yang mana 

akan mencari suatu gambaran, koding, terjemahan terkait dengan konteks pemaknaan pada 

aktivitas bisnis. Selanjutnya, penelitian kualitatif bertujuan untuk mencapai  suatu pemahaman 

yang mendalam dari situasi bisnis dan data dapat diketahui dari sumber yang beragam meliputi; 

masyarakat (individual maupun kelompok), organisasi, institusi, teks publikasi, dan lain 

sebagainya. Pada  area/ skup penelitian kualitatif pada bisnis, digunakan pada informasi pada 

area bisnis yang memerlukan pengambilan keputusan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

No Area informasi yang dibutuhkan 
untuk pengambilan keputusan 

binis 

Pertanyaan bisnis yang akan dijawab 

1 Segmentasi Pasar Apa pengaruh budaya suatu bangsa di Asia pada pemilihan bahan 
celana blue jean yang sedang popular di pasaran negara- negara 
Asia? 

Siapakah konsumen institusi pendidikan tinggi di Jakarta dan 
bagaimana mereka memilihnya? 

2 Job analysis Apakah kondisi pekerjaan yang terkini di Institusi pendidikan tinggi, 
secara umum memiliki produktivitas tinggi dan relevan dengan era 
disruptive dan teknologi tinggi? 

3 Pengembangan produk baru Apakan pasar terkini akan menerima produk tujuan wisata unik dan 
khusus penuh memori mendalam baru yang diusulkan? 

4 Analisis penjualan Kenapa costumer setia digital produk di Kota- kota Asia dapat 
berhenti membeli produk? 

5 Pengembangan konsep periklanan 
perusahaan 

Apa citra yang harus ditampilkan agar terkoneksi dengan consumen 
dan akan termotivasi membeli produk dengan mengembangkan 
produk portofolio? 
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area bisnis yang memerlukan pengambilan keputusan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

No Area informasi yang dibutuhkan 
untuk pengambilan keputusan 
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Pertanyaan bisnis yang akan dijawab 

1 Segmentasi Pasar Apa pengaruh budaya suatu bangsa di Asia pada pemilihan bahan 
celana blue jean yang sedang popular di pasaran negara- negara 
Asia? 

Siapakah konsumen institusi pendidikan tinggi di Jakarta dan 
bagaimana mereka memilihnya? 

2 Job analysis Apakah kondisi pekerjaan yang terkini di Institusi pendidikan tinggi, 
secara umum memiliki produktivitas tinggi dan relevan dengan era 
disruptive dan teknologi tinggi? 

3 Pengembangan produk baru Apakan pasar terkini akan menerima produk tujuan wisata unik dan 
khusus penuh memori mendalam baru yang diusulkan? 

4 Analisis penjualan Kenapa costumer setia digital produk di Kota- kota Asia dapat 
berhenti membeli produk? 

5 Pengembangan konsep periklanan 
perusahaan 

Apa citra yang harus ditampilkan agar terkoneksi dengan consumen 
dan akan termotivasi membeli produk dengan mengembangkan 
produk portofolio? 
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IV.1. Penelitian Bisnis Kualitatif 

Pada penelitian bisnis secara kualitatif direncanakan untuk menyampaikan oleh peneliti, 

bagaimana proses dan kenapa makna dari sesuatu aktivitas bisnis dapat terjadi seperti fenomena 

yang teraktual di perusahaan terlebih di era digital dengan kebaharuan teknologi yang terdepan. 

Pada penelitian kualitatif dapat meliputi suatu pengulangan dari teknik penerapan yang mana 

akan mencari suatu gambaran, koding, terjemahan terkait dengan konteks pemaknaan pada 

aktivitas bisnis. Selanjutnya, penelitian kualitatif bertujuan untuk mencapai  suatu pemahaman 

yang mendalam dari situasi bisnis dan data dapat diketahui dari sumber yang beragam meliputi; 

masyarakat (individual maupun kelompok), organisasi, institusi, teks publikasi, dan lain 

sebagainya. Pada  area/ skup penelitian kualitatif pada bisnis, digunakan pada informasi pada 

area bisnis yang memerlukan pengambilan keputusan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

No Area informasi yang dibutuhkan 
untuk pengambilan keputusan 

binis 

Pertanyaan bisnis yang akan dijawab 

1 Segmentasi Pasar Apa pengaruh budaya suatu bangsa di Asia pada pemilihan bahan 
celana blue jean yang sedang popular di pasaran negara- negara 
Asia? 

Siapakah konsumen institusi pendidikan tinggi di Jakarta dan 
bagaimana mereka memilihnya? 

2 Job analysis Apakah kondisi pekerjaan yang terkini di Institusi pendidikan tinggi, 
secara umum memiliki produktivitas tinggi dan relevan dengan era 
disruptive dan teknologi tinggi? 

3 Pengembangan produk baru Apakan pasar terkini akan menerima produk tujuan wisata unik dan 
khusus penuh memori mendalam baru yang diusulkan? 

4 Analisis penjualan Kenapa costumer setia digital produk di Kota- kota Asia dapat 
berhenti membeli produk? 

5 Pengembangan konsep periklanan 
perusahaan 

Apa citra yang harus ditampilkan agar terkoneksi dengan consumen 
dan akan termotivasi membeli produk dengan mengembangkan 
produk portofolio? 
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BAB IV. Penelitian Kualitatif  

 

Para ilmuwan dan manajer secara mendasar dalam menjalankan suatu proses penelitian bisnis, 

berpikiran untuk memahami bagaimana dan mengapa situasi binis terjadi diperusahaan, apabila 

pada kondisi di perusahaan para manajer memerlukan untuk mengetahui  hanya what happened 

atau how often thing happened, pendekantan metode kuantitatif yang diaplikasikan. Sedangkan, 

metode penelitian bisnis kualitatif digunakan untuk memahami how process (bagaimana proses 

pemeilihan konsumen untuk dapat menguji pusat wisata yang unik di kota- kota Asia) dan why 

meaning things happened, (mengapa para konsumen dapat memilih kota yang memiliki tingkat 

unik yang tinggi), untuk dapat mengembangkan perusahaan pada era digital ini, sehingga dapat 

memenangkan persaingan bisnis dengan para competitor pada industri pariwisata yang relevan. 

 

Para ilmuwan dan manajer secara mendasar dalam menjalankan suatu proses penelitian bisnis, 
berpikiran untuk memahami bagaimana dan mengapa situasi binis terjadi diperusahaan, apabila 
pada kondisi di perusahaan para manajer memerlukan untuk mengetahui hanya what happened 
atau how often thing happened, pendekantan metode kuantitatif  yang diaplikasikan. Sedangkan, 
metode penelitian bisnis kualitatif  digunakan untuk memahami how process (bagaimana proses 
pemeilihan konsumen untuk dapat menguji pusat wisata yang unik di kota- kota Asia) dan why 
meaning things happened, (mengapa para konsumen dapat memilih kota yang memiliki tingkat 
unik yang tinggi), untuk dapat mengembangkan perusahaan pada era digital ini, sehingga dapat 
memenangkan persaingan bisnis dengan para competitor pada industri pariwisata yang relevan.

4.1. PERSPEKTIf PADA PENELITIAN KuALITATIf DAN KuANTITATIf

Penelitian- bisnis dengan metode kualitatif  dan kuantitatif  memiliki beberapa keistimewaan 
untuk dipahami oleh para ilmuwan dan para manajer perusahaan agar dapat memperoleh 
informasi yang relevan dalam mengambil keputusan bisnis, yang dapat dikaji pada tabel di 
bawah ini:
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Item Penelitian Bisnis Kualitatif Penelitian Bisnis Kuantitatif
Penelitian bisnis memiliki 
penekanan pada

Pemahaman dan intepretasi Menggambarkan, menjelaskan dan 
memprediksi

Peran Peneliti dalam 
penelitian bisnis

Tinggi- peneliti sebagai partisipan atau 
katalisator

Terbatas, dapat mengontrol dan 
mengendalikan terjadinya mencegah bias

Tujuan penelitian bisnis Pemahaman secara mendalam dan 
membangun teori baru

Menggambarkan atau memprediksi, 
membangun dan menguji teori

Desain responden/partisipan Non-probabilitas, purposive Probabilitas
Pennetuan ukuran sampel Kecil Besar
Perkiraan jumlah sampel 6- 40 partisipan. Banyak metode penentuan sampel, Rumus 

baku populasi diketaui dan tidak diketahui, 
rumus rule of thumb, rumus generalisasi, 
G Power 3.1.3, dan Tabel Kreicjie dengan 
populasi diketahui.

Desain penelitian bisnis Dapat berkembang dan menyesuaikan 
selama periode penelitian berlangsung.
Lebih utama menggunakan bermacam 
metode yang berkelanjutan atau sekuensial.
Konsitensi tidak diharapkan.
Menerapkan pendekatan longitudinal.

Telah ditentukan sebelum berlangsungya 
proyek penelitian bisnis.
Menggunakan satu metode atau metode 
gabungan.
Konsistensi sangat penting.
Menerapkan pendekatan cross sectional atau 
longitudinal.

Persiapan pada Partisipan Pendekatan terlebih dahulu dengan 
partusipan.

Tidak ada persiapan yang diharapkan untuk 
menghindari bias data.

Tipe data dan persiapan Verbal dan rekaman String, numerik
Analisis data Peneliti melakukan analisis dari hasil 

computer (N.VIVO)
Tingkat kemampuan peneliti dalam 
kerangka kontektual dari fenomena 
yangdiukur.
Selalu bersamaan dengan proses proyek 
penelitian bisnis.

Analisis dengan perangkat computer yang 
didominasi oleh metode statistika dan 
matematika. (SPSS, SEM).
Analisis dapat dilakuakn bersamaan proses 
proyek penelitian sesuai tahapannya. (uji 
validitas dan reliabilitas dilanjukan dengan 
proses survey maupun observasi kemudian 
dilanjutkan anlisis statistika yang utama)
Menjaga keistimewaan yang jelas antara 
fakta- fakta dan keputusan hasil penelitian.

Tingkat keamanan data Lebih absolute pemberian penggunaan pada 
akses yang terbatas dan partisipan yang 
sedikit.

Tindakan penelitian bisnis dalam 
perkembangan pelaskaan sering diketahui 
oleh competitor.

4.2. PENELITIAN BISNIS KuALITATIf

Pada penelitian bisnis secara kualitatif  direncanakan untuk menyampaikan oleh peneliti, 
bagaimana proses dan kenapa makna dari sesuatu aktivitas bisnis dapat terjadi seperti fenomena 
yang teraktual di perusahaan terlebih di era digital dengan kebaharuan teknologi yang terdepan. 
Pada penelitian kualitatif  dapat meliputi suatu pengulangan dari teknik penerapan yang mana 
akan mencari suatu gambaran, koding, terjemahan terkait dengan konteks pemaknaan pada 
aktivitas bisnis. Selanjutnya, penelitian kualitatif  bertujuan untuk mencapai suatu pemahaman 
yang mendalam dari situasi bisnis dan data dapat diketahui dari sumber yang beragam meliputi; 
masyarakat (individual maupun kelompok), organisasi, institusi, teks publikasi, dan lain 
sebagainya. Pada area/skup penelitian kualitatif  pada bisnis, digunakan pada informasi pada 
area bisnis yang memerlukan pengambilan keputusan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
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No Area informasi yang dibutuhkan untuk 
pengambilan keputusan binis Pertanyaan bisnis yang akan dijawab

1 Segmentasi Pasar Apa pengaruh budaya suatu bangsa di Asia pada 
pemilihan bahan celana blue jean yang sedang popular di 
pasaran negara- negara Asia?
Siapakah konsumen institusi pendidikan tinggi di Jakarta 
dan bagaimana mereka memilihnya?

2 Job analysis Apakah kondisi pekerjaan yang terkini di Institusi 
pendidikan tinggi, secara umum memiliki produktivitas 
tinggi dan relevan dengan era disruptive dan teknologi 
tinggi?

3 Pengembangan produk baru Apakan pasar terkini akan menerima produk tujuan wisata 
unik dan khusus penuh memori mendalam baru yang 
diusulkan?

4 Analisis penjualan Kenapa costumer setia digital produk di Kota- kota Asia 
dapat berhenti membeli produk?

5 Pengembangan konsep periklanan 
perusahaan

Apa citra yang harus ditampilkan agar terkoneksi dengan 
consumen dan akan termotivasi membeli produk dengan 
mengembangkan produk portofolio?

4.3. PROSES PENELITIAN KuALITATIf

Proses penelitian bisnis dengan pendekatan suatu metode- kualitatif, untuk mengekplorasi 
sumber- sumber data yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan bagi manajer dalam 
menyusun premis, secara general terdiri dari tiga langkah, dapat dilihat pada skema di bawah 
ini:
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IV.2. Proses Penelitian Kualitatif 

Proses penelitian bisnis dengan pendekatan suatu metode- kualitatif, untuk mengekplorasi 

sumber- sumber data yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan bagi manajer dalam 

menyusun premis, secara general terdiri dari tiga langkah, dapat dilihat pada skema di bawah ini: 

 

 

Formulasi pertanyaan penelitian kualitatif 

Pada tahap yang utama ini pada penelitian kualitatif dalam binis, untuk dapat memformulasikan 

dan menemukan manajemen dilemma (contohnya: Penjulan produk berbasis digital pada bulan 

ini dan tiga bulan sebelumnya mengalami hal yang sama, dilain sisi perusahaan memerlukan 

peningkatan keuntungan yang signifikan dalam meningkatkan profit), maka diperlukan suatu 

aktivitas eksplorasi oleh peneliti untuk mendefinisikan pertanyaan manajemen.  Pada tahap 

eksplorasi yang pertama, peneliti melakukan wawancara dengan ahli dan pencarian literature. 

Konteks yang dihasilkan dari wawancara dengan para ahli dapat terkait dengan; kategori produk 

baru, profil konsumen, proses distribusi, para kompetitor yang ada dan kompetensi. 

•Pemahaman masalah 
yang dihadapi oleh  para 
manajer

•pengembangan 
tingkatan pertanyaan 
manajemen

•telaah setiap level 
pertanyaan manajemen

1. Klarifikasi  tingkatan 
pertanyaan penelitian

•Menentukan Partisipan 
penelitian

•Menggali pengalaman 
setiap partisipan 
penelitian yang telah 
ditentukan

2.  Persiapan

•Pengarahan pada 
partisipan

•Pengarahan 
pewawancara

3. Level Data

Formulasi Pertanyaan Penelitian Kualitatif

Pada tahap yang utama ini pada penelitian kualitatif  dalam binis, untuk dapat memformulasikan 
dan menemukan manajemen dilemma (contohnya: Penjulan produk berbasis digital pada bulan 
ini dan tiga bulan sebelumnya mengalami hal yang sama, dilain sisi perusahaan memerlukan 
peningkatan keuntungan yang signifikan dalam meningkatkan profit), maka diperlukan suatu 
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aktivitas eksplorasi oleh peneliti untuk mendefinisikan pertanyaan manajemen. Pada tahap 
eksplorasi yang pertama, peneliti melakukan wawancara dengan ahli dan pencarian literature. 
Konteks yang dihasilkan dari wawancara dengan para ahli dapat terkait dengan; kategori 
produk baru, profil konsumen, proses distribusi, para kompetitor yang ada dan kompetensi.
 Selanjutnya, peneliti melakukan formulasi pertanyaan manajemen terkait dengan; peluang 
utama yang terbaik, posisioning produk, menentukan target konsumen dan brand awareness. 
Pada proses penelitian kualitatif  pada bisnis, peneliti melakukan wawancara mendalam terkait 
dengan aspek- aspek yang meliputi; analisis industri terkait produk, prediksi terhadap pangsa 
pasar ke depan dan para expert yang tersedia di perusahaan. Peneliti juga dapat melakukan 
FGD (focus group discussion dengan stake holders, konsumen yang utama. Hasil dari proses 
yang telah dilakukan oleh peneliti akan dapat memformulasikan pertanyaan penelitian 
kualitatif, contohnya; Produk digital mana yang lebih potensi untuk berhasil, bagaimana dapat 
menentukan posisi di pangsa-pasar?
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Selanjutnya, peneliti melakukan formulasi pertanyaan manajemen terkait dengan; peluang utama 

yang terbaik, posisioning produk, menentukan target konsumen dan brand awareness. Pada 

proses penelitian kualitatif pada bisnis, peneliti melakukan wawancara mendalam terkait dengan 

aspek- aspek yang meliputi; analisis industri terkait produk, prediksi terhadap pangsa pasar ke 

depan dan para expert yang tersedia di perusahaan. Peneliti juga dapat melakukan FGD (focus 

group discussion dengan stake holders, konsumen yang utama. Hasil dari proses yang telah 

dilakukan oleh peneliti akan dapat memformulasikan pertanyaan penelitian kualitatif, contohnya; 

Produk digital mana yang lebih potensi untuk berhasil, bagaimana dapat menentukan posisi di 

pangsa-pasar? 

IV.3. Metode Penelitian Kualitatif 

Peneliti bisnis melakukan pemilihan suatu metode kualitatif berdasarkan kondisi yang 

berdasarkan sembilan aspek, yang dapat ditelaah dari skema di bawah ini:  

 

4.4. METODE PENELITIAN KuALITATIf

Peneliti bisnis melakukan pemilihan suatu metode kualitatif  berdasarkan kondisi yang 
berdasarkan sembilan aspek, yang dapat ditelaah dari skema di bawah ini: 

185 

 

 

 

Sampling  

Pada penelitian bisnis dengan metode kualitatif di era digital ini, untuk penentuan sampling dan 

teknik sampling dapat memberhatikan beberapa aspek yang meliputi; (1). Tentukan sampling 

dari jumlah partisipan yang mungkin dapat diraih dan partisipan dapat memberikan 

pengalamannya din perusahaan di era digital ini, sesuai pengetahuan yang sesuai dengan topik 

penelitian yang dikembangkan. (2). Peneliti akan berhenti mewawancara apabila tidak 

mendapatkan pengetahuan yang baru atau lebih mendalam, sesuai topik penelitian- bisnis 

berbasis manajemen pasar yang dikembangkan, yang berarti data sudah jenuh. (3). Penentuan 

sampel sangat beragam, tetapi biasanya relative kecil dan bias berkisar antara 6 sampai 40 

partisipan. (4). Partisipan pada penelitian kualitatif dalam kelompok- kelompok/ grup dapat 

dilakukan FGD dengan 2 atau 3 kelompok. (5). Teknik sampling yang digunakan adalan non-

probability sampling. (6). Teknik sampling yang digunakan meliputi; Purposive sampling 

(partisipan dipilih berdasarkan karakteristik yang unik, pengalaman di perusahaan pada decade 

ini, sikap, persepsi), Snowball sampling (Peneliti memilih partisipan dengan menunjuk partisipan 

lain yang memiliki karakteristik, sikap sesuai dengan topik penelitian yang relevan di 

perusahaan) dan Convinience sampling (Peneliti memilih partisipan berdasarkan individu yang 

memungkinkan berpartisipasi dalam penelitian). 

Tujuan penelitian bisnis

Eaktu penelitian bisnis 
yang tersedia

Tingkat kecepatan 
meneliti dengan tingkat 

kedalaman kajian 
empiris yang diperlukan

Budget yang ditetapkan

Topik bisnis yang 
relevan untuk dikaji 

secara empiris

Tipe partisipan yang 
diperlukan untuk 

memberikan 
pengalamannya

Tingkat kompetensi dan 
kemampuan peneliti

Personality peneliti

Banyaknya pedoman 
dan acuan penelitian 

bisnis
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Sampling 

Pada penelitian bisnis dengan metode kualitatif  di era digital ini, untuk penentuan sampling 
dan teknik sampling dapat memberhatikan beberapa aspek yang meliputi; (1). Tentukan 
sampling dari jumlah partisipan yang mungkin dapat diraih dan partisipan dapat memberikan 
pengalamannya din perusahaan di era digital ini, sesuai pengetahuan yang sesuai dengan 
topik penelitian yang dikembangkan. (2). Peneliti akan berhenti mewawancara apabila tidak 
mendapatkan pengetahuan yang baru atau lebih mendalam, sesuai topik penelitian- bisnis 
berbasis manajemen pasar yang dikembangkan, yang berarti data sudah jenuh. (3). Penentuan 
sampel sangat beragam, tetapi biasanya relative kecil dan bias berkisar antara 6 sampai 40 
partisipan. (4). Partisipan pada penelitian kualitatif  dalam kelompok- kelompok/grup dapat 
dilakukan FGD dengan 2 atau 3 kelompok. (5). Teknik sampling yang digunakan adalan 
non-probability sampling. (6). Teknik sampling yang digunakan meliputi; Purposive sampling 
(partisipan dipilih berdasarkan karakteristik yang unik, pengalaman di perusahaan pada 
decade ini, sikap, persepsi), Snowball sampling (Peneliti memilih partisipan dengan menunjuk 
partisipan lain yang memiliki karakteristik, sikap sesuai dengan topik penelitian yang relevan 
di perusahaan) dan Convinience sampling (Peneliti memilih partisipan berdasarkan individu yang 
memungkinkan berpartisipasi dalam penelitian).
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Wawancara Individual dan Grup 

Pada metode penelitian bisnis dengan menerapkan metode kualitatif, maka teknik pengumpulan 

data dengan wawancara merupakan teknik yang utama dalam koleksi data untuk pemenuhan 

semua pengumpulan data dari para partisipan di perusahaan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan 

wawancara mendalam sangat bervariasi, berdasarkan jumlah partisipan di perusahaan yang 

dipilih, level dari struktur pertanyaan penelitian kualitatif, perkiraan durasi waktu pewawancara 

terhadap partisipan dan jumlah pewawancara yang berpartisipasi dalam penelitian yang 

menerapkan metode penelitian bisnis- kualitatif. Pada aktivitas proses wawancara mendalam 

berlangsung diperlukan pewawancara yang telah dilatih, memiliki skill dan kompetensi yang 

mumpuni, sedangkan kalau proses wawancara dalam bentuk grup maka disebut moderator. 

Tingkat kompetensi pewawancara dapat dilihat skema di bawah ini yang  meliputi;  
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Peneliti pada penelitian busnis berbasis metode- kualitatif ini, dapat memilih instrument berupa 

pedoman wawancara, yang memiliki tiga karakteristik: (1). Wawancara tidak terstruktur 

(pewawancara disyarakan memiliki skill yang tinggi, tidak ada pedoman spesifik untuk 

pertanyaan yang diajukan, memberikan topic yang akan didiskusikan saja dan mulai awalnya 

biasanya dengan narasi dari partisipan pelaku bisnis di era modern ini), (2). Wawancara semi- 

terstruktur (dimulai dengan  sedikit pertanyaan yang spesifik dan kemudian mengikuti 

pengalaman partisipan di perusahaan), dan (3). Wawancara terstruktur. (menggunakan pedoman 

wawancara secara detail seperti kuesioner , tetapi bersifat pertanyaan terbuka). 

Membuat partisipan 
yang diwawancara 
menjadi nyaman 

bercerita 
pengalamannya di 

bisnis yang 
diterapkannya

Mengajukan 
pertanyaan dengan 

detail tanpa 
membuat partisipan 

tertekan

Tetap netral sambil 
mendorong partisipan 

berbicara secara 
terbuka

Mendengarkan  
dengan baik

Mengikuti jalan 
pikiran partisipan

Dapat meringkas 
waktu dan simpati

 Peneliti pada penelitian busnis berbasis metode- kualitatif  ini, dapat memilih 
instrument berupa pedoman wawancara, yang memiliki tiga karakteristik: (1). Wawancara 
tidak terstruktur (pewawancara disyarakan memiliki skill yang tinggi, tidak ada pedoman 
spesifik untuk pertanyaan yang diajukan, memberikan topic yang akan didiskusikan saja 
dan mulai awalnya biasanya dengan narasi dari partisipan pelaku bisnis di era modern ini), 
(2). Wawancara semi- terstruktur (dimulai dengan sedikit pertanyaan yang spesifik dan 
kemudian mengikuti pengalaman partisipan di perusahaan), dan (3). Wawancara terstruktur. 
(menggunakan pedoman wawancara secara detail seperti kuesioner , tetapi bersifat pertanyaan 
terbuka).

4.5. CONTOH ANALISIS DATA OuTCOME PENELITIAN KuALITATIf SEBAGAI 
INfORMASI BAGI MANAJER DALAM MENGAMBIL KEPuTuSAN BISNIS

Penelitian kualitatif  dengan menerapkan aplikasi dengan metode perangkat lunak N-Vivo, dapat 
sebagai sumber infrmasi yang kuat bagi manajer dalam pengambilan keputusan manajemen di 
era digital dalam ekonomi disruptive saat ini. Selanjutnya, aplikasi analisis data dengan luaran 
melalui delapan tahap sebagai berikut:
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Tahap hasil Analisis Awal Diagram Distribusi Attribute Classification 
Partisipan-Pelaku Bisnis di Era Digital

Tahap hasil Analisis awal Diagram Distribusi Attribute Classification Partisipan- informan 
penelitian berdasarkan data demografi, contohnya distribusi attribute classification berdasarkan 
usia partisipan- informan, dapat dilihat pada gambar di bawah ini (Sumber: hasil olah dengan 
NVivo):
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IV.4. Contoh Analisis Data  Outcome Penelitian Kualitatif sebagai Informasi bagi Manajer 
dalam Mengambil Keputusan Bisnis 
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(1). Tahap  hasil Analisis awal Diagram Distribusi Attribute Classification Partisipan- 
pelaku bisnis di era digital. 

 

Tahap  hasil Analisis awal Diagram Distribusi Attribute Classification Partisipan- informan 

penelitian berdasarkan data demografi, contohnya distribusi attribute classification berdasarkan 

usia partisipan- informan, dapat dilihat pada gambar di bawah ini (Sumber: hasil olah dengan 

NVivo ): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. Distribusi attribute classification berdasarkan usia 
 

 

(2). Menyusun table matrik data Demografi (Attribute Classification) Partisipan 

 

GAMBAR
Distribusi attribute classification berdasarkan usia

Menyusun Table Matrik Data Demografi (Attribute Classification) Partisipan

Menyusun table matrik data Demografi (Attribute Classification) Partisipan penelitiaan dapat di lihat 
pada contoh table  di bawah ini: 

TABEL
Matrik data Demografi (Attribute Classification) Partisipan

No Inisial Usia (thn) JK Tingkat Pendidikan Pekerjaan
1. Ny. S* 42 P SMP IRT
2. Ny.K* 58 P SMA Praktisi  reiki
3. Ny. A* 56 P SMP Penjahit
4. Tn. I* 38 L SMP Penjaga lahan kosong
5. Tn. S** 71 L S1 Pensiunan karyawan swasta
6. Tn. J** 56 L S1 Pensiunan karyawan swasta

Tahap  Identifikasi Tema Penelitian Kualitatif Berdasarkan Topic Kajian 
Penelitian 

Pada tahap ini dilakukan identifikasi Tema penelitian dengan topik, contohnya pada topik kualitas 
hidup para partisipan- informan  yang ditemukan dalam penelitian wawancara mendalam, dapat 
dilihat pada luaran program N-Vivo, di bawah ini:
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Gambar. Identifikasi Tema penelitian dengan  topik penelitian , contohnya pada topik kualitas hidup para partisipan 

 

 

 

 

 GAMBAR
Identifikasi Tema penelitian dengan  topik penelitian , contohnya pada topik kualitas hidup para partisipan

Tahap Subtema pada Dimensi dengan Langkah Model to Display Nodes
Selanjutnya pada tahap ini adalah dengan menentukan  subtema pada dimensi, yang ditemukan 
dalam penelitian fenomenologi deskriptif, seperti ditunjukan pada luaran hasil skema model subtema 
diperoleh melalui hasil uji model Nvivo yaitu model to display nodes, pada gambar di bawah ini 
dengan contoh sub- tema Dimensi Fisik, sebagai berikut:
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(4). Tahap Subtema pada dimensi dengan langkah model to display nodes 

Selanjutnya pada tahap ini adalah dengan menentukan  subtema pada dimensi, yang ditemukan 

dalam penelitian fenomenologi deskriptif, seperti ditunjukan pada luaran hasil skema model 

subtema diperoleh melalui hasil uji model Nvivo yaitu model to display nodes, pada gambar di 

bawah ini dengan contoh sub- tema Dimensi Fisik, sebagai berikut: 

 

Gambar. Hasil Skema model subtema: model to display nodes 

 

 

(5). Tahap Menetukan % coverage setiap Dimensi Topik Penelitian Fenomenologi 
Deskriptif  

Pada tahap kelima ini adalah menetukan % coverage, pada setiap dimensi dengan topic pada 

riset,  yang dapat dilihat pada contoh luaran hasil perangkat lunak  N Vivo di bawah ini: 

Tabel. Coverage pada Tema- Sub-tema dan Deskripsi 

GAMBAR
Hasil Skema model subtema: model to display nodes
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Tahap Menetukan % Coverage setiap Dimensi Topik Penelitian Fenomenologi 
Deskriptif 

Pada tahap kelima ini adalah menetukan % coverage, pada setiap dimensi dengan topic pada riset,  
yang dapat dilihat pada contoh luaran hasil perangkat lunak  N Vivo di bawah ini:

TABEL
Coverage pada Tema- Sub-tema dan Deskripsi

No Tema Subtema Deskripsi Subtema

1. Fisik 1. Penurunan keluhan penyakit kanker (6) Partisipan/penderita kanker 
melaporkan adanya perbaikan 
status kesehatan terutama terkait 
dengan penurunan tanda dan gejala 
penyakit kanker Berdasarkankan 
keluhan subjektif atau hasil 
pemeriksaan diagnostik.

Partisipan Kunci I
Partisipan Kunci II
Partisipan Kunci III
Partisipan Kunci IV
Partisipan Pendukung I
Partisipan Pendukung II

: 5.10
: 1.52
: 4.24
: 13.1
:   5.6
:   2.2

% coverage
% coverage
% coverage
% coverage
% coverage
% coverage

3. Peningkatan kenyamanan fisik (5) Partisipan/penderita kanker 
menyatakan adanya kenyamanan 
fisik dan penurunan skala nyeri

Partisipan Kunci I
Partisipan Kunci II
Partisipan Kunci III
Partisipan Pendukung I
Partisipan Pendukung II 

:   4.2
:   3.7
:   1.5
:   2.9
:   4.4

% coverage
% coverage
% coverage
% coverage
% coverage

4. Peningkatan energi (4) Partisipan/penderita kanker 
mengalami peningkatan energi/
tenaga untuk beraktivitas dan 
penurunan kelelahan fisik

Partisipan Kunci I
Partisipan Kunci III
Partisipan Pendukung I
Partisipan Pendukung II 

:   2.9
:   4.5
:   4.1
:   4.4

% coverage
% coverage
% coverage
% coverage

5. Peningkatan kualitas istirahat tidur (4) Partisipan/penderita kanker mampu 
mendapatkan kualitas tidur yang 
baik dan mampu memanfaatkan 
waktu luang untuk beristirahat

Partisipan Kunci I
Partisipan Kunci II
Partisipan Kunci III
Partisipan Pendukung II

:   0.8
:   1.1
:   4.1
:   4.4

% coverage
% coverage
% coverage
% coverage

2. Psikologis 1. Mampu berpikir positif (3) Partisipan/penderita kanker mampu 
mengurangi pikiran negatif dan 
mampu menumbuhkan harapan 
positif terkait kesembuhan 
penyakitnya

Partisipan Kunci I
Partisipan Kunci III
Partisipan Pendukung II

:  2.9
:  2.5
:  2.5

% coverage
% coverage
% coverage

3. Peningkatan kepercayaan diri (3) Partisipan/penderita kanker mampu 
meningkatkan kepercayaan diri 
terkait perbaikan kondisi fisik 
maupun peningkatan energi setelah 
terapi reiki

Partisipan Kunci I
Partisipan Kunci III
Partisipan Kunci IV

:  3.2
:  1.9
:  4.1

% coverage
% coverage
% coverage

4. Peningkatan konsentrasi (3) Partisipan/penderita kanker 
mampu meningkatkan kemampuan 
berpikir, konsentrasi 

Partisipan Kunci II
Partisipan Kunci III
Partisipan Kunci IV

:  2.0
:  2.3
:  5.3

% coverage
% coverage
% coverage

5. Peningkatan semangat hidup (3) Partisipan/penderita kanker 
merasakan peningkatan semangat 
hidup terkait penurunan keluhan 
penyakit kanker

Partisipan Kunci I
Partisipan Kunci III
Partisipan Pendukung I

:  0.7
:  0.6
:  2.4

% coverage
% coverage
% coverage

6. Peningkatan gambaran diri (2) Partisipan/penderita kanker mampu 
melihat dirinya secara lebih positif 
dan lebih bermakna dibandingkan 
sebelum terapi reiki

Partisipan Kunci III
Partisipan Pendukung II

:  3.3
:  2.4

% coverage
% coverage
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No Tema Subtema Deskripsi Subtema

7. Penurunan kecemasan (1) Partisipan/penderita kanker mampu 
melaporkan adanya penurunan 
kecemasan setelah menjalani terapi 
reiki

Partisipan Kunci I :  1.4 % coverage

3. Tingkat 
kemandirian

1. Peningkatan kemandirian (4) Partisipan/penderita kanker mampu 
beraktifitas dengan bantuan lebih 
minimal dibandingkan dengan 
sebelum terapi reiki

Partisipan Kunci III
Partisipan Kunci IV
Partisipan Pendukung I
Partisipan Pendukung II

: 4.85
: 5.07
: 3.36
: 3.46

% coverage
% coverage
% coverage
% coverage

2. Penurunan ketergantungan terhadap obat (3) Partisipan/penderita kanker 
mengurangi ketergantungan 
mengonsumsi obat dari dokter 
karena merasakan perbaikan 
kondisi

Partisipan Kunci I
Partisipan Kunci III
Partisipan Kunci IV

:  1.7
:11.1
:  2.2

% coverage
% coverage
% coverage

3. Peningkatan kemampuan bekerja (2) Partisipan/penderita kanker 
mampu bekerja lebih optimal 
karena penurunan keluhan 
ketidaknyamanan fisik

Partisipan Kunci III
Partisipan Kunci IV

:  6.0
:  8.3

% coverage
% coverage

4. Tidak ada perubahan dimensi tingkat kemandirian (1) Partisipan/penderita kanker tidak 
melaporkan adanya perubahan 
tingkat kemandirian antara sebelum 
dengan sesudah reiki

Partisipan Kunci II :   3.7 % coverage

4. Sosial 1. Peningkatan hubungan sosial (4) Partisipan/penderita kanker lebih 
mampu bersosialisasi dengan orang 
lain (keluarga, masyarakat)

Partisipan Kunci I
Partisipan Kunci IV
Partisipan Pendukung I
Partisipan Pendukung II

:   2.1
:   6.7
:   2.2
:   4.0

% coverage
% coverage
% coverage
% coverage

2. Pola hubungan seksual harmonis (2) Partisipan/penderita kanker 
mengalami perbaikan/ 
mendapatkan kembali pola 
hubungan seksual harmonis yang 
sebelumnya mengalami perubahan 
akibat penyakit kanker

a
b

Partisipan Kunci I
Partisipan Kunci IV

:   3.2
:   3.2

% coverage
% coverage

3. Berbagi dengan sesama (1) Partisipan/penderita kanker 
menyisakan sebagian 
penghasilannya untuk orang 
lain sebagai wujud rasa syukur 
atas anugerah kesembuhan yang 
diterima

Partisipan Kunci I :   4.0 % coverage

4. Tidak ada perubahan dimensi sosial (1) Partisipan/penderita kanker tidak 
mengalami perubahan dimensi 
sosial antara sebelum dengan 
sesudah reiki

Partisipan Kunci III :   1.0 % coverage
5. Lingkungan Peningkatan kenyamanan lingkungan (2) Partisipan/penderita kanker mampu 

beradaptasi terhadap perubahan 
yang ada di lingkungan, misalnya 
kebisingan

a
b

Partisipan Kunci I
Partisipan Kunci IV

:   2.2
:  3.3

% coverage
% coverage
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No Tema Subtema Deskripsi Subtema
6. Spiritual 1. Peningkatan kepercayaan kepada Tuhan (6) Partisipan/penderita kanker 

mengalami perbaikan kedekatan 
hubungan dengan Tuhan dan 
mengalami peningkatan ketekunan 
beribadah

Partisipan Kunci I
Partisipan Kunci II
Partisipan Kunci III
Partisipan Kunci IV
Partisipan Pendukung I
Partisipan Pendukung II

:   6.9
:   1.3
:   1.4
:   3.3
:   2.0
:   2.4

% coverage
% coverage
% coverage
% coverage
% coverage
% coverage

2. Hati lebih tenang (3) Partisipan/penderita kanker 
merasakan ketenangan hati, 
ketenangan jiwa dan pasrah kepada 
Tuhan

Partisipan Kunci III
Partisipan Kunci IV
Partisipan Pendukung I

:   2.0
:   5.6
:   4.4

% coverage
% coverage
% coverage

3. Peningkatan rasa syukur (1) Partisipan/penderita kanker 
mengalami peningkatan rasa syukur 
karena mendapatkan kesembuhan 
dari Tuhan

Partisipan Kunci I :   4.0 % coverage

Tahap Diagram Query Dimensi

Pada tahap ini, Berdasarkan pengalaman partisipan, dilakukan kajian peningkatan maupun 
perubahan dimensi. Contohnya pada penelitian kualitatif  dengan topic kualitas hidup partisipan, 
pada dimensi fisik kualitas hidup. Partisipan menyebutkan empat perubahan yang terjadi setelah 
menggunakan  intervensi, antara lain: penurunan keluhan penyakit kanker, peningkatan kenyamanan 
fisik, peningkatan energi, dan peningkatan kualitas tidur dan istirahat.
 Untuk melakukan analisis dan intepretasi data dapat digunakan grafik group query di bawah 
ini:
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Gambar. Diagram Query  
Dimensi Fisik Kualitas Hidup  

Sumber: Data Primer Hasil Olah Nvivo  
 

 

 

 

Keterkaitan antara subtema (nodes) pada dimensi fisik dengan partisipan (sources) dapat dilihat 

pada gambar di atas. Subtema yang paling banyak disampaikan partisipan secara berurutan 

adalah penurunan keluha, peningkatan kenyamanan fisik, peningkatan energi, serta peningkatan 

kualitas istirahat dan tidur. 

 
GAMBAR
Diagram Query Dimensi fisik Kualitas Hidup 
Sumber: Data Primer Hasil Olah Nvivo 
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 Keterkaitan antara subtema (nodes) pada dimensi fisik dengan partisipan (sources) dapat dilihat 
pada gambar di atas. Subtema yang paling banyak disampaikan partisipan secara berurutan adalah 
penurunan keluha, peningkatan kenyamanan fisik, peningkatan energi, serta peningkatan kualitas 
istirahat dan tidur.
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Gambar. Persentase Perbandingan Pernyataan Partisipan Pada Tema Dimensi Fisik (Sumber: Data Primer  

 
Persentase perbandingan pernyataan partisipan yang merasakan dengan nilai coverage 4,47%. 

 

 

 

 

 

 

 

(7). Tahap Text Search Query dan analsis  Kata Kunci Temuan Hasil Wawancara 
Mendalam 
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Tahap Text Search Query dan Analsis  Kata Kunci Temuan Hasil Wawancara 
Mendalam

Pada tahap Text Search Query dan analsis  kata kunci  hasil temuan wawancara mendalam digunakan 
untuk memudahkan ekstraksi data pada riset kualitatif. Contoh hasil penelitian kualitatif  pada tahap 
ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:
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Text Search Query Penurunan Keluhan Penyakit Kanker untuk Kata Kunci ‘Hilang’
Sumber: Data Primer Hasil Olah Johansen, 2014)
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Gambar. Text Search Query Penurunan Keluhan Penyakit Kanker untuk Kata Kunci ‘Hilang’                                                                     
(Sumber: Data Primer Hasil Olah Johansen, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. Text Search Query Penurunan Keluhan untuk Kata Kunci ‘Sembuh’                                                           

 

 

 

 

 

 

GAMBAR
Text Search Query Penurunan Keluhan untuk Kata Kunci ‘Sembuh’                                                          

 Pada ke dua gambar di atas memaparkan pernyataan partisipan yang mengandung kata kunci 
‘sembuh’ dan ’hilang’ dengan bantuan tools Query Search Text Criteria dalam software NVivo. Dua 
kata kunci tersebut dipilih untuk menarik subtema penurunan, mempunyai makna atau pengertian 
yang sama.
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Gambar. Skema Model  Penurunan  
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Skema Model  Penurunan 
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Gambar. Persentase Perbandingan Pernyataan Partisipan Pada Subtema Penurunan  

 

(8). Tahap Kesimpulan. 

Pada tahap ini peran peneliti dalam memahami kontektual hasil sangat penting, sehingga dapat 

memberikan informasi bagi terbentuknya premis- premis bisnis yang baru. 
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Tahap Kesimpulan

Pada tahap ini peran peneliti dalam memahami kontektual hasil sangat penting, sehingga dapat 
memberikan informasi bagi terbentuknya premis- premis bisnis yang baru.
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BAB V. Metode Kuantitatif dan Metode Gabungan 

Pada penelitian bisnis dengan desain eksperimental terdiri dari tiga jenis berdasarkan 

karakteristik pengendalian/ kontrol pada aspek lingkungan penelitian yang meliputi; (1). Pre-

eksperimental, (2). Eksperimental, dan (3). Kuasi/ field Eksperimental.   

 

V.1. Desain Penelitian Bisnis Eksperimental 

Penelitian bisnis yang paling kuat adalah menerapkan desain penelitian eksperimental pada 

kajian bisnis yang membutuhkan informasi untuk pengambilan keputusan manajer yang lebih 

cerdas di era digital dan teknologi terdepan. Dengan adanya dukungan dari suatu penelitian 

eksperimental, oleh karena itu, Cooper dan Schindler (2014) kajian eksperimen hasil 

pengkurannya merupakan ada suatu tindakan manajemen dari peneliti. Disain penelitian 
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                  Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh kedua, berkaitan dengan intervensi dengan suatu Pelatihan Pengembangan 

Kepemimpinan Diri dan sumber konflik (PKDS) terhadap strategi pengangan konflik  pada 

manajemen Sumberdaya Manusia di suatu Institusi manajemen-Rumah Sakit di Jakarta (Sr 

Constan, 2017), Pelatihan pengembangan kepemimpinan Diri (yang mengandung nilai-nilai khas 

RS (spiritualitas pelayanan kesehatan CB) dan sumber konflik terhadap strategi penangan 
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Contoh kedua, berkaitan dengan intervensi dengan suatu Pelatihan Pengembangan 

Kepemimpinan Diri dan sumber konflik (PKDS) terhadap strategi pengangan konflik  pada 

manajemen Sumberdaya Manusia di suatu Institusi manajemen-Rumah Sakit di Jakarta (Sr 

Constan, 2017), Pelatihan pengembangan kepemimpinan Diri (yang mengandung nilai-nilai khas 

RS (spiritualitas pelayanan kesehatan CB) dan sumber konflik terhadap strategi penangan 

   

Pada penelitian bisnis dengan desain eksperimental terdiri dari tiga jenis berdasarkan 
karakteristik pengendalian/kontrol pada aspek lingkungan penelitian yang meliputi; (1). Pre-
eksperimental, (2). Eksperimental, dan (3). Kuasi/field Eksperimental. 

5.1. DESAIN PENELITIAN BISNIS EKSPERIMENTAL

Penelitian bisnis yang paling kuat adalah menerapkan desain penelitian eksperimental pada 
kajian bisnis yang membutuhkan informasi untuk pengambilan keputusan manajer yang 
lebih cerdas di era digital dan teknologi terdepan. Dengan adanya dukungan dari suatu 
penelitian eksperimental, oleh karena itu, Cooper dan Schindler (2014) kajian eksperimen 
hasil pengkurannya merupakan ada suatu tindakan manajemen dari peneliti. Disain penelitian 
eksperimental yang kuat dengan focus pada dua aspek yang meliputi; (1). Pretest-posttest control 
group dan (2). Posttest-only controc group. 
 Peneliti bisnis dapat melakukan intervensi/treatment pada beberapa variabel independen 
dalam suatu setting dan diobservasi, tingkat pengaruhnya pada subjek yang dikaji secara 
empiris, engan terlebih dahulu melakukan pemataan terhadap nilai- produk engan pendekatan 
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perencanaan portofolio produk. Pada desain kausal prediksi pada minimal satu variable 
independen dan dependen, dapat dianalsis pengaruhnya. Peneliti menyusun hipotesis dimana 
variable independen menjadi penyebab terjadinya perubahan pada variable dependen secara 
signifikan. Selanjutnya, terdapat tujuh aktivitas yang peneliti harus penuhi agar hasil penelitian 
eksperimental berlangsung dengan berhasil, meliputi; (1). Menentukan variable- variable 
yang relevan, berdasarkan data empiris, survey pendahuluan dan kesenjangan penelitian 
dari kaian empiris secara literature, (2). Spesifikan tingkat tindakan yang diberikan, (3). 
Lingkungan eksperimen dapat dikendalikan, (4). Memilih desain eksperimental, (5). Memilih 
dan mengkondisikan subjek, (6). Melakukan pilot test, revisi dan uji. (7). Data analisis, 
intepretasi, laporan dan informasi yang mendukung keputusan manajemen.
 Pada desain penelitian true eksperimental, penetapkan kelompok intervensi dan kelompok 
kontrol dengan metode random, sehingga dapat menerapkan uji statistika dengan signifikan 
dari perbedaan observasi yang dilakukan. Selanjutnya pada desain Pretest- Postest Control Group, 
terdiri dari penambahan kelompok control dan menempatkan subjek pada masing- masing 
kelompok dengan prosedur random (R), dengan skema di bawah ini:

 R O1
  X O

2

 R O
3
  O

4

Selanjutnya efek dari variable eksperimental adalah:

 E = (O
2
-O

1
) – (O

4
-O

3
).

 Pada penelitian eksperimental di era digital dan disruptife ini, memiliki tingkat seleksi 
yang sangat kuat/ketat dengan penanganan metode penempatan secara random. Selanjutnya 
desain yang lebih sederhana dengan mengurangi pre-test, mereduksi uji pre, insrtrumen yang 
digunakan berkurang dan responden hanya diukur satu kali saja, sehingga menjadi desain 
Posttest-Only control group dan akan mereduksi masalah validitas eksternal dari uji interaksi efek. 
Sehingga efek dari yang dihasilkan menjadi: E = (O

2
-O

1
).

 Selanjutnya, hakekat sebuah penelitian eksperimental adalah yang bergulir hingga tanpa 
batas tergantung pada kesukaan dan kedalaman penggalian yang ingin dilakukan oleh seorang 
peneliti, seperti yang disajikan dalam gambar berikut ini (Ferdinand, 2016):

Interpret 
and Report

Perform-the-Experoment

Current State of Knowledge

Statistical 
Analysis

Design-the 
Experiment

Construct 
a-Testable 
Hypothesis

 Peneliti akan melihat state of  the art dari sebuah fenomena, teori, konsep yang ingin 
didalaminya. Dalam proses itu timbul pikiran pikiran baru yang ingin ditelitinya sehingga dari 
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proses pergumulan pikiran awalnya berdasarkan fenomena, teori, konsep yang ada, lahirkan 
sebuat konstruk baru hipotesis yang dapat diujinya. Untuk mencari jawaban bagi hipotesisnya 
itu. Selanjutnya, setelah peneliti memastikan rancangan eksperimennya, mulai melakukan 
sebuah proses yang sangat rigid dalam esperimen. Dari proses eksperimen itu akan dihasilkan 
data. Data yang berhasil dimunculkan dari eksperimen lalu diolah secara statistic sehingga 
dapat diinterpretasikan. Singkatnya adalah sebagai berikut:
 1. Peneliti berangkat dari the current state of  knowledge, misalnya: di era digital ini produk 

digital menajdi sangat diminati oleh konsumen milineal.
 2. Peneliti bekerja dengan current theory untuk mengeksplore dan menguji sebuah teori baru. 

Tahapan ini disebut “Constructing a testable hypothesis”, contohnya 3 pilar teori di ilmu 
pemasaran yang meliputi; R-A theory for competition, Service dominant logic theory dan teori 
budaya konsumen.

 3. Setiap hipotesis harus memungkinkan munculnya kemungkinan konklusi yang berbeda, 
kalau tidak ya tidak ada gunanya.

 4. Atas dasar hipotesis itu, mendesain riset eksperimen dalam bisnis digital.
 5. Dilanjutkan dengan pelaksanaan ekperimen yang menjadi pilihan setelah melakukan 

kajian mendalam yang relevan dan efektif.
 6. Lakukan analisis statistika yang advance dan memiliki tingkat presisi yang tinggi.
 7. Interpretasi dasar dan penarikan kesimpulan yang mendukung banyaknya informasi yang 

dibutuhkan dalam pengambilan keputusan bisnis di era digital.
 8. Penulisan laporan
 9. Pemunculan issue baru untuk eksperimen lanjutan.

 Bila digambarkan lagi secara diagramatik proses penelitiannya akan tampak sebagai 
berikut:

Scienfitic 
Question

Sample Results 
(data)

Hypothesis Test 
Results (p-value)

Population

Experiment

Statistic (s)

Observables
(random variables)

Null and Alternative 
Hypotheses

 Selanjutnya tahap desain eksperimental dalam penelitian bisnis adalah sebagai berikut:
 1. Rumusan masalah dan pertanyaan penelitian bisnis yang ingin dijawab untuk menghasilkan 

informasi yang relevan bagi pelaku bisnis di era digital ini.
 2. Tentukan populasi yang menjadi perhatian pada perusahaan yang mendukung penelitian 

pada industry yang sama.
 3. Desain kebutuhan sampel sesuai persyaratan kajian statistical yang advance.
 4. Tetapkan experimental designnya
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 Selanjutnay, pada proses Desain Eksperimen meliputi langkah-langkah sebagai berikut 
(Indriani dan Ferdinand, 2016): 

Langkah 1: Background of The Study

Peneliti akan menyelesaikan pertanyaan mengenai bagaimana pengaruh strategi pemulihan 
layanan terhadap kepuasan pelanggan dengan menggunakan disain eksperimen faktorial 2x3. 

Langkah 2: Menentukan Desain Eksperimen

Merancang pola disain esperimental masing-masing kelompok dengan disain faktorial 2x3.
Tentukan variabel independen dan variabel dependen seperti dibawah ini.
 a.  Menentukan Independent dan Dependent Variable 
 b.  Menentukan Desain Eksperimen
  Gambarkan rencana eksperimen 2x3 
 c.  Hipotesis dan Rationale

Contoh: 
 • Hipotesis: Ketika kegagalan menimbulkan kerugian berupa uang (money), kepuasan 

pelanggan atas pemulihan akan lebih tinggi pada similar recovery strategy dibandingkan 
dengan one distance recovery strategy.

 • Rationale: Pelanggan akan merasa puas jika sumberdaya pengganti kerugian adalah sama 
dengan sumberdaya yang hilang akibat kegagalan, dan kepuasan menurun jika sumber 
daya pengganti berbeda (Teori Resource Exchange). 

Merumuskan hipotesis yang akan diajukan.

Langkah 3: Menentukan Isi Skenario Variabel Independen Kesatu

 Isi Skenario Product Failure
“Bayangkanbahwa saat ini anda sedang berada dirumah. Anda merasa lapar, dan ingin 
membuat semangkuk mie instan sebagai pengganjal rasa lapar. 
Anda mengambil mie instan merek tersebut, dan membuka kemasannya.
 Sayangnya, anda kemudian mendapatkan kalau kemasan bumbu penyedap yang ada 
didalam kemasan ternyata tidak tertutup dengan sempurna. Bumbu tersebut telah menyebar 
dan bercampur dengan mie kering serta bahan pelengkap lainnya”.

Langkah 4: Menyiapkan Manipulation Check
Manipulation Check

Sebagai langkah awal penelitian ini, peneliti harus dapat menunjukkan bahwa partisipan 
memperhatikan dan mengamati dengan baik faktor yang dimanipulasi, sehingga manipulasi 
bekerja dengan baik pada eksperimen yang dilakukan. 

Contoh manipulation check

Manipulation check dilakukan dengan memberikan pertanyaan pada partisipan setelah membaca 
skenario, pertanyaannya mengenai: 
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 i. Kondisi yang ada merupakan persoalan bagi perusahaan
 ii. Peristiwanya mungkin terjadi
 iii. Skenario tersebut adalah peristiwa kegagalan layanan
 iv. Skenario menunjukkan bentuk kerugian akibat kegagalan, apakah kerugian berbentuk 

money ataukah berupa service.
 v. Skenario harus dapat membedakan sumber penyebab kegagalan, yaitu kegagalan 

disebabkan oleh perusahaan (firm locus).

Langkah 5: Menentukan Isi Skenario untuk Variabel Independen Kedua

Contoh:
Menurut Resource Exchange Theory, strategi upaya pemulihan terbagi menjadi 3 strategi yaitu 
Similar, One Distance dan Two Distance.
 i. Similar: strategi pemulihan yang diberikan perusahaan sesuai atau sama dengan kerugian 

yang diberikan oleh pelanggan.
 ii. One Distance: strategi pemulihan yang diberikan perusahaan dalam bentuk berbeda dengan 

kerugian yang dialami. Sumber daya yang diberikan sebagai pemulihan berbeda satu jarak 
baik secara concreteness maupun particularism mengikuti skema hubungan antar sumber 
daya Teori Resource Exchange.

 iii. Two Distance: strategi pemulihan yang diberikan perusahaan dalam bentuk berbeda dengan 
kerugian yang dialami. Sumber daya yang diberikan sebagai pemulihan berbeda dua jarak 
baik secara concreteness maupun particularism mengikuti skema hubungan antar sumber 
daya Teori Resource Exchange.

Skenario Money Failure Service Failure
Recovery Strategy Similar Money Service

One Distance Good Good
Two Distance Status Money

Langkah 6: Menentukan Prosedur Pelaksanaan Eksperimen

 1. Tahap 1: Penyaringan Partisipan
 2. Tahap 2: Pelaksanaan Penelitian

Langkah 7: Pelaksanaan Eksperimen

 1.  Menyiapkan desain ruangan kelas/laboratorium eksperimen
 2.  Pelaksanaan Eksperimen (Simulasi)

Langkah 8: Screening Data dan Manipulation Check

Instrumen eksperimen yang telah diisi dalam simulasi.

Langkah 9: Penyusunan Data Eksperimen

Gunakan instrumen eksperimen yang telah diisi dalam simulasi.
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Contoh:

210 

 

 

LANGKAH 7: PELAKSANAAN EKSPERIMEN 

1.  Menyiapkan desain ruangan kelas/laboratorium eksperimen 

2.  Pelaksanaan Eksperimen (Simulasi) 

LANGKAH 8: SCREENING DATA DAN MANIPULATION CHECK 

 instrumen eksperimen yang telah diisi dalam simulasi. 

LANGKAH 9: PENYUSUNAN DATA EKSPERIMEN 

Gunakan instrumen eksperimen yang telah diisi dalam simulasi. 

Contoh: 

 

 

 

 

LANGKAH 10: PROSEDUR PENGOLAHAN DATA 

Langkah 10: Prosedur Pengolahan Data

Untuk pengolahan data dilakukan dengan menggunakan SPSS software. Namun perlu dipahami 
bahwa pengolahan data eksperimen juga dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai 
software statistik lainnya (AMOS, SAS, STATA, dll).

Langkah 11: Penarikan Kesimpulan

Interpretasi hasil: penarikan kesimpulan berdasarkan tujuan penelitian dan teori yang 
digunakan.

5.2. fIELD ExPERIMENTS: KuASI EKSPERIMENTAL

Pada penelitian lapangan, peneliti sering tidak dapat mengkontrol dengan baik pada variable 
bebas (independen) atau tindakan yang diebrikan pada eksperimen, sebab kondisi stimulus 
bias terjadi dalam lingkungan responden yang terkait. Pada penelitian bisnis banyak aktivitas 
manajemen yang tidak dapat menggunakan kelompok kontrol (pada situasi yang sulit 
dikendalikan oleh para peneliti- bisnis), suatu tindakan pre-test atau tindakan pengacakan pada 
responden yang menjadi customer suatu produk perusahaan, tetapi memiliki informasi yang 
dihasilkan sangat esensial. Selanjutnya pada penelitian kuasi eksperimental peneliti, sering 
tidak dapat mengetahui kapan dan siapa untuk memberikan tindakan manajemen, tetapi lebih 
superior dibandingkan desain penelitian pre-eksperimental.

Disain Noneqivalent Control Group

Desain penelitian bisnis- kuasi ekperimental jenis ini merupakan desain yang kuat dan sangat 
luas digunakan oleh para peneliti binis. Pada desain ini pada kelompok intervensi dan kelompok 
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kontrol tidak dilakukan penempatan random. Penelitian ini, dapat digambarkan dengan skema 
di bawah ini:

 O
1
  X O

2

 O
3
  O

4

Selanjutnya efek dari variable kuasi eksperimental adalah:

 E = (O
2
-O

1
) – (O

4
-O

3
).

 Selanjutnya, kelompok responden yang digunakan pada kelompok kelas yang berbeda, 
anggota kelompok suatu klub yang sama, atau konsumen pada supermarket yang sama, 
sebaiknya responden dipilih dari suatu organisasi atau perusahaan yang sama. Penelitian yang 
menerapkan desain kuasi eksperimental ini, akan lebih berguna apabila kondisi respon yang 
berpartisipasi memiliki focus, antusias dan reaksi yang baik.
 Selanjutnya contoh informasi yang dapat digunakan oleh manajer untuk mengambil 
keputusan dapat ditelaah pada outcome di bawah ini:
 
Tahap Pertama: Uji Measurement Model, Desain Kuasi ekperimental: luaran SEM- LISREL 
pada Model (Kristina, 2017)

UJI CFA KEPUASAN

 Raw Data from file ‘C:\Users\user\Desktop\KEPUASAN\KEPUASAN.psf ’
 Sample Size = 110
 Latent Variables PSO ESP PKKE PPA PLA KEPUASAN
 Relationships
  PS1 PS2 PS3 = PSO
  ES4 = ESP
  PKK5 PKK6 PKK7 = PKKE
  PP8 PP9 PP10 = PPA
  PL11 PL12 PL13 = PLA
  PSO ESP PKKE PPA PLA = KEPUASAN
  Set Error Variance of  PSO TO 0
 Set Error Variance of  ESP TO 0
  Set Error Variance of  PKKE TO 0
  Set Error Variance of  PPA TO 0
  Set Error Variance of  PLA TO 0
  Set Error Variance of  KEPUASAN TO 0
  Path Diagram
  End of  Problem

 Sample Size = 110
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UJI CFA KEPUASAN 

213 

 

 

 Set Error Variance of ESP TO 0 

 Set Error Variance of PKKE TO 0 

 Set Error Variance of PPA TO 0 

 Set Error Variance of PLA TO 0 

 Set Error Variance of KEPUASAN TO 0 

 Path Diagram 

 End of Problem 

 

 Sample Size =   110 

 

 UJI CFA KEPUASAN                                                                

 

 

 Number of Iterations = 12 

Number of  Iterations = 12
LISREL Estimates (Maximum Likelihood) 
Measurement Equations
 
PS1 = 1.05*PSO, Errorvar.= 0.16 , R² = 0.88
     (0.023) 
     6.79 

 

 PS2 = 1.01*PSO, Errorvar.= 0.21 , R² = 0.83
 (0.058)   (0.031) 
 17.44    6.99 

 

 PS3 = 1.02*PSO, Errorvar.= 0.20 , R² = 0.84
 (0.057)   (0.029) 
 17.99   6.94 

 

 ES4 = 1.07*ESP, Errorvar.= 0.33 , R² = 0.78
     (0.046) 
     7.09 

 

 PKK5 = 1.07*PKKE, Errorvar.= 0.19 , R² = 0.86
     (0.027) 
     6.87 

 

 PKK6 = 1.07*PKKE, Errorvar.= 0.34 , R² = 0.77
 (0.070)   (0.048) 
 15.27   7.10 
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 PKK7 = 1.03*PKKE, Errorvar.= 0.19 , R² = 0.85
 (0.058)   (0.028) 
 17.73   6.92 

 

 PP8 = 1.03*PPA, Errorvar.= 0.13 , R² = 0.89
     (0.019) 
     6.69 

 

 PP9 = 1.07*PPA, Errorvar.= 0.12 , R² = 0.90
 (0.049)   (0.019) 
 21.72   6.59 

 

 PP10 = 1.06*PPA, Errorvar.= 0.098 , R² = 0.92
 (0.047)   (0.015) 
 22.68   6.42 

 

 PL11 = 1.03*PLA, Errorvar.= 0.17 , R² = 0.86
    (0.025) 
     6.87 

 

 PL12 = 1.07*PLA, Errorvar.= 0.15 , R² = 0.89
 (0.056)   (0.022) 
 19.17   6.73 

 

 PL13 = 1.07*PLA, Errorvar.= 0.12 , R² = 0.91
 (0.053)   (0.018) 
 20.14   6.55 
 
 Goodness of  Fit Statistics

 Degrees of  Freedom = 65
 Minimum Fit Function Chi-Square = 233.63 (P = 0.0)
 Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 208.56 (P = 0.00)
 Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 143.56
 90 Percent Confidence Interval for NCP = (103.66; 191.08)
 
 Minimum Fit Function Value = 2.14
 Population Discrepancy Function Value (F0) = 1.32
 90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.95; 1.75)
 Root Mean Square Error of  Approximation (RMSEA) = 0.14
 90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.12; 0.16)
 P-Value for Test of  Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.00
 
 Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 2.39
 90 Percent Confidence Interval for ECVI = (2.02; 2.83)
 ECVI for Saturated Model = 1.67
 ECVI for Independence Model = 57.83
 
 Chi-Square for Independence Model with 78 Degrees of  Freedom = 6276.93
 Independence AIC = 6302.93
 Model AIC = 260.56
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 Saturated AIC = 182.00
 Independence CAIC = 6351.04
 Model CAIC = 356.77
 Saturated CAIC = 518.74
 
 Normed Fit Index (NFI) = 0.96
 Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.97
 Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.80
 Comparative Fit Index (CFI) = 0.97
 Incremental Fit Index (IFI) = 0.97
 Relative Fit Index (RFI) = 0.96
 
 Critical N (CN) = 45.05

 Root Mean Square Residual (RMR) = 0.028
 Standardized RMR = 0.021
 Goodness of  Fit Index (GFI) = 0.77
 Adjusted Goodness of  Fit Index (AGFI) = 0.68
 Parsimony Goodness of  Fit Index (PGFI) = 0.55

Uji CFA Variabel Motivasi karyawan di suatu Institusi bisnis- Rumah Sakit di Jakarta
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The following lines were read from file C:\Users\user\Desktop\MOTIVASI\MOTIVASI.spj: 

 

 UJI CFA MOTIVASI 

 Raw Data from file 'C:\Users\user\Desktop\MOTIVASI\MOTIVASI.psf' 

 Sample Size = 110 

 Latent Variables  INS EKS MOTIVASI 

 Relationships 

 IN1 IN2 IN3 IN4 IN5 IN6 IN7 IN8 = INS 

 EX9 EX10 EX11 EX12 EX13 EX14 EX15 EX16 = EKS 

 INS EKS = MOTIVASI 

The following lines were read from file C:\Users\user\Desktop\MOTIVASI\MOTIVASI.spj:
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UJI CFA MOTIVASI
 Raw Data from file ‘C:\Users\user\Desktop\MOTIVASI\MOTIVASI.psf ’
 Sample Size = 110
 Latent Variables INS EKS MOTIVASI
 Relationships
 IN1 IN2 IN3 IN4 IN5 IN6 IN7 IN8 = INS
 EX9 EX10 EX11 EX12 EX13 EX14 EX15 EX16 = EKS
 INS EKS = MOTIVASI
 Set Error Variance of  INS TO 0
 Set Error Variance of  EKS TO 0
 Set Error Variance of  MOTIVASI TO 0
 Path Diagram
 End of  Problem

 Sample Size = 110

UJI CFA MOTIVASI 
 
 Measurement Equations

 

 IN1 = 0.71*INS, Errorvar.= 0.86 , R² = 0.37
     (0.12) 
     7.19 

 

 IN2 = 0.86*INS, Errorvar.= 0.51 , R² = 0.60
 (0.13)   (0.073) 
 6.62    6.89 

 

 IN3 = 0.92*INS, Errorvar.= 0.80 , R² = 0.51
 (0.15)   (0.11) 
 6.26    7.04 

 

 IN4 = 0.94*INS, Errorvar.= 0.57 , R² = 0.61
 (0.14)   (0.083) 
 6.67    6.87 

 

 IN5 = 0.97*INS, Errorvar.= 0.47 , R² = 0.67
 (0.14)   (0.070) 
 6.88    6.72 

 

 IN6 = 1.05*INS, Errorvar.= 0.38 , R² = 0.74
 (0.15)   (0.059) 
 7.12    6.43 

 

 IN7 = 0.82*INS, Errorvar.= 0.65 , R² = 0.51
 (0.13)   (0.092) 
 6.25    7.04 

 

 IN8 = 0.77*INS, Errorvar.= 1.08 , R² = 0.35
 (0.14)   (0.15) 
 5.42    7.20 
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 EX9 = 0.86*EKS, Errorvar.= 0.40 , R² = 0.65
     (0.059) 
     6.77 

 

 EX10 = 0.99*EKS, Errorvar.= 0.69 , R² = 0.59
 (0.11)   (0.099) 
 9.13    6.91 

 

 EX11 = 0.80*EKS, Errorvar.= 0.40 , R² = 0.62
 (0.085)   (0.058) 
 9.44    6.85 

 

 EX12 = 0.86*EKS, Errorvar.= 0.30 , R² = 0.71
 (0.082)   (0.046) 
 10.49   6.56 

 

 EX13 = 0.97*EKS, Errorvar.= 0.64 , R² = 0.60
 (0.11)   (0.093) 
 9.23    6.90 

 

 EX14 = 0.71*EKS, Errorvar.= 1.66 , R² = 0.23
 (0.14)   (0.23) 
 5.21    7.28 

 

 EX15 = 0.76*EKS, Errorvar.= 0.33 , R² = 0.64
 (0.078)   (0.048) 
 9.69    6.80 

 

 EX16 = 0.62*EKS, Errorvar.= 1.10 , R² = 0.26
 (0.11)   (0.15) 
 5.57    7.27 

Structural Equations
 

 INS = 1.00*MOTIVASI,, R² = 1.00
    (0.14) 
    6.92 

 

 EKS = 1.00*MOTIVASI,, R² = 1.00
    (0.099) 
    10.12 

Goodness of Fit Statistics
 Degrees of  Freedom = 104
 Minimum Fit Function Chi-Square = 457.40 (P = 0.0)
 Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 556.94 (P = 0.0)
 Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 452.94
 90 Percent Confidence Interval for NCP = (382.73; 530.66)
 Minimum Fit Function Value = 4.20
 Population Discrepancy Function Value (F0) = 4.16
 90 Percent Confidence Interval for F0 = (3.51; 4.87)
 Root Mean Square Error of  Approximation (RMSEA) = 0.20
 90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.18; 0.22)
 P-Value for Test of  Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.00
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 Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 5.70
 90 Percent Confidence Interval for ECVI = (5.05; 6.41)
 ECVI for Saturated Model = 2.50
 ECVI for Independence Model = 36.34
 Chi-Square for Independence Model with 120 Degrees of  Freedom = 3928.94
 Independence AIC = 3960.94
 Model AIC = 620.94
 Saturated AIC = 272.00
 Independence CAIC = 4020.14
 Model CAIC = 739.35
 Saturated CAIC = 775.27
 Normed Fit Index (NFI) = 0.88
 Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.89
 Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.77
 Comparative Fit Index (CFI) = 0.91
 Incremental Fit Index (IFI) = 0.91
 Relative Fit Index (RFI) = 0.87
 
 Critical N (CN) = 34.47
 Root Mean Square Residual (RMR) = 0.13
 Standardized RMR = 0.088
 Goodness of  Fit Index (GFI) = 0.61
 Adjusted Goodness of  Fit Index (AGFI) = 0.49
 Parsimony Goodness of  Fit Index (PGFI) = 0.47

Desain Kuasi ekperimental: luaran SEM- LISREL pada T- VALUES UJI hipotesis pada 
Hybrid Model (Kristina, 2017)
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CFA HYBRIDLVS 

 Raw Data from file 'C:\Users\user\Desktop\HYBRIDLVS\HYBRIDLVS.psf' 

 Sample Size = 110 

 Latent Variables  USIA PENDDKAN KEPUASAN KUALITAS MOTIVASI PELPRIMA 

 Relationships 

 UMUR = 1*USIA 

 PNDDKN = 1*PENDDKAN 

 PSO ESP PKKE PPA PLA = KEPUASAN 

 A RS RL T E = KUALITAS 

 EKS INS = MOTIVASI 

 INTERVEN = PELPRIMA 
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CFA HYBRIDLVS
 Raw Data from file ‘C:\Users\user\Desktop\HYBRIDLVS\HYBRIDLVS.psf ’
 Sample Size = 110
 Latent Variables USIA PENDDKAN KEPUASAN KUALITAS MOTIVASI PELPRIMA
 Relationships
 UMUR = 1*USIA
 PNDDKN = 1*PENDDKAN
 PSO ESP PKKE PPA PLA = KEPUASAN
 A RS RL T E = KUALITAS
 EKS INS = MOTIVASI
 INTERVEN = PELPRIMA
 KEPUASAN = 1*PENDDKAN 1*USIA KUALITAS MOTIVASI PELPRIMA
 KUALITAS = PELPRIMA
 MOTIVASI = PELPRIMA
 Path Diagram
 End of  Problem

 Sample Size = 110

 CFA HYBRIDLVS 

 Covariance Matrix 

 T RL A RS E PSO 
 -------- -------- -------- -------- -------- --------
T 4.57
RL 7.33 15.53
A 6.93 13.87 14.38
RS 6.94 13.47 13.19 13.84
E 7.29 14.07 13.91 13.98 16.77
PSO 5.16 10.64 10.43 10.05 10.87 8.85
ESP 1.68 3.32 3.19 3.26 3.52 2.69
PKKE 5.09 10.56 10.07 9.96 11.14 8.24
PPA 5.06 10.74 10.38 10.27 11.31 8.44
PLA 5.08 10.77 10.29 10.10 11.25 8.42
INS 3.47 7.86 7.82 7.23 7.97 6.70
EKS 3.24 7.19 6.51 6.17 6.31 5.24
UMUR -0.41 1.35 -1.47 0.41 6.11 2.67
PNDDKN -0.08 -0.44 -0.29 -0.35 -0.41 -0.29
INTERVEN 0.37 0.83 0.87 0.78 0.82 0.66
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 Covariance Matrix 

 ESP PKKE PPA PLA INS EKS 
 -------- -------- -------- -------- -------- --------
ESP 1.15
PKKE 2.66 9.01
PPA 2.88 8.67 9.38
PLA 2.81 8.52 8.96 9.44
INS 2.70 5.96 6.59 6.53 31.56
EKS 2.40 5.16 5.44 5.55 24.09 26.57
UMUR 1.65 4.01 5.13 2.01 10.43 9.67
PNDDKN -0.15 -0.35 -0.37 -0.37 -0.47 -0.30
INTERVEN 0.26 0.61 0.66 0.65 1.19 0.96

 Covariance Matrix 

 UMUR PNDDKN INTERVEN 
 -------- -------- --------
UMUR 356.90
PNDDKN 2.20 0.95
INTERVEN 0.34 -0.07 0.19

Tahap Measurement Equations

 T = 1.90*KUALITAS, Errorvar.= 0.97 , R² = 0.79
    (0.14) 
     6.92 

 RL = 3.76*KUALITAS, Errorvar.= 1.41 , R² = 0.91
 (0.22)   (0.23) 
 17.05   6.13 

 A = 3.66*KUALITAS, Errorvar.= 0.99 , R² = 0.93
 (0.21)   (0.17) 
 17.67   5.69 

 RS = 3.61*KUALITAS, Errorvar.= 0.83 , R² = 0.94
 (0.20)   (0.15) 
 17.94   5.42 

 E = 3.84*KUALITAS, Errorvar.= 2.02 , R² = 0.88
 (0.24)   (0.31) 
 16.25   6.48 

 PSO = 2.85*KEPUASAN, Errorvar.= 0.73 , R² = 0.92
     (0.12) 
     6.22 
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 ESP = 0.95*KEPUASAN, Errorvar.= 0.25 , R² = 0.78
 (0.056)   (0.036) 
 17.07   7.01 

 PKKE = 2.89*KEPUASAN, Errorvar.= 0.70 , R² = 0.92
 (0.12)   (0.11) 
 24.80   6.14 

 

 PPA = 3.00*KEPUASAN, Errorvar.= 0.41 , R² = 0.96
 (0.11)   (0.081) 
 28.04   5.09 

 PLA = 2.97*KEPUASAN, Errorvar.= 0.64 , R² = 0.93
 (0.12)   (0.11) 
 25.67   5.94 

 INS = 5.47*MOTIVASI, Errorvar.= 1.61 , R² = 0.95
     (3.02) 
     0.53 

 EKS = 4.40*MOTIVASI, Errorvar.= 7.19 , R² = 0.73
 (0.52)   (2.18) 
 8.51    3.30 

 UMUR = 1.00*USIA, Errorvar.= 355.08, R² = 0.0051
     (48.21) 
     7.36 

 PNDDKN = 1.00*PENDDKAN, Errorvar.= 3.40 , R² = -2.60
     (1.77) 
     1.92 

 INTERVEN = 0.36*PELPRIMA, Errorvar.= 0.062 , R² = 0.68
 (0.050)   (0.027) 
 7.25    2.27 

Tahap Kedua, Uji Hybrid models- Structural Equations

 KEPUASAN = 0.93*KUALITAS + 0.040*MOTIVASI + 0.35*USIA + 0.35*PENDDKAN 
- 0.34*PELPRIMA,
 (0.068)   (0.046)   (0.73)   (0.21) 
 13.62   0.87   -0.47   -1.20 

 Covariance Matrix of  Independent Variables 

  USIA  PENDDKAN  PELPRIMA 
  --------  --------   --------
 USIA  1.82
    (5.53)
    0.33
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 PENDDKAN 2.20  -2.46
     (1.77)  (1.74)
     1.24  -1.41

 

 PELPRIMA   1.22  -0.18  1.00
     (2.07)  (0.11)
     0.59  -1.67
 
Tahap Evaluasi Hybrid Models Goodness of Fit Statistics

 Degrees of  Freedom = 82
 Minimum Fit Function Chi-Square = 134.15 (P = 0.00025)
 Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 120.39 (P = 0.0037)
 Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 38.39
 90 Percent Confidence Interval for NCP = (13.01; 71.76)
 
 Minimum Fit Function Value = 1.23
 Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.35
 90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.12; 0.66)
 Root Mean Square Error of  Approximation (RMSEA) = 0.066
 90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.038; 0.090)
 P-Value for Test of  Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.16
 
 Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 1.80
 90 Percent Confidence Interval for ECVI = (1.57; 2.11)
 ECVI for Saturated Model = 2.20
 ECVI for Independence Model = 40.97
 
 Chi-Square for Independence Model with 105 Degrees of  Freedom = 4435.80
 Independence AIC = 4465.80
 Model AIC = 196.39
 Saturated AIC = 240.00
 Independence CAIC = 4521.30
 Model CAIC = 337.01
 Saturated CAIC = 684.06
 
 Normed Fit Index (NFI) = 0.97
 Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.98
 Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.76
 Comparative Fit Index (CFI) = 0.99
 Incremental Fit Index (IFI) = 0.99
 Relative Fit Index (RFI) = 0.96
 Critical N (CN) = 94.20

 Root Mean Square Residual (RMR) = 1.08
 Standardized RMR = 0.029
 Goodness of  Fit Index (GFI) = 0.87
 Adjusted Goodness of  Fit Index (AGFI) = 0.81
 Parsimony Goodness of  Fit Index (PGFI) = 0.60
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Contoh kedua, berkaitan dengan intervensi dengan suatu Pelatihan Pengembangan 
Kepemimpinan Diri dan sumber konflik (PKDS) terhadap strategi pengangan konflik pada 
manajemen Sumberdaya Manusia di suatu Institusi manajemen-Rumah Sakit di Jakarta (Sr 
Constan, 2017), Pelatihan pengembangan kepemimpinan Diri (yang mengandung nilai-nilai 
khas RS (spiritualitas pelayanan kesehatan CB) dan sumber konflik terhadap strategi penangan 
konflik pada perawat hal seperti ini jarang dilakukan, pelatihan ini merupakan pengembangan 
diri, kedewasaan dalam menghadapai tantangan yang di dasari dengan nilai-nilai yang menjadi 
ciri khas rumah sakit. Sedangkan hasil dan luaran berupa informasi bagi manajer dalam 
pengambilan kepusun dengan lebih cerdas, dapat mencermati informasi yang di hasilkan 
dalam penelitian bisnis, dapat ditelaah pada outcome uji Regresi Logistik Multinominal dengan 
perangkat SPSS, dapat dikaji di bawah ini:

Analisa Data Penelitian 

 a. Uji data outlier
  Sebelum data dianalisis langkah pertama adalah melakukan, mendeteksi adanya data 

outlier. Outlier adalah data yang memiliki karakteristik unik yang terliht jauh berbeda 
dari data-data lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrem (Susilo, 2014)

  Total data sebanyak 118 responen sehingga nilai yang lebih dari + 4 (sampel >80) merupakan 
data out lier. Hasil pengamatan terhadap data dalam penelitian ini tidak ditemuan nilai Z 
kurang dari minimum 4 dan lebih dari 4 sehingga tidak ada nilai yang dikeluarkan.

 b. Uji missing value Data
  Data univariat statistik, jika dilihat dari kolom N, terlihat angka 118 pada setiap variable 

yang artinya setiap variael tidak ada data yang missing. Dimana pada kolom bagian count 
dan present nilainya 0 yang artinya tidak ditemukan missing value sehingga tidak perlu 
dilakukan perlakuan lanjutan pada data penelitian.

Analisis Univariat Statistik Deskriptif

Dari 118 orang perawat, 90 orang perawat sebagai kelompok yang mendapat intervensi PKDS 
terhadap Strategi Penanganan Konflik dan 28 orang perawat sebagai kelompok kontrol (tidak 
mendapat intervensi pelatihan)
 a. Variabel usia

TABEL
Distribusi frekuensi usia Responden berdasarkan kelompok

No Kelompok
Intervensi Kontrol Total

n % n % n %
1. Remaja akhir (17-25 tahun) 8  8.9 8  28,6 16 13.55
2. Dewasa awal (26-35 tahun) 22 24.4  3 10,7 25 21.19
3. Dewasa akhir (36- 45 tahun) 26 28.9 11 39,3 37 31.36
4. Awal Lansia (46-55 tahun) 34 37,8  6 21.4  40 33,90

90 100 28 100 118 100

(Sumber: Data Primer diolah berdasarkan data yang diperoleh,2017)
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a. Variabel usia 
Tabel. Distribusi Frekuensi Usia Responden berdasarkan kelompok 

 
No. Kelompok Intervensi Kontrol Total 

n % n % n % 
1. Remaja akhir (17-25 tahun) 8   8.9 8   28,6 16 13.55 
2. Dewasa awal (26-35 tahun) 22 24.4       3 10,7 25 21.19 
3. 
4. 

Dewasa akhir  (36- 45 tahun) 

Awal Lansia (46-55 tahun) 

26 
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28.9 
37,8 

     11 
       6 
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    37 
    40 
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33,90 

Total 90 100    28 100 118 100 
(Sumber: Data Primer diolah berdasarkan data yang diperoleh,2017) 
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Gambar. Distribusi Frekuensi Usia Responden Perawat Pelaksana 

Ruang rawat Inap 
 

 

b. Variable Tingkat Pendidikan 
Tabel. Distribusi Frekuensi Tingkat Pendidikan Responden 

No Karakteristik 

Tingkat Pendidikan 

Intervensi Kontrol Total 

n % n % n % 

1 D3 Keperawatan/Keb. 69 76,7 23 82.1 92 77.97 

2 S1 Keperawatan 21 23.3 5 17.9 26 22,03 
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GAMBAR
Distribusi frekuensi usia Responden Perawat Pelaksana Ruang rawat Inap
(Sumber: Data Primer diolah berdasarkan data yang diperoleh,2017)

 b. Variable Tingkat Pendidikan

TABEL
Distribusi frekuensi Tingkat Pendidikan Responden

No Karakteristik
Tingkat Pendidikan

Intervensi Kontrol Total
n % n % n %

1 D3 Keperawatan/Keb. 69 76,7 23 82.1 92 77.97
2 S1 Keperawatan 21 23.3 5 17.9 26 22,03

Total 90 100 28 100 118 100

(Sumber: Data Primer diolah berdasarkan data yang diperoleh, 2017)
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(Sumber: Data Primer diolah berdasarkan data yang diperoleh, 2017) 

Gambar. Distribusi Frekuensi Tingkat Pendidikan Responden 
 

 

Distribusi frekuensi tingkat pendidikan responden dapat dilihat pada tabel 5.2 dan gambar 5.2 

menunjukan mayoritas responden tingkat pendidikannya adalah D3 keperawatan dengan jumlah 

92 orang ( 77,97 %) sedangkan Pendidikan S1 Keperawatan 26 responden dengan prosentase 

22,03%. 

 

c. Variabel Lama kerja 

Tabel. Distribusi Frekuensi Lama Kerja Responden 
 

No Karakteristik Intervensi Kontrol Total 

n % n % n % 

0

20

40

60

80

100

120

N %

92
77,97

26

22,03

Tingkat Pendididkan 

D3 Keperawatan/Keb. S1 Keperawatan

GAMBAR
Distribusi frekuensi Tingkat Pendidikan Responden
(Sumber: Data Primer diolah berdasarkan data yang diperoleh, 2017)
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  Distribusi frekuensi tingkat pendidikan responden dapat dilihat pada tabel 5.2 dan gambar 
5.2 menunjukan mayoritas responden tingkat pendidikannya adalah D3 keperawatan 
dengan jumlah 92 orang (77,97 %) sedangkan Pendidikan S1 Keperawatan 26 responden 
dengan prosentase 22,03%.

 c. Variabel Lama kerja

TABEL
Distribusi frekuensi Lama Kerja Responden

No Karakteristik
individu

Intervensi Kontrol Total
n % n % n %

1 Lama kerja < 5tahun 13 14.4 9 32.1 22 18.64
2 Lama kerja > 5tahun 77 85.6 19 67.9 96 81.36

Total 90 100 28 100 118 100

(Sumber: Data Primer diolah berdasarkan data yang diperoleh,2017)
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d. Distribusi Responden Berdasarkan sumber konflik Sebelum Intervensi 

Tabel. Distribusi Frekuensi Sumber Konflik Responden 
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 d. Distribusi Responden Berdasarkan sumber konflik Sebelum Intervensi

TABEL
Distribusi frekuensi Sumber Konflik Responden

No Sumber Konflik
Pre test

Intervensi Kontrol Total
n % n % n %

1 Tinggi 90 100 27 96,4 117 99.15
2 Rendah 0 0 1 3,6 1 0.85

Total 90 100 28 100 118 100

(Sumber: Data Primer diolah berdasarkan data yang diperoleh)

 e. Distribusi Responden Berdasarkan sumber konflik sesudah Intervensi

TABEL
Distribusi frekuensi Sumber Konflik Responden

No Sumber Konflik
Post test

Intervensi Kontrol Total
n % n % n %

1 Tinggi 85 93.4 24 85,7 109 92,37
2 Rendah 5 6.6 4 14.3 9 7.63

Total 90 100 28 100 118 100

(Sumber: Data Primer diolah berdasarkan data yang diperoleh,2017)
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Analisis Uji Beda Berpasangan Statistika Non- Parametrik

Analisis bivariat bertujuan untuk mengetahui perbedaan strategi penanganan konflik sebelum 
dan sesudah diberikan intervensi PKDS pada kelompok intervensi. Uji statistik yang digunakan 
adalah Wilcoxon. Analisa bivariat pada uji beda independen bertujuan untuk mengetahui strategi 
penangan konflik pada kedua kelompok intervensi dan kontrol, uji yang digunakan adalah uji 
statistic Mann-whitney.
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 a. Uji Wilcoxon.
  Peneliti melakukan uji beda pada responden untuk mengetahui Perbedaan perubahan 

strategi penanganan konflik sebelum dan sesudah di lakukan intervensi pelatihan 
PKDSpada kelompok intervensi dengan uji beda berpasangan non-parametric menggunakan 
uji Wilcoxon. 

TABEL
Hasil Analisis uji Wilcoxon Perbedaan Perubahan Strategi Penangan Konflik pada perawat pelaksana rawat 
Inap sebelum dan sesudah dilakukan intervensi PKDS

Zpost – Zpre
Z -1.528b

Asymp. Sig. (2-tailed) .126

(Sumber: Data Primer diolah berdasarkan data yang diperoleh,2017)

TABEL 
Hasil Analisis uji paired sampel T-test Perbedaan Perubahan Strategi Penangan Konflik pada perawat 
pelaksana rawat Inap sebelum dan sesudah dilakukan intervensi PKDS

No Jenis 
Strategi

Kelompok Intervensi 
Sig (2- tailed)pre post

1 Bersaing 815 870 .117
2 Kolaborasi 758 725 .422
3 Kompromi 710 635 .013
4 Menghindar 635 655 .649
5 akomodasi 600 645 .209

(Sumber: Data Primer diolah berdasarkan data yang diperoleh,2017)
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Gambar . Hasil Analisis Perbedaan Perubahan Strategi Penangan Konflik pada perawat pelaksana 
rawat Inap sebelum dan sesudah dilakukan intervensi PKDS 
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Sumber: Data Primer diolah berdasarkan data yang diperoleh,2017
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Uji Beda Independen

Peneliti melakukan uji independen antara dua kelompok yang terdapat dalam penelitian ini. 
Tujuan dari uji beda ini untuk membandingkan kelompok yang mendapat intervensi pelatihan 
dan kelompok kontrol (tidak mendapat intervensi pelatihan PKDS) dengan menggunakan uji 
beda independen non-parametric uji Mann-Whitney U.

TABEL
Hasil uji Beda Independen Kelompok Intervensi dan kelompok Kontrol

No Variable independen
Intervensi Kontrol P

n % n % value
1 Mendapat pelatihanPKDS 90 100 - - 0.435
2 Tidak mendapat pelatihan PKDS - - 28 100

Analisa Multivariat

Analisa multivariat dalam penelitian ini menggunakan uji regresi logistik multinominal. Regresi 
logistic multinominal dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Kelayakan model 
Fit, (2) Besarnya kontribusi yang diberikan oleh variabel independen secara simultan terhadap 
strategi penangan konflik , (3) besarnya pengaruh setiap variabel independen secara parsial 
terhadap strategi penangan konflik , (4) besarnya pengaruh setiap variabel independen secara 
simultan terhadap strategi penganan konflik, (5) intervensi yang memberikan pengaruh paling 
besar terhadap strategi penangan konflik. 
Hasil analisis multivariate dipaparkan sebagai berikut:
 a. Uji Kelayakan Model Fit 
  Uji kelayakan model fit menilai keefektifan intervensi terhadap strategi penangan konflik 

dengan menilai penurunan -2 log Likelihood dan nilai signifikansinya. Nilai model fit 
berdasarkan kelompok intervensi yang mendapat pelatihan PKDS dapat dilihat pada 
dibawah ini.

TABEL
uji Kelayakan Model Fit strategi penangan konflik pada Kelompok Intervensi 

Model Fit (-2 Log Likelihood)
Hasil Uji -2 Log Likelihood Chi-Square df Sig.

Intercept Only 191,942
Final 152.170 39.772 30 ,109

Sumber: Data Primer diolah berdasarkan data yang diperoleh, 2017

  Berdasarkan table di atas kelayakan model fit pada kelompok intervensi didapatkan 
penurunan nilai -2 Log Likelihoodsetelah dilakukan intervensi sebesar 152.170 dan signifikan 
pada p=0,109 (>0,05). Secara statistik dapat disimpulkan bahwa model dengan variabel 
independen (intervensi pelatihan pengembangan kepemimpinan diri, sumber konflik, 
usia, tingkat Pendidikan, lamakerja dan suku) memberikan akurasi yang baik untuk 
memprediksi perubahan strategi penanganan konflik dan signifikan pada p=0,109. (> 
0,05)
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 b. Menilai Keseluruhan Model
  Uji keseluruhan model memberikan informasi model fit (goodness of  fit) dengan data strategi 

penangan konflik. Nilai keseluruahn model dapat dilihat pada tabel 

TABEL
Hasil keseluruhan model fit Strategi Penangan Konflik pada kelompok intervensi PKDS

Kelompok intervensi
Goodness-of-Fit

Chi – square df Sig.
Pearson 114.613 190 1.000
Deviance 104.693 190 1.000

(Sumber: Data Primer diolah berdasarkan data yang diperoleh, 2017)

  Selanjutnya, uji keseluruhan model ini memberikan informasi model fit dengan data. 
Berdasarkan uji statistik diatas disimpulkan bahwa nilai Chi-Square pada kelompok 
intervensi nilai p = 1 (> 0,05), sehingga nilai probabilitas untuk intervensi signifikan. 
Intervensi memiliki model penelitian yang layak digunakan untuk memprediksi strategi 
penangan konflik karena p=1 (>0,05).

 c. Uji Pseudo R-Square.
  Uji Pseudo R-Square berdasarkan nilai cox and snell dilakukan untuk mengetahui besarnya 

kontribusi yang diberikan oleh variabel independen intervensi PKDs , usia, tingkat 
Pendidikan, lama kerja dan suku) secara bersama-sama terhadap perubahan strategi 
penangan konflik. Nilai cox and snell berdasarkan kelompok dapat dilihat pada tabel 

TABEL
uji Pseudo R-Square terhadap Strategi Penangan Konflik

Intervensi Cox and Snell
 PKDS .286

(Sumber: Data Primer diolah berdasarkan data yang diperoleh, 2017)

  Berdasarkan tabel di atas, besarnya kontribusi variabel independen intervensi- PKDS, usia, 
tingkat Pendidikan, lama kerja dan suku) terhadap variabel dependen, dapat dijelaskan 
sebagai berikut: pada intervensi PKDSdidapatkan cox and snell sebesar 0,286 yang secara 
statistik berarti bahwa variabel independen (intervensi PKDS , usia, tingkat Pendidikan, 
lama kerja dan suku) memberikan kontribusi terhadap variabel dependen (strategi penangan 
konflik) sebesar 28,6%, sisanya 72,4% dijelaskan oleh variabel diluar model atau variabel 
yang tidak dapat diteliti. Sehingga, asumsi dari hasil yang didapat dari nilai Cox and Snell 
variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen strategi penangan konflik 
hanya sebesar 28,6 %, yang lainnya perlu penelitian lanjut pada peneliti yang lain.

 d. Uji Parameters Estimates
  Uji Parameters Estimates menunjukan besarnya pengaruh setiap variabel independen secara 

parsial terhadap perubahan strategi- bisnis penangan konflik pada pada perawat pelaksana. 
Besarnya pengaruh setiap variabel independen dan intervensi- PKDS yang memberikan 
pengaruh paling besar terhadap strategi penangan konflik pada perawat pelaksana dapat 
dilihat pada table: 
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TABEL
uji Parameters Estimates Variabel Independen terhadap strategi penanganan konflik

Parameters Estimates
Variabel indepenen Estimate Sig. (p)

1.  Hasil rata-rata menghindar (9) -71.067 0.99
a. Intervensi PKDS (X1) 26.395 0.99
b. Sumber konflik (X2) -.606 1.00
c. Umur (X3) -13.946 0.985

 Variabel indepenen Estimate Sig. (p)
d. Tingkat Pendidikan. (X4) .167 0.947
e. Lama kerja (X5) 44.958 0.985
f. Suku (X6) .173 0.859

2.  Hasil Rata-rata akomodasi (10) -31.287 0.986
a. Intervensi PKDS (X1) -1.009 0.446
b. Sumber konflik (X2) 15.650 0.000
c. Umur (X3) -0.470 0.525
d. Tingkat Pendidikan. (X4) 0.334 0.873
e. Lama kerja (X5) 16.853 0.993
f. Suku (X6) 0.195 0.696

3.  Hasil rendah bersaing(11) -27.634 0.988
a. Intervensi PKDS (X1) -.971 0.392
b. Sumber konflik (X2) 15.367 0.000
c. Umur (X3) -.461 0.454
d. Tingkat Pendidikan. (X4) .633 0.734
e. Lama kerja (X5) 15.795 0.993
f. Suku (X6) -.029 0.945

4.  Hasil rendah Kolaborasi (12) -29.335 0.987
a. Intervensi PKDS (X1) -.362 0.765
b. Sumber konflik (X2) 15.578 .
c. Umur (X3) -.865 0.177
d. Tingkat Pendidikan. (X4) 2.092 0.284
e. Lama kerja (X5) 15.337 0.993
f. Suku (X6) .300 0.495

5.  Hasil rendah kompromi(13) -71.006 0.992
a. Intervensi PKDS (X1) -.485 0.810
b. Sumber konflik (X2) 14.583 0.998
c. Umur (X3) -1.322 0.468
d. Tingkat Pendidikan. (X4) 3.422 0.999
e. Lama kerja (X5) -.978 1.000

Sumber: Data primer diolah berdasarkan data yang diperoleh, 2017
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 e. Nilai Probabilitas of  Event
  Probabilitas of  Event melihat besarnya peluang atau kecenderungan perubahan strategi 

penangan konflik antar varian dari variabel intervensi (X
1
), sumber konflik (X

2
), umur(X

3
), 

tingkat Pendidikan (X
4
), lama kerja(X

5
) dan suku(X

6
) pada perawat pelaksana rawat inap 

setelah mendapat pelatihan- Pengembangan Kepemimpinan Diri (PKD). Nilai probabilitas 
dengan rumus matematis dengan melihat rumus persamaan matematis di bawah ini, 
sebagai berikut:
1. Rata-rata Menghindar
 Rumus matematis:

 Z = (-71,067)+26,395
(X1)

- 0,606
(X2)

- 13,94
(X3)

+ 0,167
(X4)

+44,958
(X5)

+0,173
(X6)

(a)  Menghitung nilai ZKelompok Intervensi dan kelompok kontrol
 Kelompok Intervensi

 Z1
(Inter) 

= (-71,067)+26,395
(X1)

- 0,606
(X2)

- 13,94
(X3)

+ 0,167
(X4)

+44,958
(X5)

+0,173
(X6)

   =(-71,067)+26,395
(1)

- 0,606
(1)

- 13,94
(4)

+ 0,167
(1)

+44,958
(1)

+0,173
(1)

 Z1
(inter)  

= -55,74

 Kelompok Kontrol

 Z1
(kontrol) 

= (-71,067)+26,395
(X1)

- 0,606
(X2)

- 13,94
(X3)

+0,167
(X4)

+44,958
(X5)

+0,173
(X6)

 Z1
(kontr) 

= (-71,067)+26,395
(0)

- 0,606
(1)

- 13,94
(1)

+ 0,167
(2)

+44,958
(1)

+0,173
(2)

 Z1
(kontr) 

= (-71,067)+(26,395x0)+(- 0,606x1)+(-13,94x1)+

       (0,167x2)+44,958
(1)

+(0,173x2)

 Z1
(kontr) 

= -39,97

(b) Menghitung Nilai PKelompok Intervensi dan Kelompok kontrol
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(c) Menghitung Odds Ratio Kelpk Intervensi dan Kelp kontrol
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 Kesimpulan:
 Berdasarkan persamaan matematis diatas, secara statistik dapat disimpulkan bahwa 

dampak (effect) dari intervensiPKD memberikan pengaruh (affect) pada strategi 
penangan konflik rata-rata menghindar sebesar 1,127 kali pada kelompok intervensi 
dibandingkan dengan kelompok kontrol. 

2. Variabel Sumber konflik
(a) Menghitung Nilai Z Sumber Konflik Rendah dan Tinggi

 Kelompok sumber konflik tinggi (SKT)

 Z1
(SKT) 

= (-71,067)+26,395
(X1)

- 0,606
(X2)

+(-13,94
(X3)

)+0,167
(X4)

+44,958
(X5)

+0,173
(X6)

 Z1
(SKT) 

= (-71,067)+26,395
(1)

- 0,606
(1)

- 13,94
(4)

+ 0,167
(1)

+44,958
(1)

+0,173
(3)

 Z1
(SKT) 

= (-71,067)+(26,395x1)+(- 0,606x1)
+
(-13,94x4)+

       0,167+44,958+(0,173x3)

 Z1
(SKT)

  = -55,418

 Kelompok Sumber Konflik Rendah(SKR)

 Z1
(SKR) 

= (-71,067)+26,395
(X1)

- 0,606
(X2)

- 13,94
(X3)

+ 0,167
(X4)

+44,958
(X5)

+0,173
(X6)

 Z1
(SKR 

= (-71,067)+26,395
(1)

- 0,606
(2)

- 13,94
(2)

+ 0,167
(2)

+44,958
(0)

+0,173
(4)

 Z1
(SKR)  

= (-71,067)+26,395+(-0,606X2)+(-13,94X2)+ 

       (0,167X2)+44,958
(0)

+(0,173X4)

 Z1
(SKR)  

= -72,75
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(b) Menghitung Nilai P Sumber Konflik dan Tinggi

 Kelompok Sumber Konflik tinggi (SKT)

  

P  = 
1

1 + 
P  = 8,538E-25

P  = 8,538 x

1(SKT) 55,418

1(SKT)

1(SKT)

e

  2.718 - 25

P  = -1.791

P  = 
1

1 + 

P

1(SKT)

1(SKR) -(-72,75)

1(SK

e

RR) 72,75

1(SKR)

1(SKR)

 = 
1

1 + 
P  = 2,54e - 32

P  = -25.095

OR(S

e

KKT) = 
-1.791

1-(-1.791)

OR(SKT) = 
-1.791

2,791

OR(SKT) = -0,6441

OR(SKR) = 
-25.095

1-(-25.095)

OR(SKR) = 
-25.095

26.095
OR(SKKR) = -0,962

OR(SKT) : OR(SKR) = 0,641 : 0,166 = 3,861
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P  = 
1

1 + 
P  = 8,538E-25

P  = 8,538 x

1(SKT) 55,418

1(SKT)

1(SKT)

e

  2.718 - 25

P  = -1.791

P  = 
1

1 + 

P

1(SKT)

1(SKR) -(-72,75)

1(SK

e

RR) 72,75

1(SKR)

1(SKR)

 = 
1

1 + 
P  = 2,54e - 32

P  = -25.095

OR(S

e

KKT) = 
-1.791

1-(-1.791)

OR(SKT) = 
-1.791

2,791

OR(SKT) = -0,6441

OR(SKR) = 
-25.095

1-(-25.095)

OR(SKR) = 
-25.095

26.095
OR(SKKR) = -0,962

OR(SKT) : OR(SKR) = 0,641 : 0,166 = 3,861

(c) Menghitung Odds Ratio Sumber Konflik dan Tinggi

 

Probabilitas  P = 
1

1 + 

P  = 
1

1 + 
P

-Z

1 (intervensi) 55,74

1 

e

e

((intervensi)

1 (kontrol) -(-39.975)

1

 = 6,200e - 25

P  = 
1

1+

P

e

  (kontrol) 39.975

1 (kontrol)

 =  
1

1+
P  = 4.377E - 18

OR = 
P

1

e

  - P

OR (intervensi) = 
6,200e - 25

1 - (6,200e - 25)

OR (inteervensi) = 14.120

OR (kontrol) = 
4.377E - 18

1 - (4.377E - 118)

OR (kontrol) = 12,52

 Kelompok Sumber Konflik Tinggi

  

P  = 
1

1 + 
P  = 8,538E-25

P  = 8,538 x

1(SKT) 55,418

1(SKT)

1(SKT)

e

  2.718 - 25

P  = -1.791

P  = 
1

1 + 

P

1(SKT)

1(SKR) -(-72,75)

1(SK

e

RR) 72,75

1(SKR)

1(SKR)

 = 
1

1 + 
P  = 2,54e - 32

P  = -25.095

OR(S

e

KKT) = 
-1.791

1-(-1.791)

OR(SKT) = 
-1.791

2,791

OR(SKT) = -0,6441

OR(SKR) = 
-25.095

1-(-25.095)

OR(SKR) = 
-25.095
26.095

OR(SKKR) = -0,962

OR(SKT) : OR(SKR) = 0,641 : 0,166 = 3,861

 Kelompok Sumber Konflik Rendah

  

P  = 
1

1 + 
P  = 8,538E-25

P  = 8,538 x

1(SKT) 55,418

1(SKT)

1(SKT)

e

  2.718 - 25

P  = -1.791

P  = 
1

1 + 

P

1(SKT)

1(SKR) -(-72,75)

1(SK

e

RR) 72,75

1(SKR)

1(SKR)

 = 
1

1 + 
P  = 2,54e - 32

P  = -25.095

OR(S

e

KKT) = 
-1.791

1-(-1.791)

OR(SKT) = 
-1.791

2,791

OR(SKT) = -0,6441

OR(SKR) = 
-25.095

1-(-25.095)

OR(SKR) = 
-25.095
26.095

OR(SKKR) = -0,962

OR(SKT) : OR(SKR) = 0,641 : 0,166 = 3,861

 Kesimpulan:
 Berdasarkan persamaan matematis diatas, secara statistik dapat disimpulkan bahwa 

dampak (effect) dari intervensi PPKD memberikan pengaruh (affect) pada strategi 
penangan konflik rata-rata menghindarsebesar 3,861kali pada variabel sumber konflik 
tinggi dibandingkan dengan sumber konflik rendah.
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3. Variabel Umur
(a) Menghitung Nilai Z Umur tertinggi dan termuda

 Kelompok umur tertinggi (Utt)

 Z1
(utt) 

= (-71,067)+26,395
(X1)

- 0,606
(X2)

+(-13,94
(X3)

)+0,167
(X4)

+44,958
(X5)

+0,173
(X6)

 Z1
(utt) 

= (-71,067)+26,395
(1)

- 0,606
(1)

- 13,94
(4)

+ 0,167
(1)

+44,958
(1)

+0,173
(3)

 Z1
(utt) 

= (-71,067)+(26,395x1)+(- 0,606x1)
+
(-13,94x4)+0,167+44,958+(0,173x3)

 Z1
(utt)

 = -55,418

 Kelompok umur termuda (Utm)

 Z1
(utm)  

= (-71,067)+26,395
(X1)

- 0,606
(X2)

- 13,94
(X3)

+ 0,167
(X4)

+44,958
(X5)

+0,173
(X6)

 Z1
(utm)  

= (-71,067)+26,395
(1)

- 0,606
(2)

- 13,94
(1)

+ 0,167
(1)

+44,958
(0)

+0,173
(2)

 Z1
(utm)  

= (-71,067)+26,395+(-0,606X2)+(-13,94X1)+

      (0,167X1)+44,958
(0)

+(0,173X2)

 Z1
(utm)  

= -85,712

(b) Menghitung Nilai P Umur tertinggi dan termuda

 
Probabilitas  P = 

1

1 + 

P  = 
1

1 + 
P  = 

-Z

1(utt) 55,418

1(utt)

e

e
88,538E - 25

P  = 8,538 x 2.718 - 25

P  = -1.791

P

1(utt)

1(utt)

1((utm) -(-85,712)

1(utm) 85,712

1(utm)

 = 
1

(1 + 

P  = 
1

1 + 
P  = 

e

e
55,96e - 38

P  = -21,79

OR = 
P

1 - P

OR(utt) = 
-1.791

1-(-

1(utm)

11.791)

OR(utt) = 
-1.791

2,791

OR(utt) = -0,641

OR(utm) = 
-21,779

1-(-21,79)

OR(utm) = 
-21,79

22,79

OR(utm) = -0,95

 Kelompok umur tertinggi (Utt)

  

Probabilitas  P = 
1

1 + 

P  = 
1

1 + 
P  = 

-Z

1(utt) 55,418

1(utt)

e

e
88,538E - 25

P  = 8,538 x 2.718 - 25

P  = -1.791

P

1(utt)

1(utt)

1((utm) -(-85,712)

1(utm) 85,712

1(utm)

 = 
1

(1 + 

P  = 
1

1 + 
P  = 

e

e
55,96e - 38

P  = -21,79

OR = 
P

1 - P

OR(utt) = 
-1.791

1-(-

1(utm)

11.791)

OR(utt) = 
-1.791

2,791

OR(utt) = -0,641

OR(utm) = 
-21,779

1-(-21,79)

OR(utm) = 
-21,79

22,79

OR(utm) = -0,95

 Kelompok umur termuda (Utm)

  

Probabilitas  P = 
1

1 + 

P  = 
1

1 + 
P  = 

-Z

1(utt) 55,418

1(utt)

e

e
88,538E - 25

P  = 8,538 x 2.718 - 25

P  = -1.791

P

1(utt)

1(utt)

1((utm) -(-85,712)

1(utm) 85,712

1(utm)

 = 
1

(1 + 

P  = 
1

1 + 
P  = 

e

e
55,96e - 38

P  = -21,79

OR = 
P

1 - P

OR(utt) = 
-1.791

1-(-

1(utm)

11.791)

OR(utt) = 
-1.791
2,791

OR(utt) = -0,641

OR(utm) = 
-21,779

1-(-21,79)

OR(utm) = 
-21,79
22,79

OR(utm) = -0,95

(c) Menghitung Odds Ratio Umur tertinggi dan termuda

  

Probabilitas  P = 
1

1 + 

P  = 
1

1 + 
P  = 

-Z

1(utt) 55,418

1(utt)

e

e
88,538E - 25

P  = 8,538 x 2.718 - 25

P  = -1.791

P

1(utt)

1(utt)

1((utm) -(-85,712)

1(utm) 85,712

1(utm)

 = 
1

(1 + 

P  = 
1

1 + 
P  = 

e

e
55,96e - 38

P  = -21,79

OR = 
P

1 - P

OR(utt) = 
-1.791

1-(-

1(utm)

11.791)

OR(utt) = 
-1.791
2,791

OR(utt) = -0,641

OR(utm) = 
-21,779

1-(-21,79)

OR(utm) = 
-21,79
22,79

OR(utm) = -0,95
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 Kelompok umur tertinggi (Utt)

  

Probabilitas  P = 
1

1 + 

P  = 
1

1 + 
P  = 

-Z

1(utt) 55,418

1(utt)

e

e
88,538E - 25

P  = 8,538 x 2.718 - 25

P  = -1.791

P

1(utt)

1(utt)

1((utm) -(-85,712)

1(utm) 85,712

1(utm)

 = 
1

(1 + 

P  = 
1

1 + 
P  = 

e

e
55,96e - 38

P  = -21,79

OR = 
P

1 - P

OR(utt) = 
-1.791

1-(-

1(utm)

11.791)

OR(utt) = 
-1.791
2,791

OR(utt) = -0,641

OR(utm) = 
-21,779

1-(-21,79)

OR(utm) = 
-21,79
22,79

OR(utm) = -0,95

 Kelompok umur termuda (Utm)

  

Probabilitas  P = 
1

1 + 

P  = 
1

1 + 
P  = 

-Z

1(utt) 55,418

1(utt)

e

e
88,538E - 25

P  = 8,538 x 2.718 - 25

P  = -1.791

P

1(utt)

1(utt)

1((utm) -(-85,712)

1(utm) 85,712

1(utm)

 = 
1

(1 + 

P  = 
1

1 + 
P  = 

e

e
55,96e - 38

P  = -21,79

OR = 
P

1 - P

OR(utt) = 
-1.791

1-(-

1(utm)

11.791)

OR(utt) = 
-1.791
2,791

OR(utt) = -0,641

OR(utm) = 
-21,779

1-(-21,79)

OR(utm) = 
-21,79
22,79

OR(utm) = -0,95

 Kelompok 0.674(Utt): Kelompok umur termuda (Utm)

  OR(utt): OR(utm)= -0,641:(-0,95)= 0.674

  = 0.674

 Kesimpulan:
 Berdasarkan persamaan matematis diatas, secara statistik dapat disimpulkan 

bahwa dampak (effect) dari intervensi PPKD memberikan pengaruh (affect) pada 
strategi penangan konflik rata-rata menghindar sebesar 0,674 kali pada umur tertua 
dibandingkan dengan umur termuda.

4. Variabel Tingkat Pendidikan
(a) Menghitung Nilai Z Tingkat Pendidikan Tertinggi dan Terendah

 Kelompok Tingkat pendidikan tertinggi (tpt)

 Z1(tpt)= (-71,067)+26,395
(X1)

- 0,606
(X2)

+(-13,94
(X3)

)+0,167
(X4)

+44,958
(X5)

+0,173
(X6)

 Z1(tpt)= (-71,067)+26,395
(1)

- 0,606
(1)

- 13,94
(3)

+ 0,167
(2)

+44,958
(1)

+0,173
(1)

 Z1(tpt)= (-71,067)+(26,395x1)+(- 0,606x1)
+
(-13,94x3)+

         (0,167x2)+44,958+(0,173x1)

 Z1(tpt)= -42,55

 Kelompok Tingkat pendidikan terendah (tpr)

 Z1(tpr)= (-71,067)+26,395
(X1)

- 0,606
(X2)

- 13,94
(X3)

+ 0,167
(X4)

+44,958
(X5)

+0,173
(X6)

     =(-71,067)+26,395
(1)

- 0,606
(2)

- 13,94
(4)

+ 0,167
(1)

+44,958
(1)

+0,173
(1)

 Z1(tpr)=(-71,067)+26,395+(-0,606X2)+(-13,94X4)+ 

        (0,167X1)+(44,958x1)+(0,173X1)

 Z1(tpr)= -56,37
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(b) Menghitung Nilai P Tingkat Pendidikan Tertinggi dan Terendah

 
Probabilitas  P = 

1
1 + 

P  = 
1

1+ 
P  

-Z

1(tpt) -(-42,55)

1(tpt)

e

e
== 3.317E - 19

P  = 3.317e - 19

P  = 
1

1 + 

1(tpt)

1(utm) -(-56,3e 77)

1(utm) 56,37
P  = 

1
1 + 

OR = 
P

1 - P

OR(tpt) = 
3.317e - 19

1 

e

-- (3.317e - 19)

OR(tpr) = 
3,302e - 25

1 - (3,302e - 25)

 Kelompok Tingkat pendidikan tertinggi (tpt)

  

Probabilitas  P = 
1

1 + 

P  = 
1

1+ 
P  

-Z

1(tpt) -(-42,55)

1(tpt)

e

e
== 3.317E - 19

P  = 3.317e - 19

P  = 
1

1 + 

1(tpt)

1(utm) -(-56,3e 77)

1(utm) 56,37
P  = 

1
1 + 

OR = 
P

1 - P

OR(tpt) = 
3.317e - 19

1 

e

-- (3.317e - 19)

OR(tpr) = 
3,302e - 25

1 - (3,302e - 25)

 Kelompok Tingkat pendidikan terendah (tpr)

  

Probabilitas  P = 
1

1 + 

P  = 
1

1+ 
P  

-Z

1(tpt) -(-42,55)

1(tpt)

e

e
== 3.317E - 19

P  = 3.317e - 19

P  = 
1

1 + 

1(tpt)

1(utm) -(-56,3e 77)

1(utm) 56,37
P  = 

1

1 + 

OR = 
P

1 - P

OR(tpt) = 
3.317e - 19

1 

e

-- (3.317e - 19)

OR(tpr) = 
3,302e - 25

1 - (3,302e - 25)

(c) Menghitung Odds RatioTingkat Pendidikan Tertinggi dan Terendah

  

Probabilitas  P = 
1

1 + 

P  = 
1

1+ 
P  

-Z

1(tpt) -(-42,55)

1(tpt)

e

e
== 3.317E - 19

P  = 3.317e - 19

P  = 
1

1 + 

1(tpt)

1(utm) -(-56,3e 77)

1(utm) 56,37
P  = 

1

1 + 

OR = 
P

1 - P

OR(tpt) = 
3.317e - 19

1 

e

-- (3.317e - 19)

OR(tpr) = 
3,302e - 25

1 - (3,302e - 25)

 Kelompok Tingkat pendidikan tertinggi (tpt)

  

Probabilitas  P = 
1

1 + 

P  = 
1

1+ 
P  

-Z

1(tpt) -(-42,55)

1(tpt)

e

e
== 3.317E - 19

P  = 3.317e - 19

P  = 
1

1 + 

1(tpt)

1(utm) -(-56,3e 77)

1(utm) 56,37
P  = 

1

1 + 

OR = 
P

1 - P

OR(tpt) = 
3.317e - 19

1 

e

-- (3.317e - 19)

OR(tpr) = 
3,302e - 25

1 - (3,302e - 25) Kelompok Tingkat pendidikan terendah (tpr)

  

Probabilitas  P = 
1

1 + 

P  = 
1

1+ 
P  

-Z

1(tpt) -(-42,55)

1(tpt)

e

e
== 3.317E - 19

P  = 3.317e - 19

P  = 
1

1 + 

1(tpt)

1(utm) -(-56,3e 77)

1(utm) 56,37
P  = 

1

1 + 

OR = 
P

1 - P

OR(tpt) = 
3.317e - 19

1 

e

-- (3.317e - 19)

OR(tpr) = 
3,302e - 25

1 - (3,302e - 25)

 Tingkat pendidikan tertinggi:Tingkat pendidikan terendah =

    OR(tpt): OR(tpr) = sangat kecil

 Kesimpulan:
 Berdasarkan persamaan matematis diatas, secara statistik dapat disimpulkan bahwa 

dampak (effect) dari intervensiPKD memberikan pengaruh (affect) pada strategi 
penangan konflik rata-rata menghindarsangat kecil pada tingkt Pendidikan tertinggi 
dibandingkan dengan tingkat Pendidikan terendah. 
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5. Variabel Lama kerja
(a) Menghitung Nilai Z Lama kerja Tertinggi dan terendah tahunnya

 Kelompok lama kerja tertinggi (Lkt)

 Z1(Lkt)= (-71,067)+26,395
(X1)

- 0,606
(X2)

+(-13,94
(X3)

)+0,167
(X4)

+44,958
(X5)

+0,173
(X6)

 Z1(Lkt)= (-71,067)+26,395
(1)

- 0,606
(1)

- 13,94
(1)

+ 0,167
(1)

+44,958
(0)

+0,173
(1)

 Z1(Lkt)= (-71,067)+(26,395x1)+(- 0,606x1)
+
(-13,94x1)+(0,167x1)+(0,173x1)

 Z1(Lkt) = -58,88

 Kelompok lama kerja terendah (Lkr)

 Z1(Lkr)= (-71,067)+26,395
(X1)

- 0,606
(X2)

- 13,94
(X3)

+ 0,167
(X4)

+44,958
(X5)

+0,173
(X6)

      = (-71,067)+26,395
(1)

- 0,606
(1)

- 13,94
(4)

+ 0,167
(1)

+44,958
(1)

+0,173
(2)

 Z1(Lkr)= (-71,067)+26,395+(-0,606X1)+(-13,94X4)+ 

          (0,167X1)+(44,958x1)+(0,173X2)

 Z1(Lkr)= -55,59

(b) Menghitung Nilai P Lama kerja Tertinggi dan terendah tahunnya

 
Probabilitas  P = 

1

1 + 

P  = 
1

1+ 

P  

-Z

1(Lkt) -(-58,88)

1(Lkt)

e

e

== 
1

1+
P  = 2.683e - 26

P  = 
1

1+ 

P

58,88

1(Lkt)

1(Lkr) -(-55,59)

e

e

11(Lkr) 55,59

1(Lkr)

 = 
1

1+ 
P  = 7,203e - 25

OR = 
P

1 - P

OR(Lkt

e

)) = 
2.683e - 26

1 - (2.683e - 26)

OR(Lkr) = 
7,203e - 25

1 - ((7,203e - 25)

 Kelompok lama kerja tertinggi (Lkt)

  

Probabilitas  P = 
1

1 + 

P  = 
1

1+ 

P  

-Z

1(Lkt) -(-58,88)

1(Lkt)

e

e

== 
1

1+
P  = 2.683e - 26

P  = 
1

1+ 

P

58,88

1(Lkt)

1(Lkr) -(-55,59)

e

e

11(Lkr) 55,59

1(Lkr)

 = 
1

1+ 
P  = 7,203e - 25

OR = 
P

1 - P

OR(Lkt

e

)) = 
2.683e - 26

1 - (2.683e - 26)

OR(Lkr) = 
7,203e - 25

1 - ((7,203e - 25)

 Kelompok Tingkat lama kerja terendah (Lkr)

  

Probabilitas  P = 
1

1 + 

P  = 
1

1+ 

P  

-Z

1(Lkt) -(-58,88)

1(Lkt)

e

e

== 
1

1+
P  = 2.683e - 26

P  = 
1

1+ 

P

58,88

1(Lkt)

1(Lkr) -(-55,59)

e

e

11(Lkr) 55,59

1(Lkr)

 = 
1

1+ 
P  = 7,203e - 25

OR = 
P

1 - P

OR(Lkt

e

)) = 
2.683e - 26

1 - (2.683e - 26)

OR(Lkr) = 
7,203e - 25

1 - ((7,203e - 25)

(c)  Menghitung Odds Ratio Lama kerja Tertinggi dan terendah tahunnya

  

Probabilitas  P = 
1

1 + 

P  = 
1

1+ 

P  

-Z

1(Lkt) -(-58,88)

1(Lkt)

e

e

== 
1

1+
P  = 2.683e - 26

P  = 
1

1+ 

P

58,88

1(Lkt)

1(Lkr) -(-55,59)

e

e

11(Lkr) 55,59

1(Lkr)

 = 
1

1+ 
P  = 7,203e - 25

OR = 
P

1 - P

OR(Lkt

e

)) = 
2.683e - 26

1 - (2.683e - 26)

OR(Lkr) = 
7,203e - 25

1 - ((7,203e - 25)
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 Kelompok lama kerja tertinggi (Lkt)

  

Probabilitas  P = 
1

1 + 

P  = 
1

1+ 

P  

-Z

1(Lkt) -(-58,88)

1(Lkt)

e

e

== 
1

1+
P  = 2.683e - 26

P  = 
1

1+ 

P

58,88

1(Lkt)

1(Lkr) -(-55,59)

e

e

11(Lkr) 55,59

1(Lkr)

 = 
1

1+ 
P  = 7,203e - 25

OR = 
P

1 - P

OR(Lkt

e

)) = 
2.683e - 26

1 - (2.683e - 26)

OR(Lkr) = 
7,203e - 25

1 - ((7,203e - 25) Kelompok lama kerja terendah (Lkr)

  

Probabilitas  P = 
1

1 + 

P  = 
1

1+ 

P  

-Z

1(Lkt) -(-58,88)

1(Lkt)

e

e

== 
1

1+
P  = 2.683e - 26

P  = 
1

1+ 

P

58,88

1(Lkt)

1(Lkr) -(-55,59)

e

e

11(Lkr) 55,59

1(Lkr)

 = 
1

1+ 
P  = 7,203e - 25

OR = 
P

1 - P

OR(Lkt

e

)) = 
2.683e - 26

1 - (2.683e - 26)

OR(Lkr) = 
7,203e - 25

1 - ((7,203e - 25)

 Lama kerja tertinggi:lama kerja terendah = sangat kecil

 Kesimpulan:
 Berdasarkan persamaan matematis diatas, secara statistik dapat disimpulkan bahwa 

dampak (effect) dari intervensi PKD memberikan pengaruh (affect) padastrategi 
penangan konflik rata-rata menghindarsangat kecil pada lama kerja tertinggi 
dibandingkan dengan lama kerja terendah.

6. Rata-rata Akomodasi
(a) Menghitung nilai Z Intervensi dan kontrol

 Kelompok Intervensi

 Z2
(Inter)

= (-31,287)+(-1,009)
(X1)

+15.65
(X2)

-0,47
(X3)

+ 0,334
(X4)

+16,853
(X5)

+0,195
(X6)

         = (-31,287)+(-1,009)
(1)

+15.65
(1)

-0,47
(X3)

+ 0,334
(2)

+16,853
(1)

+0,195
(1)

        = (-31,287)+(-1,009x1)+15.65+(-0,47x3)+ (0,334x2)+16,853+0,195

 Z2
(inter) 

= -0,34

 Kelompok Kontrol

 Z2
(kontr) 

= (-31,287)+(-1,009)
(X1)

+15.65
(X2)

-0,47
(X3)

+0,334
(X4)

+16,853
(X5)

+0,195
(X6)

 Z2
(kontr) 

= (-31,287)+(-1,009)
(0)

+15.65
(1)

-0,47
(3)

+ 0,334
(1)

+16,853
(1)

+0,195
(3)

 Z2
(kontr) 

= (-31,287)+(-1,009x0)+15.65+(-0,47x3)+(0,334x1)+16,853+(0,195x3)

 Z2
(kontr)

 = 0,725

b) Menghitung Nilai P Intervensi dan kontrol

 
Probabilitas  P = 

1
1 + 

P  = 
1

1+ 

P

-Z

2(intervensi) -(-0,34)

2

e

e

((intervensi) 0,34

2(intervensi)

2(kontrol)

 = 
1

1+ 
P  = 0,416

P

e

  = 
1

1+ 
P  = 0,673

OR = 
P

1 - P

OR2(interve

-(0,725)

2(kontrol)

e

nnsi) = 
0,416

1-(0,416)

OR2(intervensi) = 
0,416

1,146

OR2(interrvensi) = 0,293

OR2(kontrol) = 
0,673

1+0,673

OR2(kontrol) = 
00,673

1,673

OR2(kontrol) = 0,402

 Kelompok intervensi

  

Probabilitas  P = 
1

1 + 

P  = 
1

1+ 

P

-Z

2(intervensi) -(-0,34)

2

e

e

((intervensi) 0,34

2(intervensi)

2(kontrol)

 = 
1

1+ 
P  = 0,416

P

e

  = 
1

1+ 
P  = 0,673

OR = 
P

1 - P

OR2(interve

-(0,725)

2(kontrol)

e

nnsi) = 
0,416

1-(0,416)

OR2(intervensi) = 
0,416

1,146

OR2(interrvensi) = 0,293

OR2(kontrol) = 
0,673

1+0,673

OR2(kontrol) = 
00,673

1,673

OR2(kontrol) = 0,402
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 Kelompok kontrol

  

Probabilitas  P = 
1

1 + 

P  = 
1

1+ 

P

-Z

2(intervensi) -(-0,34)

2

e

e

((intervensi) 0,34

2(intervensi)

2(kontrol)

 = 
1

1+ 
P  = 0,416

P

e

  = 
1

1+ 
P  = 0,673

OR = 
P

1 - P

OR2(interve

-(0,725)

2(kontrol)

e

nnsi) = 
0,416

1-(0,416)

OR2(intervensi) = 
0,416
1,146

OR2(interrvensi) = 0,293

OR2(kontrol) = 
0,673

1+0,673

OR2(kontrol) = 
00,673
1,673

OR2(kontrol) = 0,402

c) Menghitung Odds Ratio Intervensi dan kontrol

  

Probabilitas  P = 
1

1 + 

P  = 
1

1+ 

P

-Z

2(intervensi) -(-0,34)

2

e

e

((intervensi) 0,34

2(intervensi)

2(kontrol)

 = 
1

1+ 
P  = 0,416

P

e

  = 
1

1+ 
P  = 0,673

OR = 
P

1 - P

OR2(interve

-(0,725)

2(kontrol)

e

nnsi) = 
0,416

1-(0,416)

OR2(intervensi) = 
0,416
1,146

OR2(interrvensi) = 0,293

OR2(kontrol) = 
0,673

1+0,673

OR2(kontrol) = 
00,673

1,673

OR2(kontrol) = 0,402

 Kelompok Intervensi

  

Probabilitas  P = 
1

1 + 

P  = 
1

1+ 

P

-Z

2(intervensi) -(-0,34)

2

e

e

((intervensi) 0,34

2(intervensi)

2(kontrol)

 = 
1

1+ 
P  = 0,416

P

e

  = 
1

1+ 
P  = 0,673

OR = 
P

1 - P

OR2(interve

-(0,725)

2(kontrol)

e

nnsi) = 
0,416

1-(0,416)

OR2(intervensi) = 
0,416

1,146

OR2(interrvensi) = 0,293

OR2(kontrol) = 
0,673

1+0,673

OR2(kontrol) = 
00,673

1,673

OR2(kontrol) = 0,402

 Kelompok Kontrol

  

Probabilitas  P = 
1

1 + 

P  = 
1

1+ 

P

-Z

2(intervensi) -(-0,34)

2

e

e

((intervensi) 0,34

2(intervensi)

2(kontrol)

 = 
1

1+ 
P  = 0,416

P

e

  = 
1

1+ 
P  = 0,673

OR = 
P

1 - P

OR2(interve

-(0,725)

2(kontrol)

e

nnsi) = 
0,416

1-(0,416)

OR2(intervensi) = 
0,416

1,146

OR2(interrvensi) = 0,293

OR2(kontrol) = 
0,673

1+0,673

OR2(kontrol) = 
00,673

1,673

OR2(kontrol) = 0,402

 Kelompok Intervensi : Kelompok Kontrol = OR2(interv) : OR2(kontr)

  = 0,293: 0,402= 
  = OR2(interv) :OR2(kontr)= 0,73

 Kesimpulan:
 Berdasarkan persamaan matematis diatas, secara statistik dapat disimpulkan bahwa 

dampak (effect) dari intervensiPKD memberi-kan pengaruh (affect) padastrategi 
penangan konflikrata-rata akomodasi sebesar 0,73 kali pada kelompok intervensi 
dibanding-kan dengan kelompok kontrol. 

7. Variabel Sumber konflik
(a) Menghitung Nilai Z Sumber Konflik

 Kelompok sumber konflik tinggi (SKT)

 Z2
(SKT)

= (-31,287)+(-1,009)
(X1)

+15.65
(X2)

-0,47
(X3)

+ 0,334
(X4)

+16,853
(X5)

+0,195
(X6)

 Z2
(SKT)

= (-31,287)+(-1,009)
(1)

+15.65
(1)

-0,47
(4)

+ 0,334
(2)

+16,853
(1)

+0,195
(3)

 Z2
(SKT)

= (-31,287)+(-1,009)+15.65+(-0,47x4)+ (0,334x2)+16,853+(0,195x3)
Z2

(SKT)
 = 0,42
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 Kelompok Sumber Konflik Rendah(SKR)

 Z2
(SKR)

= (-31,287)+(-1,009)
(X1)

+15.65
(X2)

-0,47
(X3)

+ 0,334
(X4)

+16,853
(X5)

+0,195
(X6)

        = (-31,287)+(-1,009)
(X1)

+15.65
(X2)

-0,47
(X3)

+ 0,334
(X4)

+16,853
(X5)

+0,195
(X6)

 Z2
(SKR) 

=(-31,287)+(-1,009)
(1)

+15.65
(2)

-0,47
(3)

+ 0,334
(1)

+16,853
(1)

+0,195
(1)

 Z2
(SKR) 

=(-31,287)+(-1,009)+(15.65x2)+(-0,47x3)+ (0,334x1)+16,853+0,195

 Z2
(SKR) 

= 14,976

(b) Menghitung Nilai P Sumber Konflik

 Kelompok Sumber Konflik tinggi (SKT)

  

P  = 
1

1+ (-0,42)

P  = 
1

1+ 0,657

P  = 0,603

P

2(SKT)

2(SKT)

2(SKT)

2(

e

SSKR) -(14,976)

2(SKR)

2(SKR)

 = 
1

1+ 

P  = 
1

1+ 3,152e  -7

P  = 
1

1

e

++ 1,568

P  = 0,38

OR = 
P

1 - P

OR  = 
0,603

1-0,603

OR

2(SKR)

2(SKT)

22(SKT)

2(SKT)

2(SKR)

 = 
0,603

0,397

OR  = 2,519

OR  = 
0,38

1-(0,38

OOR  = 
0,38

0,62

OR  = 0,613

2(SKR)

2(SKR)

 Kelompok Sumber Konflik Rendah(SKR)

  

P  = 
1

1+ (-0,42)

P  = 
1

1+ 0,657

P  = 0,603

P

2(SKT)

2(SKT)

2(SKT)

2(

e

SSKR) -(14,976)

2(SKR)

2(SKR)

 = 
1

1+ 

P  = 
1

1+ 3,152e  -7

P  = 
1

1

e

++ 1,568

P  = 0,38

OR = 
P

1 - P

OR  = 
0,603

1-0,603

OR

2(SKR)

2(SKT)

22(SKT)

2(SKT)

2(SKR)

 = 
0,603

0,397

OR  = 2,519

OR  = 
0,38

1-(0,38

OOR  = 
0,38
0,62

OR  = 0,613

2(SKR)

2(SKR)

(c) Menghitung Odds Ratio Sumber Konflik

  

P  = 
1

1+ (-0,42)

P  = 
1

1+ 0,657

P  = 0,603

P

2(SKT)

2(SKT)

2(SKT)

2(

e

SSKR) -(14,976)

2(SKR)

2(SKR)

 = 
1

1+ 

P  = 
1

1+ 3,152e  -7

P  = 
1

1

e

++ 1,568

P  = 0,38

OR = 
P

1 - P

OR  = 
0,603

1-0,603

OR

2(SKR)

2(SKT)

22(SKT)

2(SKT)

2(SKR)

 = 
0,603

0,397

OR  = 2,519

OR  = 
0,38

1-(0,38

OOR  = 
0,38
0,62

OR  = 0,613

2(SKR)

2(SKR)

 Kelompok Sumber Konflik Tinggi

  

P  = 
1

1+ (-0,42)

P  = 
1

1+ 0,657

P  = 0,603

P

2(SKT)

2(SKT)

2(SKT)

2(

e

SSKR) -(14,976)

2(SKR)

2(SKR)

 = 
1

1+ 

P  = 
1

1+ 3,152e  -7

P  = 
1

1

e

++ 1,568

P  = 0,38

OR = 
P

1 - P

OR  = 
0,603

1-0,603

OR

2(SKR)

2(SKT)

22(SKT)

2(SKT)

2(SKR)

 = 
0,603

0,397

OR  = 2,519

OR  = 
0,38

1-(0,38

OOR  = 
0,38
0,62

OR  = 0,613

2(SKR)

2(SKR)

 Kelompok Sumber Konflik Rendah

  

P  = 
1

1+ (-0,42)

P  = 
1

1+ 0,657

P  = 0,603

P

2(SKT)

2(SKT)

2(SKT)

2(

e

SSKR) -(14,976)

2(SKR)

2(SKR)

 = 
1

1+ 

P  = 
1

1+ 3,152e  -7

P  = 
1

1

e

++ 1,568

P  = 0,38

OR = 
P

1 - P

OR  = 
0,603

1-0,603

OR

2(SKR)

2(SKT)

22(SKT)

2(SKT)

2(SKR)

 = 
0,603
0,397

OR  = 2,519

OR  = 
0,38

1-(0,38

OOR  = 
0,38
0,62

OR  = 0,613

2(SKR)

2(SKR)
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 OR2(SKT): OR2(SKR)= 2,519: 0,613

 = 4.109

 Kesimpulan:
 Berdasarkan persamaan matematis diatas, secara statistik dapat disimpulkan bahwa 

dampak(effect) dari intervensi PKD memberikan pengaruh (affect)yang signifikan 
pada strategi penangan konflik rata-rata akomodasi sebesar 4.109 kali pada variabel 
Sumber Konflik tinggi dibandingkan dengan variabel Sumber Konflik Rendah.

8. Variabel Umur
a) Menghitung Nilai Z Umur

 Kelompok umur tertinggi (Utt)

 Z2
(utt) 

= (-31,287)+(-1,009)
(X1)

+15.65
(X2)

-0,47
(X3)

+ 0,334
(X4)

+16,853
(X5)

+0,195
(X6)

 Z2
(utt) 

= (-31,287)+(-1,009)
(1)

+15.65
(1)

-0,47
(4)

+ 0,334
(1)

+16,853
(1)

+0,195
(3)

 Z2
(utt) 

= (-31,287)+(-1,009)+15.65+(-0,47x4)+ 0,334+16,853+(0,195x3)

 Z2
(utt)

 = (-0,754)

 Kelompok umur termuda (Utm)

 Z2
(utm)

= (-31,287)+(-1,009)
(X1)

+15.65
(X2)

-0,47
(X3)

+ 0,334
(X4)

+16,853
(X5)

+0,195
(X6)

       = (-31,287)+(-1,009)
(1)

+15.65
(1)

-0,47
(1)

+ 0,334
(1)

+16,853
(0)

+0,195
(1)

 Z2
(utm) 

=(-16,587)

b. Menghitung Nilai P Umur

 
Probabilitas  P = 

1

1 + 

P  = 
1

1+ 

P  

-Z

2(utt) -(-0,754)

2(utt)

e

e

== 
1

1+ 
P  = 0,319

P  = 
1

1+ 

P

0,754

2(utt)

2(utm) -(-16,587)

2(ut

e

e

mm) 16,587

2(utm)

2(utm)

 = 
1

1+ 

P  = 
1

1+ 15,982

P  = 0,059

OR = 
P

e

11 - P

OR(utt) = 
0,319

1-0,319

OR(utt) = 
0,319
0.681

OR(utt) = 00,468

OR(utm) = 
0,059

1-0,059

OR(utm) = 
0,059
0,941

OR(utm) = 00,063

 Kelompok umur tertinggi (Utt)

  

Probabilitas  P = 
1

1 + 

P  = 
1

1+ 

P  

-Z

2(utt) -(-0,754)

2(utt)

e

e

== 
1

1+ 
P  = 0,319

P  = 
1

1+ 

P

0,754

2(utt)

2(utm) -(-16,587)

2(ut

e

e

mm) 16,587

2(utm)

2(utm)

 = 
1

1+ 

P  = 
1

1+ 15,982

P  = 0,059

OR = 
P

e

11 - P

OR(utt) = 
0,319

1-0,319

OR(utt) = 
0,319

0.681
OR(utt) = 00,468

OR(utm) = 
0,059

1-0,059

OR(utm) = 
0,059

0,941

OR(utm) = 00,063

 Kelompok umur termuda (Utm)

  

Probabilitas  P = 
1

1 + 

P  = 
1

1+ 

P  

-Z

2(utt) -(-0,754)

2(utt)

e

e

== 
1

1+ 
P  = 0,319

P  = 
1

1+ 

P

0,754

2(utt)

2(utm) -(-16,587)

2(ut

e

e

mm) 16,587

2(utm)

2(utm)

 = 
1

1+ 

P  = 
1

1+ 15,982

P  = 0,059

OR = 
P

e

11 - P

OR(utt) = 
0,319

1-0,319

OR(utt) = 
0,319

0.681
OR(utt) = 00,468

OR(utm) = 
0,059

1-0,059

OR(utm) = 
0,059

0,941

OR(utm) = 00,063
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b) Menghitung Odds Ratio Umur

  

Probabilitas  P = 
1

1 + 

P  = 
1

1+ 

P  

-Z

2(utt) -(-0,754)

2(utt)

e

e

== 
1

1+ 
P  = 0,319

P  = 
1

1+ 

P

0,754

2(utt)

2(utm) -(-16,587)

2(ut

e

e

mm) 16,587

2(utm)

2(utm)

 = 
1

1+ 

P  = 
1

1+ 15,982

P  = 0,059

OR = 
P

e

11 - P

OR(utt) = 
0,319

1-0,319

OR(utt) = 
0,319
0.681

OR(utt) = 00,468

OR(utm) = 
0,059

1-0,059

OR(utm) = 
0,059
0,941

OR(utm) = 00,063

 Kelompok umur tertinggi (Utt)

  

Probabilitas  P = 
1

1 + 

P  = 
1

1+ 

P  

-Z

2(utt) -(-0,754)

2(utt)

e

e

== 
1

1+ 
P  = 0,319

P  = 
1

1+ 

P

0,754

2(utt)

2(utm) -(-16,587)

2(ut

e

e

mm) 16,587

2(utm)

2(utm)

 = 
1

1+ 

P  = 
1

1+ 15,982

P  = 0,059

OR = 
P

e

11 - P

OR(utt) = 
0,319

1-0,319

OR(utt) = 
0,319
0.681

OR(utt) = 00,468

OR(utm) = 
0,059

1-0,059

OR(utm) = 
0,059
0,941

OR(utm) = 00,063

 Kelompok umur termuda (Utm)

  

Probabilitas  P = 
1

1 + 

P  = 
1

1+ 

P  

-Z

2(utt) -(-0,754)

2(utt)

e

e

== 
1

1+ 
P  = 0,319

P  = 
1

1+ 

P

0,754

2(utt)

2(utm) -(-16,587)

2(ut

e

e

mm) 16,587

2(utm)

2(utm)

 = 
1

1+ 

P  = 
1

1+ 15,982

P  = 0,059

OR = 
P

e

11 - P

OR(utt) = 
0,319

1-0,319

OR(utt) = 
0,319
0.681

OR(utt) = 00,468

OR(utm) = 
0,059

1-0,059

OR(utm) = 
0,059

0,941

OR(utm) = 00,063

 Kelompok 0.674 (Utt) : Kelompok umur termuda (Utm)

  OR2(utt): OR2(utm)= 0,468:0,063= 
  = 7,428

 Kesimpulan:
 Berdasarkan persamaan matematis diatas, secara statistik dapat disimpulkan bahwa 

dampak (effect) dari intervensiPKD memberikan pengaruh (affect) pada strategi 
penangan konflik rata-rata akomodasi sebesar 7,428 kali pada variable umur tertinggi 
dibandingkan dengan variabel umur termuda 

9. Variabel Tingkat Pendidikan
a. Menghitung Nilai Z Tingkat Pendidikan

 Kelompok Tingkat pendidikan tertinggi (tpt)

 Z2(tpt)=(-31,287)+(-1,009)
(X1)

+15.65
(X2)

-0,47
(X3)

+ 0,334
(X4)

+16,853
(X5)

+0,195
(X6)

 Z2(tpt)=(-31,287)+(-1,009)
(1)

+15.65
(1)

-0,47
(4)

+ 0,334
(2)

+16,853
(1)

+0,195
(3)

 Z2(tpt)=(-31,287)+(-1,009)+15.65+(-0,47x4)+ (0,334x2)+16,853+(0,195x3)

 Z2(tpt) = -0.42

 Kelompok Tingkat pendidikan terendah (tpr)

 Z2(tpr) = (-31,287)+(-1,009)
(X1)

+15.65
(X2)

-0,47
(X3)

+ 0,334
(X4)

+16,853
(X5)

+0,195
(X6)

      = (-31,287)+(-1,009)
(1)

+15.65
(1)

-0,47
(3)

+ 0,334
(1)

+16,853
(1)

+0,195
(1)

 Z2(tpr ) = (-31,287)+(-1,009)+15.65+(-0,47X3)+ 0,334+16,853+0,195

 Z2(tpr) = 0,674
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(d) Menghitung Nilai P Tingkat Pendidikan

 
Probabilitas  P = 

1
1 + 

P2  = 
1

1+ 

P2  =

-Z

(tpt) -(-0.42)

(tpt)

e

e

  
1

1+ 
P2  = 0.397

P2  = 
1

1+ 
P2  =

0.42

(tpt)

(tpr) -(0,674)

(tpr)

e

e
  0.662

OR = 
P

1 - P

OR(tpt) = 
0.397

1-(0.397)

OR(tpt) = 0,658

ORR(tpr) = 
0.662

1-0.662
OR(tpr) = 1.958

 Kelompok Tingkat pendidikan tertinggi (tpt)

  

Probabilitas  P = 
1

1 + 

P2  = 
1

1+ 

P2  =

-Z

(tpt) -(-0.42)

(tpt)

e

e

  
1

1+ 
P2  = 0.397

P2  = 
1

1+ 
P2  =

0.42

(tpt)

(tpr) -(0,674)

(tpr)

e

e
  0.662

OR = 
P

1 - P

OR(tpt) = 
0.397

1-(0.397)

OR(tpt) = 0,658

ORR(tpr) = 
0.662

1-0.662
OR(tpr) = 1.958

 Kelompok Tingkat pendidikan terendah (tpr)

  

Probabilitas  P = 
1

1 + 

P2  = 
1

1+ 

P2  =

-Z

(tpt) -(-0.42)

(tpt)

e

e

  
1

1+ 
P2  = 0.397

P2  = 
1

1+ 
P2  =

0.42

(tpt)

(tpr) -(0,674)

(tpr)

e

e
  0.662

OR = 
P

1 - P

OR(tpt) = 
0.397

1-(0.397)

OR(tpt) = 0,658

ORR(tpr) = 
0.662

1-0.662
OR(tpr) = 1.958

(e) Menghitung Odds Ratio Tingkat Pendidikan

  

Probabilitas  P = 
1

1 + 

P2  = 
1

1+ 

P2  =

-Z

(tpt) -(-0.42)

(tpt)

e

e

  
1

1+ 
P2  = 0.397

P2  = 
1

1+ 
P2  =

0.42

(tpt)

(tpr) -(0,674)

(tpr)

e

e
  0.662

OR = 
P

1 - P

OR(tpt) = 
0.397

1-(0.397)

OR(tpt) = 0,658

ORR(tpr) = 
0.662

1-0.662
OR(tpr) = 1.958

 Kelompok Tingkat pendidikan tertinggi (tpt)

  

Probabilitas  P = 
1

1 + 

P2  = 
1

1+ 

P2  =

-Z

(tpt) -(-0.42)

(tpt)

e

e

  
1

1+ 
P2  = 0.397

P2  = 
1

1+ 
P2  =

0.42

(tpt)

(tpr) -(0,674)

(tpr)

e

e
  0.662

OR = 
P

1 - P

OR(tpt) = 
0.397

1-(0.397)

OR(tpt) = 0,658

ORR(tpr) = 
0.662

1-0.662
OR(tpr) = 1.958

 Kelompok Tingkat pendidikan terendah (tpr)

  

Probabilitas  P = 
1

1 + 

P2  = 
1

1+ 

P2  =

-Z

(tpt) -(-0.42)

(tpt)

e

e

  
1

1+ 
P2  = 0.397

P2  = 
1

1+ 
P2  =

0.42

(tpt)

(tpr) -(0,674)

(tpr)

e

e
  0.662

OR = 
P

1 - P

OR(tpt) = 
0.397

1-(0.397)

OR(tpt) = 0,658

ORR(tpr) = 
0.662

1-0.662
OR(tpr) = 1.958

 Kelp Tingkat pendidikan tertinggi:Kelp Tingkat pendidikan terendah =

  OR(tpt): OR(tpr)=0.662:1.958

  = 0.338

 Kesimpulan:
 Berdasarkan persamaan matematis diatas, secara statistik dapat disimpulkan bahwa 

dampak (effect) dari intervensi PKD memberikan pengaruh (affect) pada strategi 
penangan konflik rata-rata akomodasi sebesar 0.338 kali pada variabel Tingkat 
pendidikan tertinggi dibandingkan dengan variabel Tingkat pendidikan terendah.
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10. Variabel Lama kerja
a) Menghitung Nilai Z Lama kerja

 Kelompok lama kerja tertinggi (Lkt)

 Z2(Lkt) = (-31,287)+(-1,009)
(X1)

+15.65
(X2)

-0,47
(X3)

+ 0,334
(X4)

+16,853
(X5)

+0,195
(X6)

 Z2(Lkt) = (-31,287)+(-1,009)
(1)

+15.65
(1)

-0,47
(4)

+ 0,334
(1)

+16,853
(1)

+0,195
(1)

 Z2(Lkt)  = (-31,287)+(-1,009)+15.65+(-0,47x4)+ 0,334+16,853+0,195

 Z2(Lkt) = -1.144

 Kelompok lama kerja terendah (Lkr)

 Z2(Lkr))= (-31,287)+(-1,009)
(X1)

+15.65
(X2)

-0,47
(X3)

+ 0,334
(X4)

+16,853
(X5)

+0,195
(X6)

       = (-31,287)+(-1,009)
(1)

+15.65
(1)

-0,47
(1)

+ 0,334
(1)

+16,853
(0)

+0,195
(1)

 Z2(Lkr)  = -16,587

b) Menghitung Nilai P Lama kerja

 
Probabilitas  P = 

1
1 + 

P2  = 
1

1+ 

P2  =

-Z

(tpt) -(-0.42)

(tpt)

e

e

  
1

1+ 
P2  = 0.397

P2  = 
1

1+ 
P2  =

0.42

(tpt)

(tpr) -(0,674)

(tpr)

e

e
  0.662

OR = 
P

1 - P

OR(tpt) = 
0.397

1-(0.397)

OR(tpt) = 0,658

ORR(tpr) = 
0.662

1-0.662
OR(tpr) = 1.958

 Kelompok lama kerja tertinggi (Lkt)

  

P2  = 
1

1+ 

P2  = 
1

1+ 
P2  = 0.24

(Lkt) -(-1.144)

(Lkt) 1.144

(Lkt)

e

e
22

P2  = 
1

1+ 

P2  = 
1

1+ 
P2  = 

(Lkt) -(-16,587)

(Lkt) 16,587

(Lkt)

e

e
00,000000626

OR(Lkt) = 
0.242

1-0.242
OR(Lkt) = 0,758

OR(Lkr) =  
0,000000626

1-0,000000626

OR(Lkr) = 0.0000000626

 Kelompok Tingkat lama kerja terendah (Lkr)

  

P2  = 
1

1+ 

P2  = 
1

1+ 
P2  = 0.24

(Lkt) -(-1.144)

(Lkt) 1.144

(Lkt)

e

e
22

P2  = 
1

1+ 

P2  = 
1

1+ 
P2  = 

(Lkt) -(-16,587)

(Lkt) 16,587

(Lkt)

e

e
00,000000626

OR(Lkt) = 
0.242

1-0.242
OR(Lkt) = 0,758

OR(Lkr) =  
0,000000626

1-0,000000626

OR(Lkr) = 0.0000000626

(c)  Menghitung Odds Ratio Lama kerja

  

Probabilitas  P = 
1

1 + 

P2  = 
1

1+ 

P2  =

-Z

(tpt) -(-0.42)

(tpt)

e

e

  
1

1+ 
P2  = 0.397

P2  = 
1

1+ 
P2  =

0.42

(tpt)

(tpr) -(0,674)

(tpr)

e

e
  0.662

OR = 
P

1 - P

OR(tpt) = 
0.397

1-(0.397)

OR(tpt) = 0,658

ORR(tpr) = 
0.662

1-0.662
OR(tpr) = 1.958

 Kelompok lama kerja tertinggi (Lkt)

  

P2  = 
1

1+ 

P2  = 
1

1+ 
P2  = 0.24

(Lkt) -(-1.144)

(Lkt) 1.144

(Lkt)

e

e
22

P2  = 
1

1+ 

P2  = 
1

1+ 
P2  = 

(Lkt) -(-16,587)

(Lkt) 16,587

(Lkt)

e

e
00,000000626

OR(Lkt) = 
0.242

1-0.242
OR(Lkt) = 0,758

OR(Lkr) =  
0,000000626

1-0,000000626

OR(Lkr) = 0.0000000626
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 Kelompok lama kerja terendah (Lkr)

  

P2  = 
1

1+ 

P2  = 
1

1+ 
P2  = 0.24

(Lkt) -(-1.144)

(Lkt) 1.144

(Lkt)

e

e
22

P2  = 
1

1+ 

P2  = 
1

1+ 
P2  = 

(Lkt) -(-16,587)

(Lkt) 16,587

(Lkt)

e

e
00,000000626

OR(Lkt) = 
0.242

1-0.242
OR(Lkt) = 0,758

OR(Lkr) =  
0,000000626

1-0,000000626

OR(Lkr) = 0.0000000626

 Kelp lama kerja tertinggi:Kelp lama kerja terendah =

  OR(Lkt): OR(Lkr)=0,758:(0.0000000626)

  = 1,210,862.61

 Kesimpulan:
 Berdasarkan persamaan matematis diatas, secara statistik dapat disimpulkan bahwa 

dampak (effect) dari intervensi PKD memberikan pengaruh (affect) pada strategi 
penangan konflik rata-rata akomodasi sebesar 1,210,862.61 kali pada pada variabel 
lama kerja tertinggi dibandingkan dengan variabellama kerjaterendah.

11. Rendah Bersaing
a) Menghitung nilai Z Intervensi dan kontrol

 Kelompok Intervensi

 Z3
(Inter)

= (-27,634)+(-0,971)
(X1)

+15.367
(X2)

-0,461
(X3)

+ 0,633
(X4)

+15,795
(X5)

-0,29
(X6)

        = (-27,634)+(-0,971)
(1)

+15.367
(1)

-0,461
(3)

+ 0,633
(1)

+15,795
(1)

-0,29
(1)

         = (-27,634)+(-0,971)+15.367+(-0,461x3)+ 0,633+15,795-0,29

 Z3
(inter) 

= 1,517

 Kelompok Kontrol

 Z3
(kontr) 

= (-27,634)+(-0,971)
(X1)

+15.367
(X2)

-0,461
(X3)

+ 0,633
(X4)

+15,795
(X5)

-0,29
(X6)

         = (-27,634)+(-0,971)
(0)

+15.367
(1)

-0,461
(1)

+ 0,633
(2)

+15,795
(1)

-0,29
(2)

 Z3
(kontr)  

= (-27,634)+15.367-0,461+ (0,633x2)+15,795-0,29

 Z3
(kontr)

 = 3.453

b) Menghitung Nilai P Intervensi dan kontrol

 
Probabilitas  P = 

1

1 + 

P2  = 
1

1+ 

P2  =

-Z

(tpt) -(-0.42)

(tpt)

e

e

  
1

1+ 
P2  = 0.397

P2  = 
1

1+ 
P2  =

0.42

(tpt)

(tpr) -(0,674)

(tpr)

e

e
  0.662

OR = 
P

1 - P

OR(tpt) = 
0.397

1-(0.397)

OR(tpt) = 0,658

ORR(tpr) = 
0.662

1-0.662
OR(tpr) = 1.958

 Kelompok intervensi

  

P3  = 
1

1+ 
P3  = 0,82

P3

(intervensi) -(1,517)

(intervensi)

(kont

e

rrol) -(3.453)

(kontrol)

 = 
1

1+ 
P3  = 0,969

OR3(intervensi) = 

e

00,82

1-0,82

OR3(intervensi) = 4,55

OR3(kontrol) = 
0,969

1-0,9669

OR3(kontrol) = 28,5

 Kelompok kontrol

  

P3  = 
1

1+ 
P3  = 0,82

P3

(intervensi) -(1,517)

(intervensi)

(kont

e

rrol) -(3.453)

(kontrol)

 = 
1

1+ 
P3  = 0,969

OR3(intervensi) = 

e

00,82
1-0,82

OR3(intervensi) = 4,55

OR3(kontrol) = 
0,969

1-0,9669

OR3(kontrol) = 28,5
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c) Menghitung Odds Ratio Intervensi dan kontrol

  

Probabilitas  P = 
1

1 + 

P2  = 
1

1+ 

P2  =

-Z

(tpt) -(-0.42)

(tpt)

e

e

  
1

1+ 
P2  = 0.397

P2  = 
1

1+ 
P2  =

0.42

(tpt)

(tpr) -(0,674)

(tpr)

e

e
  0.662

OR = 
P

1 - P

OR(tpt) = 
0.397

1-(0.397)

OR(tpt) = 0,658

ORR(tpr) = 
0.662

1-0.662
OR(tpr) = 1.958

 Kelompok Intervensi

  

P3  = 
1

1+ 
P3  = 0,82

P3

(intervensi) -(1,517)

(intervensi)

(kont

e

rrol) -(3.453)

(kontrol)

 = 
1

1+ 
P3  = 0,969

OR3(intervensi) = 

e

00,82
1-0,82

OR3(intervensi) = 4,55

OR3(kontrol) = 
0,969

1-0,9669

OR3(kontrol) = 28,5
 Kelompok Kontrol

  

P3  = 
1

1+ 
P3  = 0,82

P3

(intervensi) -(1,517)

(intervensi)

(kont

e

rrol) -(3.453)

(kontrol)

 = 
1

1+ 
P3  = 0,969

OR3(intervensi) = 

e

00,82
1-0,82

OR3(intervensi) = 4,55

OR3(kontrol) = 
0,969

1-0,9669

OR3(kontrol) = 28,5

 Kelompok Intervensi : Kelompok Kontrol = OR2(interv) : OR2(kontr)

  = 4.55: 28,5 = 0.159

  = OR3(interv) :OR3(kontr)= 0.159

 Kesimpulan:
 Berdasarkan persamaan matematis diatas, secara statistik dapat disimpulkan bahwa 

dampak (effect) dari intervensiPKD memberikan pengaruh (affect) padastrategi 
penangan konflik rendah bersaing sebesar 0,159 kali pada pada kelompok intervensi 
dibandingkan dengan kelompok control.

12. Variabel Sumber konflik
a) Menghitung Nilai Z Sumber Konflik

 Kelompok sumber konflik tinggi (SKT)

 Z3
(SKT) 

= (-27,634)+(-0,971)
(X1)

+15.367
(X2)

-0,461
(X3)

+ 0,633
(X4)

+15,795
(X5)

-0,29
(X6)

        = (-27,634)+(-0,971)
(1)

+15.367
(1)

-0,461
(3)

+ 0,633
(1)

+15,795
(1)

-0,29
(3)

 Z3
(SKT   

= (-27,634)+(-0,971)+15.367+(-0,461x3)+ 0,633+15,795+(-0,29x3)

 Z3
(SKT)

 = 0,937

 Kelompok Sumber Konflik Rendah(SKR)

 Z3
(SKR)

= (-27,634)+(-0,971)
(X1)

+15.367
(X2)

-0,461
(X3)

+ 0,633
(X4)

+15,795
(X5)

-0,29
(X6)

        = (-27,634)+(-0,971)
(1)

+15.367
(2)

-0,461
(2)

+ 0,633
(1)

+15,795
(1)

-0,29
(1)

        = (-27,634)+(-0,971)+(15.367x2)+(-0,461x2)+ 0,633+15,795+(-0,29x3)

 Z3
(SKR) 

=17,345
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b) Menghitung Nilai P Sumber Konflik

 Kelompok Sumber Konflik tinggi (SKT)

  

P3  = 
1

1+ 
P3  = 0,718

P3  = 
1

1+ 

(SKT) -(0,937)

(SKT)

(SKR) -(17,

e

e 3345)

(SKR)P3  = 0,99

OR3(SKT) = 
0,718

1-0,718

OR3(SKT) = 2,519

OOR3(SKR) = 
0,99

1-0,99

OR3(SKR) = 99

 Kelompok Sumber Konflik Rendah(SKR)

  

P3  = 
1

1+ 
P3  = 0,718

P3  = 
1

1+ 

(SKT) -(0,937)

(SKT)

(SKR) -(17,

e

e 3345)

(SKR)P3  = 0,99

OR3(SKT) = 
0,718

1-0,718

OR3(SKT) = 2,519

OOR3(SKR) = 
0,99

1-0,99

OR3(SKR) = 99

c) Menghitung Odds Ratio Sumber Konflik

  

Probabilitas  P = 
1

1 + 

P2  = 
1

1+ 

P2  =

-Z

(tpt) -(-0.42)

(tpt)

e

e

  
1

1+ 
P2  = 0.397

P2  = 
1

1+ 
P2  =

0.42

(tpt)

(tpr) -(0,674)

(tpr)

e

e
  0.662

OR = 
P

1 - P

OR(tpt) = 
0.397

1-(0.397)

OR(tpt) = 0,658

ORR(tpr) = 
0.662

1-0.662
OR(tpr) = 1.958

 Kelompok Sumber Konflik Tinggi

  

P3  = 
1

1+ 
P3  = 0,718

P3  = 
1

1+ 

(SKT) -(0,937)

(SKT)

(SKR) -(17,

e

e 3345)

(SKR)P3  = 0,99

OR3(SKT) = 
0,718

1-0,718

OR3(SKT) = 2,519

OOR3(SKR) = 
0,99

1-0,99

OR3(SKR) = 99
 Kelompok Sumber Konflik Rendah

  

P3  = 
1

1+ 
P3  = 0,718

P3  = 
1

1+ 

(SKT) -(0,937)

(SKT)

(SKR) -(17,

e

e 3345)

(SKR)P3  = 0,99

OR3(SKT) = 
0,718

1-0,718

OR3(SKT) = 2,519

OOR3(SKR) = 
0,99

1-0,99

OR3(SKR) = 99

  OR2(SKT): OR2(SKR)= 2,519: 99
  = 0.025

 Kesimpulan:
 Berdasarkan persamaan matematis diatas, secara statistik dapat disimpulkan bahwa 

dampak (effect) dari intervensi PKD memberikan pengaruh (affect) yang signifikan 
pada strategi penangan konflik rendah bersaing sebesar 0,025kali pada pada variabel 
Sumber Konflik tinggi dibandingkan dengan variabel Sumber Konflik Rendah.

13. Variabel Umur
a) Menghitung Nilai Z Umur

 Kelompok umur tertinggi (Utt)

 Z3
(utt) 

= (-27,634)+(-0,971)
(X1)

+15.367
(X2)

-0,461
(X3)

+ 0,633
(X4)

+15,795
(X5)

-0,29
(X6)

      = (-27,634)+(-0,971)
(1)

+15.367
(1)

-0,461
(4)

+ 0,633
(1)

+15,795
(1)

-0,29
()

      = (-27,634)+(-0,971)+15.367+(-0,461x3)+ 0,633+15,795+(-0,29x3)

 Z3
(utt)

 = 1.056



180 Metode Penelitian Bisnis. Aplikasi Pendekatan Manaejmen Berbasis Pasar

 Kelompok umur termuda (Utm)

 Z3
(utm)

= (-27,634)+(-0,971)
(X1)

+15.367
(X2)

-0,461
(X3)

+ 0,633
(X4)

+15,795
(X5)

-0,29
(X6)

       = (-27,634)+(-0,971)
(1)

+15.367
(1)

-0,461
(1)

+ 0,633
(1)

+15,795
(0)

-0,29
(3)

       = (-27,634)+(-0,971)+15.367+(-0,461)+ 0,633+(-0,29x3)

 Z3
(utm) 

= -13,936

b) Menghitung Nilai P Umur

 
Probabilitas  P = 

1
1 + 

P2  = 
1

1+ 

P2  =

-Z

(tpt) -(-0.42)

(tpt)

e

e

  
1

1+ 
P2  = 0.397

P2  = 
1

1+ 
P2  =

0.42

(tpt)

(tpr) -(0,674)

(tpr)

e

e
  0.662

OR = 
P

1 - P

OR(tpt) = 
0.397

1-(0.397)

OR(tpt) = 0,658

ORR(tpr) = 
0.662

1-0.662
OR(tpr) = 1.958

 Kelompok umur tertinggi (Utt)

  

P3  = 
1

1+ 
P3  = 0.741

P3  = 
1

1+ 

(utt) -(1.056)

(utt)

(utm) -(-13

e

e ,,936)

(utm)P3  = 0,0000008865

OR(utt) = 
0.741

1-0.741
OR(utt) == 2,86

OR(utm) = 
0,0000008865

1-0,0000008865

OR(utm) = 0.00000008865

  Kelompok umur termuda (Utm)

  

P3  = 
1

1+ 
P3  = 0.741

P3  = 
1

1+ 

(utt) -(1.056)

(utt)

(utm) -(-13

e

e ,,936)

(utm)P3  = 0,0000008865

OR(utt) = 
0.741

1-0.741
OR(utt) == 2,86

OR(utm) = 
0,0000008865

1-0,0000008865

OR(utm) = 0.00000008865

c) Menghitung Odds Ratio Umur

  

Probabilitas  P = 
1

1 + 

P2  = 
1

1+ 

P2  =

-Z

(tpt) -(-0.42)

(tpt)

e

e

  
1

1+ 
P2  = 0.397

P2  = 
1

1+ 
P2  =

0.42

(tpt)

(tpr) -(0,674)

(tpr)

e

e
  0.662

OR = 
P

1 - P

OR(tpt) = 
0.397

1-(0.397)

OR(tpt) = 0,658

ORR(tpr) = 
0.662

1-0.662
OR(tpr) = 1.958

 Kelompok umur tertinggi (Utt)

  

P3  = 
1

1+ 
P3  = 0.741

P3  = 
1

1+ 

(utt) -(1.056)

(utt)

(utm) -(-13

e

e ,,936)

(utm)P3  = 0,0000008865

OR(utt) = 
0.741

1-0.741
OR(utt) == 2,86

OR(utm) = 
0,0000008865

1-0,0000008865

OR(utm) = 0.00000008865
 Kelompok umur termuda (Utm)

  

P3  = 
1

1+ 
P3  = 0.741

P3  = 
1

1+ 

(utt) -(1.056)

(utt)

(utm) -(-13

e

e ,,936)

(utm)P3  = 0,0000008865

OR(utt) = 
0.741

1-0.741
OR(utt) == 2,86

OR(utm) = 
0,0000008865

1-0,0000008865

OR(utm) = 0.00000008865

 Kelompok 0.674 (Utt) : Kelompok umur termuda (Utm)

  OR2(utt): OR2(utm)= 2,86:0.0000008865= 
  = 3.250,00
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 Kesimpulan:
 Berdasarkan persamaan matematis diatas, secara statistik dapat disimpulkan bahwa 

dampak (effect) dari intervensi PKD memberikan pengaruh (affect) padastrategi 
penangan konflik rendah bersaing sebesar 3.250.00 kali pada pada variabel umur 
tertinggi dibandingkan dengan variabel umur termuda 

14. Variabel Tingkat Pendidikan
a)  Menghitung Nilai Z Tingkat Pendidikan

 Kelompok Tingkat pendidikan tertinggi (tpt)

 Z3(tpt) = (-27,634)+(-0,971)
(X1)

+15.367
(X2)

-0,461
(X3)

+ 0,633
(X4)

+15,795
(X5)

-0,29
(X6)

      = (-27,634)+(-0,971)
(1)

+15.367
(1)

-0,461
(3)

+ 0,633
(2)

+15,795
(1)

-0,29
(1)

       = (-27,634)+(-0,971)+15.367+(-0,461x3)+ (0,633x2)+15,795+(-0,29x3)

 Z3(tpt) = 2.73

 Kelompok Tingkat pendidikan terendah (tpr)

 Z3(tpr)= (-27,634)+(-0,971)
(X1)

+15.367
(X2)

-0,461
(X3)

+ 0,633
(X4)

+15,795
(X5)

-0,29
(X6)

     = (-27,634)+(-0,971)
(1)

+15.367
(1)

-0,461
(1)

+ 0,633
(1)

+15,795
(0)

-0,29
(2)

           = (-27,634)+(-0,971)+15.367-0,461+ 0,633+(-0,29x2)

 Z3(tpr) = -12,486

b) Menghitung Nilai P Tingkat Pendidikan

 
Probabilitas  P = 

1
1 + 

P2  = 
1

1+ 

P2  =

-Z

(tpt) -(-0.42)

(tpt)

e

e

  
1

1+ 
P2  = 0.397

P2  = 
1

1+ 
P2  =

0.42

(tpt)

(tpr) -(0,674)

(tpr)

e

e
  0.662

OR = 
P

1 - P

OR(tpt) = 
0.397

1-(0.397)

OR(tpt) = 0,658

ORR(tpr) = 
0.662

1-0.662
OR(tpr) = 1.958

 Kelompok Tingkat pendidikan tertinggi (tpt)

  

P3  = 
1

1+ 
P3  = 0,939

P3  = 
1

1+ 

(tpt) -(2.73)

(tpt)

(tpr) -(-12,

e

e 4486)

(tpr)P3  = 0,00000377

OR(tpt) = 
0,939

1-0,939

OR(tpt) = 155,393

OR(tpr) = 
0,00000377

1-0,00000377

OR(tpr) = 0,00000377

 Kelompok Tingkat pendidikan terendah (tpr)

  

P3  = 
1

1+ 
P3  = 0,939

P3  = 
1

1+ 

(tpt) -(2.73)

(tpt)

(tpr) -(-12,

e

e 4486)

(tpr)P3  = 0,00000377

OR(tpt) = 
0,939

1-0,939

OR(tpt) = 155,393

OR(tpr) = 
0,00000377

1-0,00000377

OR(tpr) = 0,00000377

c) Menghitung Odds Ratio Tingkat Pendidikan

  

Probabilitas  P = 
1

1 + 

P2  = 
1

1+ 

P2  =

-Z

(tpt) -(-0.42)

(tpt)

e

e

  
1

1+ 
P2  = 0.397

P2  = 
1

1+ 
P2  =

0.42

(tpt)

(tpr) -(0,674)

(tpr)

e

e
  0.662

OR = 
P

1 - P

OR(tpt) = 
0.397

1-(0.397)

OR(tpt) = 0,658

ORR(tpr) = 
0.662

1-0.662
OR(tpr) = 1.958
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 Kelompok Tingkat pendidikan tertinggi (tpt)

  

P3  = 
1

1+ 
P3  = 0,939

P3  = 
1

1+ 

(tpt) -(2.73)

(tpt)

(tpr) -(-12,

e

e 4486)

(tpr)P3  = 0,00000377

OR(tpt) = 
0,939

1-0,939

OR(tpt) = 155,393

OR(tpr) = 
0,00000377

1-0,00000377

OR(tpr) = 0,00000377
 Kelompok Tingkat pendidikan terendah (tpr)

  

P3  = 
1

1+ 
P3  = 0,939

P3  = 
1

1+ 

(tpt) -(2.73)

(tpt)

(tpr) -(-12,

e

e 4486)

(tpr)P3  = 0,00000377

OR(tpt) = 
0,939

1-0,939

OR(tpt) = 155,393

OR(tpr) = 
0,00000377

1-0,00000377

OR(tpr) = 0,00000377

 Kelp Tingkat pendidikan tertinggi  :Kelp Tingkat pendidikan terendah =

  OR(tpt): OR(tpr)=15,393:0,00000377

  = 4083.203,87

 Kesimpulan:
 Berdasarkan persamaan matematis diatas, secara statistik dapat disimpulkan bahwa 

dampak (effect) dari intervensi PKD memberikan pengaruh (affect) pada strategi 
penangan konflik rendah bersaing sebesar 4083.203,87 kali pada padavariabel Tingkat 
pendidikan tertinggi dibandingkan dengan Tingkat pendidikan terendah 

15. Variabel Lama Kerja
a) Menghitung Nilai Z Lama kerja

 Kelompok lama kerja tertinggi (Lkt)

 Z3(Lkt)= (-27,634)+(-0,971)
(X1)

+15.367
(X2)

-0,461
(X3)

+ 0,633
(X4)

+15,795
(X5)

-0,29
(X6)

      = (-27,634)+(-0,971)
(1)

+15.367
(1)

-0,461
(4)

+ 0,633
(1)

+15,795
(1)

-0,29
(2)

       = (-27,634)+(-0,971)+15.367+(-0,461x4)+ 0,633+15,795+(-0,29x2)

 Z3(Lkt)= 0,766

 Kelompok lama kerja terendah (Lkr)

 Z3(Lkr) = (-27,634)+(-0,971)
(X1)

+15.367
(X2)

-0,461
(X3)

+ 0,633
(X4)

+15,795
(X5)

-0,29
(X6)

       = (-27,634)+(-0,971)
(1)

+15.367
(1)

-0,461
(1)

+ 0,633
(1)

+15,795
(0)

-0,29
(2)

        = (-27,634)+(-0,971)+15.367-0,461+ 0,633+(-0,29x2)

 Z3(Lkr) = -13,646

b)  Menghitung Nilai P Lama kerja

 
Probabilitas  P = 

1
1 + 

P2  = 
1

1+ 

P2  =

-Z

(tpt) -(-0.42)

(tpt)

e

e

  
1

1+ 
P2  = 0.397

P2  = 
1

1+ 
P2  =

0.42

(tpt)

(tpr) -(0,674)

(tpr)

e

e
  0.662

OR = 
P

1 - P

OR(tpt) = 
0.397

1-(0.397)

OR(tpt) = 0,658

ORR(tpr) = 
0.662

1-0.662
OR(tpr) = 1.958

 Kelompok lama kerja tertinggi (Lkt)

  

P3  = 
1

1+ 
P3  = 0,683

P3  = 
1

1+ 

(Lkt) -(0,766)

(Lkt)

(Lkr) -(-13

e

e ,,646)

(Lktr 13,646

(Lkr)

P3  = 
1

1+ 
P3  = 0,0000800118

OR(Lkt) =

e

  
0,683

1-0,683

OR(Lkt) = 2,059

OR(Lkr) = 
0,00000118

1-0,000001118

OR(Lkr) = 0.00000118
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 Kelompok Tingkat lama kerja terendah (Lkr)

  

P3  = 
1

1+ 
P3  = 0,683

P3  = 
1

1+ 

(Lkt) -(0,766)

(Lkt)

(Lkr) -(-13

e

e ,,646)

(Lktr 13,646

(Lkr)

P3  = 
1

1+ 
P3  = 0,0000800118

OR(Lkt) =

e

  
0,683

1-0,683

OR(Lkt) = 2,059

OR(Lkr) = 
0,00000118

1-0,000001118

OR(Lkr) = 0.00000118

c) Menghitung Odds Ratio Lama kerja

  

Probabilitas  P = 
1

1 + 

P2  = 
1

1+ 

P2  =

-Z

(tpt) -(-0.42)

(tpt)

e

e

  
1

1+ 
P2  = 0.397

P2  = 
1

1+ 
P2  =

0.42

(tpt)

(tpr) -(0,674)

(tpr)

e

e
  0.662

OR = 
P

1 - P

OR(tpt) = 
0.397

1-(0.397)

OR(tpt) = 0,658

ORR(tpr) = 
0.662

1-0.662
OR(tpr) = 1.958

 Kelompok lama kerja tertinggi (Lkt)

  

P3  = 
1

1+ 
P3  = 0,683

P3  = 
1

1+ 

(Lkt) -(0,766)

(Lkt)

(Lkr) -(-13

e

e ,,646)

(Lktr 13,646

(Lkr)

P3  = 
1

1+ 
P3  = 0,0000800118

OR(Lkt) =

e

  
0,683

1-0,683

OR(Lkt) = 2,059

OR(Lkr) = 
0,00000118

1-0,000001118

OR(Lkr) = 0.00000118
 Kelompok lama kerja terendah (Lkr)

  

P3  = 
1

1+ 
P3  = 0,683

P3  = 
1

1+ 

(Lkt) -(0,766)

(Lkt)

(Lkr) -(-13

e

e ,,646)

(Lktr 13,646

(Lkr)

P3  = 
1

1+ 
P3  = 0,0000800118

OR(Lkt) =

e

  
0,683

1-0,683

OR(Lkt) = 2,059

OR(Lkr) = 
0,00000118

1-0,000001118

OR(Lkr) = 0.00000118

 Kelp lama kerja tertinggi :Kelp lama kerja terendah =

  OR(Lkt): OR(Lkr)=2,059:0,00000118 =1744915,254

 Kesimpulan:
 Berdasarkan persamaan matematis diatas, secara statistik dapat disimpulkan bahwa 

dampak (effect) dari intervensi PKD memberikan pengaruh (affect) pada strategi 
penangan konflik rendah bersaing sebesar 1744915,254kali pada pada variabel lama 
kerja tertinggi dibandingkan dengan lama kerjaterendah 

16. Rendah Kolaborasi
a) Menghitung nilai Z Intervensi dan kontrol

 Kelompok Intervensi

 Z4
(Inter)

= (-29.335)+(-0,362)
(X1)

+15,578
(X2)

-0,865
(X3)

+ 2.092
(X4)

+15,337
(X5)

-0,3
(X6)

         = (-29.335)+(-0,362)
(X1)

+15,578
(X1)

-0,865
(X3)

+ 2.092
(X2)

+15,337
(X1)

-0,3
(X1)

         = (-29.335)+(-0,362)+15,578+(-0,865x3)+(2.092x2)+15,337-0,3

 Z4
(inter) 

= 3.107

 Kelompok Kontrol

 Z4
(kontr) 

= (-29.335)+(-0,362)
(X1)

+15,578
(X2)

-0,865
(X3)

+ 2.092
(X4)

+15,337
(X5)

-0,3
(X6)

 Z4
(kontr) 

= (-27,634)+15.367-0,461+ (0,633x2)+15,795-0,29

 Z4
(kontr)

 = 1,977
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b) Menghitung Nilai P Intervensi dan kontrol

 
Probabilitas  P = 

1
1 + 

P2  = 
1

1+ 

P2  =

-Z

(tpt) -(-0.42)

(tpt)

e

e

  
1

1+ 
P2  = 0.397

P2  = 
1

1+ 
P2  =

0.42

(tpt)

(tpr) -(0,674)

(tpr)

e

e
  0.662

OR = 
P

1 - P

OR(tpt) = 
0.397

1-(0.397)

OR(tpt) = 0,658

ORR(tpr) = 
0.662

1-0.662
OR(tpr) = 1.958

 Kelompok intervensi

  

P4  = 
1

1+ 
P4  = 0,957

P4

(intervensi) -3.107

(intervensi)

(kontr

e

ool) -1,977

(kontrol)

 = 
1

1+ 
P4  = 0,878

OR4(intervensi) = 
0,9

e

557
1-0,957

OR4(intervensi) = 22,256

OR4(kontrol) = 
0,878

1-0,8878

OR4(kontrol) = 7,197

 Kelompok kontrol

  

P4  = 
1

1+ 
P4  = 0,957

P4

(intervensi) -3.107

(intervensi)

(kontr

e

ool) -1,977

(kontrol)

 = 
1

1+ 
P4  = 0,878

OR4(intervensi) = 
0,9

e

557

1-0,957

OR4(intervensi) = 22,256

OR4(kontrol) = 
0,878

1-0,8878

OR4(kontrol) = 7,197

c) Menghitung Odds Ratio Intervensi dan kontrol

  

Probabilitas  P = 
1

1 + 

P2  = 
1

1+ 

P2  =

-Z

(tpt) -(-0.42)

(tpt)

e

e

  
1

1+ 
P2  = 0.397

P2  = 
1

1+ 
P2  =

0.42

(tpt)

(tpr) -(0,674)

(tpr)

e

e
  0.662

OR = 
P

1 - P

OR(tpt) = 
0.397

1-(0.397)

OR(tpt) = 0,658

ORR(tpr) = 
0.662

1-0.662
OR(tpr) = 1.958

 Kelompok Intervensi

  

P4  = 
1

1+ 
P4  = 0,957

P4

(intervensi) -3.107

(intervensi)

(kontr

e

ool) -1,977

(kontrol)

 = 
1

1+ 
P4  = 0,878

OR4(intervensi) = 
0,9

e

557
1-0,957

OR4(intervensi) = 22,256

OR4(kontrol) = 
0,878

1-0,8878

OR4(kontrol) = 7,197
 Kelompok Kontrol

  

P4  = 
1

1+ 
P4  = 0,957

P4

(intervensi) -3.107

(intervensi)

(kontr

e

ool) -1,977

(kontrol)

 = 
1

1+ 
P4  = 0,878

OR4(intervensi) = 
0,9

e

557

1-0,957

OR4(intervensi) = 22,256

OR4(kontrol) = 
0,878

1-0,8878

OR4(kontrol) = 7,197

 Kelompok Intervensi : Kelompok Kontrol = OR4(interv) : OR4(kontr)

  = 22,256:7,197 = 3.09

  = OR3(interv) :OR3(kontr)= 3,09

 Kesimpulan:
 Berdasarkan persamaan matematis diatas, secara statistik dapat disimpulkan bahwa 

dampak (effect) dari intervensi PKD memberikan pengaruh (affect) padastrategi 
penangan konflik rendah kolaborasi sebesar 3,09kali pada pada variabel kelompok 
intervensi dibandingkan dengan kelompok control.
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17. Variabel Sumber konflik
a) Menghitung Nilai Z Sumber Konflik Tertinggi dan terendah

 Kelompok sumber konflik tinggi (SKT)

 Z4
(SKT)

= (-29.335)+(-0,362)
(X1)

+15,578
(X2)

-0,865
(X3)

+ 2.092
(X4)

+15,337
(X5)

-0,3
(X6)

 Z4
(SKT)

= (-29.335)+(-0,362)
(1)

+15,578
(1)

-0,865
(2)

+ 2.092
(2)

+15,337
(1)

-0,3
(1)

 Z4
(SKT)

= (-29.335)+(-0,362)+15,578+(-0,865x2)+(2.092x2)+15,337-0,3

 Z4
(SKT)

= 0,15

 Kelompok Sumber Konflik Rendah(SKR)

 Z4
(SKR)

= (-29.335)+(-0,362)
(X1)

+15,578
(X2)

-0,865
(X3)

+ 2.092
(X4)

+15,337
(X5)

-0,3
(X6)

 Z4
(SKT) 

= (-29.335)+(-0,362)
(1)

+15,578
(2)

-0,865
(3)

+ 2.092
(2)

+15,337
(1)

-0,3
(1)

        = (-29.335)+(-0,362)+(15,578x2)+(-0,865x3)+(2.092x2)+15,337-0,3

 Z4
(SKR) 

= 18,685

b) Menghitung Nilai P Sumber Konflik Tertinggi dan terendah

 Kelompok Sumber Konflik tinggi (SKT)

  

P4  = 
1

1+ 
P4  = 0,537

P4  = 
1

1+ 

(SKT) -(0,15)

(SKT)

(SKR) -(18,6

e

e 885)

(SKR)P4  = 0,99

OR3(SKT) = 
0,537

1-0,537

OR3(SKT) = 1,159

ORR3(SKR) = 
0,99

1-0,99

OR3(SKR) = 99

 Kelompok Sumber Konflik Rendah(SKR)

  

P4  = 
1

1+ 
P4  = 0,537

P4  = 
1

1+ 

(SKT) -(0,15)

(SKT)

(SKR) -(18,6

e

e 885)

(SKR)P4  = 0,99

OR3(SKT) = 
0,537

1-0,537

OR3(SKT) = 1,159

ORR3(SKR) = 
0,99

1-0,99

OR3(SKR) = 99

c) Menghitung Odds Ratio Sumber Konflik Tertinggi dan terendah

  

Probabilitas  P = 
1

1 + 

P2  = 
1

1+ 

P2  =

-Z

(tpt) -(-0.42)

(tpt)

e

e

  
1

1+ 
P2  = 0.397

P2  = 
1

1+ 
P2  =

0.42

(tpt)

(tpr) -(0,674)

(tpr)

e

e
  0.662

OR = 
P

1 - P

OR(tpt) = 
0.397

1-(0.397)

OR(tpt) = 0,658

ORR(tpr) = 
0.662

1-0.662
OR(tpr) = 1.958

 Kelompok Sumber Konflik Tinggi

  

P4  = 
1

1+ 
P4  = 0,537

P4  = 
1

1+ 

(SKT) -(0,15)

(SKT)

(SKR) -(18,6

e

e 885)

(SKR)P4  = 0,99

OR3(SKT) = 
0,537

1-0,537

OR3(SKT) = 1,159

ORR3(SKR) = 
0,99

1-0,99

OR3(SKR) = 99
 Kelompok Sumber Konflik Rendah

  

P4  = 
1

1+ 
P4  = 0,537

P4  = 
1

1+ 

(SKT) -(0,15)

(SKT)

(SKR) -(18,6

e

e 885)

(SKR)P4  = 0,99

OR3(SKT) = 
0,537

1-0,537

OR3(SKT) = 1,159

ORR3(SKR) = 
0,99

1-0,99

OR3(SKR) = 99

  OR2(SKT): OR2(SKR)= 1,159 : 99
  = 0.012
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 Kesimpulan:
 Berdasarkan persamaan matematis diatas, secara statistik dapat disimpulkan bahwa 

dampak (effect) dari intervensi PKD memberikan pengaruh (affect) padastrategi 
penangan konflik rendah kolaborasi sebesar0.012kali pada variabel Sumber Konflik 
tinggi dibandingkan dengan variabel Sumber Konflik Rendah 

18. Variabel Umur
a) Menghitung Nilai Z Umur Tertinggi dan Terendah

 Kelompok umur tertinggi (Utt)

 Z4
(utt)

= (-29.335)+(-0,362)
(X1)

+15,578
(X2)

-0,865
(X3)

+ 2.092
(X4)

+15,337
(X5)

-0,3
(X6)

      = (-29.335)+(-0,362)
(1)

+15,578
(1)

-0,865
(4)

+ 2.092
(1)

+15,337
(1)

-0,3
(1)

      = (-29.335)+(-0,362)+(15,578x2)+(-0,865x4)+2.092+15,337-0,3

 Z4
(utt)

= 0,15

 Kelompok umur termuda (Utm)

 Z4
(utm)

= (-29.335)+(-0,362)
(X1)

+15,578
(X2)

-0,865
(X3)

+ 2.092
(X4)

+15,337
(X5)

-0,3
(X6)

       = (-29.335)+(-0,362)
(1)

+15,578
(1)

-0,865
(1)

+ 2.092
(1)

+15,337
(0)

-0,3
(2)

       = (-29.335)+(-0,362)+(15,578x2)+(-0,865)+2.092+(-0,3x2)

 Z4
(utm) 

= -12.292

b) Menghitung Nilai P Umur Tertinggi dan Terendah

 
Probabilitas  P = 

1
1 + 

P2  = 
1

1+ 

P2  =

-Z

(tpt) -(-0.42)

(tpt)

e

e

  
1

1+ 
P2  = 0.397

P2  = 
1

1+ 
P2  =

0.42

(tpt)

(tpr) -(0,674)

(tpr)

e

e
  0.662

OR = 
P

1 - P

OR(tpt) = 
0.397

1-(0.397)

OR(tpt) = 0,658

ORR(tpr) = 
0.662

1-0.662
OR(tpr) = 1.958

 Kelompok umur tertinggi (Utt)

  

P4  = 
1

1+ 
P4  = 0,537

P4  = 
1

1+ 

(utt) -(0.15)

(utt)

(utm) -(-12.

e

e 2292)

(utm)P4  = 0,00000459

OR(utt) = 
0,537

1-0,537

OR(utt) = 1,,159

OR(utm) = 
0,00000459

1-0,00000459

OR(utm) = 0.00000459

 Kelompok umur termuda (Utm)

  

P4  = 
1

1+ 
P4  = 0,537

P4  = 
1

1+ 

(utt) -(0.15)

(utt)

(utm) -(-12.

e

e 2292)

(utm)P4  = 0,00000459

OR(utt) = 
0,537

1-0,537

OR(utt) = 1,,159

OR(utm) = 
0,00000459

1-0,00000459

OR(utm) = 0.00000459

c) Menghitung Odds Ratio Umur Tertinggi dan Terendah

  

Probabilitas  P = 
1

1 + 

P2  = 
1

1+ 

P2  =

-Z

(tpt) -(-0.42)

(tpt)

e

e

  
1

1+ 
P2  = 0.397

P2  = 
1

1+ 
P2  =

0.42

(tpt)

(tpr) -(0,674)

(tpr)

e

e
  0.662

OR = 
P

1 - P

OR(tpt) = 
0.397

1-(0.397)

OR(tpt) = 0,658

ORR(tpr) = 
0.662

1-0.662
OR(tpr) = 1.958
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 Kelompok umur tertinggi (Utt)

  

P4  = 
1

1+ 
P4  = 0,537

P4  = 
1

1+ 

(utt) -(0.15)

(utt)

(utm) -(-12.

e

e 2292)

(utm)P4  = 0,00000459

OR(utt) = 
0,537

1-0,537

OR(utt) = 1,,159

OR(utm) = 
0,00000459

1-0,00000459

OR(utm) = 0.00000459
 Kelompok umur termuda (Utm)

  

P4  = 
1

1+ 
P4  = 0,537

P4  = 
1

1+ 

(utt) -(0.15)

(utt)

(utm) -(-12.

e

e 2292)

(utm)P4  = 0,00000459

OR(utt) = 
0,537

1-0,537

OR(utt) = 1,,159

OR(utm) = 
0,00000459

1-0,00000459

OR(utm) = 0.00000459

 Kelompok 0.674 (Utt) : Kelompok umur termuda (Utm)

  OR2(utt): OR2(utm)= 1,159 :0.00000459= 

  = 252,505.446

 Kesimpulan:
 Berdasarkan persamaan matematis diatas, secara statistik dapat disimpulkan bahwa 

dampak (effect) dari intervensi PKD memberikan pengaruh (affect) padastrategi 
penangan konflik rendah kolaborasisebesar 252,505.446kali pada variabelumur 
tertinggi dibandingkan dengan umur termuda. 

19. Variabel Tingkat Pendidikan
a)  Menghitung Nilai Z Tingkat Pendidikan Tertinggi dan Terendah

 Kelompok Tingkat pendidikan tertinggi (tpt)

 Z4(tpt) = (-29.335)+(-0,362)
(X1)

+15,578
(X2)

-0,865
(X3)

+ 2.092
(X4)

+15,337
(X5)

-0,3
(X6)

      = (-29.335)+(-0,362)
(1)

+15,578
(1)

-0,865
(3)

+ 2.092
(2)

+15,337
(1)

-0,3
(1)

      = (-29.335)+(-0,362)+(15,578x2)+(-0,865x3)+(2.092x2)+15,337-0,3

 Z4(tpt) = 3,107

 Kelompok Tingkat pendidikan terendah (tpr)

 Z4(tpr)= (-29.335)+(-0,362)
(X1)

+15,578
(X2)

-0,865
(X3)

+ 2.092
(X4)

+15,337
(X5)

-0,3
(X6)

     = (-29.335)+(-0,362)
(1)

+15,578
(1)

-0,865
(2)

+ 2.092
(1)

+15,337
(1)

-0,3
(1)

     = (-29.335)+(-0,362)+(15,578x2)+(-0,865x2)+2.092+15,337-0,3

 Z4(tpr)= 1,88

b) Menghitung Nilai P Tingkat Pendidikan

 
Probabilitas  P = 

1
1 + 

P2  = 
1

1+ 

P2  =

-Z

(tpt) -(-0.42)

(tpt)

e

e

  
1

1+ 
P2  = 0.397

P2  = 
1

1+ 
P2  =

0.42

(tpt)

(tpr) -(0,674)

(tpr)

e

e
  0.662

OR = 
P

1 - P

OR(tpt) = 
0.397

1-(0.397)

OR(tpt) = 0,658

ORR(tpr) = 
0.662

1-0.662
OR(tpr) = 1.958
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 Kelompok Tingkat pendidikan tertinggi (tpt)

  

P4  = 
1

1+ 
P4  = 0,955

P4  = 
1

1+ 

(tpt) -3,107

(tpt)

(tpr) -(1,88)

e

e
PP4  = 0,868

OR(tpt) = 
0,955

1-0,955

OR(tpt) = 1,22

OR(tpr

(tpr)

)) = 
0,868

1-0,868

OR(tpr) = 6,575

 Kelompok Tingkat pendidikan terendah (tpr)

  

P4  = 
1

1+ 
P4  = 0,955

P4  = 
1

1+ 

(tpt) -3,107

(tpt)

(tpr) -(1,88)

e

e
PP4  = 0,868

OR(tpt) = 
0,955

1-0,955

OR(tpt) = 1,22

OR(tpr

(tpr)

)) = 
0,868

1-0,868

OR(tpr) = 6,575

c) Menghitung Odds Ratio Tingkat Pendidikan Tertinggi dan Terendah

  

Probabilitas  P = 
1

1 + 

P2  = 
1

1+ 

P2  =

-Z

(tpt) -(-0.42)

(tpt)

e

e

  
1

1+ 
P2  = 0.397

P2  = 
1

1+ 
P2  =

0.42

(tpt)

(tpr) -(0,674)

(tpr)

e

e
  0.662

OR = 
P

1 - P

OR(tpt) = 
0.397

1-(0.397)

OR(tpt) = 0,658

ORR(tpr) = 
0.662

1-0.662
OR(tpr) = 1.958

 Kelompok Tingkat pendidikan tertinggi (tpt)

  

P4  = 
1

1+ 
P4  = 0,955

P4  = 
1

1+ 

(tpt) -3,107

(tpt)

(tpr) -(1,88)

e

e
PP4  = 0,868

OR(tpt) = 
0,955

1-0,955

OR(tpt) = 1,22

OR(tpr

(tpr)

)) = 
0,868

1-0,868

OR(tpr) = 6,575
 Kelompok Tingkat pendidikan terendah (tpr)

  

P4  = 
1

1+ 
P4  = 0,955

P4  = 
1

1+ 

(tpt) -3,107

(tpt)

(tpr) -(1,88)

e

e
PP4  = 0,868

OR(tpt) = 
0,955

1-0,955

OR(tpt) = 1,22

OR(tpr

(tpr)

)) = 
0,868

1-0,868

OR(tpr) = 6,575

 Kelp Tingkat pendidikan tertinggi  :Kelp Tingkat pendidikan terendah =

  OR(tpt): OR(tpr)=1,22:6,575

  OR(tpt): OR(tpr)= 1,185

 Kesimpulan:
 Berdasarkan persamaan matematis diatas, secara statistik dapat disimpulkan bahwa 

dampak (effect) dari intervensi PKD memberikan pengaruh (affect) pada strategi 
penangan konflik rendah kolaborasi sebesar 1.185 kali pada variabel Tingkat 
pendidikan tertinggi dibandingkan dengan variabel Tingkat pendidikan terendah 

20. Variabel Lama kerja
a) Menghitung Nilai Z Lama kerja

 Kelompok lama kerja tertinggi (Lkt)

 Z4(Lkt)= (-29.335)+(-0,362)
(X1)

+15,578
(X2)

-0,865
(X3)

+ 2.092
(X4)

+15,337
(X5)

-0,3
(X6)

       = (-29.335)+(-0,362)
(1)

+15,578
(1)

-0,865
(4)

+ 2.092
(1)

+15,337
(1)

-0,3
(1)

      = (-29.335)+(-0,362)+15,578+(-0,865x4)+2.092+15,337-0,3

 Z4(Lkt)= 0,15
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 Kelompok lama kerja terendah (Lkr)

 Z4(Lkr))= (-29.335)+(-0,362)
(X1)

+15,578
(X2)

-0,865
(X3)

+ 2.092
(X4)

+15,337
(X5)

-0,3
(X6)

      = (-29.335)+(-0,362)
(1)

+15,578
(1)

-0,865
(1)

+ 2.092
(1)

+15,337
(0)

-0,3
(2)

      = (-29.335)+(-0,362)+15,578+(-0,865+2.092+(-0,3x2)

 Z4(Lkr)= -12,292

b) Menghitung Nilai P Lama kerja

 
Probabilitas  P = 

1
1 + 

P2  = 
1

1+ 

P2  =

-Z

(tpt) -(-0.42)

(tpt)

e

e

  
1

1+ 
P2  = 0.397

P2  = 
1

1+ 
P2  =

0.42

(tpt)

(tpr) -(0,674)

(tpr)

e

e
  0.662

OR = 
P

1 - P

OR(tpt) = 
0.397

1-(0.397)

OR(tpt) = 0,658

ORR(tpr) = 
0.662

1-0.662
OR(tpr) = 1.958

 Kelompok lama kerja tertinggi (Lkt)

  

P4  = 
1

1+ 
P4  = 0,537

P4  = 
1

1+ 

(Lkt) -(0,15)

(Lkt)

(Lkr) -(-12,

e

e 2292)

(Lkr)P4  = 0,00000245

OR(Lkt) = 
0,537

1-0,537

OR(Lkt) = 1,,159

OR(Lkr) = 
0,00000245

1-0,00000245

OR(Lkr) = 0.00000245

 Kelompok Tingkat lama kerja terendah (Lkr)

  

P4  = 
1

1+ 
P4  = 0,537

P4  = 
1

1+ 

(Lkt) -(0,15)

(Lkt)

(Lkr) -(-12,

e

e 2292)

(Lkr)P4  = 0,00000245

OR(Lkt) = 
0,537

1-0,537

OR(Lkt) = 1,,159

OR(Lkr) = 
0,00000245

1-0,00000245

OR(Lkr) = 0.00000245

c) Menghitung Odds Ratio Lama kerja

  

Probabilitas  P = 
1

1 + 

P2  = 
1

1+ 

P2  =

-Z

(tpt) -(-0.42)

(tpt)

e

e

  
1

1+ 
P2  = 0.397

P2  = 
1

1+ 
P2  =

0.42

(tpt)

(tpr) -(0,674)

(tpr)

e

e
  0.662

OR = 
P

1 - P

OR(tpt) = 
0.397

1-(0.397)

OR(tpt) = 0,658

ORR(tpr) = 
0.662

1-0.662
OR(tpr) = 1.958

 Kelompok lama kerja tertinggi (Lkt)

  

P4  = 
1

1+ 
P4  = 0,537

P4  = 
1

1+ 

(Lkt) -(0,15)

(Lkt)

(Lkr) -(-12,

e

e 2292)

(Lkr)P4  = 0,00000245

OR(Lkt) = 
0,537

1-0,537

OR(Lkt) = 1,,159

OR(Lkr) = 
0,00000245

1-0,00000245

OR(Lkr) = 0.00000245
 Kelompok lama kerja terendah (Lkr)

  

P4  = 
1

1+ 
P4  = 0,537

P4  = 
1

1+ 

(Lkt) -(0,15)

(Lkt)

(Lkr) -(-12,

e

e 2292)

(Lkr)P4  = 0,00000245

OR(Lkt) = 
0,537

1-0,537

OR(Lkt) = 1,,159

OR(Lkr) = 
0,00000245

1-0,00000245

OR(Lkr) = 0.00000245

 Lama kerja tertinggi:lama kerja terendah =

  OR(Lkt): OR(Lkr)=1,159:0,00000245 =473,061,22
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 Kesimpulan:
 Berdasarkan persamaan matematis diatas, secara statistik dapat disimpulkan bahwa 

dampak (effect) dari intervensi PKD memberikan pengaruh (affect) padastrategi 
penangan konflik rendah kolaborasisebesar 473,061,22kali pada variabel lama kerja 
tertinggi dibandingkan dengan lama kerja terendah.

Dibawah ini akan peniti pembahasan setiap strategi sesuai hasil uji yang didapat:

TABEL
Rangkuman nilai Estimetes, Probabilitas Kejadian dan Rasio strategi Rata-rata Menghindar

JENIS
STRATEGI

Nilai
Z

Nilai
P

Nilai
OR1 OR2

Nilai
OR1:OR2

pengaruh pelatihan 
thd strategi 
penangan konflik 
(dampak)

1. Rata-rata menghindar
Z= (-71,067)+26,395(X1)- 0,606(X2)- 13,94(X3)+ 0,167(X4)+44,958(X5)+0,173(X6)

kelompok intervensi -55.74 6.20E-25 dampaknya kecil
kelompok kontrol -39.97 4.38E-18
sumber konflik tinggi -55.418 -1.791 -0.641 0.667 66,7 %
sumber konflik rendah -72.75 -25.095 -0.962
umur tertua -55.418 -1.791 -0.641 0.675 67.5 %
umur temuda -85.712 -21.79 -0.95
tingkat pendidikan tertinggi -42.55 3.32E-19     sangat kecil
tingkat pendidikan terendah -56.37 3.30E-25  
lama kerja tertinggi -55.88 2.68E-26  
lama kerja terendah -55.59 7.20E-25   Sangat kecil
suku mayoritas -41.65 8.16E-19     Sangat kecil
suku minoritas -72.75 2,54e-32  

 Berdasarkan persamaan matematis diatas, secara statistik dapat disimpulkan bahwa 
dampak (effect) dari intervensi PKD memberikan pengaruh (affect) pada strategi penangan 
konflik rata-rata menghindar pada sumber konflik tinggi 66,7% dibanding sumber konflik 
yg rendah, usia tertua 67,5% tertua dibanding yang termuda, sedangkan variabel yang lain 
berpengaruhnya kecil. (didapat nilai p berkisar antara p=0,859 – p=1.00 (>0,005) walaupun 
tidak signifikan namun ada pengaruhnya). 
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 Suku Minoritas 1.915 0.871 6.752 19,8 % 

 

V.3. Pendekatan Survey  

Pada penelitian bisnis, bagi pengembangan survey dalam menilai kepuasan pelanggan/ 

konsumen, kepuasan pasien di suatu rumah sakit, kepuasan penumpang di suatu bandara dan lain 

sebagainya. Pendekatan survey sebagai bagian dari tahap kajian eksplorasi data. Selanjutnya, 

suatu survey dalam penelitian bisnis merupak proses pengukuran yang digunakan untuk 

mengumpulkan informasi selama pelaksanaan wawancata terstruktur dan instrument survey. 

Suatu pelaksanaan dengan pendekatan survey yang menggunakan telpon, surat, e-mail, dan web, 

sebagai media komunikasi dapat mengatasi kondisi geografi yang luas, serta mereduksi masalah 

waktu dan biaya.  

Selanjutnya, pada suatu pendekatan komunikasi akan melibatkan para surveyor/ peneliti atau 

wawancara para responden dan melakukan perekaman data hasil respon/ tanggapan untuk 

keperluan data analisis dalam penelitian Bisnis. Peneliti bisnis diharapkan peka terhadap 

kemungkinan terjadinya kesalahan pada penelitian komunikasi, yang dapat berasal dari tiga 

sumber utama yang meliputi, pada skema di bawah ini; 
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wawancara para responden dan melakukan perekaman data hasil respon/ tanggapan untuk 
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kemungkinan terjadinya kesalahan pada penelitian komunikasi, yang dapat berasal dari tiga 

sumber utama yang meliputi, pada skema di bawah ini; 
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TABEL
Rangkuman nilai Estimetes, Probabilitas Kejadian dan Rasio strategi Rata-rata Akomodasi

JENIS
STRATEGI

Nilai
Z

Nilai
P

Nilai
OR1 OR2

Nilai
OR1:OR2

pengaruh pelatihan 
thd strategi 
penangan konflik 
(dampak)

2. Rata-rata Akomodasi
Z=(-31,287)+(-1,009)(X1)+15.65(X2)-0,47(X3)+ 0,334(X4)+16,853(X5)+0,195(X6) 
  kelompok intervensi -0,34 0,416 0,293 0,73 73 %
  kelompok kontrol 0,725 0,673 0.402
  sumber konflik tinggi 0,42 0,603 2.519 4.109 Berdampak sebesar 

410,9% dng p=0.00  sumber konflik rendah 14,976 0,38 0.613

  umur tertua (-0,754) 0,319 0.468 7.428 Berdampak sebesar 
742,8 %  umur temuda -16,587) 0,059 0.063

  tingkat pendidikan tertinggi -0.42 0.397 0.658 0.338 33,8 %
  tingkat pendidikan terendah 0,674 0.662 1.958
  lama kerja tertinggi -1.144 0.242 0.758

1,210,862.6 Sangat besar  lama kerja terendah -16.587 0.000000626 0.000000626
  suku mayoritas -1.144 0.242 0.758 0.52 52 %
  suku minoritas 0.488 0.38 0.613

 Berdasarkan persamaan matematis diatas, secara statistik dapat disimpulkan bahwa 
dampak (effect) dari intervensi PKD memberikan pengaruh (affect) pada strategi penangan 
konflik rata-rata akomodasi pada kelompok intervensi 73% dibanding kelompok control, 
pada sumber konfliktinggi mempunyai signifikansi dengan p 

value
 0,00 (>0.05) berpengaruh 

410,9% dibanding sumber konflik yg rendah, usia tertua 742,% dibanding yang termuda, 
tingkat Pendidikan tertinggi 33,8% dibanding tingkat pendidikan terendah, suku mayoritas 
52% dibanding suku minoritas, sedangkan variabel lama kerja berpengaruhnya sangat besar 
(didapat nilai p berkisar antara p=0,446 – p= 0.986, (>0,005) walaupun tidak signifikan namun 
ada pengaruhnya.)

TABEL
Rangkuman nilai Estimetes, Probabilitas Kejadian dan Rasio strategi Rendah Bersaing

JENIS
STRATEGI

Nilai
Z

Nilai
P

Nilai
OR1 OR2

Nilai
OR1:OR2

pengaruh pelatihan 
thd strategi 
penangan konflik 
(dampak)

3. Rendah Bersaing
Z3= (-27,634)+(-0,971)(X1)+15.367(X2)-0,461(X3)+ 0,633(X4)+15,795(X5)-0,29(X6)

  kelompok intervensi 1.517 0,82 4.55 0.159 15,9 %
  kelompok kontrol 3.453 0.969 28.5
  sumber konflik tinggi 0.937 0.718 2.519

0.025
Siq.p=0,00
Berdampak sebesar 
2,5 %

  sumber konflik rendah 17.345 0.99 99

  umur tertua 1.056 0.741 2.86
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JENIS
STRATEGI

Nilai
Z

Nilai
P

Nilai
OR1 OR2

Nilai
OR1:OR2

pengaruh pelatihan 
thd strategi 
penangan konflik 
(dampak)

  umur temuda -13.936 8.865E-07 8.865E-07 Sangat besar tak 
terhitung

  tingkat pendidikan tertinggi 2.73 0.939 15.393 4083.203,87 Sangat besar tak 
terhitung  tingkat pendidikan terendah -12.486 0.00000377 0.00000377

  lama kerja tertinggi 0.766 0.683 2.059
1,744,915,25

Sangat besar tak 
terhitung  lama kerja terendah -13.646 0.00000118 0.00000118

  suku mayoritas 0.795 0.689 2.215 0.259 25,9 %
  suku minoritas 2.15 0.895 8.524

 Berdasarkan persamaan matematis diatas, secara statistik dapat disimpulkan bahwa 
dampak (effect) dari intervensi PKD memberikan pengaruh (affect) pada strategi penangan konflik 
rendah bersaing pada kelompok intervensi 15,9 % dibanding kelompok control, pada sumber 
konflik tinggi mempunyai signifikan dengan p 

value
 0,00 (>0.05) berpengaruh2,5 % dibanding 

sumber konflik yg rendah, suku mayoritas 25,9% dibanding suku minoritas, sedangkan variabel 
usia, tingkat pendidikandan lama kerja berpengaruhnya lebih besar. (variabel yang lain didapat 
nilai p berkisar antara p=0,302 – p= 0.993, (>0,005) walaupun tidak signifikan namun ada 
pengaruhnya.

TABEL
Rangkuman nilai Estimetes, Probabilitas Kejadian dan Rasio strategi Rendah Kolaborasi

JENIS
STRATEGI

Nilai
Z

Nilai
P

Nilai
OR1 OR2

Nilai
OR1:OR2

pengaruh pelatihan 
thd strategi 
penangan konflik 
(dampak)

4. Rendah Kolaborasi
Z4= (-29.335)+(-0,362)(X1)+15,578(X2)-0,865(X3)+ 2.092(X4)+15,337(X5)-0,3(X6)

  kelompok intervensi 3.107 0.957 22.256 3.09 Berdampak
sebesar 30.9%  kelompok kontrol 1.977 0.878 7.197

  sumber konflik tinggi 0.15 0.537 1.159 0.012 Berdampak sebesar 
1,2%sumber konflik rendah 18.685 0.99 99

umur tertua 0.15 0.537 1.159
252,502.45

Sangat besar
umur temuda -12.292 0.00000459 0.0000459

tingkat pendidikan tertinggi 3.107 0.995 1.22 1.185 118,5%
tingkat pendidikan terendah 1.88 0.868 6.575

lama kerja tertinggi 0.15 0.537 1.159
473,061,22

Dampaknya 
sangat besarlama kerja terendah -12.292 0.00000245 0.0000024

suku mayoritas 0.15 0.537 1.159 0.198 Dampaknya 
19,8 %Suku Minoritas 1.915 0.871 6.752
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5.3. PENDEKATAN SuRVEy 

Pada penelitian bisnis, bagi pengembangan survey dalam menilai kepuasan pelanggan/
konsumen, kepuasan pasien di suatu rumah sakit, kepuasan penumpang di suatu bandara 
dan lain sebagainya. Pendekatan survey sebagai bagian dari tahap kajian eksplorasi data. 
Selanjutnya, suatu survey dalam penelitian bisnis merupak proses pengukuran yang digunakan 
untuk mengumpulkan informasi selama pelaksanaan wawancata terstruktur dan instrument 
survey. Suatu pelaksanaan dengan pendekatan survey yang menggunakan telpon, surat, e-mail, 
dan web, sebagai media komunikasi dapat mengatasi kondisi geografi yang luas, serta mereduksi 
masalah waktu dan biaya. 
 Selanjutnya, pada suatu pendekatan komunikasi akan melibatkan para surveyor/peneliti 
atau wawancara para responden dan melakukan perekaman data hasil respon/tanggapan 
untuk keperluan data analisis dalam penelitian Bisnis. Peneliti bisnis diharapkan peka terhadap 
kemungkinan terjadinya kesalahan pada penelitian komunikasi, yang dapat berasal dari tiga 
sumber utama yang meliputi, pada skema di bawah ini;
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Memilih metode komunikasi 

Peneliti bisnis untuk menerapkan metode komunikasi dalam pendekatan survey, terkait dengan 

pendekatan pengumpulan data sangat dipertimbakan tingkat keamanan dan validitas informasi 

dari responden maupun partisipan. Peneliti bisnis juga memperhatikan perkembangan teknologi 

yang dapat digunakan, sehingga akan dapat mereduksi waktu dan biaya pelaksaaan penelitian, 

dimana memiliki kondisi geografi yang sangat luas. Selanjutnya, untuk memudahkan peneliti 

dalam memutuskan pendekatan komunikasi yang dipilh, dapat ditelaah dari perbandingan 

pendekatan komunikasi terhadap partisipan/ responden pada tabel di bawah ini: 

 Survey Self- Administered Survey Telpon Survey dengan 
wawancara pribadi 

Deskripsi Kuesioner yang digunakan 

Surat, fax, kurir dengan 

Partisipan/ responden 
dipilih sebagai bagian dari 
sampel untuk diwawancara 
di telpon oleh 

Partisipan dipilih sebagai 
bagian dari sampel untuk 
diwawancara secara 
langsung oleh 

•Konteks ilmu dan pengethuan yang dikuasai. Bahasa dan 
kalimat pada kuesioner. Instrumen memiliki item yang terlalu 
banyak.

•Validitas bentuk, validitas isi, validitas konstruk, validitas 
terkait dengan kriteria dan tingkat reliabilitas instrumen/ 
konsitensi/ stabilitas.

•Test- Retest

Pertanyaan Pengukuran dan 
Instrumen Survey- bisnis

•tingkat kesalahan sampel, kesalahan pemasukan data
•tingkat kesalahan proses; wawancara yang tidak konsisten, 

lingkungan wawancara, data atau survey yang dapat 
disalahkan, prilaku yang mempengaruhi dan bias

Pewawancara/ moderator

•Kurangnya tingkat pengetahuan, informasi yang tidak tepat
•kesalah pahaman dari konsep dan konstruk
•proses yang Tidak lengkap
•Tingkat kejenuhan respoinden dan partisipan
•menolak berpartisipasi

Partisipan/ Responden

Memilih Metode Komunikasi

Peneliti bisnis untuk menerapkan metode komunikasi dalam pendekatan survey, terkait dengan 
pendekatan pengumpulan data sangat dipertimbakan tingkat keamanan dan validitas informasi 
dari responden maupun partisipan. Peneliti bisnis juga memperhatikan perkembangan teknologi 
yang dapat digunakan, sehingga akan dapat mereduksi waktu dan biaya pelaksaaan penelitian, 
dimana memiliki kondisi geografi yang sangat luas. Selanjutnya, untuk memudahkan peneliti 
dalam memutuskan pendekatan komunikasi yang dipilh, dapat ditelaah dari perbandingan 
pendekatan komunikasi terhadap partisipan/responden pada tabel di bawah ini:
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Survey Self- Administered Survey Telpon Survey dengan wawancara 
pribadi

Deskripsi Kuesioner yang digunakan
Surat, fax, kurir dengan 
mekanisme pengembalian.
Penyebaran dengan computer, 
internet, intranet, pelayanan 
online.
Konsumen yang berjumpa pada 
lokasi strategis, resto, hotel, 
supermarket, pusat rekreasi, 
rumah sakit, hotel dan lain 
sebagainya.

Partisipan/responden dipilih 
sebagai bagian dari sampel untuk 
diwawancara di telpon oleh 
pewawancara terlatih.

Partisipan dipilih sebagai 
bagian dari sampel untuk 
diwawancara secara langsung 
oleh pewawancara terlatih.

Keunggulan Dapat berhubungan dengan 
posisi yang lebih tinggi apabila 
partisipan tidak bis diakses.
Diperlukan insentif untuk 
meningkankan respond rate.
Pilihan yang berbiaya rendah.
Mengatasi geografis yang luas 
tanpa men ingkatkan biaya
Menggunakan staf yang sedikit
Memberikan kesempata n untuk 
berpikir dalam mengisi kuesioner 
pada responden.
Instrumen yang kompleksitas 
tinggi dapat digunakan.
Memiliki akses yang cepat dan 
data yang padat
Menerapkan sample frame dan 
peralatan visual dapat digunakan

Berbiaya rendah
Dapat melingkupi wilayah yang 
luas
Pewawancara lebih sedikit
Mengurangi bias wawancara
Waktu penyelesaian lebih cepat
Memiliki akses yang lebih baik
Dapat menggunakan random 
dialing

Memiliki kerjasama yang baik 
dari partisipan.
Pewawancara dapat menjelaskan 
survey yang dilakukan
Dapat menggunakan alat visual 
dan system scoring
Pewawancara dapat memastikan 
tingkat ketepatan para partisipan.

5.4. MENGEMBANGKAN PENELITIAN BISNIS yANG RuMIT DENGAN 
MENGGuNAKAN METODE PENELITIAN BISNIS GABuNGAN

Kombinasi jenis data- metode penelitian kualitatif  dan kuantitatif  dinyatakan dalam metode 
Triangulasi yang menghasilkan perbedaan data tetapi saling melengkapi pada data tentang 
inti fenomena kajian yang diteliti, merupakan model bertingkat yang dijabarkan secara luas, 
data dikumpulkan secara bersamaan pada level yang bervariasi dan memiliki empat strategi 
meliputi, dapat dilihat pada skema di bawah ini:
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V.4. Mengembangkan Penelitian Bisnis yang Rumit dengan Menggunakan Metode 
Penelitian Bisnis  Gabungan 

Kombinasi jenis data- metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dinyatakan dalam metode 

Triangulasi yang menghasilkan perbedaan data tetapi saling melengkapi pada data tentang inti 

fenomena kajian yang diteliti, merupakan model bertingkat yang dijabarkan secara luas, data 

dikumpulkan secara bersamaan pada level yang bervariasi dan  memiliki empat strategi meliputi, 

dapat dilihat pada skema di bawah ini: 

 

Pada desain trianggulasi skemanya adalah sebagai berikut: 

 

1.  Kajian kualitatif 
dan kuantitatif 

dapat dilakukan 
secara simultan/ 
bersama- sama.

2. Kajian 
kuantitatif telah 

diselesaikan 
sementara kajian 
kualitatif masih 

berlangsung.

3. Kajian kualitatif 
mendahului kajian 

kuantitatif.

4. Kajian 
Kuantitatif 

mendahului kajian 
kualitatif.

KUALI KUANTI TRIANGULASI
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Pada desain trianggulasi skemanya adalah sebagai berikut:
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 Selanjutnya, peneliti dalam mengembangakn kajian bisnsi yang rumit dapat menerapkan 
metode penelitian gabungan, yang memiliki beberapa dimensi, yang meliputi; (1). Jumlah 
elemen yang berbeda, (2). Interaksi antar elemen sampel yang luas, (3). Jumlah kelompok 
yang berbeda untuk diteliti pada populasi target, (4). Jumlah dan perbedaan out-comes dari 
target responden. Framework untuk mengembangkan dan menguji pada kajian yang rumit 
dalam penelitian bisnis, Proses penelitian bisnis yang direkomendasikan dengan proses bagi 
penelitian yang rumit dipertimbangkan aspek- aspek yang meliputi; pemahaman mendalam, 
pada responden yang akan diteliti dan cara menggali data dan informasi untuk lingkup 
penelitian dengan skala kota yang akan dikembangkan secara luas, tingkat kehati- hatian yang 
tinggi, perencanaan kolaborasi secara terpadu dengan tim peneliti yang tergabung, menyusun 
pedoman/prosedur penelitian yang lengkap. Rekomendasi ini menyarankan dengan sistematsi 
dan progresif  yang sesuai dengan investasi jangka panjang dan menghasilkan suatu outcomes 
kajian yang sangat utama, seperti yang ditujukan pada skema di bawah ini:
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Theory: eksplorasi teori yang 
relevan, hipotesis, prediksi hal 
utama dan strategi isu desain

Modeling: menyusun model yang mendukung 
kebutuhan informasi lengkap bagi 

pengambilan keputusan manajerial, konsultasi 
dengan pakar, brainstroming team dan 

pemangku kepentingan

Uji coba ekplorasi: 
menggambarkan variabel-

variabel penelitian dan 
menyiapkan prosedur 

penelitian bisnis

Memastikan secara acak 
responden dan 

membedakan kebutuhan 
informasi yang akan dicari.

Implementasi jangka panjang: hasil  intepretasi data akan 
menentukan efektivitas pengambilan keputusan pada  

tercapainya tujuan penelitian, menyusun blueprint 
berkelanjutan

 

 Peneliti bisnis yang menggunakan metode desain gabungan MM (Mixed Methods 
Designs) menentukan tingkat prioritas yang berfokus pada inti fenomena yang akan dikaji 
secara mendalam, tingkat keseimbangan dan prioritas yang lebih dominan dan berkorelasi 
dengan waktu survey yang dilakukan bauik secara bersamaan/concurrent maupun berurutan/
sequential, seperti yang dijabarkan dalam matrik di bawah ini:
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Tingkat prioritas 
metode penelitian 
bisnis yang dipilih oleh 
Peneliti berdasarkan 
inti fenomena bisnis di 
perusahaan

Memiliki tingkat prioritas yang sama dalam 
mengekpolrasi data

Peneliti menentukan waktu aplikasi metode 
sesuai prioritas dan berpedoman pada inti 
fenomena bisnis yang diteliti

Peneeliti memutuskan 
ada yang lebih utama

Tidak embedded Bersamaan/ 
concurrent

Berurutan/ squential

KUALI+ KUANTI 
(TRIANGULASI)

KUALI → KUANTI

KUANTI → KUALI

KUALI → KUANTI
KUANTI + KUALI KUANTI → KUALI
KUALI+ KUANTI Desain eksploratori.

KUANTI → KUALI

KUALI → KUANTI
Desain Eksplanatori

Embedded Kuanti (Kuali) Kuanti (Kuali)
Kuali(Kuanti) Kuali(Kuanti)
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Peneliti bisnis yang menggunakan metode desain  gabungan MM (Mixed Methods 

Designs) menentukan tingkat prioritas yang berfokus pada inti fenomena yang akan dikaji secara 
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Kuanti (Kuali) 

Kuali(Kuanti) 

 

 

 

 

    

293 

 

 

Peneliti bisnis yang menggunakan metode desain  gabungan MM (Mixed Methods 

Designs) menentukan tingkat prioritas yang berfokus pada inti fenomena yang akan dikaji secara 

mendalam, tingkat keseimbangan dan prioritas yang lebih dominan dan berkorelasi dengan 

waktu survey yang dilakukan bauik secara bersamaan/ concurrent maupun berurutan/ sequential, 

seperti yang dijabarkan dalam matrik di bawah in: 

Tingkat prioritas 

metode penelitian 

bisnis yang dipilih 

oleh Peneliti 

berdasarkan inti 

fenomena bisnis di 

perusahaan 

Memiliki tingkat prioritas yang sama dalam 

mengekpolrasi data 

Peneliti menentukan waktu aplikasi metode 

sesuai prioritas dan berpedoman pada inti 

fenomena bisnis yang diteliti 

Bersamaan/ concurrent Berurutan/ squential 

KUALI+ KUANTI 

(TRIANGULASI) 

KUALI→ KUANTI 

KUANTI → KUALI 

Peneeliti memutuskan 

ada yang lebih utama 

Tidak embedded  

KUANTI + KUALI 

KUALI+ KUANTI 

 

KUALI→ KUANTI 

KUANTI → KUALI 

Desain eksploratori. 

KUANTI → KUALI 

KUALI→ KUANTI 

Desain Eksplanatori 

Embedded Kuanti (Kuali) 

Kuali(Kuanti) 

Kuanti (Kuali) 

Kuali(Kuanti) 

 

 

 

 

    

293 

 

 

Peneliti bisnis yang menggunakan metode desain  gabungan MM (Mixed Methods 

Designs) menentukan tingkat prioritas yang berfokus pada inti fenomena yang akan dikaji secara 

mendalam, tingkat keseimbangan dan prioritas yang lebih dominan dan berkorelasi dengan 

waktu survey yang dilakukan bauik secara bersamaan/ concurrent maupun berurutan/ sequential, 

seperti yang dijabarkan dalam matrik di bawah in: 

Tingkat prioritas 

metode penelitian 

bisnis yang dipilih 

oleh Peneliti 

berdasarkan inti 

fenomena bisnis di 

perusahaan 

Memiliki tingkat prioritas yang sama dalam 

mengekpolrasi data 

Peneliti menentukan waktu aplikasi metode 

sesuai prioritas dan berpedoman pada inti 

fenomena bisnis yang diteliti 

Bersamaan/ concurrent Berurutan/ squential 

KUALI+ KUANTI 

(TRIANGULASI) 

KUALI→ KUANTI 

KUANTI → KUALI 

Peneeliti memutuskan 

ada yang lebih utama 

Tidak embedded  

KUANTI + KUALI 

KUALI+ KUANTI 

 

KUALI→ KUANTI 

KUANTI → KUALI 

Desain eksploratori. 

KUANTI → KUALI 

KUALI→ KUANTI 

Desain Eksplanatori 

Embedded Kuanti (Kuali) 

Kuali(Kuanti) 

Kuanti (Kuali) 

Kuali(Kuanti) 

 

 

 

 

    



197

BAGIAN 
I

BAB 6

197

Aplikasi Desain 
Penelitian Bisnis

Aplikasi desain penelitian bisnis yang berdasar dari perbandingan dua model hybrid penelitian 
dengan tema yang relative sama, maka dapat dihasilkan suatu proposal riset baru dengan desain 
eksperimental riset bisnis, dapat dilihat pada tulisan dibawah ini (Susilo, 2018):
 Desain riset yang digunakan pada model riset Analisis Evaluasi Tinggi dan Unik Consumer 
Value yang Berimplikasi pada Purchase dan Keberlanjutan Loyalty Konsumen serta Variabel 
Anteseden pada Ketangguhan Tinggi Daya Saing Institusi adalah Riset Eksperimental dengan 
strategi konfirmatory dan Uji beda pada variable yang dipilih dengan dilakukan intervensi 
manajemen. Intervensi dilakukan pada variable Independen Tingkat Pemahaman Jitu behavioral 
Segmentation dan persepsi rasional Price. Adapun desain eksperimen yang dilakukan adalah 
scenario 6 sel riset eksperimental pemasaran (3x2).
 Model Desain Eksperimental Riset Pemasaran: (3 x 2)dapat dilihat pada table di bawah 
ini:
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Penelitian ini dapat menggunakan 6 Sel dengan masing- masing sel menerapkan 20 

partisipan, sehingga total partisipan yang digunakan dalam penelitian eksperimental tahap 

pertama adalah 120 partisipan, yang penempatan randomisasinya pada suatu kelompok ruang 

tertentu dan di setiap meja sudah diletakan kode dari sel1 sampai sel 6, dengan kapasitas satu 

 

 

298 

 

 

setia. Konsumen semakin menghargai: co-creation, communitization, dan characters. Unsur-

unsur penting yang harus ada dalam building character adalah : (1). Rasa Hormat (Respect), 

(2).Perhatian (Care), (3).Penuh Tanggung Jawab (Responsibility), (4).Pengetahuan (Knowledge). 

Kontoghiorghes, Constantine (2003) dalam Mas’ud (2004, p.487-488), dalam mengukur daya 

saing organisasi ( Organizational Competitiveness ) meliputi aspek- aspek: (1). Lingkungan 

kerja, (2). Disain pekerjaan, (3). Inovasi, (4). Manajemen teknologi, (5). Manajemen kualitas, 

(6). Indikator kualitas.Selanjutnya  Kotler dan Keller (2016) yang menyatakan marketing 

akan berhasil dengan baik apabila (people) personal di dalam organisasi memiliki 

komitmen yang kuat dan juga merefleksikan pemasar dapat memahami konsumen dengan 

baik dan lebih luas, tidak hanya sekedar pembelian barang maupun jasa. Describing 

profile consumers started from program magister market the generic, at the level of profile 

consumers can describe size and composition in general based on consumers on post graduate 

program  (Cravens and Piercy, 2006).The way that they connected can use the social media as 

well as direct contact on an even was aimed to promote a joint together (Susilo and Yulius, 

2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Tahap Kedua: Uji Model Hybrid dengan strategi Konfirmatori Model persamaan 

structural. 

Hipotesis yang diajukan meliputi: 
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TABEL
Matrik Scenario pada 6 Sel Riset Eksperimen (3x2).

Skenario IV1
Variable Independen Tingkat Pemahaman Jitu behavioral 

Segmentation
IV2 Knowledge Arah Sikap Respon OutPut
Persepsi Rasional 
terhadap Harga

Kualitas 1.1 1.2 1.3
Biaya yang dikeluarkan 2.1 2.2 2.3

 Penelitian ini dapat menggunakan 6 Sel dengan masing- masing sel menerapkan 20 
partisipan, sehingga total partisipan yang digunakan dalam penelitian eksperimental tahap 
pertama adalah 120 partisipan, yang penempatan randomisasinya pada suatu kelompok ruang 
tertentu dan di setiap meja sudah diletakan kode dari sel1 sampai sel 6, dengan kapasitas satu 
ruang adalah 20 partisipan. Variabel Evaluasi Superior Tinggi dan Unik Consumer Value 
dengan nilai rata- rata dari indicator pada dimensi; form, place, time dan ownership. 
 Adapun langkah- langkah desain eksperimental pada riset manajemen Marketing meliputi: 
(1). Background of  the study, (2). Menentukan desain Eksperimental, (3). Menentukan isi 
scenario variable independen kesatu (Variable Independen Tingkat Pemahaman Jitu behavioral 
Segmentation) dengan intervensi. (4). Menyiapkan Manipulation Check bagi variable IV.1. (5). 
Menentukan scenario untuk Variabel kedua (Persepsi Rasional Price). (6). Menentukan prosedur 
pelaksanaan eksperimen. (7). Pelaksanaan eksperimen, (8). Screning data dan Manipulation 
check, (.9). Menyusun data eksperimen berdasarkan Sel (berjumlah 6 sel). (10). Prosedur 
Pengolahan data dan (11). Penarikan kesimpulan.
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6.1 HIPOTESIS DAN RASIONALISASI

Tahap Pertama Uji Beda

Evaluasi Superior Tinggi dan Unik terhadap Consumer Value.

Hipotesis Desain Eksperiumental Riset Marketing:
 • Ha

1
: Ketika kualitas luaran tidak sesuai dengan harga yang dibayarkan, nilai konsumen 

yang tinggi dan unik atas pemahaman jitu behavioral Segmentation akan lebih tinggi tingkat 
tingkat pengetahuan akan produk dibandingkan dengan arah sikap konsumen.

 • Ha
2
: Ketika kualitas luaran tidak sesuai dengan harga yang dibayarkan, nilai konsumen 

yang tinggi dan unik atas pemahaman jitu behavioral Segmentation akan lebih tinggi tingkat 
tingkat pengetahuan akan produk dibandingkan dengan respon out put konsumen.

 • Ha
3
: Ketika kualitas luaran tidak sesuai dengan harga yang dibayarkan, nilai konsumen 

yang tinggi dan unik atas pemahaman jitu behavioral Segmentation akan lebih tinggi arah 
sikap konsumen dibandingkan dengan respon out put konsumen.

 • Ha
4
: Ketika persepsi biaya yang dikeluarkan tidak sesuai dengan harga yang dibayarkan, 

nilai konsumen yang tinggi dan unik atas pemahaman jitu behavioral Segmentation akan 
lebih tinggi tingkat tingkat pengetahuan akan produk dibandingkan dengan arah sikap 
konsumen.

 • Ha
5
: Ketika persepsi biaya yang dikeluarkan tidak sesuai dengan harga yang dibayarkan, 

nilai konsumen yang tinggi dan unik atas pemahaman jitu behavioral Segmentation akan 
lebih tinggi tingkat tingkat pengetahuan akan produk dibandingkan dengan respon out 
put konsumen.

 • Ha
6
: Ketika persepsi biaya yang dikeluarkan tidak sesuai dengan harga yang dibayarkan, 

nilai konsumen yang tinggi dan unik atas pemahaman jitu behavioral Segmentation akan 
lebih tinggi arah sikap konsumen dibandingkan dengan respon out put konsumen.

Rasionalisasi:

Nilai yang dirasakan konsumen menurut Karpen et al (2015) pada kerangka riset pemasaran 
yang dilakukan, berpengaruh terhadap kepercayaan pelanggan dan komitmen secara afektif  
dari konsumen yang dapat berimplikasi pada intensi pembelian ulang oleh konsumen. Nilai 
terbaik yang dirasakan oleh konsumen menurut (Keh and Sun, 20008: Ruiz et al 2008) meliputi; 
(1). Memberikan nilai yang terbaik untuk biaya yang dikeluarkan, (2). Nilai yang terbaik 
yang terkait dengan usaha yang dibuat, (3). Untuk waktu berinvestasi, (4). Memberikan 
pengalaman yang memberikan perasaan nyaman, dan (5). Memberikan harga yang masuk akal. 
Viacava dan Pedrozo (2010) pada manajemen di pendidikan tinggi yang kompleks diperlukan 
perspektif  karakteristik manusia dan potensi- potensi yang berkembang pada pemikiran manusia 
sebagai prosesor data otomatis secara logis untuk logika yang dapat dikembangkan untuk 
mempertimbangkan interaksi antara emosi dan kognisi dan lingkungannya.
 Dimensi yang menjadi focus dari pemasar terhadap keinginan konsumen dalam melakukan 
tindakan pembeliaan meliputi: (1). Adanya konsep produk maupun jasa yang disampaikan pada 
konsumen. (2). Situasi yang dapat mempengaruhi pembelian oleh konsumen. (3). Dorongan 
pembelian oleh konsumen. (4). Tindakan pembeliaan oleh konsumen. (Bennett, 2010). Teori 
focus pada konsumen, kinerja konsumen dan pengaruh pada profit menurut Best (2014), 
konsumen yang mengalami kondisi sangat puas akan memiliki pengaruh yang kuat pada 
tingkat profit.Kepercayaan konsumen cara memperoleh kembali kepercayaan konsumen adalah 
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dengan merangkul apa yang disebut dengan “sistem kepercayaan konsumen yang baru”, yang 
bersifat horizontal. Konsumen saat ini mengumpulkan komunitasnya sendiri, ikut menciptakan 
produk dan pengalaman mereka sendiri dan hanya mencari karakter yang dikagumi di luar 
komunitas mereka. Tetapi setelah mereka menemukannya, mereka akan menjadi pengikut 
yang setia. Konsumen semakin menghargai: co-creation, communitization, dan characters. Unsur-
unsur penting yang harus ada dalam building character adalah: (1). Rasa Hormat (Respect), (2).
Perhatian (Care), (3).Penuh Tanggung Jawab (Responsibility), (4).Pengetahuan (Knowledge). 
Kontoghiorghes, Constantine (2003) dalam Mas’ud (2004, p.487-488), dalam mengukur daya 
saing organisasi (Organizational Competitiveness) meliputi aspek- aspek: (1). Lingkungan 
kerja, (2). Disain pekerjaan, (3). Inovasi, (4). Manajemen teknologi, (5). Manajemen kualitas, 
(6). Indikator kualitas.Selanjutnya Kotler dan Keller (2016) yang menyatakan marketing akan 
berhasil dengan baik apabila (people) personal di dalam organisasi memiliki komitmen yang 
kuat dan juga merefleksikan pemasar dapat memahami konsumen dengan baik dan lebih 
luas, tidak hanya sekedar pembelian barang maupun jasa. Describing profile consumers started 
from program magister market the generic, at the level of  profile consumers can describe size and 
composition in general based on consumers on post graduate program (Cravens and Piercy, 2006).
The way that they connected can use the social media as well as direct contact on an even was aimed 
to promote a joint together (Susilo and Yulius, 2013).
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Tahap Kedua: Uji Model Hybrid 

Uji Model Hybrid dengan strategi Konfirmatori Model persamaan structural

Hipotesis yang diajukan meliputi:
 • Ha

1
: Terdapat pengaruh yang kuat dan positif  padapemahaman yang Jitu BEHAVIOUR 

SEGMENTATION terhadap Evaluasi Superior Tinggi danUnik CONSUMER VALUE.
 • Ha

2
: Terdapat pengaruh yang kuat dan positif  padaPersepsi RasionalPRICEterhadap 

Evaluasi Superior Tinggi dan Unik CONSUMER VALUE.
 • Ha

3
:Terdapat pengaruh yang kuat dan positif  padaEvaluasi Superior Tinggi danUnik 

CONSUMER VALUE terhadap Kecepatan yang Handal PURCHASE.
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 • Ha
4
:Terdapat pengaruh yang kuat dan positif  padasuperior CHARACTER Building 

INSTITUTIONS MARKETING 3.0 terhadap Ketangguhan Tinggi DAYA SAING 
INSTITUSI.

 • Ha5
:Terdapat pengaruh yang kuat dan positif  pada Intensitas yang Ketat 

COMMUNITIZATION MARKETING 3.0 terhadap Kecepatan yang Handal PURCHASE.
 • Ha

6
:Terdapat pengaruh yang kuat dan positif  padaIntensitas yang Ketat 

COMMUNITIZATION MARKETING 3.0 terhadap Ketangguhan Tinggi DAYA SAING 
INSTITUSI.

 • Ha7
:Terdapat pengaruh yang kuat dan positif  padakecepatan yang handal PURCHASE 

terhadap keberlanjutan loyalitas konsumen.

 Temuan model penelitian baru pada riset marketing yaitu Model Riset Analisis Evaluasi 
Nilai konsumen yang Tinggi dan Unik dapat Berimplikasi pada Purchase dan Keberlanjutan 
Loyalty Konsumen serta Variabel Anteseden pada Ketangguhan Tinggi Daya Saing Institusi, 
diharapkan outcomenya dapat member kontribusi kuat pada Institusi dalam mengantisipasi 
tingkat persaingan yang ketat di era global mendatang.
 Teori focus pada konsumen yanag di tunjang oleh teori utama Service Dominant Logic, 
kinerja konsumen dan pengaruh pada profit, Best (2014), konsumen yang mengalami kondisi 
sangat puas akan memiliki pengaruh yang kuat pada tingkat profit. Selanjutnya sesuatu yang 
hanya tetap adalah suatu perubahan: (1). Konsumen akan terus berubah dalam; kebutuhan, 
kondisi demografi, gaya hidup dan perilaku konsumsinya. (2). Kompetitor akan selalu 
berubah pada; teknologi baru yang selalu bertumbuh dan halangan pada competitor asing. 
(3). Lingkungan bisnis yang selalu berubah; ekonomi, politik, social dan kekuatan teknologi. 
Selanjutnya variable anteseden pada tingkat profit yang diatas rata- rata meliputi: (1). Customer 
leadership, (2). Voice of  the customer, (3). Customer metrics, (4). Customer focus organization, (5). 
Customer satisfaction dan Loyalty.
 Perspektif  dari Karpen et al (2015), menghasilkan pengaruh nilai yang dirasakan konsumen 
terhadap trust dan affective commitmen adalah positif  dan signifikan. Servise- dominant 
orientation berpengaruh secara positif  dan signifikan terhadap kinerja pasar dan berimplikasi 
pada kinerja financial. Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Meyer dkk,(2013) yang 
menyatakan bahwa dirasakan manfaat dan loyalitas konsumen yang bervariasi sesuai dengan 
orientasi pembelian yang dilakukan oleh pelanggan.
 Selanjutnya hasil riset pemasaran pada Institusi yangmemprioritaskan untuk berfokus 
pada pelanggan dan kinerja institusi didefinisikan dengan mempertimbangkan faktor eksternal, 
yaitu dari perspektif  pelanggan yang ditargetkan, sehingga merupakan pendorong mendasar 
pembelian oleh konsumen (Wang dan Lo, 2004). Hasil penelitian Curtis dkk (2011), yang 
membahas secara keseluruhan loyalitas konsumen berkaitan dengan signifikan terhadap 
tindakan pembelian ulang dan tingkat kepuasan pelanggan, ketika kepuasan pelanggan terkait 
pada intensi pembelian. 
 Daya saing unggul institusi dapat didukung oleh loyalitas yang kuat, sesuai dengan 
penelitian Curtis dkk (2011), yang menyatakan bahwa loyalitas dan intesi pembelian ulang 
diindikasi memiliki hubungan yang kuat dan positif.Dimensi yang menjadi focus dari pemasar 
terhadap keinginan konsumen dalam melakukan tindakan pembeliaan meliputi: (1). Adanya 
konsep produk maupun jasa yang disampaikan pada konsumen. (2). Situasi yang dapat 
mempengaruhi pembelian oleh konsumen. (3). Dorongan pembelian oleh konsumen. (4). 
Tindakan pembeliaan oleh konsumen. (Bennett, 2010). 
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 Marketing telah berevolusi melalui 3 tahap yang disebut Marketing 1.0, 2.0 dan 3.0 (Kotler 
dkk, 2010), Marketing 3.0 dikendalikan oleh nilai yang diterima konsumen dan memiliki 
karakteristik yang terdiri dari: (1). Kekuatan Marketing 3,0 digerakan oleh gelombang teknologi 
baru yang terus berinovasi dengan canggih, (2). Perusahaan menilai pasar sasaran melalui focus 
pada manusia seutuhnya dengan mempertimbangkan pikiran, hati dan spirit, (3). Konsep inti 
Marketing 3.0 berpusat pada nilai- nilai, (4). Marketing dari perusahaan berpedoman pada 
misi, visi dan nilai- nilai, (5). Proposisi nilai meliputi; fungsional, emosional dan spiritual dan 
(6). Perusahaan berinteraksi terhadap konsumen dengan konsep kolaborasi pada komunitas 
antar kelompok.
 Nilai yang dirasakan konsumen, Karpen et al (2015) pada kerangka riset pemasaran 
yang dilakukan, berpengaruh terhadap kepercayaan pelanggan dan komitmen secara afektif  
dari konsumen yang dapat berimplikasi pada intensi pembelian ulang oleh konsumen. Nilai 
terbaik yang dirasakan oleh konsumen, (Keh and Sun, 20008: Ruiz et al 2008) meliputi; (1). 
Memberikan nilai yang terbaik untuk biaya yang dikeluarkan, (2). Nilai yang terbaik yang terkait 
dengan usaha yang dibuat, (3). Untuk waktu berinvestasi, (4). Memberikan pengalaman yang 
memberikan perasaan nyaman, dan (5). Memberikan harga yang masuk akal. Selanjutnya inti 
dari pemasaran yaitu penyampaian nilai kepada pelanggan dan bagaimana mengkomunikasikan 
nilai tersebut kepada pelanggan, dan sebelum semua itu dilakukan, perusahaan harus memiliki 
suatu produk/jasa yang memenuhi atau melebihi nilai pelanggan. 
 Selanjutnya cara memperoleh kembali kepercayaan konsumen adalah dengan merangkul 
apa yang disebut dengan “sistem kepercayaan konsumen yang baru”, yang bersifat horizontal. 
Konsumen saat ini mengumpulkan komunitasnya sendiri, ikut menciptakan produk dan 
pengalaman mereka sendiri dan hanya mencari karakter yang dikagumi di luar komunitas 
mereka. Tetapi setelah mereka menemukannya, mereka akan menjadi konsumen yang setia. 
Konsumen semakin menghargai: co-creation, communitization, dan characters yang menjadi 
fundamental dari Marketing 3.0. Unsur-unsur penting yang harus ada dalam building 
characteradalah: (1). Rasa Hormat (Respect), (2).Perhatian (Care), (3).Penuh Tanggung Jawab 
(Responsibility), (4).Pengetahuan (Knowledge) .Perusahaan harus berusaha agar merek tersebut 
nyata dan memberikan pengalaman yang sesuai dengan kondisi yang telah dilontarkan dalam 
proses pengenalan pada konsumen, tidak hanya pada iklannya. Untuk menjaga kredibiltas 
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institusi yang melakukan promosi dengan iklan, maka institusi wajib memenuhi kondisi 
kenyataan yang benar- benar sama antara iklan dengan fakta aslinya. Dalam dunia konsumen 
yang horizontal, kehilangan kredibilitas berarti kehilangan seluruh jaringan konsumen 
potensial, sehingga akan berdampak pada institusi yang maju dan berkelanjutan. 
 Masa depan marketing adalah horizontal, bukan vertikal. Masa depan marketing sebagian 
akan dibentuk oleh pembangunan saat ini dan sebagian lagi oleh kekuatan jangka panjang. 
Agar merek dapat berkoneksi dengan manusia, merek perlu mengembangkan sebuah DNA 
otentik yang menjadi inti dari diferensiasi mereka. DNA ini mencerminkan identitas merk 
dalam jaringan sosial Konsumen. Merek dengan DNA yang unik akan terus membangun 
karakternya. Konsumen memiliki sifat dasar sebagai mahluk sosial yang selalu berinteraksi antar 
sesama konsumen produk dengan merk yang sama, demi suatu manfaat yang diharapkannya. 
Konsumen dengan gaya hidup pada merk tertentu selalu terhubung dengan para komunitasnya 
untuk dapat menciptakan relasi sosial yang menjadi suatu grup konsumen berdasarkan merk 
yang sama. Cara mereka terhubung dapat mempergunakan media sosial maupun kontak 
langsung pada suatu even yang diprakasai bersama (Susilo,2013). Selanjutnya, konsumen saling 
berinteraksi dan akan selalu terhubung dapat dengan media sosial yang ikatannya berasal dari 
relasi one to one diantara anggotanya dan menciptakan basis yang kuat diantara penggemar yang 
loyal. Dengan semakin seringnya kelompok komunitas pelanggan melakukan kegiatan bersama 
dan melibatkan kalangan masyarakat secara luas, akan banyak potensi informasi yang dapat 
terserap secara luas dan ide- ide baru dapat bermunculan. Dampak dari situasi pemanfaatan 
penyerapan paradigm empiris yang actual, akan menjadian institusi bisnis jasa semakin 
tangguh dalam menghadapi persaingan (Susilo, 2013). Selanjutnya variable BEHAVIOUR 
SEGMENTATION dan persepsi harga menjadi variable antaseden/antecedent daya saing 
Institusi yang superior melalui variable value dan purchasing.
 Akhirnya perspektif  dari Viacava dan Pedrozo (2010) pada manajemen di pendidikan 
tinggi yang kompleks diperlukan perspektif  karakteristik manusia dan potensi- potensi yang 
berkembang pada pemikiran manusia sebagai prosesor data otomatis secara logis untuk logika 
yang dapat dikembangkan untuk mempertimbangkan interaksi antara emosi dan kognisi 
dan lingkungannya. Orientasi pemasaran institusi pendidikan tinggi, Wright (2012), literatur 
pemasaran menggambarkan empat jenis orientasi pemasaran, perguruan tinggi dan Universitas 
harus sepenuhnya menyadari potensi manfaat maupun biaya setiap jenis orientasi. Pada 
orientasi pemasaran sebuah perguruan tinggi atau Universitas bisa memiliki dampak signifikan 
pada semua aspek dari strategi pemasaran. 
 Sehingga pengelola institusi pendidikan tinggi harus sadar akan manfaat dan biaya dari 
berbagai jenis orientasi pemasaran, sebelum memutuskan strategi yang dipilih. Jenis pemasaran 
orientasi yang dipilih juga akan memiliki dampak besar pada alokasi sumber daya, serta segmen 
mahasiswa yang tertarik, dan kualitas mahasiswa setelah lulus.
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Sakura Bersemi 

A,B= Laki- laki 

C,D,E,F,G,= Perempuan 

Dunia yang 

Menarik 

Dikunjungi 

Elemen 

sampel 

 A B C D E F G  A B C D E F G 

Observasi 

Empiris 
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Kemudian, tujuan suatu pengukuran, sesungguhnya adalah untuk menilai jumlah pada kejadian 

yang empiris yang dilengkapi dengan suatu set ketentuan instrument pengukuran dengan 

menggunakan skala tertentu, yang akan menyampaikan kualitas  dan keinginan yang tinggi, 

tingkat kesalaha yang relative kecil,pada data yang akan diuji bagi tingkat signifkansi hipotesis 

penelitian bisnis. Selanjutnya, konsep penelitian bisnis dan konstruk digunakan pada tahap level 

kajian teoritis sedangkan variable –variabel penelitian bisnis digunakan pada level empiris, 
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Kemudian, tujuan suatu pengukuran, sesungguhnya adalah untuk menilai jumlah pada kejadian 

yang empiris yang dilengkapi dengan suatu set ketentuan instrument pengukuran dengan 

menggunakan skala tertentu, yang akan menyampaikan kualitas  dan keinginan yang tinggi, 

tingkat kesalaha yang relative kecil,pada data yang akan diuji bagi tingkat signifkansi hipotesis 

penelitian bisnis. Selanjutnya, konsep penelitian bisnis dan konstruk digunakan pada tahap level 

kajian teoritis sedangkan variable –variabel penelitian bisnis digunakan pada level empiris, 

   

HAKEKAT PENGuKuRAN

Pengukuran merupakan suatu aktivitas untuk menemukan suatu batas- batas, dimensi suatu 
subjeck, besarnya, atau volume sesuatu, khususnya dengan membandingkan pada suatu standar 
bauku yang terukur yang dalam penelitian bisnis outcome yang diinginkan bersifat kuat. Pada 
penelitian bisnis, suatu pengukuran terdiri dari jumlah penilaian pada kejadian yang empiris, 
objek atau property atau aktivitas dalam suatu set ketentuan, yang dapat meliputi 3 bagian 
dalam proses pengukuran, seperti dalam skema di bawah ini;
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Peneliti bisnis menerapkan pendekatan empiris untuk melakukan pendeskripsian, penjelasan dan 

membuat prediksi dengan mengngandalkan  informasi  yang dihasilkan melalui proses observasi. 

Terapkan ketentuan pada setiap kejadian yang 
diukur

Mengembangkan suatu set ketentuan; suatu skema untuk jumlah yang dinilai atau simbol untuk 
menghadirkan aspek- aspek dari kejadian yang akan diukur.

Memilih kejadian yang empiris untuk dapat 
diobservasi dalam penelitian bisnis
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 Peneliti bisnis menerapkan pendekatan empiris untuk melakukan pendeskripsian, 
penjelasan dan membuat prediksi dengan mengngandalkan informasi yang dihasilkan melalui 
proses observasi.
 Peneliti bisnis juga dapat mengukur tujuan wisata yang paling menarik di suatu negara, 
dengan karakteristik pengukuran seperti ilustrasi di bawah ini:
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Asumsi, peneliti melakukan kajian pada responden, yang melakukan kunjungan ke suatu negara 

yang memiliki fenomena- alam yang sangat menarik seperti berseminya bunga Sakura, seperti 

yang dipromosikan oleh banyak biro perjananan. Untuk itu, peneliti juga tertarik dalam 

mempelajari rasio jenis kelamin yang menguji area yang sangat menarik untuk dikunjungi.  

Selanjunya, karakteristik pengukuran dapat di lihat pada skema di bawah ini: 

ITEM GENDER Tingkat Keinginan Mengunjungi 

Kota yang Menarik saat Bunga 

Karakteristik 

Japan 

sebagai  Kota 

Tingkat Keinginan Mengunjungi 

Kota yang Menarik saat Bunga 

Sakura Bersemi 

 Asumsi, peneliti melakukan kajian pada responden, yang melakukan kunjungan ke suatu 
negara yang memiliki fenomena- alam yang sangat menarik seperti berseminya bunga Sakura, 
seperti yang dipromosikan oleh banyak biro perjananan. Untuk itu, peneliti juga tertarik dalam 
mempelajari rasio jenis kelamin yang menguji area yang sangat menarik untuk dikunjungi. 
Selanjunya, karakteristik pengukuran dapat di lihat pada skema di bawah ini:

ITEM GENDER Tingkat Keinginan Mengunjungi 
Kota yang Menarik saat Bunga 

Sakura Bersemi
A, B = Laki-laki

C, D, E, F, G = Perempuan

Karakteristik 
Japan sebagai 
Kota Dunia 

yang Menarik 
Dikunjungi

Tingkat Keinginan Mengunjungi 
Kota yang Menarik saat Bunga 

Sakura Bersemi

Elemen 
sampel A B C D E F G A B C D E F G

Observasi 
Empiris

Gender Tingkat 
Keinginan 

berwisata pada 
kota Bunga 

Sakura
Mapping 
Rule

Penilaian:
L= Laki-laki, 
P= Perempuan

1= Sangat Tidak 
Ingin.

7=Sangat ingin
Muliple Rating 
Scale dengan 

skala data 
Interval

Simbol (L, P) L P (1 SAMPAI 7) 1 2 3 4 5 6 7
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 Kemudian, tujuan suatu pengukuran, sesungguhnya adalah untuk menilai jumlah pada 
kejadian yang empiris yang dilengkapi dengan suatu set ketentuan instrument pengukuran 
dengan menggunakan skala tertentu, yang akan menyampaikan kualitas dan keinginan yang 
tinggi, tingkat kesalaha yang relative kecil,pada data yang akan diuji bagi tingkat signifkansi 
hipotesis penelitian bisnis. Selanjutnya, konsep penelitian bisnis dan konstruk digunakan pada 
tahap level kajian teoritis sedangkan variable –variabel penelitian bisnis digunakan pada level 
empiris, sehingga konsep, konstruk dan variable untuk dapat diukur dan memenuhi kriteria 
uji statistika secara empiris, dengan cara menjabarkannya dalam suatu definisi operasional.
Contoh suatu definisi operasional variabel pada penelitian bisnis, dapat di lihat pada tabel di 
bawah di bawah ini:

Kisi-kisi Variabel Kepuasan Kerja (X
1
)
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a)    Pekerjaan (Jobs Itself) Kepuasan terhadap Pekerjaan 1,2,3,4,5,6

b) Pengawasan (Supervision) Kepuasan terhadap Pengawasan 7,8,9,10,11

c)    Rekan Kerja (Co-Workers) Kepuasan terhadap Rekan Kerja 12,13

Sumber: Job Descriptive Index (JDI) versi Smith, Kendall dan Hulin (dalam Widiastuty, 2012)

Variabel Penelitian Dimensi Indikator Butir Pertanyaan

Kebijakan Promosi 8,9

Karyawan terbaik 10

Sumber: Rivai (2018)

Kompensasi        (X2)

a) Finansial Langsung 
Gaji 1 , 2 ,3, 4

Bonus 5,6

a) Finansial Tidak Langsung Jaminan Kesehatan dan Asuransi Jiwa 7

a) Non Finansial

Kisi-kisi Variabel Kompensasi (X
2
)
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Kisi-kisi Variabel Pengembangan Karir (X
3
)
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Selanjutnya, penelitian bisnis dikalangan kelompok usia mileneal pada industry 

perbankan, berikut definisi konseptual dan operasional variabel dalam penelitian ini : 

Variabel Penelitian Dimensi Indikator Butir Pertanyaan

1,2,3,4,5,6

Prestasi kerja 7,8,9

Pendidikan dan pelatihan 10

Sumber: Saydam (dalam Mulyapradana, 2011)

Pengembangan Karir                   
(X3)

Kebijakan Perusahaan

Pengalaman kerja 11,12,13

Kesetiaan pada perusahaan 14, 15, 16

Hubungan antar manusia 17,18, 19, 20

Variabel Penelitian Dimensi Indikator Butir Pertanyaan

Sumber: Abelson (dalam Mulyapradana, 2011)

Adanya keinginan untuk meninggalkan perusahaan 8,9,10

Turnover Intention                      
(Y)

a)    Adanya Pikiran Untuk Keluar 
Meninggalkan Perusahaan (Thingking 

of Quitting)

Adanya pikiran untuk keluar 1,2

Keinginan untuk mencari lowongan pekerjaan lain 3,4,5,6

b)    Intensi Mencari Pekerjaan Ditempat 
Lain (Intention to Search)

Mengevaluasi kemungkinan untuk menemukan pekerjaan      
yang layak di tempat lain 7

c)    Intensi Untuk Keluar Meninggalkan 
Perusahaan (Intention to Quit)

Kisi-kisi Variabel Turnover Intention (Y)
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 Selanjutnya, penelitian bisnis dikalangan kelompok usia mileneal pada industry perbankan, 
berikut definisi konseptual dan operasional variabel dalam penelitian ini:

1. Persepsi Dukungan Organisasi

Operasional Variabel Dimensi Indikator No. Item
Persepsi dukungan organisasi adalah 
suatu kepercayaan pegawai terhadap 
organisasi bahwa keberadaannya 
diakui dan dihargai

Sumber: 
Robbins dan Judge (2008:103), 
Robbins (2015:49), Darmawan 
(2013:146)

Keadilan (X1) Kewajiban yang diemban (PDO1) 1, 2
Hak yang diterima (PDO2) 3, 4

Dukungan atasan (X2) Dukungan kerja (PDO3) 5, 6
Dukungan kenaikan jabatan 
(PDO4)

7, 8

Penghargaan organisasi 
(X3)

Pengembangan (PDO5) 9, 10
Keterlibatan kerja (PDO6) 11, 12

2. Pengembangan Karir

Operasional Variabel Dimensi Indikator No. Item
Pengembangan karir merupakan 
peningkatan-peningkatan pribadi 
yang dilakukan seseorang untuk 
mencapai suatu rencana karir.
Sumber: Handoko (2013:123)

Prestasi Kerja (X4) Tampilan Kerja (PK01) 1,2
Exposure (X5) Atasan mengenali karyawan 

melalui hasil kerja (PK02)
3,4

Kesetiaan
Organisasional (X6)

Dedikasi pekerjaan (PK03) 5,6

Mentor dan
Sponsor (X7)

Bimbingan karir dan kesempatan 
dari atasan (PK04) 

7,8

Kesempatan untuk
Tumbuh (X8)

Pelatihan (PK05) 9,10

Dukungan
Manajemen (X9)

Kebijakan (PK06) 11,12

3. Kepuasan Kerja

Operasional Variabel Dimensi Indikator No. Item
Kepuasan kerja adalah perasaan 
senang yang direfleksikan oleh 
sikap dan perilaku positif terhadap 
pekerjaan, organisasi, dan 
lingkungan kerja.

Sumber:
Angelo Kinicki & Mel Fugate 
(2012), Kehinde (2011), Mudor dan 
Tooksoon (2011), Khan and Nemati 
(2011), Handoko (2009:134)

Pekerjaan (X10) Pekerjaan yang meningkatkan 
kompetensi (KK1)

1, 2

Pekerjaan yang mencapai 
promosi jabatan (KK2)

3, 4

Sistem imbalan (X11) Kompensasi yang sesuai (KK3) 5, 6
Tunjangan kerja yang layak 
(KK4)

7, 8

Lingkungan kerja (X12) Ruang kerja yang nyaman (KK5) 9, 10
Peralatan kerja yang memadai 
(KK6)

11, 12

Rekan kerja (X13) Tim kerja yang solid (KK7) 13, 14
Hubungan yang harmonis (KK8) 15, 16
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4. Komitmen Organisasi

Operasional Variabel Dimensi Indikator No. Item
Komitmen organisasi adalah 
melekatnya emosional seseorang 
terhadap organisasi yang melibatkan 
kesetiaan dan kepercayaan terhadap 
nilai-nilai organisasi dan bersedia 
melakukan usaha yang tinggi bagi 
pencapaian tujuan organisasi.

Sumber:
Robbins (2008:69), Valentin, Jackson, 
and Mathis (2014:156), Mowday, 
Porter, and Steers (2013:19), 
Mathis and Jackson (2010:122), 
Luthans (2011:249), Ivancevich dan 
Konopaske (2013:234)

Komitmen afektif (Y1) Kesesuaian nilai pribadi dengan 
organisasi (KO1)

1, 2

Bangga dengan keanggotaannya 
dalam organisasi (KO2)

3, 4

Kesesuaian tujuan pribadi 
dengan organisasi (KO3)

5, 6

Komitmen Berkelanjutan 
(Y2)

Kepercayaan terhadap visi dan 
misi organisasi (KO4)

7, 8

Kepercayaan terhadap tujuan 
organisasi (KO5)

9, 10

Kepercayaan terhadap prospek 
organisasi (KO6)

11, 12

Komitmen normatif (Y3) Kesetiaan menjadi anggota 
organisasi (KO7)

13, 14

Kesetiaan menjaga nama baik 
organisasi (KO8)

15, 16
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Kemudian, tujuan suatu pengukuran, sesungguhnya adalah untuk menilai jumlah pada kejadian 
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7.1. PENGuKuRAN DATA

Pada penelitian bisnis, variable- variable penelitian yang akan dikaji merupakan suatu objek atau 
property (Fisik manusia, psikologikal, dan social), yang meliputi konsep dari pengalaman yang 
sering ditemui disekitar kehidupan manusia, seperti item yang dapat terukur; sepeda motor, 
mobil, pesawat, kereta api, hotel, toko, supermarket masyarakat dan lain sebagagainya. Objek 
penelitian dapat dilakuakn pada hal yang tidak nyata seperti; prilaku, sikap dan tekanan pada 
kelompok tertentu.

7.2. SKALA PENGuKuRAN DATA

Pada penelitian bisnis, dalam pengukuran suatu alat untuk beberapa ketentuan untuk suatu 
pemetaan dan kemudian observasi pada property yang akan diukur.Untuk suatu konsep atau 
konstruk, memungkinkan menggunakan beberapa pengukuran, ketentuan untuk penjabaran 
hasil pengukuran memiliki empat asumsi, dapat dilihat pada skema:
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BAB VII. Pengukuran Data dan Skala Pengukuran pada Penelitian 
Bisnis. 

VII.1. Pengukuran Data 

Pada penelitian bisnis, variable- variable penelitian yang akan dikaji merupakan suatu objek atau 

property (Fisik manusia, psikologikal, dan social), yang meliputi konsep dari pengalaman yang 

sering ditemui disekitar kehidupan manusia, seperti item yang dapat terukur; sepeda motor, 

mobil, pesawat, kereta api, hotel, toko, supermarket masyarakat dan lain sebagagainya. Objek 

penelitian dapat dilakuakn pada hal yang tidak nyata seperti; prilaku, sikap dan tekanan pada 

kelompok tertentu. 

VII.2. Skala Pengukuran Data 

Pada penelitian bisnis, dalam pengukuran suatu alat untuk beberapa ketentuan untuk suatu 

pemetaan dan kemudian observasi pada property yang akan diukur.Untuk suatu konsep atau 

konstruk, memungkinkan menggunakan beberapa pengukuran, ketentuan untuk penjabaran hasil 

pengukuran memiliki empat asumsi, dapat dilihat pada skema: 

 

Jumlah yang 
digunakan untuk 

klasifikasi, 
kelompok, 

respon cepat.

Jumlah 
tingkatan, lebih 

besar, lebih kecil

Perbedaan 
diantara jumlah 

tingkatan

Urutan nilai-nilai  
dengan nilai unik 

yang asli yang 
diindikasikan 

dengan nilai nol.

 Selanjutnya, pada skala pengukuran terdiri dari empat tipe, yang meliputi; (1). Skala 
nominal, (2). Ordinal, (3). Interval, dan (4). Rasio. Untuk menjabarkan empat tipe skala data, 
karakteristik dari data dan dasar empiris dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tipe skala Karakteristik data Operasi empiris Contoh
Nominal Hanya untuk mengklasifikasi 

secara eksklusif keseluruhan, 
hanya mengkatagorikan saja, 
tidak ada tingkatan dan jarak.

Menentukan kesetaraan gender

Ordinal Untuk mengklasifikasi dan 
memiliki tingkatan, tapi tidak 
ada jarak

Menentukan terhadap yang lebih 
tinggi atau rendah pada nilainya.

Tinggi, sedang, rendah, ranking 
scale; paired-comparison scale, 
force ranking scale, comparative 
scale

Interval Untuk melakukan klasifikasi, 
urutan dan jarak, tetapi tidak ada 
nilai nol.

Menentukan suatu kesetaraan 
dari intervals atau jarak yang 
sama.

Aplikasi skala bipolar adjective/
semantic, skala multiple rating 
scale, numerical scale, graphic 
rating scale, summated rating 
likert scale, hybrid expectation 
scale

Rasio Untuk melakukan klasifikasi, 
urutan dan jarak, dan ada nilai 
nol natural (origin).

Menentukan suatu kesetaraan 
dari suatu rasio

Usia, aplikasi skala konstan- sum 
scale, graphic rating scale

7.3. KARAKTERISTIK PENGuKuRAN yANG SuPERIOR

Pada penelitian bisnis, peran alat pengukuran yang baik sangat diperlukan untuk dapat data 
yang memiliki akurasi tinggi. Selanjunya ada tiga criteria utama untuk mengevaluasi suatu 
alat/instrument pengukuran pada penelitian bisnis untuk dapat menghasilkan data yang 
superior dengan akurasi tinggi and kecilnya standar error, yang meliputi; (1). Validitas (suatu 
uji pengukuran apa yang menjadi keinginan untuk diukur), (2). Reliabilitas (tingkat akurasi 
dan presisi dari suatu prosedur ppengukuran), dan (3). Prakticality/bersifat praktis (konsentrasi 
dengan factor- factor yang memiliki rentang lebar, tingkat kenyamanan dan tingkat intepretasi 
data).
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 Selanjutnya, peneliti melakukan uji instrument pengukuran yang akan digunakan dalam 
penelitian bisnis yang menyeluruh yang terdiri dari tipe uji validitas, reliabilitas, koefisien, 
mengukur dan metode uji, seperti yang pada tabel di bawah ini:

Tipe Uji Validitas/reliabilitas Koefisien Outcomes Pengukuran Metode
Validitas Content Indeks relevansi -Panel 5-7 Ahli di bidang 

ilmu dengan rasio, tingkat 
relevansi item terhadap teori. 
Skore relevansi (1-5)
-Judgmental

Validitas Criterion- Related Tingkat relevansi dengan 
criteria prediksi

Korelasi

Validitas Concurrent Tingkat relevansi dengan 
data criteria prediksi pada 
waktu yang bersamaan, 
dengan nilai prediksi.

Korelasi

Validitas Prediktive Tingkat prediksi ke depan, 
data criteria diukur setelah 
waktu kejadian tertentu.

Korelasi

Validitas Contruct Menjawab pertanyaan 
dengan seberapa besar nilai 
varian dalam pengukuran.
dasar identifikasi 
pengukuran konstruk dan 
menentukan tingkat uji yang 
dilakukan.

Model Persamaan/
confirmatory factors 
analysis. Nilai SLF/
standardized loading factors. 
(≥0.70) atau (≥ 0.50) dan 
nilai (t ≥ 2).
Faktor analysis, KMO
Judgemental, Korelasi

Reliabilitas- test-retest Stabilitas instrument Tingkat outcome pada uji 
dua kali dengan responden 
sama, kurang dari 6 bulan 
pengukuran

Korelasi

Reliabilitas Parallel form Ekuivalen Tingkat luaran yang sama, 
dengan bentuk alternatif

Korelasi

Split Half, KR20 (dengan skala 
Guttman) dan Cronbach’s Alpha 
(≥ 0.70)

Konsistensi internal Tingkat instrument 
item yang homogen dan 
mencerminkan tingkat 
kesamaan yang mendasari 
suatu konstruk

Korelasi

Reliabilitas Konstruk (≥0.70) Tingkat reliabilitas 
konstruk

Reliabilitas konstru CFA/SEM LISREL

Variance Extracted (≥ 0.50) Tingkat variance Variance CFA/SEM LISREL

7.4. MENENTuKAN SuATu SKALA PENGuKuRAN

Pada penelitian bisnis, untuk menentukan suatu skala pengukuran yang diinginkan, dengan 
memprhatikan beberapa factor yang dapat mempengaruhi tingkat reliabilitas, validitas dan 
practicality dari skala instrument penelitian yang akan dipergunakan dalam penelitian. Adapun 
faktor- faktor yang dapat mempengaruhi meliputi, dapat dilihat pada skema di bawah ini;
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0.50) 
 

VII.4. Menentukan suatu Skala Pengukuran 

Pada penelitian bisnis, untuk menentukan suatu skala pengukuran yang diinginkan, dengan 

memprhatikan beberapa factor yang dapat mempengaruhi tingkat reliabilitas, validitas dan 

practicality dari skala instrument penelitian yang akan dipergunakan dalam penelitian. Adapun 

factor- factor yang dapat mempengaruhi meliputi, dapat dilihat pada skema di bawah ini; 

 
 

Peneliti bisnis dalam memilih tipe skala yang akan dipergunakan untuk penelitian bisnis, 

memperhatikan pada karakteristik tipe skala yang akan dipilih, seperti pada table di bawah ini: 

Karakteristik 
tipe skala data 

dalam 

Dikotomi Pilihan berganda Checklist Rating Rangking 

Tujuan penelitian : mengukur 
krakteristik responden dan 
mengukur penilaian objek 

oleh responden.

Tipe respon dari partisipan: 
rating, rangking, kategori dan 

sorting.

Data: sesuai skala data 
pengukuran (nominal, ordinal, 

interval maupun rasio)
Jumlah Dimensi yang akan 

diukur

Rating scale yang seimbang 
atau tidak: dari nilai tengah.

Jumlah dari nilai skala yang 
digunakan:  harus sesuai 
dengan stimuli yang akan 

dihadirkan dan memberikan 
informasi inti yang 

proporsional.

Tingkat kesalahan penilai: 
asumsinya adalah rtesponden 
akan memberikan penilaian 
yang baik, sehingga tendensi 

responden perlu diperhatikan.

 Peneliti bisnis dalam memilih tipe skala yang akan dipergunakan untuk penelitian bisnis, 
memperhatikan pada karakteristik tipe skala yang akan dipilih, seperti pada table di bawah ini:

Karakteristik tipe skala data dalam 
penelitian bisnis Dikotomi Pilihan berganda Checklist Rating Rangking

Jenis skala data Nominal Nominal, ordinal 
atau rasio

Nominal/
multinominal

Ordinal atau 
interval

Ordinal atau 
rasio

Jumlah angka penilaian jawaban 
alternative yang tersedia

2 3- 10 10 7- 10 10

Kegunaan Klasifikasi Klasifikasi/
tingkatan/
estimasi nilai 
angka yang 
spesifik

klasifikasi Tingkatan/
jarak

Tingkatan
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oleh responden/ partisipan. 

 

 

 

 

Instrumen baku yang telah uji validitas dan reliabilitas/ pre-test dengan 

metode CFA (SEM-LISREL). 

Pedoman wawancara terstruktur disusun oleh tim peneliti. 

 

B. Tahap Membangun dan Memperbaiki Pernyataan Pengukuran 

Pada tahap membangun dan memperbaiki pernyataan pengukuran pada instrument kuesioner, 

dengan tiga tipe kuesioner untuk respoonden yang berbeda, dilakukan dengan memperhatikan 

masukan karakteristik responden dan penggunakaan tata bahasa yang baik, sehingga informasi 

item pernyataan dapat sampai dengan baik. Selanjutnya, pada tahap ini mempertimbangkan; 

materi penelitian, pembentukan kaliamat pada setiap pernyataan penelitian, pendahuluan dari 

instrument, instruksi pengisian instrument, penerapan strategi umpan balik dari responden, focus 

penelitian dan urutan tema insti yang diteliti. Selanjunya pada peneliian bisnis, kualitas 

instrument sangat perlu diperhatikan, harus dapat memenuhi aspek- aspek di bawah ini: (1). 

Mendorong responden memberikan respon yang akurat, (2). Mendorong para partisipan 

memberikan informasi yang luas dan kuat, (3). Menghindari responden menolak menjawab 

pertanyaan yang spesifik, (4). Menghindari partisipan yang menghentikan proses wawancara, 

(5). Mendorong partisipasi dengan sikap yang positif. 

Peneliti dalam mementukan pertanyaan penelitian, perlu memperhatikan kendala utama yang 

sering terjadi dalam proses pengumpulan data yang meliputi tiga kategori, dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini,  yaitu: 

Kategori Kendala proses pengumpulan data 

1. Isi pertanyaan/ pernyataan Maksud, ketertarikan, tidak lengkap, memiliki dua maksud, tingkat 

presisi, waktu untuk berpikir, tingkat akurasi, tingkat pengetahuan, 

daya pikir, pola umum atau spesifik, tujuan penelitian dan informasi 

yang sensitive. 

2. Pembentukan kalimat 

pernyataan 

Kosa kata yang disampaikan, dukungan asumsi, kerangka referensi, 

kalimat yang membuat bias pemahaman. 

3. Pilihan strategi umpan balik Tujuan kajian, tingkat informasi, prioritas pemikiran, kemampuan 

komunikasi dan motivasi partisipan/ responden. 
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( Form 04 ) 

Tipologi data berdasarkan Tema/ Topik Item pendapat/ opini 

No Tema Sub-tema Prosentase 
Pendapat/ 
opini 
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oleh responden/ partisipan. 

 

 

 

 

Instrumen baku yang telah uji validitas dan reliabilitas/ pre-test dengan 

metode CFA (SEM-LISREL). 

Pedoman wawancara terstruktur disusun oleh tim peneliti. 

 

B. Tahap Membangun dan Memperbaiki Pernyataan Pengukuran 

Pada tahap membangun dan memperbaiki pernyataan pengukuran pada instrument kuesioner, 

dengan tiga tipe kuesioner untuk respoonden yang berbeda, dilakukan dengan memperhatikan 

masukan karakteristik responden dan penggunakaan tata bahasa yang baik, sehingga informasi 

item pernyataan dapat sampai dengan baik. Selanjutnya, pada tahap ini mempertimbangkan; 

materi penelitian, pembentukan kaliamat pada setiap pernyataan penelitian, pendahuluan dari 

instrument, instruksi pengisian instrument, penerapan strategi umpan balik dari responden, focus 

penelitian dan urutan tema insti yang diteliti. Selanjunya pada peneliian bisnis, kualitas 

instrument sangat perlu diperhatikan, harus dapat memenuhi aspek- aspek di bawah ini: (1). 

Mendorong responden memberikan respon yang akurat, (2). Mendorong para partisipan 

memberikan informasi yang luas dan kuat, (3). Menghindari responden menolak menjawab 

pertanyaan yang spesifik, (4). Menghindari partisipan yang menghentikan proses wawancara, 

(5). Mendorong partisipasi dengan sikap yang positif. 

Peneliti dalam mementukan pertanyaan penelitian, perlu memperhatikan kendala utama yang 

sering terjadi dalam proses pengumpulan data yang meliputi tiga kategori, dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini,  yaitu: 

Kategori Kendala proses pengumpulan data 

1. Isi pertanyaan/ pernyataan Maksud, ketertarikan, tidak lengkap, memiliki dua maksud, tingkat 

presisi, waktu untuk berpikir, tingkat akurasi, tingkat pengetahuan, 

daya pikir, pola umum atau spesifik, tujuan penelitian dan informasi 

yang sensitive. 

2. Pembentukan kalimat 

pernyataan 

Kosa kata yang disampaikan, dukungan asumsi, kerangka referensi, 

kalimat yang membuat bias pemahaman. 

3. Pilihan strategi umpan balik Tujuan kajian, tingkat informasi, prioritas pemikiran, kemampuan 

komunikasi dan motivasi partisipan/ responden. 
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( Form 04 ) 

Tipologi data berdasarkan Tema/ Topik Item pendapat/ opini 

No Tema Sub-tema Prosentase 
Pendapat/ 
opini 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pada penelitian bisnis, pemanfaatan instrument penelitian berupa suatu set kuesioner menjadi 
hal utama yang dipertimbangkan untuk menghasilkan data penelitian yang empiris. Untuk 
dapat memulai peneliti memerlukan ide yang solid dan menciptakan berdasarkan bagian dari 
ilmu pengetahuan. Peneliti mempertimbangkan tipe analisis data yang akan digunakan untuk 
menyelesaikan proyek penelitian bisnis. Peneliti bisnis dan kelompok tim secara bersama- sama 
dapat menyelesaikan beberapa instrument penelitian bisnis berbasis manajemen pasar dalam 
menyelesaikan instrument penelitian pembentukan ruang bagi penerapan bisnis baru di kota 
satelit Samarinda, Indonesia.
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BAB VIII. Kuesioner dan Instrumen pada Penelitian Bisnis serta 
Aplikasi pada Penelitian Bisnis yang Handal 

 

Pada penelitian bisnis, pemanfaatan instrument penelitian berupa suatu set kuesioner menjadi hal 

utama yang dipertimbangkan untuk menghasilkan data penelitian yang empiris. Untuk dapat 

memulai peneliti memerlukan ide yang solid dan menciptakan berdasarkan bagian dari ilmu 

pengetahuan. Peneliti mempertimbangkan tipe analisis data yang akan digunakan untuk 

menyelesaikan proyek penelitian bisnis. Peneliti bisnis dan kelompok tim secara bersama- sama 

dapat  menyelesaikan beberapa instrument penelitian bisnis berbasis manajemen pasar dalam  

menyelesaikan instrument penelitian pembentukan ruang bagi penerapan bisnis baru di kota 

satelit Samarinda, Indonesia. 

 

 

 
8.1. APLIKASI DAN DESAIN INSTRuMEN PENELITIAN BISNIS

Desain Instrumen

A. Tahap Menelaah Hipotesis Penelitian

Pada penelitian bisnis, keberadaan hirarki pertanyaa penelitian menjadi dasar untuk proses 
penelitian bisnis dan cara sukses dalam membangun instrument penelitian yang digunakan 
dalam mencari informasi yan handal.
 Pada penelitian pengembangan ruang bisnis baru di kota satelit- baru dapat diilutrasikan 
hirakir pertanyaan penelitian, dapat dilihat pada table di bawah ini:
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No Tingkatan pertanyaan penelitian Aplikasi pada penelitian pengembangan ruang dan peluang bisnis di kota 
satelit baru

1 Pertanyaan manajemen (dilemma, 
pengelola kota perlu pemecahan)

1. Ruang kota yang semakin padat dan infrastruktur yang kurang handal. 
Mengidentifikasi kondisi eksisting kecamatan Samarinda Seberang, Loa 
Janan Ilir dan Palaran meliputi aspek kependudukan, potensi ekonomi, 
ketersediaan fasilitas umum dan sosial, sarana dan prasarana, kemampuan 
pembiayaan, tata guna lahan.

2. Mengidentifikasi kebutuhan masa datang bagi kecamatan Samarinda 
Seberang, Loa Janan Ilir dan Palaran sebagai kota satelit.

2 Pertanyaan penelitian: fakta yang 
harus dijawab oleh peneliti dan 
memberi kontribusi solusi dilemma

1. Ha: Ada pengaruh tingkat eksistensi Kota Inti terhadap pembentukan Kota 
Satelit Baru yang Berkelanjutan.

2. Ha: Ada pengaruh tingkat Eksistensi factor social 3 Kecamatan (Samarinda 
Seberang, Loa Janan Ilir dan Palaran) yang akan dikembangkan terhadap 
Pembentukan Kota Satelit Baru yang Berkelanjutan.

3. Ha: Ada pengaruh tingkat Eksistensi factor ekonomi 3 Kecamatan 
(Samarinda Seberang, Loa Janan Ilir dan Palaran) yang akan 
dikembangkan terhadap Pembentukan Kota Satelit Baru yang 
Berkelanjutan.

4. Ha: Ada pengaruh tingkat Eksistensi factor politik ekonomi 3 
Kecamatan (Samarinda Seberang, Loa Janan Ilir dan Palaran) yang 
akan dikembangkan terhadap Pembentukan Kota Satelit Baru yang 
Berkelanjutan.

5. Ha: Ada pengaruh tingkat Eksistensi faktor lahan di 3 Kecamatan 
(Samarinda Seberang, Loa Janan Ilir dan Palaran) yang akan 
dikembangkan terhadap Pembentukan Kota Satelit Baru yang 
Berkelanjutan.

6. Ha: Ada pengaruh tingkat Eksistensi factor sejarah-budaya 3 
Kecamatan (Samarinda Seberang, Loa Janan Ilir dan Palaran) yang 
akan dikembangkan terhadap Pembentukan Kota Satelit Baru yang 
Berkelanjutan.

7. Ha: Ada pengaruh tingkat Eksistensi factor lingkungan di 3 
Kecamatan (Samarinda Seberang, Loa Janan Ilir dan Palaran) yang 
akan dikembangkan terhadap Pembentukan Kota Satelit Baru yang 
Berkelanjutan.

8. Ha: Ada pengaruh secara simultan tingkat eksistensi kota inti dan tingkat 
Eksistensi factor social, ekonomi, politik ekonomi, lahan, sejarah-budaya 
dan system lingkungan di 3 Kecamatan (Samarinda Seberang, Loa Janan 
Ilir dan Palaran) yang akan dikembangkan terhadap pembentukan Kota 
Satelit Baru yang Berkelanjutan.

3 Pertanyaan penyelidikan: 
pertnyaan yang spesifik dari 
hal yang umum kea rah yang 
mendetail

1. Memilih tipe skala data (Nominal, ordinal dan rasio untuk data distribusi 
demografi), tipe skala data interval untuk kuesioner dengan skala rating 
(1-10).

2. Memilih pendekatan komunikasi dengan responden dan partisipan, 
secara langsung dan diskusi kelompok di satu kota kecamatan yang akan 
dikembangkan menjadi ruang bisnis baru.

3. Memilih proses terstruktur untuk wawancara mendalam dan diskusi 
kelompok.

4 Pertanyaan pengukuran: 
pertanyaan yang harus dijawab 
oleh responden/partisipan.

Menentukan tipe kuesioner self administered, pertanyaan dengan 
klasifikasi data demografi dan kondisi demografi yang luas dan 
tersebar.
Instrumen baku yang telah uji validitas dan reliabilitas/pre-test dengan 
metode CFA (SEM-LISREL).
Pedoman wawancara terstruktur disusun oleh tim peneliti.
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B. Tahap Membangun dan Memperbaiki Pernyataan Pengukuran

Pada tahap membangun dan memperbaiki pernyataan pengukuran pada instrument kuesioner, 
dengan tiga tipe kuesioner untuk respoonden yang berbeda, dilakukan dengan memperhatikan 
masukan karakteristik responden dan penggunakaan tata bahasa yang baik, sehingga informasi 
item pernyataan dapat sampai dengan baik. Selanjutnya, pada tahap ini mempertimbangkan; 
materi penelitian, pembentukan kaliamat pada setiap pernyataan penelitian, pendahuluan dari 
instrument, instruksi pengisian instrument, penerapan strategi umpan balik dari responden, 
focus penelitian dan urutan tema insti yang diteliti. Selanjunya pada peneliian bisnis, kualitas 
instrument sangat perlu diperhatikan, harus dapat memenuhi aspek- aspek di bawah ini: (1). 
Mendorong responden memberikan respon yang akurat, (2). Mendorong para partisipan 
memberikan informasi yang luas dan kuat, (3). Menghindari responden menolak menjawab 
pertanyaan yang spesifik, (4). Menghindari partisipan yang menghentikan proses wawancara, 
(5). Mendorong partisipasi dengan sikap yang positif.
 Peneliti dalam mementukan pertanyaan penelitian, perlu memperhatikan kendala utama 
yang sering terjadi dalam proses pengumpulan data yang meliputi tiga kategori, dapat dilihat 
pada tabel di bawah ini, yaitu:

Kategori Kendala proses pengumpulan data
1. Isi pertanyaan/pernyataan Maksud, ketertarikan, tidak lengkap, memiliki dua maksud, tingkat presisi, 

waktu untuk berpikir, tingkat akurasi, tingkat pengetahuan, daya pikir, pola 
umum atau spesifik, tujuan penelitian dan informasi yang sensitive.

2. Pembentukan kalimat 
pernyataan

Kosa kata yang disampaikan, dukungan asumsi, kerangka referensi, kalimat 
yang membuat bias pemahaman.

3. Pilihan strategi umpan 
balik

Tujuan kajian, tingkat informasi, prioritas pemikiran, kemampuan komunikasi 
dan motivasi partisipan/responden.

C. Tahap Penyempurnaan Instrumen Penelitian Bisnis

Pada tahap penyempurnaan instrument ini, peneliti memastikan instrument siap digunakan 
untuk mengumpulkan data. Skema untuk desain instrument yang dilakukan oleh peneliti dalam 
suatu penelitian bisnis dapat meliputi:
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C. Tahap Penyempurnaan Instrumen Penelitian Bisnis 

Pada tahap penyempurnaan instrument ini, peneliti memastikan instrument siap digunakan untuk 

mengumpulkan data.  Skema untuk desain instrument yang dilakukan oleh peneliti dalam suatu 

penelitian bisnis dapat meliputi: 

 

Pada penelitian kota satelit baru ini, digunakan instrument sebagai berikut: 

Desain instrument pengukuran survey dan pedoman wawancara pada penelitian bisnis dengan 

pendekatan penelitian dengan desain riset adalah Kuali + Kuanti, dengan pertimbangan 

responden yang memiliki berbagai karakteristik demografi dan yang tersebar pada geografis 

yang luas, informasi yang diperlukan sangat luas sesuai dengan skup penelitian skala perkotaan 

dengan waktu penelitian yang relative terbatas, sehingga penelitian tersebut, menggunakan alat 

penelitian yang  terdiri dari 3 instrumen kuesioner dan 4 form pedoman FGD dan Delphi 

methods yang diharapkan dapat menyerap informasi secara luas dan holistik, dipresentasikan di 

bawah ini: 

 

 

 

Kuisoner (TIPE 01) 

( besar sample = 200 responden, pada 3 kecamatan : SAMARINDA SEBERANG, LOA JANAN ILIR DAN PALARAN  ) 

Nama/inisial   Suku bangsa  
Alamat   Pekerjaan  
Jenis Kelamin   Lama bekerja  
Usia   Penghasilan /bulan  
Status pernikahan   Lokasi/ tempat bekerja  
Pendidikan terakhir     
Cara Pengisian: Beri tanda pada kolom pilihan saudara dengan tanda ( √   ) 

1 2 3 4 5 6 7 8√ 9 10 

Pertanyaan pengukuran

Desain instrumen penelitian bisnis:
1. Administrasi instrumen

2.  Pendahuluan dan instruksi pengisian.
3. Target pertanyaan/ instrumen .

4. Pernyataan yang bersifat Klasifikasi

Pre-test dan Siap digunakan untuk mengumpulak 
data
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Pada penelitian kota satelit baru ini, digunakan instrument sebagai berikut:
 Desain instrument pengukuran survey dan pedoman wawancara pada penelitian bisnis 
dengan pendekatan penelitian dengan desain riset adalah Kuali + Kuanti, dengan pertimbangan 
responden yang memiliki berbagai karakteristik demografi dan yang tersebar pada geografis 
yang luas, informasi yang diperlukan sangat luas sesuai dengan skup penelitian skala perkotaan 
dengan waktu penelitian yang relative terbatas, sehingga penelitian tersebut, menggunakan 
alat penelitian yang terdiri dari 3 instrumen kuesioner dan 4 form pedoman FGD dan Delphi 
methods yang diharapkan dapat menyerap informasi secara luas dan holistik, dipresentasikan 
di bawah ini:

Kuisoner (TIPE 01)

(besar sample = 200 responden, pada 3 kecamatan: SAMARINDA SEBERANG, LOA JANAN ILIR DAN PALARAN)

Nama/inisial Suku bangsa
Alamat Pekerjaan
Jenis Kelamin Lama bekerja
Usia Penghasilan/bulan
Status pernikahan Lokasi/tempat bekerja
Pendidikan terakhir

Cara Pengisian: Beri tanda pada kolom pilihan saudara dengan tanda (√)

1 2 3 4 5 6 7 8√ 9 10

Tidak Setuju             Sangat setuju

No Pernyataan
Nilai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.FS Adanya tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi
2.FS Adanya peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan 

keluarga yang lebih baik
3.FS Adanya tingkat keharmonisan nilai-nilai sosial 

kemasyarakatan yang tinggi
4FS Adanya tingkat toleransi beragama yang tinggi
1FE Adanya peningkatan aktivitas kegiatan usaha 
2FE Adanya peningkatan investasi di daerah ini
3FE Adanya industri pengolahan kayu dan docking yang tertata 

baik dan dapat menyerap tenaga kerja setempat
4FE Adanya industri Batik yang berkembang pesat melibatkan 

masyarakat pengrajin secara lebih luas
5FE Adanya pengembangan lapangan golf dengan fasilitsanya 

yang dapat membuka lapangan pekerjaan baru
1PE Kebijakan pembangunan ekonomi daerah melibatkan 

pemerintah dan swasta.
2PE Perekonomian Provinsi Kaltim sepenuhnya dikendalikan 

oleh Pemerintah Daerah
3PE Perdagangan dlm wilayah Provinsi Kaltim, sepenuhnya 

ditentukan oleh pembeli dan penjual di pasar.
1FL Adanya Pola Penggunaan Lahan yang tertata dengan baik, 

sesuai kelompok aktivitas kegiatan masyarakat
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No Pernyataan
Nilai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2FL Adanya kesadaran yang semakin tinggi terhadap Dampak 

Penggunaan Lahan
3FL Adanya penambahan nilai lahan , sesuai dengan aktivitas 

kegiatan jasa, industry dan permukiman
4FL Adanya orientasi tata lahan ke arah sungai Mahakam
5FL Adanya pemahaman dan kesadaran partisipasi masyarakat 

dalam penggunaan lahan
6FL Adanya pengembangan lahan yang memiliki potensi 

ekonomi & pariwisata, guna meningkatan kesejahteraan 
masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

7FL Penggunaan lahan tertata bagi industri non-polutan
8FL Mempertahankan eksistensi hutan kota.

9Fl Meningkatkan area pertanian, perikanan & peternakan 
sebagai basis pengembangan agrowisata

1SB Adanya kesadaran pengembangan lahan dengan 
memperhatikan sejarah yang pernah terjadi

2SB Adanya kesadaran hukum untuk memperhatikan sejarah 
kepemilikan lahan

3SB Pengembangan pola penggunaan lahan selalu 
memperhatikan nilai- nilai historis di wilayah tersebut

4SB Selalu mempertahankan nilai- nilai sejarah dan budaya di 
masyarakat bagi pengembangan wilayah baru

1SL Menjaga dan melestarikan potensi tumbuhan dan hewan 
yang menjadi cirri khas wilayah

2SL Menjaga dan melestarikan kondisi alam yang memiliki 
makna tinggi

3SL Memperbaiki kondisi alam yang terganggu dan mengalami 
kerusakan.
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Kuisoner (TIPE 02)

(besar sample = 200 responden di Kota Inti)

Nama/inisial Suku bangsa
Alamat Pekerjaan
Jenis Kelamin Lama bekerja
Usia Penghasilan/bulan
Status pernikahan Lokasi/tempat bekerja
Pendidikan terakhir

Cara Pengisian: Beri tanda pada kolom pilihan saudara dengan tanda (√)

1 2 3 4 5 6 7 8√ 9 10

Tidak Setuju             Sangat setuju

No Pernyataan
Nilai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.KI Meningkatkan Jumlah Ragam Aktivitas pada kota Inti 

dengan pola penyebaran pusat- pusat bisnis pada beberapa 
wilayah kota

2.KI Melakukan penataan tata guna lahan untuk mengatisipasi 
kebutuhan akan semakin tingginya Tingkat Daya Dukung 
Lahan Kota Inti

3.KI Melakukan penyebaran pusat- pusat konsetrasi pendudukan 
pada wilayah lain, karena semakin tingginya tingkat 
perkembangan jumlah penduduk kota inti

4.KI Melakukan penyebaran pada area pusat- pusat bisnis/usaha 
masyarakat pada lokasi lain dengan terus berkembangnya 
dengan semakin padat tingkat kegiatan masyarakat di kota 
inti

5.KI Mengurangi semakin tingginya masyarakat yang bertempat 
tinggal di rencana kota satelit dan bekerja pada kota inti.

6.KI Menghindari tingkat kepadatan lalu-lintas kota dengan 
melakukan penyebaran pusat- pusat perdagangan dan jasa 
pada area lain yang lebih luas.

7.KI Mengurangi tingkat kerugian energy, waktu, tenaga 
dan biaya akibat tingkat kemacetan yang tinggi, dengan 
melakukan penataan pola ruang kota yang terintegrasi dan 
memilki konektivitas yang tinggi.

8.KI Memiliki aksesbilitas jalan yang memadai dan terkoneksi 
dengan wilayah kota satelit

9.KI Memiliki moda angkutan umum yang terkoneksi dengan 
wilayah lain 

10KI Memisahkan tata ruang pusat- pusat pemerintahan dengan 
pusat- pusat area industry dan jasa, untuk penataan yang 
lebih teratur
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Kuisoner (TIPE 03)

(besar sample = 200 responden, pada kota Inti dan 3 Kecamatan)

Nama/inisial Suku bangsa
Alamat Pekerjaan
Jenis Kelamin Lama bekerja
Usia Penghasilan/bulan
Status pernikahan Lokasi/tempat bekerja
Pendidikan terakhir

Cara Pengisian: Beri tanda pada kolom pilihan saudara dengan tanda (√)

1 2 3 4 5 6 7 8√ 9 10

Tidak Setuju             Sangat setuju

No Pernyataan
Nilai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.KSB Adanya urgensi dan kebutuhan yang mendesak akan 

pengembangan kota satelit yang berkelanjutan. 
2.KSB Adanya tingkat Konektivitas yang tinggi pada Sistem 

Ruang Kota Inti dengan Kota Satelit berkelanjutan (KSB)
3.KSB Adanya pertumbuhan dan berkembangnya Tingkat 

Fungsi Hunian Permukiman di KSB dengan memiliki 
konektivitas yang baik terhadap kota Inti.

4.KSB Adanya Tingkat Perkembangan Industri Ringan non-
polutan pada area tertata secara baik di KSB

5.KSB Adanya Tingkat Perkembangan sebagai Pusat Bisnis 
Jasa yang tertata secara baik dan memiliki pola jalan 
lingkungan dan kota yang terintegrasi dengan jalan 
provinsi, serta jalan bebas hambatan

6.KSB Adanya Tingkat jaringan yang handal pada sistem 
Jaringan Infrastruktur dan Transportasi di KSB

7.KSB Adanya Tingkat ketersediaan Air Baku yang handal dan 
berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pada kawasan 
KSB.

8.KSB Adanya Tingkat Pengolahan Limbah dan persampahan 
yang dapat mengatasi wilayah kota satelit baru, dengan 
tetap menjaga kesehatan masyarakat, permukiman 
penduduk dan lingkungan.

9.KSB Adanya Tingkat Pengendalian Banjir yang baik, dalam 
mengantisipasi luapan air sungai dan adanya curah hujan 
tinggi, dengan mempersiapakan sistim saluran drainase 
kota yang terintegrasi dengan sistem drainase lingkungan.

10KSB Adanya Tingkan kehandalan Jaringan Listrik dan 
Komunikasi pada kawasan KSB.

11KSB Adanya Sistem Kelembagaan yang Handal dalam 
mengelola dan mengendalikan tatanan admistratif dan 
kepemerintahan serta perekonomian di KSB
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Check List & Inventarisasi Data

No Uraian Data Kota Inti Kec. Samarinda 
Seberang

Kec. Loa Janan 
Ilir Kec. Palaran

1 Data luas wilayah
2 Data kependudukan 5 tahun terakhir
3 Data UKM, Usaha mikro dan Multi 

Nasional
4 Kebijakan pembangunan daerah 

(Pmerintah, Pem.-swasta, Swasta)
5 Data daya dukung lahan (KDB, KLB)
6 Data dampak perubahan fungsi lahan
7 Harga tanah nilai NJOP di lokasi 

primer, sekunder, tersier
8 Data pola sebaran permukiman 

penduduk
9 Data tata guna lahan

10 Data infrastruktur, jaringan listrik, 
air bersih, telpon, jalan, jembatan, 
pusat perdagangan, pusat kebudayaan, 
pelabuhan

11 Data kondisi social- budaya dan daya 
tarik kebudayaan

12 Data kondisi sejarah masa lalu (situs2 
sejarah)

13 Data sistem lingkungan kawasan
14 Data potensi pertambangan kawasan
15 Data kontur tanah
16 Data geologi
17 Data potensi pariwisata dan industri 

kreatif
18 Data vegetasi dan hewan
19 Data tanda-tanda bahaya tapak
20 Data curah hujan, iklim makro, 

kecepatan dan arah angin
21 Data sumber air baku
22 Data foto udara

Metode Delphi & FGD

Tahap Prediksi, Opini, Diskusi & Ekstraksi Data:
1. Pengembangan Predisksi secara tertulis dengan meode SWOT, sejauhmana Pembentukan Kota Satelit Baru berkelanjutan 

(PKSBB) di 3 kecamatan.
2. Setiap Peserta diskusi diminta untuk memberikan pendapat, opini dan komentarnya dari hasil Pengembangan Prediksi 

PKSBB secara tertulis (pada point. 1).
3. Diskusi secara terbuka untuk menggali data- data yang belum terungkap untuk PKSBB di 3 kecamatan.
4. Ektraksi data untuk predikasi PKSBB.
5. Analisis varian (ANOVA)
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Form (01)

Pengembangan Prediksi secara tertulis dengan metode analisis SWOT, Urgensi Pembentukan Kota Satelit Berkelanjutan (PKSB)

PKSB
PKSB

STENGTH (S)
PKSB

WEAKNESSES (W) - PKSB

OPORTUNIES (O)
PKSB

STRATEGI S-O STRATEGI W-O

TREATHS (T)
PKSB

STRATEGI S-T STRATEGI W-T

ITEM- ITEM PKSB meliputi:
(bisa dipilih menurut pengetahuan dan pemikiran saudara)

No Variabel Notasi Indikator Komposit Keterangan
1 Faktor Sosial FS-1 Jumlah Penduduk

FS-2 Tingkat Kualitas Kehidupan Masyarakat
2 Faktor Ekonomi FE-1 Tingkat Aktivitas Kegiatan Usaha

FE-2 Tingkat Investasi
3 Politik Ekonomi PE-1 Sistem Perekonomian Campuran 

PE-2 Sistem Perekonomian Pemerintah
PE-3 Sistem Perekonomian Bebas

4 Faktor Lahan FL-1 Pola Penggunaan Lahan
FL-2 Tingkat Dampak Penggunaan Lahan
FL-3 Rentang Harga Lahan

5 Sejarah dan Budaya SB-1 Historikal pola Permukiman Masyarakat
SB-2 Historikal Penggunaan Lahan Masyarakat
SB-3 Budaya yang Membumi

6 Sistem Lingkungan SL-1 Biotik
SL-2 Abiotik

7 Kota Inti KI-1 Tingkat Jumlah Ragam Aktivitas Perkotaan Inti
KI-2 Tingkat Daya Dukung Lahan Kota Inti
KI-3 Tingkat Perkembangan Penduduk Kota Inti
KI-4 Tingkat Perkembangan Kegiatan Kota Inti
KI-5 Tingkan Jumlah Komuter pada Kota Inti

8 Kota Satelit Berkelanjutan KSB1 Tingkat Urgensi Pengembangan Kota Satelit Berkelanjutan
KSB2 Tingkat Koneksitas Sistem Ruang Kota Inti dengan Kota Satelit
KSB3 Tingkat Fungsi Hunian Permukiman yang Berkelanjutan
KSB4 Tingkat Perkembangan Industri Ringan non-polutan
KSB5 Tingkat Perkembangan sebagai Pusat Bisnis Jasa
KSB6 Tingkat Jaringan Infrastruktur dan Transportasi di KSB
KSB7 Tingkat ketersediaaj Air Baku yang berkelanjutan
KSB8 Tingkat Pengolahan Limbah dan persampahan
KSB9 Tingkat Pengendalian Banjir

KSB10 Tingkan kehandalan Jaringan Listrik dan Komunikasi
KSB11 Sistem Kelembagaan yang Handal
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Form (02)

Pendapat, opini dan komentar dari hasil Pengembangan Prediksi PKSB secara tertulis di form 01.

No Item Pembahasan Pendapat/opini/komentar Alternatif pendapat
1

2

3

4

Form (03)

Kompilasi Hasil Diskusi

No Nama/Institusi Item Pendapat/Opini Diskusi Ekstraksi/Simpulan Sementara
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(Form 04)

Tipologi data berdasarkan Tema/Topik Item pendapat/opini

No Tema Sub-Tema Prosentase Pendapat/Opini

8.2. PERTIMBANGAN PERENCANAAN RESPONDEN

Pada tahap penentuan perencanaan responden peneliti dan tim mempertimbangkan daerah 
geografis lokasi penelitian yang sangat luas. Selanjutnya, peneliti juga dapat menggunakan 
suatu sampel dengan menarik secara probabilitas dari populasi target, dimana responden 
harus memiliki peluang yang sama untuk dapat terpilih menajadi sampel, sehingga dapat 
memenuhi sampel yang representative. Peneliti mempertimbangkan tingkat representative 
responden dengan cara memperhatikan persyaratan analisis data yang menggunakan model 
persamaan structural yang dapat berkisar anatara 100 sampai 400 responden. Sedangkan 
untuk FGD dan wawancara menggunakan partisipan yang memiliki criteria sebagai pemangku 
kepentingan di kota samarinda dan daerah pengembangan kota satelit baru. Selanjutnya, 
peneliti harus mempertimbagkan aspek- aspek yang berkaitan dengan perencanaan sampel 
dengan memperhatihan beberapa factor, seperti pada skema di bawah ini:

330 
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Sebagai contoh teknik sampling yang digunakan pada penelitian bisnis pengembangan kota sateli 

baru, dengan menggunakan beberapa tipe instrument penelitian yang meliputi: Kuisoner metode 

Kuantitatif (TIPE 01) dengan besar sample = 200 responden, pada 3 kecamatan : SAMARINDA 

Responden yang dipilih dengan cara sensus atau 
inferensial sampel maupun dengan 

memeperhatikan persyaratan dalam analisis 
data yang representatif.

Menentukan jumlah responden baik yang 
melalui wawancara atau sampling, berapa 

banyak  kejadian yang akan diobservasi dan 
berapa banyak catatan yang harus diinspeksi.

Mempertimbangkan karakteristik sampel yang 
menjadi responden= 600 responden, dan 

sebagai peran pemangku kepentingan kota baru 
sebagai partisipan FGD dan Delphi Methods, 

sesuai hipotesis yang akan diuji.

Mendefinisikan populasi target yang akan 
diteliti, sehingga relevan dijadikan responden, 
dimana responden bisa dari kota inti maupun 

dari wilayah baru kota satelit, maupun 
kombinasi keduanya
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 Sebagai contoh teknik sampling yang digunakan pada penelitian bisnis pengembangan kota 
sateli baru, dengan menggunakan beberapa tipe instrument penelitian yang meliputi: Kuisoner 
metode Kuantitatif  (TIPE 01) dengan besar sample = 200 responden, pada 3 kecamatan: 
SAMARINDA SEBERANG, LOA JANAN ILIR DAN PALARAN), Kuisoner (TIPE 02)
(besar sample = 200 responden di Kota Inti Samarinda), Kuisoner (TIPE 03) (besar sample = 
200 responden, pada kota Inti dan 3 Kecamatan). Selanjunya, dengan pendekatan kualitatif  
dengan instruemen penelitian yang meliputi; Check List & Inventarisasi Data (1 records), 
Form (01) Metode Kualitatif  pada Pengembangan Prediksi secara tertulis dengan metode 
analisis SWOT, Urgensi Pembentukan Kota Satelit Berkelanjutan (PKSB), Form (02) Metode 
Kualitatif  dengan pendekatan Metode Delphi berupa suatu pendapat, opini dan komentar dari 
hasil Pengembangan Prediksi PKSB secara tertulis di form 01, Form (03) Metode Kualitatif  
FGD, Kompilasi Hasil Diskusi dengan melibatkan seluruh stakeholder di kota Samarinda 
dan sekitarnya dan (Form 04) Metode Kualitatif  Pendekatan Kluster Tematik Collaizi dengan 
menyusun suatu Tipologi data berdasarkan Tema/Topik Item pendapat/opini.

Metode Penelitian 
Bisnis Instrumen Penelitian Jumlah Responden/

outcome

Lokasi Responden/
aktivitas FGD-

Delphi
Keterangan

KUANTITATIF KUESIONER TIPE 01 200 PADA 3 KOTA 
KECAMATAN

Survey oleh Tim peneliti 
kota Samarinda

KUESIONER TIPE 02 200 KOTA INTI 
SAMARINDA

Idem

KUESIONER TIPE 03 200 Pada 3 KOTA 
KECAMATAN 
dan KOTA INTI 
SAMARINDA

iem

KUALITATIF FORM 01 Para Pemangku 
Kepentingan kota 
Samarinda dan 
sekiratnya, lebih dari 
8 partisipan sudah 
melebihi standar 
partisipan yang 
dibutuhkan.

Kota kecamatan Form (01) Metode Kualitatif 
pada Pengembangan 
Prediksi secara tertulis 
dengan metode analisis 
SWOT, Urgensi 
Pembentukan Kota Satelit 
Berkelanjutan (PKSB).
Dipimpin oleh ketua tim 
peneliti dan tim penuh.

FORM 02 idem idem Form (02) Metode Kualitatif 
dengan pendekatan 
Metode Delphi berupa 
suatu pendapat, opini 
dan komentar dari hasil 
Pengembangan Prediksi 
PKSB secara tertulis di form 
01

FORM 03 Idem idem Form (03) Metode Kualitatif 
FGD, Kompilasi Hasil 
Diskusi dengan melibatkan 
seluruh stakeholder di kota 
Samarinda dan sekitarnya

FORM 04 idem idem (Form 04) Metode Kualitatif 
Pendekatan Kluster Tematik 
Collaizzi dengan menyusun 
suatu Tipologi data 
berdasarkan Tema/Topik 
Item pendapat/opini.
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Metode Penelitian 
Bisnis Instrumen Penelitian Jumlah Responden/

outcome

Lokasi Responden/
aktivitas FGD-

Delphi
Keterangan

Check List & 
Inventarisasi Data (1 
records),

Set data sekunder Kota Samarinda dan 
sekitarnya

Inventarisasi data eksisting 
pada kota Samarinda dan 
sekitarnya

FORM RESUME Tabulasi hasil 
menyeluruh

Kantor pusat 
penelitian

Tabel resume secara 
menyeluruh

8.3. APLIKASI INSTRuMEN PADA PENELITIAN BISNIS

Aplikasi instrument penelitian bisnis dikembangkan oleh Susilo dan tim (2018) dalam kurun 
waktu empat tahun melakukan penelitian bisnis. Adapun skala ukur yang digunakan adalah 
data interval dengan tipe skala instrument yang diterapkan adalah semantic bipolar adjective 
(dengan skore: 1 sampai 10). Penerapan instrument penelitian bisnis dapat dilihat pada contoh- 
contoh berikut ini;

Instrumen penelitian bisnis 01:

Strategi Pemasaran Jasa: Analisis Orientasi Pelanggan,
Building Character , Communitization, Persepsi Harga, Value, Purchasing, Loyalitas dan Daya Saing Institusi Bisnis Jasa.

Identitas :
Jenis Kelamin : L/P
Usia :
Pekerjaan :
Penghasilan/Bulan : a. > Rp 5 Juta

b. < Rp 5 Juta

Beri tanda pada kolom pilihan saudara dengan tanda (√)

1 2 3 4 5 6 7 8√ 9 10

Sangat Tidak Setuju          Sangat Setuju

No Pernyataan
Nilai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I Variabel Buliding Character (Marketing 3.0)

I.1. DIMENSI-Perhatian (Care)
1 Institusi memberikan perhatian kepada saya dengan sepenuh hati 

dalam menempuh pendidikan di pascasarjana.
2 Institusi menerima masukan balik dari saya.
3 Institusi membantu memecahkan permasalahan yang saya hadapi 

dalam menyelesaikan pendidikan di pascasarjana.
I.2. DIMENSI- Penuh Tanggung Jawab (Responsibility) 
1 Institusi memenuhi seluruh fasilitas fisik dalam proses belajar 

mengajar di pascasarjana.
2 Institusi menyediakan pengajar yang handal.
3 Intitusi menyediakan layanan yang baik
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No Pernyataan
Nilai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I.3. DIMENSI- Pengetahuan (Knowledge) 
1 Institusi menyediakan perpustakaan yang lengkap
2 Institusi memberi akses terhadap jurnal ilmiah internasional
3 Institusi memberikan informasi tentang pengembangan tingkat 

pengetahuan yang berkelanjutan.
4 Dosen mengajar dengan baik

I.4. DIMENSI- Rasa Hormat (Respect)
1. Institusi memberikan perhatian yang kuat kepada mahasiswa 

pascasarjana.
2. Institusi menjaga kelangsungan perkuliahan dengan baik.
3. Institusi memberikan perhatian pada dosen dan karyawan dengan 

baik.
4. Budaya saling menghargai sudah baik antar civitas akedemik.

I.5. DIMENSI- DNA Merk
1. Perusahaan/Institusi Jasa harus berusaha agar merek tersebut nyata. 
2 Memberikan pengalaman yang sesuai dengan yang dinyatakan, tidak 

hanya pada iklannya.
3 Untuk menjaga kredibiltas.
4 Merek dapat berkoneksi dengan para pelanggan.
5 Merek perlu mengembangkan DNA otentik yang menjadi inti dari 

diferensiasi Institusi Jasa.
6 DNA mencerminkan identitas merek dalam jaringan sosial 

konsumen. 
7 Merek dengan DNA yang unik akan terus membangun karakternya
8 Menjaga kehilangan seluruh jaringan konsumen potensial pada 

bisnis Jasa.
II. Variabel Daya Saing Institusi Bisnis Jasa

II.1 DIMENSI- Lingkungan Kerja
1 Institusi dapat beradaptasi dengan perubahan dengan cepat.
2 Institusi mempunyai komitmen yang tinggi terhadap mahasiswa 

pascasarjana
3 Komunikasi diantara pengelola Institusi terjadi secara terus- 

menerus.
II.2. DIMENSI- Desain Pekerjaan

1 Institusi merancang schedule perkuliahan dengan baik.
2 Institusi mempersiapkan dosen pengajar dengan baik.
3 Dosen mempersiapan materi perkuliahan dengan baik.

II.3 DIMENSI- Inovasi
1 Institusi memperkenalkan program studi baru dengan penuh 

perhitungan.
2 Institusi mengembangan system belajar- mengajar berkelanjutan
3 Hasil pembelajaran dapat diaplikasikan

II.4 DIMENSI- Manajemen Teknologi
1 Sistem informasi dipergunakan sebagai pendukung utama oleh 

Institusi, untuk memperlancar system perkuliahan.
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No Pernyataan
Nilai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 Teknologi informasi baru sering diperkenalkan.
3 Mempergunakan e-learning

II.5 DIMENSI- Manajemen Kualitas
1 Institusi mengutamakan pelaksanaan suatu pekerjaan dengan benar 

sejak awal proses perkuliahan.
2 Institusi berkomitmen pada tingkat kelulusan yang berkualitas 

tinggi.
3 Struktur organisasi Institusi yang ada, akan mudah untuk 

melakukan proses perbaikan dan peningkatan layanan pada 
mahasiswa pascasarjana.

II.6 DIMENSI- Indikator Kualitas
1 Proses perkuliahan berlangsung dengan baik.
2 Proses transfer ilmu berlangsung dengan baik.
3 Mahasiswa pascasarjana merasa puas pada kelangsungan 

perkuliahan yang baik.
III Variabel Communitization

III.1 DIMENSI- Aspek Penggunaan Teknologi
1 Menghubungkan konsumen sampai tingkat global
2 Menggunakan web
3 Menggunakan media sosial
4 Tingkat kecepatan koneksi antar konsumen

III.2 DIMENSI- Koneksi antar Konsumen
1 Keyakinan akan merk yang sama
2 Saling berinteraksi
3 Menciptakan basis penggemar yang loyal
4 Di fasilitasi oleh perusaan satu merk
5 Koneksi berkelanjutan

IV VARIABEL PERSEPSI HARGA
IV.1. DIMENSI- Persepsi Kualitas pada Harga

1 Kualitas komunikasi dengan bagian keuangan baik
2 Tingkat biaya pendidikan di Institusi sesuai dengan harapan 

mahasiswa Pascasarjana.
3 Pihak Bank Bank selalu bekerjasama dengan bagian keuangan 

Kampus dengan baik
4 Kenaikan tingkat biaya pendidikan mempengaruhi dayabeli 

konsumen 
IV.2. DIMENSI- Persepsi Biaya yang Dikeluarkan

1 Biaya pendidikan di Institusi terjangkau
2 Diskon diberikan bagi yang membayar lunas biaya pendidikan
3 Sistem pembayaran yang praktis
4 Biaya lain diluar biaya pendidikan terjangkau
V. VARIABEL Value yang disampaikan bagi Konsumen

V.1 DIMENSI- Form
1 Kebutuhan transfer ilmu terpenuhi
2 Keinginan kebutuhan ilmu tercapai
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No Pernyataan
Nilai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 Ilmu didapat bermanfaat bagi pelaksanaan pekerjaan
4 Ilmu di dapat meningkatkan intelektual

V.2. DIMENSI- Place
1 Lokasi kampus mudah dijangkau
2 Lokasi kampus ada di beberapa lokasi strategis
3 Lokasi kampus cepat dijangkau
4 Kampus disukai mhasiswa pascasarjana.

V.3. DIMENSI- Time
1 Waktu pendaftaran setiap semester
2 Proses pembelajaran tepat waktu
3 Dosen memberikan waktu konsultasi dengan leluasa
4 Pelayanan terhadap mahasiswa sesuai kebutuhan waktu mahasiswa.

V.4. DIMENSI- Ownership
1 Lulus tepat waktu.
2 Wisuda dan menerima ijazah tepat waktu
3 Pengumuman nilai ujian tepat waktu
4 Pengumuman yudisium tepat waktu

VI VARIABEL Purchasing Intentions/Decision
VI.1 DIMENSI Konsep Produk/Jasa

1 Memperkenalkan institusi dengan rutin di media cetak
2 Memperkenalkan institusi di media elektronik
3 Melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum
4 Melaporkan prestasi akademik kepada masyarakat umum

VI.2 DIMENSI- Situasi
1 Penawaran program Magister kompetitif.
2 Dapat dibayar dengan cepat dan mudah
3 Keterbatasan waktu memilih Institusi
4 Taktik promosi yang handal dari Instutusi

VI.3 DIMENSI- Stimulate/Dorongan Purchase
1 Kampus yang menarik
2 Program Magister yang ternama
3 Dosen yang Handal
4 Pelayanan yang empaty

VI.4 DIMENSI- Tindakan Purchase
1 Menghemat waktu
2 Transaksi sesderhana
3 Transaksi berlangsung cepat
4 Transaksi dengan kartu kredit
5 Transaksi dengan kartu debet

VII. VARIABEL Loyalitas
VII.1 DIMENSI- Pembelian Ulang

1 Saya bersedia kembali belajar di Institusi sampai masa studi berakhir 
karena lokasi yang strategis dan pelayanan yang diberikan baik. 
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No Pernyataan
Nilai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 Saya bersedia ikut pelatihan dan seminar yang diadakan
3 Saya akan melanjutkan jenjang S3 di Institusi yang sama

VII.2 DIMENSI- Tahan dari Institusi Pesaing
1 Saya tidak tertarik dengan tawaran dari universitas lain
2 Saya selalu bersedia menjadi tenaga pengajar setelah lulus dari 

Institusi.
3 Bila ada kekurangan di Institusi, saya tidak akan langsung pindah ke 

universitas lain
VII.3 DIMENSI- Merekomendasikan

1 Bersedia memberi rekomendasi kepada orang lain untuk masuk di 
Insitusi tempat saya kuliah

2 Saya bersedia memberi informasi pelatihan dan seminar pada 
Institusi ke keluarga dan orang lain.

3 Saya selalu menceritakan dan menginformasikan hal-hal yang 
berkaitan dengan Institusi.

VII.4 DIMENSI- Membeli Lini Lain
1 Saya tidak ingin mengikuti seminar dan pelatihan di universitas lain
2 Saya mengikuti kegiatan seminar Internasional yang diselenggarakan 

oleh institusi
3 Saya mengikuti kegiatan seminar Nasional yang diselenggarakan 

oleh institusi
4 Makan di Kantin representatif 
5 Mengikuti pelatihan statistic lanjut
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Instrumen penelitian bisnis 02:

Strategi Pemasaran Jasa: Analisis BEHAVIORAL SEGMENTATION untuk meningkatkan loyalitas Konsumen pada Institusi 
Pendidikan Tinggi di Jakarta

Identitas :
Jenis Kelamin : L/P
Usia : Tahun.
Pekerjaan : SWASTA/PNS/DOSEN/TNI/POLRI/PENGUSAHA/LAINNYA
Bidang Pekerjaan/Bisnis/
Industri

Bidang Produk/Jasa dan sebutkan:

Penghasilan/Bulan : a. > Rp 5 Juta
b. < Rp 5 Juta

Beri tanda pada kolom pilihan saudara dengan tanda (√)

1 2 3 4 5 6 7 8√ 9 10

Sangat Tidak Setuju          Sangat Setuju

No Pernyataan
Nilai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I Variabel Communitization Marketing 3.0

I.1 DIMENSI- Aspek Penggunaan Teknologi
1 Menghubungkan konsumen sampai tingkat global
2 Menggunakan web
3 Menggunakan media sosial
4 Tingkat kecepatan koneksi antar konsumen

I.2 DIMENSI- Koneksi antar Konsumen
1 Keyakinan akan merk yang sama
2 Saling berinteraksi
3 Menciptakan basis penggemar yang loyal
4 Di fasilitasi oleh Institusi pendidikan tinggi satu merk
5 Koneksi berkelanjutan
II VARIABEL PERSEPSI HARGA

II.1. DIMENSI- Persepsi Kualitas pada Harga
1 Kualitas komunikasi dengan bagian keuangan baik
2 Tingkat biaya pendidikan di Institusi sesuai dengan harapan 

mahasiswa Pascasarjana.
3 Pihak Bank selalu bekerjasama dengan bagian keuangan Kampus 

dengan baik
4 Kenaikan tingkat biaya pendidikan mempengaruhi daya beli 

konsumen 
II.2 DIMENSI- Persepsi Biaya yang Dikeluarkan

1 Biaya pendidikan di Institusi terjangkau
2 Diskon diberikan bagi yang membayar lunas biaya pendidikan
3 Sistem pembayaran yang praktis
4 Biaya lain diluar biaya pendidikan terjangkau
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No Pernyataan
Nilai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
III VARIABEL VALUE Konsumen

III.1 DIMENSI- Form
1 Kebutuhan transfer ilmu terpenuhi
2 Keinginan kebutuhan ilmu tercapai
3 Ilmu didapat bermanfaat bagi pelaksanaan pekerjaan
4 Ilmu di dapat meningkatkan intelektual

III.2. DIMENSI- Place
1 Lokasi kampus mudah dijangkau
2 Lokasi kampus ada di beberapa lokasi strategis
3 Lokasi kampus cepat dijangkau
4 Kampus disukai mhasiswa pascasarjana.

III.3. DIMENSI- Time
1 Waktu pendaftaran setiap semester
2 Proses pembelajaran tepat waktu
3 Dosen memberikan waktu konsultasi dengan leluasa
4 Pelayanan terhadap mahasiswa sesuai kebutuhan waktu mahasiswa.

III.4. DIMENSI- Ownership
1 Lulus tepat waktu.
2 Wisuda dan menerima ijazah tepat waktu
3 Pengumuman nilai ujian tepat waktu
4 Pengumuman yudisium tepat waktu

IV VARIABEL Purchasing Intentions & Act
IV.1 DIMENSI Konsep Produk/Jasa

1 Memperkenalkan institusi dengan rutin di media cetak
2 Memperkenalkan institusi di media elektronik
3 Melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum
4 Melaporkan prestasi akademik kepada masyarakat umum

IV.2 DIMENSI- Situasi
1 Penawaran program Magister kompetitif.
2 Dapat dibayar dengan cepat dan mudah
3 Keterbatasan waktu memilih Institusi
4 Taktik promosi yang handal dari Instutusi

IV.3 DIMENSI- Stimulate/Dorongan Purchase
1 Kampus yang menarik
2 Program Magister yang ternama
3 Dosen yang Handal
4 Pelayanan yang empaty

IV.4 DIMENSI- Tindakan Purchase
1 Menghemat waktu
2 Transaksi berlangsung dengan sederhana
3 Transaksi berlangsung cepat
4 Transaksi dengan kartu kredit
5 Transaksi dengan kartu debet
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No Pernyataan
Nilai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
V. VARIABEL Loyalitas

V.1 DIMENSI- Pembelian Ulang
1 Saya bersedia kembali belajar di Institusi sampai masa studi berakhir 

karena lokasi yang strategis dan pelayanan yang diberikan baik. 
2 Saya bersedia ikut pelatihan dan seminar yang diadakan
3 Saya akan melanjutkan jenjang S3 di Institusi yang sama

V.2 DIMENSI- Tahan dari Institusi Pesaing
1 Saya tidak tertarik dengan tawaran dari universitas lain
2 Saya selalu bersedia menjadi tenaga pengajar setelah lulus dari 

Institusi.
3 Bila ada kekurangan di Institusi, saya tidak akan langsung pindah ke 

universitas lain
V.3 DIMENSI- Merekomendasikan
1 Bersedia memberi rekomendasi kepada orang lain untuk masuk di 

Insitusi tempat saya kuliah
2 Saya bersedia memberi informasi pelatihan dan seminar pada 

Institusi ke keluarga dan orang lain.
3 Saya selalu menceritakan dan menginformasikan hal-hal yang 

berkaitan dengan Institusi.
V.4 DIMENSI- Membeli Lini Lain
1 Saya mengikuti kegiatan seminar Internasional yang diselenggarakan 

oleh institusi
2 Saya mengikuti kegiatan seminar Nasional yang diselenggarakan 

oleh institusi
3 Makan di Kantin representatif 
4 Mengikuti pelatihan statistic lanjut

VI VARIABEL BEHAVIORAL SEGMENTATION
VI.1 DIMENSI KNOWLEDGE

1 Informasi Institusi di dapat melalui WEB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 Informasi Institusi di dapat melalui surat kabar
3 Informasi Institusi di dapat dari teman
4 Pengetahuan tentang Institusi di dapat dengan mudah dan lengkap

VI.2 DIMENSI ARAH SIKAP
1 Ingin memiliki pendidikan yang lebih baik dan tinggi
2 Ingin memiliki pengetahuan yang luas
3 Ingin dapat berguna bagi masyarakat luas

VI.3 DIMENSI MANFAAT/RESPON PRODUCT (Jasa)
1 Peningkatan jenjang pendidikan tinggi
2 Peningkatan karier di pekerjaan
3 Prestise pribadi
4 Mengembangkan bisnis pribadi



236 Metode Penelitian Bisnis. Aplikasi Pendekatan Manaejmen Berbasis Pasar

Instrumen penelitian bisnis 03

(Kolaborasi, Dewi, 2016):
“Model Implementasi Adaptive Use Ruang Terbuka Publik dan Peluang Bisnis yang berkelanjutan bagi Masyarakat Kota Tua 
Jakarta”.

1. Bapak/Ibu/Saudara dalam pemanfaatn Kanal adalah sebagai:
 a.  Pengunjung  c.  Pemilik Gedung
 b.  Pedagang  d.  Pengelola
2.  Umur :
 a.  15 – 25 tahun  c.  35 – 50 tahun
 b.  25 – 35 tahun  d.  diatas 50 tahun
4.  Pendidikan terakhir:
 a.  Tamat SMP  c.  Tamat Sarjana
 b.  Tamat SMA  d.  Tidak sekolah
5.  Pekerjaan:
 a.  Buruh  c.  Bekerja tidak tentu
 b.  Kantor  d.  Tidak bekerja
6.  Jenis Kelamin: 
 a.  Laki-laki
 b. Perempuan

Keterangan pengisian:

Isikan tanda check (√) pada kolom pilihan antar 1 sampai 10.

 Tidak Setuju 1 2 3 4 5 6 7√ 8 9 10 Sangat Setuju

Nama/No. Id. Responden :
Pekerjaan :
Pendidikan Terakhir :

No Pernyataan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KUALITAS FISIK 
A Kenyamanan dan Image
1 Ketersediaanjalur pedestrian yamg lebar
2 Ketersediaan sarana penyeberangankanal
3 Ketersediaantempat duduk
4 Keberadaanvegetasidanpohonpelindung
5 Bangunan yang terawat di sekeliling ruang terbuka
6 Ketersediaan lampu penerangan di malam hari
7 Ketersediaan papan informasi
8 Ketersediaan tempat sampah 
9 Ketersediaan toilet umum
B. Akses dan Linkage
1. Ketersediaan bus keliling menujukanal
2. Ketesediaanjalur pedestrian yang menerus
3. Ketersediaanhaltesebagaitempat transit
4. Ketersediaan tempat parkir

TINGKAT SOSIAL EKONOMI
1 Memiliki pendapatan yang tetap
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No Pernyataan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 Memiliki pekerjaan yang tetap
3 Memiliki pengetahuan dalam mengadakan kegiatan sosial di Kanal
4 Memiliki pengetahuan dalam mengadakan kegiatan ekonomi di Kanal
5 Memiliki pengetahuan memelihara Kanal

PARTISIPASI MASYARAKAT
1 Keikutsertaan masyarakat dalam menatakanal
2 Keikutsertaan masyarakat dalam menentukan kegiatan di sekitarkanal
3 Keikutsertaan dalam menjaga keamanan di kawasan Kanal
4 Keikutsertaan masyarakat menjaga fasilitas umum yang ada 

dikawasanwisatakanal
5 Keikutsertaan masyarakat dalam menjaga kelestarian elemen 

bersejarah 
6 Keberadaan komunitas sejarah
7 Keikutsertaan membayar retribusi dalam pemanfaatan 
8 Keterlibatan masyarakat setempat sebagai investor
9 Keterlibatan masyarakat dalam memperbaiki elemen kanal
10 Keterlibatan masyarakat dalam memperbaiki bangunan di sekeliling 

kanal

PENGELOLAAN 
1 Koordinasiantarinstansiterkait dalam pengelolaan Kanal
2 Pengaturan jenis kegiatan

Pengaturan jumlah kegiatan 
3 Pengaturan waktu kegiatan di Kanal
4 Pengaturan ijin berjualan
5 Pengaturan ijin melakukan kegiatan jumlah massa besar
6 Pemasangan CCTV 
7 Pengelolaan perbaikan terhadap elemen taman yang rusak
8 Pengelolaan sampah terpadu
9 Pengaturan lokasi berdagang
10 Pengaturan lokasi parkir 
11 Pengadaan penyuluhan para pedagang
12 Pengadaan pelatihan dan penyuluhan guide wisata

PENGELOLAAN KANAL 
A. Lingkungan
2 Kanal yang banyak pohon
3 Kanal yang bersih/tidak ada sampah
4 Kanal yang aman dari bangunan yang rusak
5 Kanal yang aman dari elemen bangunan yang rusak
6 Kanal bebas polusi
7 Kanal tidak dilewati kendaraan bermotor
8 Kanalyang bebas banjir
9 Kanal yang bebas dari gelandangan
10 Kanal yang bebas dari maling atau pencopet
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No Pernyataan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B Sosial
1 Kanal sebagai tempat rekreasianakmuda
2 Kanal sebagai tempat pertunjukan budaya tradisional 
3 Kanal sebagai tempat pentas band
4 Kanal sebagai tempat pentas religi
5 Kanal sebagai tempat pementasan seni betawi
6 Kanal sebagai tempat berkumpulnya berbagai komunitas
7 Kanal sebagai tempat mengenang sejarah
8 Kanal sebagai tempat peringatan acara kebangsaan
9 Kanal sebagai tempat peringatan acara keagamaan
10 Kanal sebagai tempat olah raga
11 Kanal sebagai tempat bermain
12 Kanal sebagai tempat menampilkan barang antik
C Ekonomi
1 Kanal sebagai tempat menjual souvenir
2 Kanal sebagai tempat menjual makanan lokal
3 Kanal seabagai tempat menjual pakaian
4 Kanal sebagai tempat menjual lukisan 
5 Kanal sebagai mengamen
6 Kanal sebagai tempat penyewaan sepeda
7 Kanal sebagai tempat menjual jasa fotografi
8 Kanal sebagai tempat menjual jasa pemandu wisata

Daftar Pertanyaan untuk FGD (Focus Group in Discussion)
Kualitas Fisik 
1. Fasilitas apa saja yang sudah dianggap memenuhi kenyamanan pengguna(luas ruang utama, tempat duduk, toilet, tempat 

sampah, lampu, pohon, tempat parkir, angkot, 
2. Kelompok pengguna (usia, tingkat sosial/ekonomi, tingkat pendidikan)
3. Bentuk partisipasi masyarakat yang sudah dilakukan (komunitas, pribadi)
4. Pihak yang mengelola
5. Pihak instansi terkait
6. Bentuk pengelolaan yang sudah dilakukan (lokasi, waktu, jenis kegiatan, jumlah kegiatan, perijinan, keamanan, perbaikan 

dan pemeliharaan)
7. Jenis kegiatanKanal (sosial, ekonomi)
8. Apakahkegiatan yang dilaksanakanmengganggusatu dengan yang lain?
9. Waktu buka/ramai 
10. Apakah ada perbedaan suasana dan pengguna antara waktu di bawah ini yang terbagidalam:

a. pagi, siang, sore, malam: senin – jumat
b. pagi, sore, malam: sabtu, minggu
c. saat tertentu, misalnya saat romadhon, perayaan2 nasional lainnya

11. Jika ada perbedaan suasana, bagaimana bentuk pengelolaannya?
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Instrumen penelitian bisnis 04 (desain Kuanti + Kuali):

KUALITAS PELAYANAN, DAN MOTIVASI GOLFER TERHADAP KUNJUNGAN KE GOLF COURSE MELALUI 
KEPUASAN GOLFER BERMAIN PADA GOLF COURSE DI JAKARTA.

Identitas:
Jenis Kelamin: L/P
Usia Pegolf    Tahun.
Pekerjaan: SWASTA/PNS/DOSEN/TNI/POLRI/PENGUSAHA/LAINNYA
Warga Negara :
Bidang Pekerjaan/Bisnis/
Industri

Bidang Produk/Jasa dan sebutkan:

Penghasilan/Bulan: a. > Rp 15 Juta
b. < Rp 15 Juta

Lama Bermain Golf  …………….. Tahun
Alasan menjadi Member- Club : …………………………………….
Berapa banyak ROUND anda 
bermain Golf di Club setiap 
Tahun

: 

Berapa HANDICAP Golf 
saudara

: a. <10 b. 10 – 15 c. 16 – 20 d. 21 – 25 e. 26 – 30 f. >30

Kualifikasi Golf course tempat 
bermain saat ini

:

Nama Lokasi dan Kota Golf 
Couse

:

Beri tanda pada kolom pilihan saudara dengan tanda (√)

1 2 3 4 5 6 7 8√ 9 10

Sangat Tidak Setuju          Sangat Setuju

No Pernyataan
Nilai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I VARIABEL Kualitas Layanan Jasa

1.1. Reliability
1 Konsistensi pelayanan di Club mulai awal sampai akhir aktivitas 

para Pegolf
2 Keakuratan dalam pembayaran
3 Penyimpanan dokumen dengan benar
4 Pelayanan tepat waktu

1.2 Responsiveness
1 Kesigapan karyawan dalam melayanan Pegolf
2 Karyawan Club Cepat bereaksi
3 Karyawan menjawab pertanyaan dengan cepat
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No Pernyataan
Nilai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.3 Competence
1 Karyawan mempunyai keahlian operasional melayani di club golf
2 Karyawan memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang sesuai 

kebutuhan Pegolf di Club
3 Karyawan mempunyai keahlian tinggi dalam melayani kebutuhan 

Pegolf
1.4 ACCES
1 Club Golf mudah dihubungi via WEB
2 Club Golf mudah di telpon
3 Club Golf memiliki lokasi layanan yang nyaman

1.5 COUTESY
1 Kesopnan dan ramah karyawan Club dalam menghadapi Pegolf
2 Menghargai konsumen dan menciptakan hubungan baik dengan 

para Pegolf
3 Penampilan bersih dan menarik karyawan Club Golf

1.6 COMMUNICATION
1 Para karyawan club berbahasa yang dimengerti, jelas dan simple 

oleh Pegolf
2 Para karyawan Club mampu menjelaskan dengan baik
3 Para karyawan club mampu menangani masalah para Pegolf

1.7 CREDIBILITY
1 Club Golf memiliki kepercayaan dan kejujuran
2 Club Golf memiliki karakter karyawan yang beriputasi
3 Club Golf mampu melayani kunjungan para Pegolf

1.8 SECURITY
1 Keamanan terhadap resiko yang dialami Pegolf
2 Keamanan kerahasiaan Pegolf
3 Keamanan terhadap bahaya kecelakaan Pegolf

1.9 UNDERSTANDING
1 Mengerti kebutuhan Pegolf
2 Mempelajari kebutuhan khusus Pegolf
3 Memperhatikan kebutuhan individu Pegolf

1.10 TANGIBLES
1 Tampilan dan fasilitas Fisik Club
2 Kualitas fasilitas fisik
3 Penampilan karyawan, alat dan perlengkapan pendukung pelayanan 

bagi Pegolf
Jelaskan persepsi saudara:
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No Pernyataan
Nilai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
II VARIABEL Motivasi PeGolf

2.1 DIMENSI- Motivasi Instrinsik Pegolf
1 Saya bermain golf untuk Aktualisasi diri
2 Saya bermain golf untuk menjaga stamina`kesehatan
3 Saya bermain golf untuk mencari relasi rekan bisnis
4 Saya bermain golf untuk membina relasi yang sudah ada
5 Saya bermain golf untuk refresing
6 Saya bermain golf untuk mencari ide baru dalam bisnis
7 Saya bermain golf karena hobbi dan keinginan

2.2. DIMENSI- Motivasi Ekstrinsik Pegolf
1 Saya bermain golf dipengaruhi teman
2 Saya bermain golf karena tuntutan pekerjaan
3 Saya bermain golf karena mendapat fasilitas perusahaan
4 Saya bermain golf karena diundang oleh relasi bisnis
5 Saya bermain golf karena didorong oleh atasan kerja
6 Saya bermain golf karena mendapat fasilitas creditcard
7 Saya bermain golf karena mendapat previlage dari lapangan golf

Jelaskan yang saudara rasakan:

III VARIABEL Kepuasan Pegolf
3.1 DIMENSI - GENERAL
1 Indikasi kepuasan secara menyeluruh pada Club Golf 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 Pegolf menerima Nilai Lebih dari keanggotaan di Club Golf
3 Saya akan merekomendasikan keanggotaan Club pada orang lain
4 Keseluruhan Fasilitas yang ada pada Club

3.2 Dimensi-aspects of the golf course and golf practice facilities
1 Kondisi landscaping – padang Golf
2 Kondisi dari Tees
3 Kondisi Fairways
4 Kondisi greens
5 Kondisi bunkers
6 Kondisi rough
7 Kondisi drainasi lapangan golf
8 Kondisicart paths
9 Kondisi Driving range

10 Kondisi Sand/short game pada area praktek
11 Praktek putting green
12 Kondisi Halfway house
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No Pernyataan
Nilai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.3 Dimensi-the Golf Shop and golf operations
1 Tampilan Interior golf shop
2 Merchandise yang tersedia
3 Layanan pada Golf shop 
4 Harga- harga yang ditawarkan
5 Program aktivitas layanan pada laki- laki
6 Program aktivitas layanan pada perempuan
7 Program bagi Pegolf Junior
8 Tournament yang diselenggarakan Club
9 Club memiliki instruktur Golf secara individual dan layanan 

konsultasi
10 Club memiliki Instruktur bagi Pegolf Junior
11 Club memiliki cadiies yang professional, menarik dan harga 

terjangkau
3.4 Dimensi- DINING
1 Tersedia makanan dan minuman untuk makan siang
2 Tersedia makan dan minuman untuk makan malam
3 Kecepatan layanan penyajian 
4 Makanan yang dipersiapkan dengan baik dan bervariasi
5 Wine list yang bervariasi

3.4 Dimensi- FUTURE AND STRATEGIC ISSUES
1 Club selalu mengembangkan fasilitas, ladang golf dan fasilitas 

pendukung.
2 Club selalu melakukan pembaharuan rumput hijau pada padang golf
3 Club membangun fasilitas bagi praktik golf yang baru.
4 Club menyediakan round indoor Golf teaching
5 Club mengembangkan adanya cottages

Jelaskan yang saudara alami:

IV VARIABEL Kunjungan Berulang Pegolf Bermain
4.1 DIMENSI- Kunjungan Ulang
1 Saya bersedia kembali melakukan kunjungan berulang golf, karena 

kualitas lapangan padang golf yang nyaman. 
2 Saya bersedia ikut pelatihan yang diberikan oleh golf course, 

samapai mahir.
3 Saya melakukan kunjungan berulang karena harga yang kompetitif.
4 Saya melakukan kunjungan berulang karena fasilitas yang nyaman.
5 Saya melakukan kunjungan berulang karena hospitalisasi yang 

nyaman..
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No Pernyataan
Nilai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4.2 DIMENSI- Tahan dari Golf course Pesaing
1 Saya tidak tertarik dengan tawaran dari Golf Course yang lain.
2 Saya selalu bersedia mengikuti program yang tersedia di golf course
3 Bila ada kekurangan di Golf course, saya tidak akan langsung pindah 

ke club house lain
4.3 DIMENSI- Merekomendasikan
1 Bersedia memberi rekomendasi kepada orang lain untuk bermain 

golf di tempat Golf course ini.
2 Saya bersedia memberi informasi program yang ada di golf course 

pada keluarga dan orang lain.
3 Saya selalu menceritakan dan menginformasikan pengalaman 

bermain golf dan berkaitan dengan golf course pada rekan sejawat.
4.4 DIMENSI- Membeli Lini Lain
1 Saya mengikuti kegiatan program yang ditawarkan oleh Golf Course 

club.
2 Saya membeli konsumsi yang disediakan oleh golf course.
3 Saya membeli merchandise yang tersedia di golf course.
4 Saya memanfaatkan jasa dan servise yang tersedia di golf course

Jelaskan yang saudara rasakan: 
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Instrumen penelitian bisnis 05 (Kolaborasi, Leli, 2015):

ADVERTISING, SALES PROMOTION, PUBLICITY DAN PUREL TERHADAP BRAND AWARENESS SERTA 
IMPLIKASINYA TERHADAP KEPUTUSAN PEMASANGAN IKLAN

IDENTITAS RESPONDEN

1. Usia: 
a. 20-25 tahun
b. 26-35 tahun
c. > 35 tahun

2. JenisKelamin: 
a. Laki-laki
b. Perempuan

3. Jabatan:
a. Staff
b. Manager
c. General Manager

PETUNJUK PENGISIAN

Mohon Bapak/Ibu menjawab pertanyaan dengan member tanda ceklis (√) pada kotak yang berada di sebelah kanan 
pernyataan sesuai penilaian Bapak/Ibu secara objektif. 

KUISIONER

No Variabel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Advertising (Iklan) (X1)

Perhatian
1 Kejelasan informasi mengenai MNC Channels
2 Menciptakan kesadaranMerek
3 Manfaat Iklan sejenis
4 Kejelasan gambar pada iklan
5 Kejelasan suara pada iklan

Minat
6 Mencari informasi lebih banyak tentang MNC Channels
7 Keyakinan terhadap manfaat produk
8 Promosi yang menarik
9 Minat mencoba dan membeli produk

Tindakan
10 Mencari informasi mengenai paket pemasangan iklan murah
11 Pemasangan iklan di MNC Channels
12 Merekomendasikan ke pihak lain
13 Mempercayakan promosi produk

Sales Promotion (X2)
Ketertarikan

1 Kemenarikan promosi atau diskon
2 Kemampuan menimbulkan rasa senang
3 Kemampuan memotivasi mendapatkan informasi
4 Kemampuan berbicara mengenai produk
5 Rating dan share program yang bagus

Persuasi
6 Pengaruh bujukan untuk membeli produk
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No Variabel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 Pengaruh bujukan untuk mempertimbangkan sebagai produk 

alternatif
8 Pengaruh bujukan untuk merekomendasikan kepada kerabat/kolega
9 Pengaruh untuk mempercayakan promosi produk

Pembelian
10 Keputusan pemasangan iklan
11 Penggantian media iklan
12 Pemasangan iklan dalam jangka panjang
13 Pemasangan iklan dengan cara bundling

Publicity & Purel (X3)
Sponsorship

1 Pengaruh klien untuk menjadi sponsor dalam acara yang dibuat
2 Pengaruh untuk mempromosikan produk klien secara ekslusif

Special Event
3 Menciptakan brand awareness melalui kegiatan yang dilakukan 

secara off air
4 Branding disemua material promo baik secara ATL/BTL

Press Release
5 Menginformasikan kegiatan yang telah berlangsung secara tertulis 

kepada rekan-rekan media
6 Menginformasikan pihak yang terlibat pada suatu kegiatan
7 Memperkuat citra perusahaan
8 Berita yang dimuat dimedia lain

Brand Awareness (Y)
Unware of Brand

38 Konsumen tidak menyadari bahwa MNC Channels adalah saluran 
televisi berbayar yang memiliki 20 salurantelevisi.

39 Konsumen tidak mengetahui apa itu MNC Channels
40 Kurangnya informasi mengenai MNC Channels terhadap pengiklan.
41 Kurang informasi bahwa MNC Channels adalah saluran televisi 

berbayar.
Brand Recognation

42 Pengiklan baru menyadari apa itu MNC Channels setelah dijelaskan 
oleh sales.

43 Sales perlu menjelaskan perbedaan antara MNC Channels dengan 
MNCTV.

44 Sales memperkenalkan MNC Channels melalui presentasi yang 
didukung oleh data rating and share.

45 Sales menjelaskan mengenai kegiatan MNC Channels dalam waktu 
setahun.

Brand Recall
46 Pengiklan mengetahui adanya MNC Channels sebagai saluran 

televisi berbayar.
47 Pengiklan mengetahui jumlah saluran yang ada di MNC Channels.
48 Pengiklan mengetahui nama-nama saluran di MNC Channels.
49 Pengiklan mengetahui provider dari MNC Channels
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No Variabel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Top of Mind

50 Pengiklan menjadikan MNC Channels sebagai pilihan utama untuk 
memasarkan produknya.

51 Pengiklan mengetahui product knowledge dari MNC Channels.
52 Pengiklan akan secara terus menerus mempercayakan MNC 

Channels sebagai saluran pemasaran produk mereka.
53 Pengiklanmerekomendasikan MNC Channels 

sebagaisaluranterpercayadalammemasarkanproduk.
KeputusanPembelian (Z)

PengenalanKebutuhan
54 Menganalisa kebutuhan pemasangan iklan.
55 Menjelaskan manfaat beriklan di MNC Channels
56 Memberikan penawaran harga terhadap klien sesuai dengan 

kebutuhannya.
57 Menyarankan strategi pemasangan iklan kepada klien

PencarianInformasi
58 Pengiklan akan mencari tau mengenai rating dan share dari MNC 

Channels.
59 Pengiklan akan mencari tau mengenai company profile dari MNC 

Channels.
60 Pengiklan akan mencari informasi mengenai aktifitas social media 

MNC Channels.
61 Pengiklan akan mencari informasi mengenai harga pemasangan 

iklan.
62  Pengiklan akan mencari informasi mengenai paket beriklan di 

MNC Channels.
Evaluasi

63 Pengiklan merasakan manfaat beriklan di MNC Channels .
64 Penawaran MNC Channels dinilai lebih menarik dan lebih murah 

dibandingkan dengan provider lain.
65 MNC Channels memiliki 20 saluran yang sesuai dengan masing-

masing segmentasi produk.
KeputusanPembelian (PemasanganIklan)

66 Rating yang tinggi.
67 Pengiklan yakin informasi mengenai produk mereka akan 

tersampaikan melalui 20 saluran MNC Channels.
68 Penawarann harga MNC Channels lebih murah dibandingkan 

dengan saluran lain.
69 Hubungan baik dengan perusahaan

PostpurchaseKeputusanPembelian
70 Loyalitas pemasangan iklan
71 Rekomendasi kepada perusahaan lain
72 Kepuasan dari pengiklan
73 Repeat order dariklien
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Instrumen penelitian bisnis 06 (Kolaborasi, Hadiyana, 2015):

Kualitas Produk dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian dan Dampaknya Kepada Loyalitas Konsumen

A. Identitas Responden

Petunjuk Pengisian: Mohon isilah identitas anda dengan cara menulis dan melingkari pilihan yang sesuai dengan diri anda 

Nama :  
Anda Pernah Meminum Frestea 1. Ya 2, Tidak
Jenis Kelamin : 1. Laki-laki 2. Perempuan
Pekerjaan : 1. Pengusaha/Pedagang 2. PNS

  3. Karyawan Swasta 4. Pelajar/Mahasiswa
Usia : 1 15 - 25 tahun 2 26 - 30 tahun

  3 31 - 35 tahun 4 36 - 40 tahun
5  ≥ 40 tahun

B. Kuesioner

Petunjuk Pengisian: Berilah tanda “” pada jawaban yang sesuai dengan pilihan Anda berdasarkan pernyataan dibawah ini.

KUALITAS PRODUK

No. Pernyataan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KINERJA PRODUK
1 Frestea memberikan kesegaran saat haus
2 Frestea cocok untuk teman makan
3 Frestea dapat diminum oleh ibu hamil dan anak-anak
4 Frestea mengandung kandungan alami

KEISTIMEWAAN
5 Frestea tersedia dalam beberapa pilihan rasa
6 Kemasan frestea yang saya suka
7 Rasa manis frestea pas
8 Rasa aroma melati frestea pas 

RELIABILITAS
9 Frestea tidak mengandung bahan berbahaya

10 Frestea dapat diminum setiap hari
11 Frestea halal dikonsumsi
12 Frestea dapat diperoleh dimana saja

KESESUAIAN
13 Kesesuaian teh pada frestea sesuai dengan standar mutu 
14 Isi frestea sesuai dengan kemasan
15 Kemasan Frestea ramah lingkungan
16 Frestea tidak menggunakan bahan pengawet

DAYA TAHAN
17 Frestea memiliki tanggal kadaluarsa pada produk
18 Rasa produk tidak berubah akibat perubahan cuaca
19 Kemasan tidak mudah rusak jika dibawa dalam perjalanan
20 Jaminan penggantian minuman jika produk yang dibeli kadalruasa
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PROMOSI

No. Pernyataan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PERIKLANAN

21 Iklan frestea sering ditayangkan di telivisi
22 Frestea sering beriklan dimedia sosial
23 Saya melihat papan iklan frestea
24 Frestea pernah memasang spanduk
25 Saya perlu melihat iklan, untuk membeli produk

SALES PROMOTION
26 Sales frestea melakukan penawaaran 
27 Penawaran menarik sales promotion
28 Sales frestea memberikan souvenir bagi pembelian
29 Sales frestea memberikan penawaran jenis-jenis frestea

 PUBLIC RELATION
30 Seponsorship frestea dalam berbagai kegiatan 
31 Frestea melakukan Pameran
32 Melakukan kunjungan langsun ke konsumen
33 Mendapatkan informasi program undian

 PERSONAL SELING
34 Frestea dekat dengan konsumen
35 Frestea memenuhi kebutuhan konsumen
36 Frestea sering mengunjungi konsumen
37 Frestea selalu menjaga hubungan baik dengan konsumen

DIRECT MARKETING
38 Daya tarik pemasaran langsung frestea
39 Bazar membuat orang mengenal frestea
40 Promosi ditempat-tempat umum 

KEPUTUSAN PEMBELIAN

No. Pernyataan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PEMILIHAN PRODUK

41 Anda selalu memilih frestea atas dasar kualitas yang terbaik
42 Anda selalu membeli frestea dasar harga yang terjangkau
43 Anda memilih produk frestea karena adanya kebutuhan minum teh
44 Anda rangsangan eksternal

PEMILIHAN MEREK
45 Frestea adalah merek yang sudah terkenal
46 Anda yakin dengan frestea sebagai pilihan minuman teh alami
47 Adanya rangsangan komersial
48 Karena Coba-coba
49 Karena ajakan teman atau saudara
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No. Pernyataan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PEMILIAN SALURAN PEMBELIAN

50 Lokasi warung yang dekat dengan anda menyebabkan anda membeli 
frestea

51 Rekanan perusahaan yang dekat dengan anda menyebabkan anda 
membeli frestea

52 Anda sangat mudah untuk memperoleh frestea di lingkungan 
sekitar anda

WAKTU PEMBELIAN
53 Anda sering membeli fresteasecara berkala dalam periode tertentu 

misalnya setiap minggu sekali atau lainnya
54 Anda membeli frestea tidak dapat ditentukan sesuai dengan 

kebutuhan anda
55 Anda membeli frestea saat anda berpergian

JUMLAH PEMBELIAN
56 Anda biasanya membeli frestea dengan jumlah yang banyak
57 Kebiasaan dalam membeli produk
58 Rangsangan dari iklan
59 Rangsangan dari program undian

CARA PEMBAYARAN
60 Anda selalu membayar frestea dengan cash
61 Anda selalu membayar restea dengan kartu debet
62 Anda selalu membayar restea dengan kartu kredit

LOYALITAS PRODUK

No. Pernyataan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PEMBELIAN BERULANG

63 Keinginan membeli frestea kembali
64 Keingina membeli frestea kembali karena kualitas produk
65 Kegiatan pembelian produk yang sama

KETAHANAN DARI PENGARUH NEGATIF
66 Tidak terpengaruh promosi yang ditawarkan produk lain
67 Tidak terpengaruh berita buruk tentang frestea
68 Selalu membicarakan hal yang positif tentang produk frestea

MEREFRENSIKAN EKTENSIi PERUSAHAAN
69 Ikut merefrensikan produk freste kepada orang lain
70 Ikut menyatakan hal-hal positif tentang frestea
71 Hal negatif tentang produk di sampaikan langsung ke produsen 

sebelum orang banyak mengetahui
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Instrumen penelitian bisnis 07 (Data Rasio, dan tipe rating scale):

SURVEY MARKETING 2017: Peran Pesan Iklan dan Motivasi pada Peningkatan Keputusan Target Konsumen Pendidikan 
Tinggi di Jakarta

No Item Pernyataan
Sangat Kurang        Rating Scale         Sangat Baik
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A. VARIABEL PESAN IKLAN
1 Daya tarik Iklan 

1.1. Iklan Pendidikan tinggi yang menarik penyajiaannya di WEB 
dan Media Cetak

1.2 Eye Catching dan berwarna
2 Fungsi Iklan 

2.1 Konsumen tertarik melihat iklan
2.2. Konsumen segera mempertimbangkan

3 Karakteristik yang unik
3.1 Pesan iklan sangat unik bagi konsumen target
3.2 Mudah dipahami
4 Informasi Iklan 

4.1 Mudah di serap konsumen
4.2 Cepat dimengerti

B. VARIABEL MOTIVASI
5 Dorongan dari dalam diri Konsumen dalam memilih Institusi 

Pendidikan Tinggi
5.1 Meraih cita- cita
5.2 Kebanggaan diri
5.3 Meraih prestasi dan karier
6 Dorongan dari Luar diri Konsumen dalam memilih Institusi 

Pendidikan Tinggi
6.1 Membahagiakan orangtua
6.2 Dorongan keluarga dekat
6.3 Bermanfaat bagi sesama

C. VARIABEL KEPUTUSAN TARGET KONSUMEN
7 Pilihan pada Institusi yang kredibel

7.1 Institusi terpercaya
7.2 Institusi konservatif dan modern
8 Pembiayaan 

8.1 Cara pembayaran mudah
8.2 Biaya terjangkau
9 Pilihan pada Institusi yang unik

9.1 Institusi yang unik sesuai keinginan konsumen
9.2 Institusi bergengsi



251BAB 8. Kuesioner dan Instrumen pada Penelitian Bisnis serta Aplikasi pada Penelitian Bisnis yang Handal

No Item Pernyataan
Sangat Kurang        Rating Scale         Sangat Baik
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 Memilih Institusi dengan Citra baik
10.1 Institusi bercitra baik
10.2 Insitusi menjadi harapan masa depan
11 Memilih Institusi terbaik

11.1 Institusi terbaik
11.2 Institusi yang maju terdepan
12 Memilih Institusi tidak berciri jelek

12.1 Institusi tidak berciri jelek
12.2 Institusi sesuai kondisi nyata
13 Memilih Institusi unggulan

13.1 Instutusi banyak keunggulan
13.2 Institusi kuat dalam persaingan
14 Memilih Institusi yang penting sesuai harapan

14.1 Institusi sesuai harapan konsumen
14.2 Institusi mampu menghantar pada masa depan yang baik
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Instrumen penelitian bisnis 08 (Manajemen SDM, kolaborasi Sr Stefani, 2017):

FAKTOR INDIVIDU
Petunjuk Pengisian:
1. Berilah tanda centang () pada jawaban yang saudara pilih.
2. Tuliskan jawaban secara singkat dan jelas pada tempat yang telah tersedia.
3. Dimohon untuk TIDAK mengosongkan jawaban pada setiap pertanyaan.

Budaya Organisai , Nilai-nilai Spiritualitas St. Fransiskus Assisi, Motivasi Perawat.
Petunjuk Pengisian:
1. Jawablah semua pertanyaan yang ada dan pilih salah satu yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, beri tanda centang 

() pada jawaban yang tersedia sesuai jawaban yang saudara pilih.
2. Berikan jawaban terhadap semua pernyataan dalam kuesioner ini dengan memberikan penilaian sejauhmana pernyataan 

tersebut sesuai dengan realita tempat kerja.
3. Berikan penilaian dalam kotak yang tersedia dengan rentang nilai 0-10 yaitu:

a. Budaya Organisasi: 0 berarti budaya organisasi Sangat Rendah (SR) hingga 10 berarti budaya organisasi Sangat Tinggi 
(ST).

b. Nilai- nilai spiritualitas: 0 berarti Tidak Diterapkan (TD) hingga 10 berarti Sangat Diterapkan (SD).
c. Motivasi Perawat: 0 berarti motivasi Sangat Lemah hingga 10 berarti motivasinya Sangat Kuat.

4. Dimohon untuk TIDAK mengosongkan jawaban pada setiap pernyataan:

No Pernyataan 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I Budaya Organisasi: (SR) (ST)
A Seleksi/pemilihan: 
1 Saya diterima bekerja melalui proses seleksi. 
2 Saya mengikuti proses seleksi yang dilakukan oleh tim RS.
3 Tim RS mengadakan seleksi bagi karyawan baru.

B Manajemen Puncak:
4 Pimpinan menghargai pekerjaan yang dilakukan staf. 
5 Pimpinan menerapkan komunikasi terbuka.
6 Pimpinan mengambil keputusan dengan bijak.

C Program Sosialisasi:
7 Saya tersosialisasi visi, misi RS.
8 Saya tersosialisasi visi, misi, Keperawatan.
9 Saya tersosialisasi budaya kerja bidang keperawatan.

10 Saya merasa manfaat sosialisasi untuk menyamakan 
persepsi. 

11 Saya merasa manfaat sosialisasi Visi, misi.
12 Saya merasa manfaat sosialisasi budaya kerja perawat. 

II Nilai- nilai Spiritualitas St. Fransiskus Assisi. TD SD
A Rendah Hati:
13 Saya tulus, dalam melayani pasien.
14 Saya siap sedia melayani pasien.
15 Saya tidak pilih-pilih dalam melayani pasien.
16 Saya tidak pilih-pilih dalam mengerjakan tugas.
17 Saya mendengarkan dengan baik kritik/saran pasien/

keluarga pasien.
18 Saya menghargai, kritik dan saran pasien/keluarga pasien.
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No Pernyataan 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B Persaudaraan:
19 Saya melayani pasien seperti saudaraku sendiri tidak 

membeda-bedakan. 
20 Saya peduli, terhadap kebutuhan pasien.
21 Saya menemani pasien saat pasien butuh ditemani. 
22 Saya rela berkorban untuk keselamatan pasien. 
23 Saya sabar, dalam melayani pasien. 
24 Saya ikhlas dalam melayani pasien.

C Melayani dengan gembira:
25 Saya tidak mudah mengeluh dalam melakukan tugas 

pelayanan.
26 Saya senang melayani pasien.
27 Saya selalu membawa suasana menyenangkan, saat 

melayani.
28 Saya bersikap positif dalam menanggapi kritikan/

masukkan pasien dan keluarga pasien.
29 Saya tidak jijik saat menolong pasien namun dengan 

senang tetap menolongnya.
30 Saya rela menolong pasien.
31 Saya selalu menciptakan suasana gembira, di unit 

pelayanan saya.

D Komunikasi yang Membangun
32 Saya tetap ramah berkomunikasi dengan pasien/keluarga 

yang tidak menyenangkan.
33 Saya tetap santun berkomunikasi dengan pasien/keluarga 

yang tidak menyenangkan.
34  Saya sportif dengan atasan saya meskipun tidak 

sependapat. 
35 Saya selalu menciptakan komunikasi yang baik dengan 

rekan kerja.
36 Saya memperhatikan dengan baik saat berkomunikasi 

dengan pasien.
37 Saya mendengarkan dengan baik saat berkomunikasi 

dengan pasien.
38 Saya selalu menciptakan komunikasi yang baik meskipun 

situasi kurang kondusif.

III Motivasi Perawat (SL) (SK)
A Minat:
39 Saya berminat mempelajari lebih dalam penyakit pasien.
40 Saya berminat memprioritaskan pelayanan pada pasien 

yang lebih membutuhkan.
41 Saya berminat melayani pasien dengan lebih baik lagi.

B Sikap Positif:
42 Saya senang dengan profesi saya sebagai perawat.
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No Pernyataan 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
43 Saya mau menerapkan ilmu yang saya dapat dalam 

pelayanan.
44 Saya senang melihat pasien sembuh setelah dirawat.

C Kebutuhan:
45 Saya bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan ekonomi 

keluarga.
46 Saya merasa aman dan nyama bekerja di tempat ini.
47 Saya merasa diterima bekerja ditempat ini.
58 Saya dihargai atasan karena mengerjakan tugas dengan 

baik.
59 Saya diberi kesempatan untuk belajar melayani lebih tulus.

D Motivasi berprestasi:
50 Saya akan bekerja lebih baik meningkatkan prestasi.
51 Saya mau mengembangkan diri menjadi perawat 

berkualitas. 
52 Saya dihargai atasan karena prestasi kerja baik.

E Pengakuan/penghargaan:
53 Saya dihargai atasan sesuai dengan beban kerja yang saya 

emban.
54 Saya merasa ide- ide saya diterima di ruangan saya.
55 Saya merasa dukungan teman- teman sejawat di ruangan.

F Upah/Gaji:
56 Saya merasa penghasilan/gaji saya cukup untuk kebutuhan 

harian.
57 Saya akan mengelola keuangan dengan baik.
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Instrumen penelitian bisnis 09:

Strategi Pemasaran Jasa: Analisis BEHAVIORAL SEGMENTATION pada Institusi Pendidikan Tinggi di Jakarta

Identitas :
Jenis Kelamin : L/P
Usia :  Tahun.
Pekerjaan : SWASTA/PNS/DOSEN/TNI/POLRI/PENGUSAHA/LAINNYA
Bidang Pekerjaan/Bisnis/
Industri

Bidang Produk/Jasa dan sebutkan:

Penghasilan/Bulan : a. > Rp 5 Juta
b. < Rp 5 Juta

Beri tanda pada kolom pilihan saudara dengan tanda (√)

1 2 3 4 5 6 7 8√ 9 10

Sangat Tidak Setuju          Sangat Setuju

No Pernyataan
Nilai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I Variabel Communitization Marketing 3.0

I.1 DIMENSI- Aspek Penggunaan Teknologi
1 Menghubungkan konsumen sampai tingkat global
2 Menggunakan web
3 Menggunakan media sosial
4 Tingkat kecepatan koneksi antar konsumen

I.2 DIMENSI- Koneksi antar Konsumen
1 Keyakinan akan merk yang sama
2 Saling berinteraksi
3 Menciptakan basis penggemar yang loyal
4 Di fasilitasi oleh Institusi pendidikan tinggi satu merk
5 Koneksi berkelanjutan
II VARIABEL PERSEPSI HARGA

II.1. DIMENSI- Persepsi Kualitas pada Harga
1 Kualitas komunikasi dengan bagian keuangan baik
2 Tingkat biaya pendidikan di Institusi sesuai dengan harapan 

mahasiswa Pascasarjana.
3 Pihak Bank selalu bekerjasama dengan bagian keuangan Kampus 

dengan baik
4 Kenaikan tingkat biaya pendidikan mempengaruhi daya beli 

konsumen 
II.2 DIMENSI- Persepsi Biaya yang Dikeluarkan

1 Biaya pendidikan di Institusi terjangkau
2 Diskon diberikan bagi yang membayar lunas biaya pendidikan
3 Sistem pembayaran yang praktis
4 Biaya lain diluar biaya pendidikan terjangkau
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No Pernyataan
Nilai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
III VARIABEL VALUE Konsumen

III.1 DIMENSI- Form
1 Kebutuhan transfer ilmu terpenuhi
2 Keinginan kebutuhan ilmu tercapai
3 Ilmu didapat bermanfaat bagi pelaksanaan pekerjaan
4 Ilmu di dapat meningkatkan intelektual

III.2. DIMENSI- Place
1 Lokasi kampus mudah dijangkau
2 Lokasi kampus ada di beberapa lokasi strategis
3 Lokasi kampus cepat dijangkau
4 Kampus disukai mhasiswa pascasarjana.

III.3. DIMENSI- Time
1 Waktu pendaftaran setiap semester 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 Proses pembelajaran tepat waktu
3 Dosen memberikan waktu konsultasi dengan leluasa
4 Pelayanan terhadap mahasiswa sesuai kebutuhan waktu mahasiswa.

III.4. DIMENSI- Ownership
1 Lulus tepat waktu.
2 Wisuda dan menerima ijazah tepat waktu
3 Pengumuman nilai ujian tepat waktu
4 Pengumuman yudisium tepat waktu

IV VARIABEL Purchasing Intentions & Act
IV.1 DIMENSI Konsep Produk/Jasa

1 Memperkenalkan institusi dengan rutin di media cetak
2 Memperkenalkan institusi di media elektronik
3 Melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum
4 Melaporkan prestasi akademik kepada masyarakat umum

IV.2 DIMENSI- Situasi
1 Penawaran program Magister kompetitif.
2 Dapat dibayar dengan cepat dan mudah
3 Keterbatasan waktu memilih Institusi
4 Taktik promosi yang handal dari Instutusi

IV.3 DIMENSI- Stimulate/Dorongan Purchase
1 Kampus yang menarik
2 Program Magister yang ternama
3 Dosen yang Handal
4 Pelayanan yang empaty

IV.4 DIMENSI- Tindakan Purchase
1 Menghemat waktu
2 Transaksi berlangsung dengan sederhana
3 Transaksi berlangsung cepat
4 Transaksi dengan kartu kredit
5 Transaksi dengan kartu debet
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No Pernyataan
Nilai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
V. VARIABEL Loyalitas

V.1 DIMENSI- Pembelian Ulang
1 Saya bersedia kembali belajar di Institusi sampai masa studi berakhir 

karena lokasi yang strategis dan pelayanan yang diberikan baik. 
2 Saya bersedia ikut pelatihan dan seminar yang diadakan
3 Saya akan melanjutkan jenjang S3 di Institusi yang sama

V.2 DIMENSI- Tahan dari Institusi Pesaing
1 Saya tidak tertarik dengan tawaran dari universitas lain
2 Saya selalu bersedia menjadi tenaga pengajar setelah lulus dari 

Institusi.
3 Bila ada kekurangan di Institusi, saya tidak akan langsung pindah ke 

universitas lain
V.3 DIMENSI- Merekomendasikan
1 Bersedia memberi rekomendasi kepada orang lain untuk masuk di 

Insitusi tempat saya kuliah
2 Saya bersedia memberi informasi pelatihan dan seminar pada 

Institusi ke keluarga dan orang lain.
3 Saya selalu menceritakan dan menginformasikan hal-hal yang 

berkaitan dengan Institusi.
V.4 DIMENSI- Membeli Lini Lain
1 Saya mengikuti kegiatan seminar Internasional yang diselenggarakan 

oleh institusi
2 Saya mengikuti kegiatan seminar Nasional yang diselenggarakan 

oleh institusi
3 Makan di Kantin representatif 
4 Mengikuti pelatihan statistic lanjut

VI VARIABEL BEHAVIORAL SEGMENTATION
VI.1 DIMENSI KNOWLEDGE

1 Informasi Institusi di dapat melalui WEB
2 Informasi Institusi di dapat melalui surat kabar
3 Informasi Institusi di dapat dari teman
4 Pengetahuan tentang Institusi di dapat dengan mudah dan lengkap

VI.2 DIMENSI ARAH SIKAP
1 Ingin memiliki pendidikan yang lebih baik dan tinggi
2 Ingin memiliki pengetahuan yang luas
3 Ingin dapat berguna bagi masyarakat luas

VI.3 DIMENSI MANFAAT/RESPON PRODUCT (Jasa)
1 Peningkatan jenjang pendidikan tinggi
2 Peningkatan karier di pekerjaan
3 Prestise pribadi
4 Mengembangkan bisnis pribadi
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Instrumen penelitian bisnis 010 (Kolaborasi, Aima, 2012) MSDM:

“ Kajian Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Birokrasi melalui Pemberian Beasiswa Pemerintah Jambi 2012 “.

Petunjuk Pengisian:
1. Isilah identitas saudara dengan benar pada kolom yang telah disediakan (identitas ini akan dijaga kerahasiaannya).
2. Isilah semua nomor dalam angket ini dan jangan sampai ada yang terlewatkan.
3. Pilihlah salah satu dalam kotak dengan tanda Check (v)

Data:
1. Nama :
2. Alamat Rumah :
3. Jenis Kelamin : L/P
4. Status Perkawinan : Belum/Sudah/Janda/Duda
5. Jabatan :
6. Pekerjaan Pokok :
7. Posisi Jabatan saat ini : Managerial/Administrasi/Teknisi
8. Tempat dan Tgl Lahir :
9. Jenjang Pendidikan Sebelumnya : D3/S1/S2
10. Jenjang Pendidikan yang diikuti :
11. Tempat Pendidikan :
12. Program Studi yang diikuti :
13. Lama Penyelesaian Studi :
14. Besarnyanya Biaya Beasiswa :

Cara Pengisian:

Beri tanda pada kolom pilihan saudara dengan tanda (√)

1 2 3 4 5 6 7 8√ 9 10

Sangat Tidak Setuju          Sangat Setuju
 

No Pernyataan
Nilai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. Variabel 01. SDM (Iklim Pengembangan dalam Organisasi Aparat 

Birokrasi).
I.1. Rangsangan (Stimulation)
1. Karyawan di sini diberi kesempatan mengembangkan ketrampilan 

dalam perencanaan dan pengorganisasian pekerjaan
2 Banyak cakupan dan dorongan untuk kegiatan pengembangan 

kreativitas karyawan.
3 Di sini pekerjaan yang baik benar- benar dihargai.
4 Kebanyakan aktivitas yang ada benar- benar menantang karyawan.
5 Kebijakan organisasional didiskusikan secara luas dan terbuka
6 Karyawan disini seringkali begitu asyik bekerja sehingga seringkali 

melupakan waktu istirahat atau kepentingan pribadi
7 Karyawan di sini merasa bahwa mereka harus bekerja keras karena 

pentingnya pekerjaan
8 Karyawan di sini berharap mendapat pengakuan dan penghargaan.
9. Di sini banyak orang ingin menjadi pemimpin puncak
10 Standar kerja yang ditentukan sukar dicapai
I.2 Dukungan (Support)
1. Setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk berhasil
2 Selama anda bekerja dengan baik, anda akan mendapatb kemajuan.
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No Pernyataan
Nilai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 Di sini tidak ada pilih kasih
4 Di sini tidak penting untuk menjadi anggota kelompok yang tepat
5 Di sini orang- orang tidak berusaha memanipulasi kegiatan yang 

lain demi kepentingan pribadi
b Kepribadian dan kerja keras tidak lebih penting dari pada 

kompetensi dalam pekerjaan
7 Di sini setiap orang yang mengetahui bahwa orang yang tepat 

mendapat kesempatan yang lenih baik
8 Di sini status social dan financial bukan merupakan elemen penting 

dalam mencapai tujuan
9 Di sini selalu kelihatan banyak pertentangan terjadi

10 Banyak orang di sini kurang gairah kerja, malas dan sukar membuat 
mereka katif

11 Jika terjadi kesalahan hamper semua orang akan disalahkan 
sekalipun membuat kesalahan kecil

12 Orang- orang di sini berusaha ingin selalu menang dalam 
beragumentasi

13 Di sini orang dapat sangat keras dalam berbeda pendapat di suatu 
hari, namun akan mkenjadi mudah akrab kembali di hari yang lain.

I.3. Semangat Publik (Public Spirit)
1 Pelayanan pada public dipandang sebagai tanggung jawab utama 

aparat birokrasi
2 Di sini sangat mudah mendapatkan aparat birokrasi untuk member 

ceramah bagi masyarakat
3 Aktivitas social dan membantu pihak lain akan sangat didorong
4 Organisasi ini terkenal sebagai organisasi yang memperhatikan 

kebutuhan masyarakat
5 Masalah- maslah social seringkali didiskusikan
6 Banyak kesempatan bagi para aparat birokrasi untuk merencanakan 

kegiatan social bersama sesudah jam kerja
7 Aparat birokrasi memiliki bnayak waktu untuk kegiatan social 

bersama
8 Sangat mudah untuk mengajak kegiatan bersama seperti olah raga 

dan kegiatan social
9 Resepsi dan acara social sering diselenggarkan di sini

10 Kegiatan social mendapat perhatian dan dukungan yang kuat
11 Kegiatan- kegiatan organisasi sering diliput oleh media masa
12 Setiap orang mempunyai semangat untuk menjadi anggota tim
13 Di sini banyak semangat tim
14 Kegiatan social sering dipublikasikan

II Variabel 02 (Aspek Basiswa)
1 Kecukupuan pengajuan posting anggran beasiswa oleh pemerintah 

Provinsi Jambi
2 Kecukupuan anggran beasiswa yang diberikan kepada apafrat 

birokrasi
3 Meningkatkan jumlah anggran dari tahun ke tahun bagi penerima 

beasiswa
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No Pernyataan
Nilai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 Ketepatan waktu pencairan anggran beasiswa bagi penerima 

beasiswa.
5 Universitas Penerima peserta beasiswa berada di provinsi Jambi
6 Universitas Penerima peserta beasiswa berada di provinsi di luar 

Jambi
7 Universitas Penerima peserta beasiswa berada di provinsi di Pulau 

Jawa
8 Universitas Penerima peserta beasiswa berada di Luar Negri (Asia)
9 Universitas Penerima peserta beasiswa berada di Luar Negri 

(Australia)
10 Universitas Penerima peserta beasiswa berada di Luar Negri 

(Amerika)
11 Universitas Penerima peserta beasiswa berada di Luar Negri (Eropa)

III. Variabel 03 (Motivasi Aparat Birokrasi)
III.1. Tugas Warga Negara

1 Ketika pegawai negri mengucapkan sumpah di tempat kerja, saya 
percaya mereka menerima sumpah yang tidak diharapkan oleh 
warganegara yang lain

2 Saya ingin memberkan apa yang dapat saya lakukan dalam tugas 
saya kepada negara 

3 Pegawai negeri merupakan suatu bentuk tertinggi kewarganegaraan
4 Saya percaya bahwa setiap orang mempunyai komitmen moral 

kepada urusan masyarakat betapapun sibuknya dia
5 Saya mempunyai kewajiban membantu orang yang kurang sejahtera
6 Bagi saya kata-kata” kwajiban, kehormatan dan Negara” memiliki 

makna yang mendalam
7 Saya merasa bertanggung jawab untuk membantu memecahkan 

masalah yang timbul dari saling ketergantungan di antara orang- 
orang dalam masyarakat

III.2 Pengorbanan (Pengabdian)
1 Berprestasi membatu masyarakat lebih bermakna dari pada bagi 

pribadi
2 Saya lebih mendahulukan tugas dari pada diri sendiri
3 Melakukan perbuatan baik bagi masyarakat lebih penting dari pada 

perbuatan untuk mendapatkan uang
4 Banyak yang saya lakukan bagi masyarakat dari pada bagi diri 

sendiri
5 Melayani masyarakat lebih menyenagkan dari pada untuk 

kepentingan diri sendiri
6 Saya merasa orang harus member kepada msyarakat lebih banyak 

dari pada yang di dapatkan dari masyarakat
7 Saya lebih baik merugi untuk membantu orang lain
8 Saya bersedia berkorban besar demi membantu masyarakat

III.3. Komitmen Kepada Kepentingan Publik
1 Saya suka menyumbang kepada masyarakat
2 Pelayanan public yang berate sangat penting artinya bagi saya
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No Pernyataan
Nilai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 Saya suka menyaksikan pejabat public yang mementingkat 

kebutuhan masyarakat
4 Para aparatur birokrasi harus mendahulukan kesetiaan kepada 

masyrakat dari pada atasan langsung
5 Saya memandang pelayanan masyarakat adalah tugas saya sebagai 

warganegara
III.4. Keadilan Sosial

1 Saya percaya ada banyak masalah social yang dapat diselesaikan 
dengan baik

2 Saya percaya Pemerintah dapat berbuat banyak untuk rasa keadlian 
pada masyarakat

3 Jika ada kelompok yang tidak mau membagi kesejahteraan pada 
masyarakat maka saya mefrasa semua akan merugi

4 Saya bersedia menggunakan seluruh kekuatan saya untuk bertindak 
adil bagi masyarakat

5 Saya tidak khawatir membela hak- hak orang lain, walau merugikan 
diri sendiri

III.5. Ketertarikan pada Pembuatan Kebijakan
1 Politik adalah kata yang baik
2 Saya mengahargai pejabat public yang dapat menjadikan gagasan 

bagus menjadi kebijakan public
3 Perilaku etis pejabat public sama pentingnya dengan kompetensi
4 Pemberiaan dan penerimaan dalam pembuatan kebijakan public 

sangat menarik bagi saya
5 Saya banyak peduli kepada politikus

III.6 Empati
1 Banyak program social yang saya ikut membantu
2 Banyak program social yang sangat penting dikerjakan
3 Bagi saya patrotisme adalah termasuk memperhatikan kesejahteraan 

orang lain
4 Saya sering memikirkan kesejahteraan orang lain walau tidak kenal

III.7 Kebutuhan berprestasi
1 Saya mencoba dengan sungguh- sungguh untuk meningkatkan 

kinerja 
2 Saya menikmati tantangan yang sulit
3 Saya ingin tahu bagaimana tingkat kemajuan yang saya capai ketika 

sedang menyelesaikan tugas
4 Saya suka menetapkan tujuan dan mencapai tujuan yang realistis
5 Saya menikmati kepuasan dari penyelesaian tugas yang sulit

IV Variabel 04 (Aspek Peningkatan Kualitas Kepuasan Kerja SDM)
1 Secara umum saya sangat puas dengan hasil kualitas pekerjaan saya
2 Kebanyakan orang di sini sangat puas dengan pekerjaannya
3 Saya sering berpikir untuk keluar dari pekerjaan saya
4 Orang- orang disini sering berpikir untuk pindah kerja di tempat 

lain
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No Pernyataan
Nilai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 Saya secara umum puas dengan bermacam- macam pekerjaan yang 

saya kerjakan di sini.
6 Saya bangga dengan hasil kualitas pekerjaan yang selesai dengan 

sangat baik

V. Variabel 05 (Job Performance Aparat Birokrasi)
1 Aparat birokrasi dapat mencapai tujuan baik dalam kuantitas 

maupun kualitas
2 Aparat birokrasi mengembangkan dan menggunakan pengetahuan 

teknis dalam bekerja
3 Aparat Birokrasi memberikan informasi dan mengikuti kebijakan 

atasan/organisasi
4 Aparat birokrasi mengendalikan biaya- biaya yang tidak perlu.
5 Aparat birokrasi member pelayanan dan berhubungan baik dengan 

masyarakat
6 Aparat birokrasi bekerja melebihi standar resmi yang ada
7 Aparat birokrasi memahami pengetahuan utamanya berkaitan 

dengan pekerjaan intinya adalah sangat baik
8 Aparat birokrasi melaksanakan pekerjaan utamanya dengan sangat 

baik
9 Aparat birokrasi memiliki ketepatan waktu kerja dengan baik

10 Aparat birokrasi mengandalkan akal sehat dengan baik dalam 
menyelesaikan pekertjaannya dengan baik.

11 Aparat birokrasi melakukan pekerjaaan secara efisien baik
12 Aparat birokrasi bekerja dengan berusaha lebih keras demi melayani 

masyarakat
13 Aparat birokrasi melakukan pekerjaan utamnya dengan kreativitas 

yang baik
14 Aparat birokrasi bekerja dengan semangat yang tinggi
15 Aparat birokrasi berusaha menemukan alternative terbaik dalam 

member layanan kepada masyarakat.
16 Aparat birokrasi melakukan tugas dengan baik seperti; menyimpan 

data dengan tepat, dating tepat waktu dan memiliki disiplin tinggi
17 Aparat birokrasi terbuka dan terus terang dalam pengawasan
18 Aparat birokrasi memahami peraturan- peraturan yang berlaku
19 Aparat birokrasi puas dengan mengandalakan buku pedoman 

pelayanan kepada masyarakat
20 Aparat birokrasi bangga dengan unit kerjanya
21 Aparat birokrasi sangat perhatian terhadap pekerjaan yang 

ditugaskan.
22 Aparat birokrasi memiliki keluwesan dalam melayani masyarakat
23 Aparat birokrasi mau melakukan usaha ekstra dalam menyelesaikan 

tugas dengan baik
24 Aparat birokrasi berpihak kepada masyarakat sepanjang sesuai 

dengan peraturan yang berlaku.
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No Pernyataan
Nilai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VI Variabel 06 (Performance Manajemen Kinerja Pemerintahan yang 

Tangguh dan Berkelanjutan
VI.1 Tujuan Organisasi dan sasaran pekerjaan

1 Aparat birokrasi memahami dengan baik tentang tujuan 
organisasional dan sasaran pekerjaannya.

2 Aparatur birokrasi mempunyai pemahaman yang jelas tentang 
tujuan dan sasaran departemennya

3 Aparatur birokrasi sangat memahami sasaran pekerjaannya dengan 
handal

VI.2 Kesempatan Pengembangan
1 Aparatur birokrasi percaya memiliki kesempatan untuk 

pengembangan dan pertumbuhan pribadi dalam departemen
2 Aparat birokrasi merasa puas dengan adanya peluang karier yang 

berkesinambungan
3 Aparatur birokrasi memiliki peluang untuk menerima pelatihan 

guna memperbaiki ketrampilan dan ketangguhan bekerja bagi 
kepentingan tugas melayani masyarakat.

VI.3 Penilaian Prestasi dan umpan balik
1 Aparatur birokrasi memahai bagaimana prestasi kerja dievaluasi, 

untuk selalu meningkatakan ketanggukhan kerja yang berkelanjutan
2 Aparatur birokrasi berpikir prestasi kerja akan dinilai dengan adil 

untuk menghasilkan tingkat kehandalan kualitas kerja yang dapat 
diunggulkan dalam upaya membangun karakter individu aparat 
birokrasi yang kuat

3 Aparatur birokrasi memeperoleh umpan balik secara regular dari 
atasan langsung demi meningkatakan konsitensi dan meningkatnya 
prestasi kerja secara berkelanjutan, demi peningkatan jenjang karier 
yang baik

4 Aparatur birokrasi mendapat pengakuan dan penghargaan dari 
atasan langsung ketika melaksanakan pekerjaan dengan handal.
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Instrumen penelitian bisnis 011 (Kolaborasi, Indri, 2014):

Mengenai “Pengaruh Produk dan Persepsi Harga Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Shopping E-Commerce”. Maka dari 
itu, saya ingin mengajak saudara/i untuk ikut berpartisipasi dalam pengisian kuesioner ini agar penelitian dapat memiliki 
kredibilitas yang tinggi. Saya ucapkan terima kasih atas ketersediaan dan partisipasi saudara/i yang telah meluangkan waktunya 
dalam pengisian kuesioner ini.
1. Identitas Responden

No Item Parameter Lingkari pada No 2 dan 4 untuk Pilihan Jawaban
1 Nama
2 Jenis Kelamin 1= Perempuan

2=Laki- laki
3 Usia …………………………..Tahun
4 Pekerjaan 1= Mahasiswa

2= Karyawan
5 Penghasilan

2. Petunjuk Pengisian

Beri tanda pada kolom pilihan saudara dengan tanda (√)

1 2 3 4 5 6 7 8√ 9 10

Sangat Tidak Setuju          Sangat Setuju

A. Variabel Produk 

Beri tanda pada kolom pilihan saudara dengan tanda (√)

1 2 3 4 5 6 7 8√ 9 10

Sangat Tidak Setuju          Sangat Setuju

No Pernyataan
Nilai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A.I DIMENSI- Atribut Produk
1 Mutu produk yang dijual di toko Lazada, Tokopedia, dan Blibli.com 

sesuai dengan jenis produk dan kebutuhan konsumen
2 Barang yang dijual adalah barang tahan lama yang bisa digunakan 

berkali-kali
3 Terdapat produk yang bersifat klasikal, yaitu produk yang digemari 

sepanjang masa 
4 Barang selalu update mengikuti trend 
5 Produk yang dijual untuk kebutuhan rumah tangga
6 Produk yang dijual bermanfaat untuk wanita
7 Produk yang dijual bermanfaat untuk pria

A.II DIMENSI- Nilai Merek
1 Konsumen memiliki kesadaran merek yang tinggi
2 Konsumen menganggap mutu produk yang ada di toko Lazada, 

Tokopedia, dan Blibli.com adalah produk yang memiliki mutu tinggi
3 Loyalitas merek produk tinggi



265BAB 8. Kuesioner dan Instrumen pada Penelitian Bisnis serta Aplikasi pada Penelitian Bisnis yang Handal

No Pernyataan
Nilai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A.III DIMENSI- Strategi Merek

1 Satu merek berbagai jenis produk
2 Jenis produk sama tetapi berbeda merek
3 Jenis merek dan produk berbeda

A.IV DIMENSI- pengemasan
1 Pengemasan produk sangat menarik perhatian
2 Tempat produk dalam kemasan diberikan dengan sesuai dan tepat
3 Kemasan asli dari produk menarik
4 Kemasan dari Lazada, Tokopedia, dan Blibli.com menarik, dan 

aman, tidak mengalami kerusakan sampai pada tangan konsumen
A.V DIMENSI- Pembuatan Label

1 Label sesuai dengan identifikasi produk yang ada
2 Label menjelaskan produk dimana dibuat, waktu dibuat, siapa yang 

membuat, isi, manfaat dan kegunaan produk dengan lengkap
3 Gambar yang menarik dari label suatu produk

B. Variabel Persepsi Harga

Beri tanda pada kolom pilihan saudara dengan tanda (√)

1 2 3 4 5 6 7 8√ 9 10

Sangat Tidak Setuju          Sangat Setuju

No Pernyataan
Nilai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B.I DIMENSI-Persepsi Kualitas
1 Nama produk dapat mempengaruhi keputusan pembelian
2 Nama toko menjadi pertimbangan untuk membeli produk
3 Adanya garansi suatu produk menjadi perhatian konsumen untuk 

membeli 
4 Negara pembuat produk menjadi pertimbangan dalam melakukan 

pembelian
B.II DIMENSI- Persepsi biaya yang dikeluarkan

1 Kewajaran harga suatu produk jelas dan sesuai dengan manfaat dan 
kegunaan produk tersebut

2 Kewajaran harga suatu produk yang diberikan oleh Lazada, 
Tokopedia dan Blibli.com sesuai dengan jenis produknya

3 Persepsi harga terhadap equitas merek dari produk online sangat 
tinggi

4 Equitas pada toko Lazada, Tokopedia dan Blibli.com sangat tinggi
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C. Variabel Kepuasan Konsumen

Beri tanda pada kolom pilihan saudara dengan tanda (√)

1 2 3 4 5 6 7 8√ 9 10

Sangat Tidak Setuju          Sangat Setuju

No Pernyataan
Nilai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C.I DIMENSI- Sistem keluhan dan saran pelanggan
1 Lazada, Tokopedia dan Blibli.com dapat menerima saran dan 

keluhan konsumennya
2 Menyediakan kotak saran dan nomor telephone untuk menampung 

keluhan konsumennya
3 Menyediakan fasilitas berupa aplikasi untuk menilai kepuasan 

konsumen terhadap produk dan pelayanan yang diberikan
C.II DIMENSI- Kinerja

1 Penawaran produk disampaikan dengan tepat dan dapat dipahami
2 Informasi suatu produk disampaikan dengan jelas dan tepat
3 Petugas mampu menangani masalah dari konsumen dengan baik

C.III DIMENSI- Interaksi pegawai
1 Customer service bersikap ramah dalam melayani konsumen
2 Cepat dan tepat dalam menanggapi pertanyaan atau keluhan dari 

konsumen
3 Keahlian petugas dalam pelayanan

C.IV DIMENSI- Konsistensi
1 Produk konsisten 
2 Toko dan penjual konsisten terhadap harga dan don stock produk 

yang telah di iklankan
3 Konsistensi kinerja jasa toko dapat dipercaya

C.V DIMENSI- Ketepatan waktu dan kenyamanan
1 Kecepatan waktu mulai dari pembelian barang sampai ada ditangan 

konsumen sesuai yang dijanjikan oleh toko
2 Informasi mengenai jam kerja toko dan proses transaksi jelas
3 Kenyamanan dalam bertransaksi baik dengan toko maupun dengan 

penjual
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Instrumen penelitian bisnis 012:

SURVEY MARKETING 2017-18: Attemp to The Market position: Emiprical Study a resource- advantage on Higher Education 
in Jakarta

Identitas :
Jenis Kelamin : L/P
Usia :  Tahun.
Pekerjaan : SWASTA/PNS/DOSEN/TNI/POLRI/PENGUSAHA/LAINNYA
Bidang Pekerjaan/Bisnis/
Industri

Bidang Produk/Jasa dan sebutkan:

Penghasilan/Bulan : c. > Rp 5 Juta
d. < Rp 5 Juta

No Item Pernyataan
Sangat Kurang         Rating Scale        Sangat Baik
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A. WELL INFORMATIONAL
1 Knowledge from Consumers
1.1. Mengetahui Institusi dari Iklan Pendidikan tinggi yang menarik 

penyajiaannya di WEB.
1.2 Mengetahui Institusi Iklan Pendidikan tinggi yang menarik 

penyajiaannya di Media Elektronik.
1.3 Mengetahui Institusi Iklan Pendidikan tinggi yang menarik 

penyajiaannya di Media Cetak.
2 Competitive Intelegent
2.1 Institusi pernah mensurvey konsumen
2.2. Institusi pernah mewawancara konsumen
2.3 Institusi melaksanakan suatu kegiatan sosial
3 Development of Relational Institutions and Customers
3.1 Interaksi di WEB dengan institusi
3.2 Institusi menyediakan system konseling
3.3 Institusi membuka wadah pengaduan konsumen
B. BEST ORGANIZATIONAL
4 Competences
4.1 Pimpinan institusi mampu menghandle konsumen.
4.2 Staf Dosen memiliki sertifikasi Nasional dan internasional
4.3 Staf administrasi melayani dengan baik
5 Controls
5.1 System akreditasi institusi dapat berlangsung
5.2 System kemajuan pendidikan terjaga
5.3 Systim pantauan Pimpinan institusi 
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No Item Pernyataan
Sangat Kurang         Rating Scale        Sangat Baik
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6 Policies
6.1 Lulus tepat waktu
6.2 IPK tinggi
6.3 Berkesinambungan dengan dunia kerja
7 Culture
7.1 Semangat belajar
7.2 Belajar berkelanjutan
7.3 Menghargai antar manusia
C. GREAT TRUST
8.1 Institusi pendidikan tinggi dapat terpercaya secara keseluruhan
8.2 Institusi pendidikan tinggi sangat jujur 
8.3 Institusi pendidikan tinggi memiliki integritas
8.4 Saya memiliki keyakinan yang besar pada institusi pendidikan 

tinggi ini.
D. MARKET POSITION
9 Very Knowledgeable Employee
9.1 Menguasai system IT
9.2 Menguasai system dan prosedur dalam institusi
9.3 Memberi solusi dari permasalahan
10 Efficiency Product Process
10.1 Menggunakan system IT yang mumpuni
10.2 Tepat waktu
10.3 System pembayaran melalui bank
E. REPURCHASE INTENTIONS
11.1 Saya akan selalu kuliah pada institusi pendidikan ini.
11.2 Saya tidak akan berpindah kuliah dari institusi pendidikan 

tinggi ini.
11.3 Saya akan tetap memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi 

pada institusi ini.
11.4 Sepanjang Institusi pendidikan tinggi ini ada, saya tidak akan 

pindah institusi lain.
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Instrumen penelitian bisnis 013, 

MSDM- menggunakan Rating Scale, data Interval (Kolobarasisi, Luh, 2012):

INSTRUMEN PENELITIAN VARIABEL KINERJA KARYAWAN (Z)

A. Identitas Responden

- NIK  : …………………………………
- Bagian  : …………………………………

-Tanda tangan : …………………………………

B. Pernyataan Peneliti:

1. Penelitian ini dimaksudkan semata-mata untuk keperluan empiris.
2. Kerahasiaan identitas dan jawaban anda dijamin sepenuhnya.
3. Atas kesediaan anda mengisi angket/kuesioner diucapkan terimakasih.

C. Petunjuk Pengisian Kuesioner

1. Mohon diisi dengan obyektif menurut pendapat anda.
2. Isilah jawaban dengan tanda ceck list (√) pada kolom yang tersedia

Kuesioner Kinerja Karyawan

No. Pernyataan 1 2 3 4 5 6 7
1 Anda mengerti betul setiap tugas anda
2 Anda melakukan pekerjaan dengan teliti
3 Anda menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat
4 Anda menyelesaikan tugas yang diberikan oleh atasan
5 Anda menyelesaikan tugas sesuai dengan standard
6 Anda sering bingung menyelesaikan tugas anda
7 Setiap hari anda semangat berangkat kerja
8 Bekerja dengan serius menguntungkan karyawan dan perusahaan
9 Hidup tidak berarti tanpa bekerja

10 Mengabdi pada pekerjaan adalah sesuatu yang bernilai tinggi
11 Malas bekerja merupakan hal yang biasa
12 Tugas anda telah ditentukan oleh atasan
13 Pekerjaan anda sesuai dengan tugas yang telah ditentukan oleh atasan
14 Anda tahu siapa saja bisa membantu kelancaran tugas anda
15 Setiap hari anda bingung apa yang harus anda kerjakan
16 Tersedia peralatan untuk memudahkan anda menyelesaikan tugas
17 Perlengkapan kerja yang tersedia mendukung anda menyelesaikan tugas
18 Peralatan dan perlengkapan kerja kerja terawat dengan baik
19 Anda tidak peduli untuk merawat peralatan kerja karena telah ada bagian 

maintenance
20 Apabila peralatan rusak susah untuk usulan perbaikannya
21 Ruangan tempat bekerja anda bersih dan rapi
22 Anda bisa bekerja dengan tenang dan nyaman
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No. Pernyataan 1 2 3 4 5 6 7
23 Peralatan kerja tertata dengan rapi
24 Anda boleh bekerja sambil mendengarkan musik
25 Lingkungan kerja anda berisik
26 Terdapat SOP untuk setiap tugas yang harus anda kerjakan
27 Pembagian tugas di tempat anda telah dilakukan dengan baik
28 Atasan mau membantu karyawan demi menyelesaikan pekerjaannya
29 Karyawan saling mengingatkan rekannya agar bekerja sesuai SOP
30 Karyawan tidak bertanggung jawab pada tugas yang diberikan
31 Karyawan tidak mau menyelesaikan tugas kalau tidak dibantu rekan kerjanya
32 Karyawan menyelesaikan masalah secara bersama-sama
33 Karyawan saling membantu satu dengan yang lain
34 Karyawan membentuk tim kerja agar lebih mudah menyelesaikan tugasnya
35 Karyawan bekerja secara individu
36 Karyawan tidak mau membantu bagian lain yang memerlukan bantuan walaupun 

mempunyai kemampuan
37 Karyawan selalu bekerja sesuai SOP
38 Karyawan berperilaku yang produktif
39 Karyawan memelihara peralatan kerja dengan baik
40 Karyawan lebih mementingkan kepentingan sendiri dan tidak mengutamakan 

perusahaan
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INSTRUMEN PENELITIAN VARIABEL KEPUASAN KERJA (Y)

A. Identitas Responden

- NIK  : …………………………………
- Bagian  : …………………………………

-Tanda tangan : …………………………………

B. Pernyataan Peneliti:

1. Penelitian ini dimaksudkan semata-mata untuk keperluan ilmiah.
2. Kerahasiaan identitas dan jawaban anda dijamin sepenuhnya.
3. Atas kesediaan anda mengisi angket/kuesioner diucapkan terimakasih.

C. Petunjuk Pengisian Kuesioner

1. Mohon diisi dengan obyektif menurut pendapat anda.
2. Isilah jawaban dengan tanda ceck list (√) pada kolom yang tersedia

Kuesioner Kepuasan Kerja

No. Pernyataan 1 2 3 4 5 6 7
1 Gaji yang diberikan sudah sesuai dengan ketentuan pemerintah
2 Gaji anda sekarang sudah sesuai dengan tingkat kemampuan anda
3 Gaji karyawan kira-kira sama atau lebih baik dari gaji karyawan perusahaan lain di 

sekitar tempat kerja
4 Besarnya kenaikan gaji setiap tahun sesuai dengan keinginan anda
5 Anda bisa memperoleh kenaikan gaji yang lebih tinggi apabila anda berprestasi
6 Gaji anda tidak sesuai dengan lamanya anda bekerja
7 Gaji anda tidak sesuai dengan beban pekerjaan anda
8 Gaji yang anda terima belum memadai
9 Perusahaan mengikutkan program jaminan kesehatan karyawan

10 Karyawan yang sakit memperoleh kemudahan dalam berobat
11 Perusahaan mengikutsertakan program jaminan hari tua bagi karyawan
12 Anda merasa hidup anda terjamin
13 Apabila terjadi kecelakaan kerja, perusahaan cepat menangani karyawan
14 Perusahaan tidak peduli dengan masa depan karyawan
15 Saya selalu meningkatkan kemampuan sesuai dengan tuntutan perusahaan 
16 Perusahaan memfasilitasi karyawan yang ingin maju
17 Perusahaan memberi kesempatan yang sama kepada setiap karyawan untuk 

promosi
18 Perusahaan memperhatikan karyawan yang berprestasi
19 Karyawan yang berprestasi memperoleh kenaikan gaji lebih baik
20 Perusahaan memberikan penghargaan bagi karyawan yang berprestasi
21 Perusahaan memberikan penghargaan atas masa kerja karyawan
22 Penghargaan diberikan secara rutin
23 Perusahaan memberikan kesempatan kepada karyawan yang berprestasi untuk 

dipromosikan lebih tinggi
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No. Pernyataan 1 2 3 4 5 6 7
24 Penghargaan yang anda terima tidak sesuai dengan harapan
25 Kedisiplinan dan kerajinan anda tidak dihargai
26 Penghargaan dari perusahaan tidak menarik
27 Atasan anda memberi tugas sesuai dengan keterampilan anda
28 Atasan anda mengawasi mutu pekerjaan anda
29 Atasan anda tanggap terhadap setiap keluhan anda
30 Atasan anda memberikan tugas yang jelas kepada anda
31 Atasan anda sering memberikan masukan yang berguna untuk menyelesaikan 

pekerjaan
32 Atasan anda tidak menguasai masalah pekerjaan
33 Atasan anda tidak mau bertanggung jawab kalau terjadi keterlambatan akibat 

kesalahannya
34 Anda memiliki rekan kerja yang menyenangkan
35 Anda merasa nyaman karena dapat berinteraksi dengan rekan kerja yang berbeda 

bagian
36 Anda merasa menjadi satu tim yang kompak dengan rekan-rekan anda
37 Kepercayaan sesama rekan kerja dijaga dengan baik
38 Rekan kerja anda suka melaporkan kesalahan anda
39 Rekan kerja anda tidak mau membagi ilmunya kepada anda
40 Rekan kerja anda suka memanfaatkan anda
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INSTRUMEN PENELITIAN VARIABEL BUDAYA ORGANISASI 

A. Identitas Responden

- NIK  : …………………………………
- Bagian  : …………………………………

-Tanda tangan : …………………………………

B. Pernyataan Peneliti:

1. Penelitian ini dimaksudkan semata-mata untuk keperluan ilmiah.
2. Kerahasiaan identitas dan jawaban anda dijamin sepenuhnya.
3. Atas kesediaan anda mengisi angket/kuesioner diucapkan terimakasih.

C. Petunjuk Pengisian Kuesioner

1. Mohon diisi dengan obyektif menurut pendapat anda.
2. Isilah jawaban dengan tanda ceck list (√) pada kolom yang tersedia

Kuesioner Budaya Organisasi

No. Pernyataan 1 2 3 4 5 6 7
1 Karyawan diberi kebebasan berinovasi dalam bekerja
2 Karyawan didukung melakukan perubahan yang lebih baik
3 Karyawan didorong untuk selalu mengeluarkan ide baru
4 Perusahaan tidak mendukung perbaikan kerja
5 Karyawan diberi kesempatan membuktikan pendapatnya
6 Perusahaan mendukung pelaksanaan program yang telah keputusan manajemen
7 Perusahaan tidak mendukung adanya perubahan karena dianggap beresiko tidak 

baik
8 Kegiatan kerja dimulai tepat waktu jam kerja
9 Kegiatan meeting dimulai tepat sesuai jadwal

10 Karyawan boleh meninggalkan tempat kerja setiap saat
11 Perusahaan mengharuskan karyawan mengerjakan tugasnya sesuai dengan SOP
12 Pekerjaan harus diselesaikan tahapan demi tahapan
13 Pekerjaan boleh dikerjakan oleh siapa saja
14 Anda merasa bebas menyampaikan ide untuk perbaikan
15 Perusahaan mendukung program yang anda usulkan
16 Perusahaan tidak mau ada usulan dari karyawan
17 Karyawan diharuskan menyelesaikan pekerjaannya sekalipun harus bekerja 

melebihi waktu kerja
18 Anda diharus menyelesaikan pekerjaan sesuai spek yang telah ditentukan.
19 Perusahaan menharuskan karyawan bekerja lembur
20 Karyawan boleh bekerja dengansantai
21 Perusahaan memberikan penghargaan bagi karyawan yang berprestasi
22 Perusahaan memberikan kesempatan kepada karyawan yang berprestasi untuk 

dipromosikan lebih tinggi
23 Perusahaan mengumumkan prestasi karyawan secara terbuka



274 Metode Penelitian Bisnis. Aplikasi Pendekatan Manaejmen Berbasis Pasar

No. Pernyataan 1 2 3 4 5 6 7
24 Karyawan yang berprestasi dianggap biasa saja karena perusahaan telah 

memberikan gaji setiap bulan
25 Anda memiliki rekan kerja yang menyenangkan
26 Anda merasa menjadi satu tim yang kompak dengan rekan-rekan anda
27 Sesama rekan kerja saling menjaga kepercayaan 
28 Rekan kerja anda suka melaporkan kesalahan anda
29 Anda bisa bekerja sama dengan baik dengan bagian lain
30 Bagian lain mau memberi pertolongan kepada bagian anda bila diperlukan
31 Setiap bagian hanya mementingkan bagiannya sendiri-sendiri
32 Setiap hari anda bersemangat untuk bekerja
33 Anda bekerja dengan mengerahkan segala kemampuan untuk menyelesaikan 

pekerjaan
34 Bekerja dengan baik karena tidak berguna bagi anda 
35 Keterampilan anda terasa bertambah terus
36 Perusahaan terus menambah keterampilan anda dengan training
37 Perusahaan tidak mengikuti perkembangan yang terjadi diluar
38 Karyawan dibiasakan saling menjaga hubungan dengan baik agar kondisi kerja 

baik
39 Perusahaan memilih perubahan pelan-pelan namun hasilnya baik
40 Perusahaan tidak mau ada perubaha, karena dianggap membahayakan perusahaan
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INSTRUMEN PENELITIAN VARIABEL KEPEMIMPINAN 

A. Identitas Responden

- NIK  : …………………………………
- Bagian  : …………………………………

-Tanda tangan : …………………………………

B. Pernyataan Peneliti:

1. Penelitian ini dimaksudkan semata-mata untuk keperluan ilmiah.
2. Kerahasiaan identitas dan jawaban anda dijamin sepenuhnya.
3. Atas kesediaan anda mengisi angket/kuesioner diucapkan terimakasih.

C. Petunjuk Pengisian Kuesioner

1. Mohon diisi dengan obyektif menurut pendapat anda.
2. Isilah jawaban dengan tanda ceck list (√) pada kolom yang tersedia

Kuesioner Kepemimpinan

No. Pernyataan 1 2 3 4 5 6 7
1 Pimpinan anda membuat rencana kerja
2 Pimpinan anda menerangkan rencana-rencananya kepada anda
3 Pimpinan anda menunjuk karyawan yang akan melaksanakan tugas-tugas
4 Pimpinan anda asal menyuruh karyawan untuk bekerja apa saja
5 Pimpinan anda berpikir positif walau dalam keadan kurang baik
6 Pimpinan anda menjelaskan dengan baik setiap ada masalah yang harus 

diselesaikan
7 Anda merasa nyaman mengutarakan pendapat anda kepada atasan
8 Pimpinan anda suka menceritakan kelemahan anda dimuka rekan-rekan karyawan
9 Pimpinan anda memberikan gaji yang sesuai dengan peraturan pemerintah

10 Pimpinan anda memberikan kenaikan gaji yang tinggi
11 Pimpinan anda memberikan insentif yang menarik
12 Pimpinan tidak memberikan lembur walaupun diperlukan
13 Pimpinan sangat memperhatikan kelengkapan kerja karyawan
14 Pimpinan anda sering memberikan semangat untuk bekerja dengan baik
15 Pimpinan bisa memaafkan kesalahan karyawan
16 Pimpinan sering menyatakan kekurangan karyawan 
17 Pimpinan anda sering minta pendapat anda dalam menyelesaikan tugas
18 Pimpinan menghargai pendapat karyawan, walaupun berbeda pendapat
19 Pimpinan anda membebaskan karyawan bekerja asalkan hasilnya baik
20 Pimpinan anda selalu memaksakan kemauannya walaupun tidak baik bagi 

karyawan dan perusahaan
21 Pimpinan anda selalu memberi pengarahan yang jelas bagaimana menyelesaikan 

pekerjaan
22 Kalau ada masalah, pimpinan mudah diajak berdiskusi
23 Diskusi dengan pimpinan terasa menyenangkan
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No. Pernyataan 1 2 3 4 5 6 7
24 Pimpinan cenderung hanya mencari kekurangan dan kelemahan anda dan 

mengabaikan kelebihan anda
25 Setiap keputusan yang telah diambil oleh pimpinan membuat anda bekerja tanpa 

ragu-ragu
26 Dalam kondisi tidak baik, pimpinan cepat mengambil keputusan untuk 

mengatasinya
27 Keputusan pimpinan sering tepat untuk mengatasi masalah
28 Pimpinan sering tidak berani mengambil keputusan karena takut salah
29 Pimpinan sangat mendukung pelaksanaan keputusan yang telah diambil
30 Pimpinan mengawasi dengan baik pelaksanaan keputusan
31 Pimpinan anda selalu bertanggung jawab setiap keputusan yang diambil
32 Pimpinan anda tidak mau tahu kesulitan anda dalam melaksanakan keputusannya
33 Pimpinan selalu mendampingi karyawan agar tugas yang dijalankan berhasil 

dilaksanakan
34 Dengan kemampuan yang dimiliki pimpinan anda dapat melakukan tanggung 

jawab sesuai dengan tujuan organisasi
35 Pimpinan anda selalu bertanggung jawab atas berhasil atau tidaknya tugas yang 

diberikan
36 Pimpinan hanya menyalahkan anda bila terjadi kesalahan dalam pekerjaan
37 Pemimpin anda orang yang rajin bekerja
38 Pimpinan sering memberikan contoh untuk bekerja baik
39 Anda merasa nyaman dipimpin oleh pimpinan anda
40 Anda tidak ingin jadi seperti pimpinan anda
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Instrumen penelitian bisnis 014, 

menggunakan Rating Scale, data Interval (Kolobarasisi, Salahudin, 2015):

KUISIONER RISET MARKETING

Identitas : 
Jenis Kelamin : L/P
Usia : Tahun
Pekerjaan : Swasta/PNS/Dosen/TNI/POLRI/Pengusaha/Lainnya
Bidang : Bidang produk/Jasa dan Sebutkan Pekerjaan/Bisnis/Industri
Penghasilan/bulan : a. > Rp 5 juta
    b. < Rp 5 juta

Berikut ini hal yang berkaitan dengan SPBU Kuningan Jakarta Selatan. Beri tanda pada kolom pilihan saudara dengan tanda (√)!

1 2 3 4 5 6 7
Sangat tidak 

setuju
Sangat Setuju

No Pernyataan
Nilai

1 2 3 4 5 6 7
I People

I.1 Komunikasi
1 Komunikasi operator Operator berkomunikasi dengan saya sangat baik
2 Komunikasi security Security berkomunikasi dengan saya sangat baik
3 Komunikasi cleaning 

service
Cleaning service berkomunikasi dengan saya sangat 
baik

I.3 keahlian
1 Keahlian operator Saya merasa keahlian operator sangat baik
2 Keahlian security Saya merasa keahlian security sangat baik
3 Keahlian cleaning service Saya merasa keahlian cleaning service sangat baik

I.4 Sikap dan usaha
1 Sikap dan usaha operator  Saya mendapatkan sikap dan usaha dari operator 

dengan sangat baik
2 Sikap dan usaha security Saya mendapatkan sikap dan usaha dari security 

sangat baik
3 Sikap dan usaha cleaning 

service
Saya mendapatkan sikap dan usaha dari cleaning 
service sangat baik

II Process
II.1 Teknologi  

1 Fungsi  Teknologi yang digunakan berfungsi dengan baik
2 Dapat dijangkau Saya dapat menggunakan teknologi yang digunakan
3 Dapat diandalkan Saya merasa teknologi yang digunakan 

dapat diandalkan
II.2 Etika

1 Mengetahui etika Operator, security, dan cleaning service mengetahui 
etika
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No Pernyataan
Nilai

1 2 3 4 5 6 7
2 Menerapkan etika Operator, security, dan cleaning service menerapkan 

etika
3 Pengkomunikasian etika Operator, security, dan cleaning service 

mengkomunikasian etika
II.3 Pelayanan 

1 Bantuan Penjualan Menyediakan bantuan penjualan kepada 
pelanggan

2  Layanan yang 
memberikan kemudahan

, Tata letak ritel efektif

3 Layanan mandiri Pembantu ritel minimal
III Program

III.1 Produk
1 Jenis produk Saya merasa jenis produk sangat baik
2 Keistimewaan produk Saya merasa keistimewaan produk

Sangat baik
3 Nama merek Saya merasa nama merek sangat baik

III.2 Harga
1 Daftar harga Saya merasa daftar harga terlihat sangat baik
2 Diskon Saya merasa diskon sangat menarik
3 Menguntungkan Saya merasa harga sangat menguntungkan

III.3  Promosi
1 Promosi penjualan Saya merasa promosi penjualan sangat baik
2 Iklan Saya merasa iklan sangat baik
3 Hubungan ke publik Saya merasa hubungan ke publik sangat baik

III.4 Tempat
1 Bermacam-macam Saya merasa tempat yang ada sangat bermacam-

macam 
2 Tempat parkir Saya merasa tempat parkir sangat baik
3 Tempat istirahat Saya merasa tempat istirahat sangat baik

IV Brand image
IV.1 sifat ekstrinsik produk Saya merasa sifat ekstrinsik produk sangat baik

1 Pemenuhan kebutuhan 
psikologis 

Saya merasa produk sudah memenuhi kebutuhan 
psikologis

2 Pemenuhan kebutuhan 
social 

Saya merasa produk sudah memenuhi kebutuhan 
sosial 

3 Pemenuhan kebutuhan 
ekonomi

Saya merasa produk sudah memenuhi kebutuhan 
ekonomi 

IV.2 Persediaan  
1 Lebih banyak pilihan Saya merasa lebih banyak pilihan produk di SPBU 

kuningan
2 Kualitas bermacam macam Saya merasa kualitas produk bermacam-macam
3 Suasana yang 

menyenangkan
Saya merasa suasana SPBU sangat menyenangkan

4 Inovasi Saya merasa ada inovasi di SPBU
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No Pernyataan
Nilai

1 2 3 4 5 6 7
IV.3 Nilai

1 Kedekatan dengan 
pelanggan

Saya merasa dekat dengan SPBU

2 Menyesuaikan dengan 
daya beli pelanggan 

Saya mempunyai kemampuan untuk membeli 
produk SPBU

3 Membuat kehidupan 
pelanggan lebih mudah

Saya merasa SPBU membuat hidup lebih mudah

V Loyalty
V.1 Perilaku 
1 Pembelian ulang produk Saya melakukan pembelian ulang produk
2 Rekomendasi kepada 

teman sebaya
Saya merekomendasikan kepada teman sebaya untuk 
membeli produk di sini

3 Dari mulut ke mulut Saya menginformasikan produk dari mulut ke mulut
V.2 Sikap
1 Kepuasan pelanggan. Saya puas dengan produk
2 Kepercayaan pelanggan Saya percaya dengan produk
3 Komitmen Pelanggan 

(Membeli secara konsisten)
Saya berkomitmen untuk membeli produk secara 
konsisten di sini

V.3 Pengaruh kelompok sosial
1 Kelas atas Kelas atas mempengaruhi saya dalam pembelian 

produk
2 Kelas menengah Kelas menengah mempengaruhi saya dalam 

pembelian produk
3 Kelas bawah  Kelas bawah mempengaruhi saya dalam pembelian 

produk
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Instrumen penelitian bisnis 015, 

Menggunakan Rating Scale, data Interval (Susilo, 2019)

SURVEY: Efektivitas proses perencanaan strategic pada Pendidikan Tinggi di Jakarta

No ITEM KETERANGAN

1 CODE

2 JENIS KELAMIN Laki-laki/Perempuan

3 USIA  …… Tahun

4 Strata Pendidikan Tinggi a. S-1 b. S-2, c. S3

Terimakasih atas partisipasinya dalam memajukan ilmu pengetahuan di Indonesia.

No Item Pernyataan
Sangat Kurang        Rating Scale         Sangat Baik
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

STRATEGIC PLANNING PROCESS
1 Lebih banyak proses tindakan dari pada proses berbasis 

administrative di lingkungan pendidikan tinggi.
2 Proses belajar bagi seluruh pimpinan dan karyawan secara 

berkesinambungan.
3 Dukungan memenuhi target yang terukur
4 Proses sedehana dan tidak rutin.
5 Memiliki berbagai tugas, anggota tim, format rapat, kegiatan 

terjadwal.
6 Strategi institusi terkini memiliki tantangan 
7 Terbuka dengan keadaan yang tidak menguntungkan.
8 Menerima pikiran terbuka dan semangat penelitian dan belajar.
9 Sistem tidak mekanistik birokratis

10 Sistem tidak ritualistik
11 Sistim tidak formalistis, diatur dan kaku.
12 Tidak memuat jargon dengan bahasa yang direncanakan.
13 Sistem pengawasan tidak formal
14 Tidak berdasarkan informasi data kualitatif saja
15 Tidak dikendalikan oleh teknisi.
16 Tidak menjalankan banyak strategi pada saat yang bersamaan
17 Kebijakan bisnis berdasarkan etika yang baik secara 

berkelanjutan.
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Instrumen penelitian bisnis 016,

menggunakan Rating Scale, data Interval

SURVEY KINERJA KARYAWAN 

INSTRUKSI 

Bapak/Ibu yang terhormat, 
Kami sedang melakukan survey kinerja pegawai yang bertujuan untuk lebih memahami pendapat Bapak/Ibu tentang 
Perusahaan dan kemampuan Bapak/Ibu dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Survey ini memberikan kesempatan bagi 
Bapak/Ibu untuk menyampaikan ide dan opini agar ORGANISASI-INSTITUSI dapat berjalan dengan lebih efisien, efektif, dan 
dapat menjadi tempat bekerja yang lebih baik. Kami menghargai waktu yang Bapak/Ibu luangkan untuk melengkapi kuesioner 
ini. 

APA YANG BAPAK/IBU KATAKAN DALAM SURVEI INI DIJAGA KERAHASIAANNYA.

Demi menjamin kerahasiaan survey ini, kuesioner yang telah Bapak/Ibu lengkapi akan lansung dikumpulkan oleh staf kami 
sendiri untuk segera diproses, dan tidak ada satu orangpun dari INSTITUSI Bapak/Ibu yang dapat melihat hasil kuesioner 
setiap individu. Hasil dari survey ini akan diringkas hanya dalam bentuk keseluruhan. 

Tidak ada jawaban yang benar atau salah terhadap pertanyaan dalam survey ini. Manfaat dari survey ini sangat bergantung 
pada kejujuran Bapak/Ibu dalam menjawab pertanyaan. Mohon jawab pertanyaan berdasarkan apa yang Bapak/Ibu rasakan 
mengenai perusahaan Bapak/Ibu saat ini. 

Waktu yang dibutuhkan untuk melengkapi kuesioner kurang lebih 10 menit. Apa yang Bapak/Ibu katakan dalam kuesioner ini 
akan terjaga kerahasiaannya 

Survey ini menggunakan beberapa istilah seperti ‘Kelompok Kerja’ dan ‘INSTITUSI’ - dibawah ini adalah definisi untuk istilah 
tersebut:

Petunjuk Pengisian

	Berilah “√” pada jawaban kuesioner survei 
	Gunakan pulpen. Beri tanda “√” pada kotak yang menunjukkan jawaban Bapak/Ibu.
	Tandai Hanya ada SATU JAWABAN untuk setiap pertanyaan.
	Jika Bapak/Ibu ingin mengganti jawaban Bapak/Ibu, mohon coret jawaban sebelumnya dan beri tanda “√” pada angka yang 

menunjukkan jawaban Bapak/Ibu yang baru. 

Beri tanda pada kolom pilihan saudara dengan tanda (√)

1 2 3 4 5 6 7√ 8 9 10

Sangat Tidak Setuju          Sangat Setuju

Beri tanda pada kolom pilihan saudara dengan tanda (√)

1 2 3 4 5 6 7√ 8 9√ 10

Sangat Tidak Setuju          Sangat Setuju
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DEMOGRAFI 

Jawaban mana yang paling tepat menggambarkan level jabatan Bapak/Ibu?

Pimpinan Supervisor 
Kepala Bagian Saff
Unit Bagian Lainnya

Jawaban mana yang paling tepat menggambarkan usia Bapak/Ibu?

Di bawah 25 tahun 40 - < 50 tahun
25 - < 30 tahun 50 - < 60 tahun
30 - < 40 tahun Di atas 60 tahun

Jawaban mana yang paling tepat menggambarkan masa kerja Bapak/Ibu?

Sampaidengan 2 tahun 10 – < 15 tahun
2 – < 5 tahun Lebihdari 15 tahun
5 – < 10 tahun

Jawaban mana yang menggambarkan jenis kelamin Bapak/Ibu?

Pria Wanita

KUESIONER KINERJA ORGANISASI

ID/PARAF PERSETUJAN RESPONDEN
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Beri tanda pada kolom pilihan Bapak/Ibu dengan tanda (√)

1 2 3 4 5 6 7 8√ 9 10

Sangat Tidak Setuju          Sangat Setuju

No. Pernyataan
Nilai

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10
I VARIABEL Kinerja Karyawan/Pegawai

KIN 1 Saya bekerja sesuai target yang ditetapkan.
KIN 2 Saya menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah 

ditetapkan
KIN 3 Saya dapat memahami tanggung jawab dan wewenang yang 

diberikan.
KIN 4 Saya menyelesaikan tugas dengan tepat waktu.
KIN 5 Saya berangkat tepat waktu.
KIN 6 Saya pulang bekerja dengan tepat waktu.
KIN 7 Saya menggunakan sumber daya organisasi secara efektif
KIN 8 Saya menjalankan fungsi kerja dengan baik.
KIN 9 Saya memiliki komitmen kerja yang kuat.

II VARIABEL Penempatan Karyawan/Pegawai
PK 1 Penempatan karyawan sudah sesuai dengan latar belakan 

pendidikan.
PK 2 Penempatan karyawan sudah sesuai dengan latar belakang 

pendidikan laternatif .
PK 3 Saya memiliki hasil kerja sesuai dengan pengalaman kerja.
PK 4 Penempatan kerja karyawan sudah sesuai dengan pengetahuan 

yang mendasari ketrampilan kerja.
PK 5 Saya mengetahui mengenai peralalatan yang mendukung 

penyelesaian pekerjaan.
PK 6 Saya memiliki ketrampilan mengenai analisis data, menghitung, 

menghafal dan membuat keputusan
PK 7 Saya memiliki ketrampilan terkait bidang social seperti; membina 

relasi, mempengaruhi orang lain dan berpidato.

III VARIABEL Motivasi Kerja
MOT 1 Saya memiliki kesempatan untuk mencapai kesuksesan hasil 

kerja.
MOT 2 Saya dapat membina relasi dengan berbagai pihak dalam 

lingkungan kerja.
MOT 3 Saya dapat memiliki pengaruh yang kreatif dan produktif 

terhadap diri dan lingkungan kerja.
MOT 4 Saya memiliki gaji yang cukup.
MOT 5 Saya mendapatkan bonus yang cukup.
MOT 6 Saya merasa aman memiliki pekerjaan.
MOT 7 Saya memiliki peluang promosi, pengembangan dan peningkatan 

karir.
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No. Pernyataan
Nilai

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10
IV VARIABEL Kepuasan Kerja
KK 1 Saya menangani pekerjaan yang sangat menarik dan memiliki 

tantangan.
KK 2 Saya memiliki hasil pekerjaan yang jelas.
KK 3 Saya memiliki peluang dan pengembangan karir yang terstruktur, 
KK 4 Saya mendapatkan benefit penghasilan keuangan, kompensasi 

dari institusi.
KK 5 Saya merasa nyman dalam bekerja.
KK 6 Saya memiliki relasi yang baik dengan rekan kerja.
KK 7 Saya didukung oleh sumberdaya yang baik dalam bekerja.
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Instrumen penelitian bisnis 017, 

menggunakan Rating Scale, data Interval, Spirit Entrepeneurship, (Susilo, Aima, 2020)

INSTRUMEN PENELITIAN A

Berikan tanda: √

Sangat Tidak Sesuai 1 2 3 4 5 6 7 8√ 9 10 Sangat Sesuai

No Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ORIENTASI PADA TUJUAN
1 Saya selalu mendefinisikan tujuan bisnis
2 Saya memahami penyelesaian tugas sesuai tujuan
3 Saya menetapkan tujuan yang spesifik sebelum bekerja
4 Seberapa baik saya menyelesaikan pekerjaan
5 Saya menilai kemajuan pekerjaan 
PENGETAHUAN METAKOGNITIF
6 Saya memikirkan cara menyelesaikan masalah dan memilih yang 

terbaik
7 Saya menantang asumsi sebuat tugas sebelum memulainya
8 Saya berpikir reaksi orang
9 Saya otamatis menggunakan strategi kerja yang berhasil di masa lalu
10 Saya bekerja dengan sangat baik ketika memahami tugas
11 Saya sebagai contoh yang baik dan membuat informasi lebih 

berguna
12 Saya menggunakan strategi yang telah berhasil
13 Saya bertanya pada diri sebelum memulai tugas
14 Saya menerjemahkan informasi dengan kalimat sendiri
15 Saya memilah masalah menjadi komponen yang lebih kecil
16 Saya focus pada arti dan informasi baru
PENGALAMAN METAKOGNITIF
17 Saya berpikir pencapaian sebelum memulai pekerjaan
18 Saya menggunakan strategi yang berbeda tergantung situasi
19 Saya mengelola waktu untuk tujuan yang terbaik
20 Saya mengelola informasi dengan baik
21 Saya mengetahui jenis informasi yang terpenting untuk mengatasi 

masalah
22 Saya focus pada informasi yang terpenting
23 Naluri menjelaskan saya pada strategi yang efektif
24 Saya mengandalkan intuisi untuk merumuskan strategi
PILIHAN METAKOGNITIF
25 Saya menanyakan diri sendiri tentang opsi yang dipilih
26 Saya menanyakan diri sendiri tentang cara yang lebih mudah
27 Saya menanyakan diri sendiri tentang pertimbangan seluruh opsi
28 Saya mengevaluasi asumsi ketika bimbang
29 Saya menanyakan diri sendiri manfaat setelah menyelesaikan tugas
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No Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PEMANTAUAN
30 Saya meninjau secara berkala untuk memahami hubungan yang 

penting
31 Saya berhenti dan mundur ketika informasi tidak jelas
32 Saya menyadari strategi yang digunakan
33 Saya menganalisis kegunaan strategi yang digunakan 
34 Saya berhenti berkala untuk memeriksa pemahaman
35 Saya menanyakan diri seberapa baik mengerjakan tugas.
36 Saya berhenti dan membaca kembali ketika bingung

(dikembangkan peneliti dari Haynie dan Shepherd)

INSTRUMEN RISET –B (SPIRIT WIRAUSAHA)

Responden Profile:
1. Nama :
2. Pekerjaan : (1) PNS/ABRI/POLRI, (2) Peg Swasta, (3) Usaha Sendiri 
3. Pendidikan : (1) SMP, (2) SLTA, (3) PT (S1, S2) Fakultas/Prodi ………………
4. Pekerjaan Orangtua : (1) PNS/ABRI/POLRI, (2) Peg Swasta, (3) Usaha Sendiri 
5. Jenis kelamin : L/P
6. Usia :

Pertanyaan
1. Apakah di Sekolah/kampus tempat anda belajar diajarkan mata pelajaran Kewirausahaan? (a) ya (b) tidak
2. Apakah anda tahu apa yang dimaksud dengan kewirausahaan? (a) tahu (b) tidak
3. Apakah anda pernah belajar tntang kewirausahaan? (a) pernah (b) tidak
4. Jika anda pernah belajar tentang kewirausahaan, bagaimanakah tentang pemahaman anda tentang kewirausahaan tersebut? 

Jawab pada skala 0 sd 100
5. Jika anda pernah belajar tentang kewirausahaan, bagaimanakah tentang tingkat keyakinan anda untuk berwirausaha 

tersebut? Jawab pada skala 0 sd 100
6. Jika anda memperoleh peluang yang sama, maka prioritas pertama anda adalah:

(a) PNS/ABRI/POLRI (b) Pegawai Swasta (c) Usaha Sendiri
7. Jika anda tidak memilik prioritas utama untuk membuka usaha sendiri, maka alasan utama anda adalah (boleh dua 

jawaban):
(a) Usaha sendiri belum tentu berhasil (b) sebagai pegawai lebih aman

8. Jika saat ini anda masih bekerja sebagai PNS/ABRI/POLRI, atau pegawai swasta, apakah anda sudah mempunyai target 
bahwa suatu saat nanti akan membuka usaha sendiri? (a) ya (b) tidak

9. Jika anda mentargetkan sebagai wirausaha, maka kendala utama saat ini adalah:
(a) Permodalan (b) Pengetahuan dan keterampilan (c) Pola pikir dan keyakinan

10. Saran anda kepada pemerintah adalah:
(a) Kewirausahaan diajarkan semenjak SD
(b) Kewirausahaan diajarkan semenjak SMP
(c) Kewirausahaan diajarkan semenjak SLTA
(d) Kewirausahaan diajarkan semenjak PT saja
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Instrumen penelitian bisnis 018,

menggunakan Rating Scale, data Interval, Salatiga, Susilo (2020)

KUISIONER RISET MARKETING

Strategi Pemasaran Jasa: Analisis Orientasi Pelanggan,
Building Character, Communitization, Persepsi Harga, Value, Purchasing, Loyalitas dan Daya Saing Institusi Bisnis Jasa.

Identitas :
Jenis Kelamin : L/P
Usia :
Pekerjaan :
Penghasilan/Bulan : a. > Rp 5 Juta

b. < Rp 5 Juta

Beri tanda pada kolom pilihan saudara dengan tanda (√)

1 2 3 4 5 6 7 8√ 9 10

Sangat Tidak Setuju          Sangat Setuju

No Pernyataan
Nilai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I Variabel Buliding Character (Marketing 3.0)

I.1. DIMENSI-Perhatian (Care)
1 Institusi memberikan perhatian kepada saya dengan sepenuh hati 

dalam menempuh pendidikan di pascasarjana.
2 Institusi menerima masukan balik dari saya.
3 Institusi membantu memecahkan permasalahan yang saya hadapi 

dalam menyelesaikan pendidikan di pascasarjana.
I.2. DIMENSI- Penuh Tanggung Jawab (Responsibility) 
1 Institusi memenuhi seluruh fasilitas fisik dalam proses belajar 

mengajar di pascasarjana.
2 Institusi menyediakan pengajar yang handal.
3 Intitusi menyediakan layanan yang baik

I.3. DIMENSI- Pengetahuan (Knowledge) 
1 Institusi menyediakan perpustakaan yang lengkap
2 Institusi memberi akses terhadap jurnal ilmiah internasional
3 Institusi memberikan informasi tentang pengembangan tingkat 

pengetahuan yang berkelanjutan.
4 Dosen mengajar dengan baik

I.4. DIMENSI- Rasa Hormat (Respect)
1. Institusi memberikan perhatian yang kuat kepada mahasiswa 

pascasarjana.
2. Institusi menjaga kelangsungan perkuliahan dengan baik.
3. Institusi memberikan perhatian pada dosen dan karyawan dengan 

baik.
4. Budaya saling menghargai sudah baik antar civitas akedemik.



288 Metode Penelitian Bisnis. Aplikasi Pendekatan Manaejmen Berbasis Pasar

No Pernyataan
Nilai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I.5. DIMENSI- DNA Merk
1. Perusahaan/Institusi Jasa harus berusaha agar merek tersebut nyata. 
2 Memberikan pengalaman yang sesuai dengan yang dinyatakan, tidak 

hanya pada iklannya.
3 Untuk menjaga kredibiltas.
4 Merek dapat berkoneksi dengan para pelanggan.
5 Merek perlu mengembangkan DNA otentik yang menjadi inti dari 

diferensiasi Institusi Jasa.
6 DNA mencerminkan identitas merek dalam jaringan sosial 

konsumen. 
7 Merek dengan DNA yang unik akan terus membangun karakternya
8 Menjaga kehilangan seluruh jaringan konsumen potensial pada 

bisnis Jasa.

II. Variabel Daya Saing Institusi Bisnis Jasa
II.1 DIMENSI- Lingkungan Kerja

1 Institusi dapat beradaptasi dengan perubahan dengan cepat.
2 Institusi mempunyai komitmen yang tinggi terhadap mahasiswa 

pascasarjana
3 Komunikasi diantara pengelola Institusi terjadi secara terus- 

menerus.
II.2. DIMENSI- Desain Pekerjaan

1 Institusi merancang schedule perkuliahan dengan baik.
2 Institusi mempersiapkan dosen pengajar dengan baik.
3 Dosen mempersiapan materi perkuliahan dengan baik.

II.3 DIMENSI- Inovasi
1 Institusi memperkenalkan program studi baru dengan penuh 

perhitungan.
2 Institusi mengembangan system belajar- mengajar berkelanjutan
3 Hasil pembelajaran dapat diaplikasikan

II.4 DIMENSI- Manajemen Teknologi
1 Sistem informasi dipergunakan sebagai pendukung utama oleh 

Institusi, untuk memperlancar system perkuliahan.
2 Teknologi informasi baru sering diperkenalkan.
3 Mempergunakan e-learning

II.5 DIMENSI- Manajemen Kualitas
1 Institusi mengutamakan pelaksanaan suatu pekerjaan dengan benar 

sejak awal proses perkuliahan.
2 Institusi berkomitmen pada tingkat kelulusan yang berkualitas 

tinggi.
3 Struktur organisasi Institusi yang ada, akan mudah untuk 

melakukan proses perbaikan dan peningkatan layanan pada 
mahasiswa pascasarjana.

II.6 DIMENSI- Indikator Kualitas
1 Proses perkuliahan berlangsung dengan baik.
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No Pernyataan
Nilai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 Proses transfer ilmu berlangsung dengan baik.
3 Mahasiswa pascasarjana merasa puas pada kelangsungan 

perkuliahan yang baik.

III Variabel Communitization
III.1 DIMENSI- Aspek Penggunaan Teknologi

1 Menghubungkan konsumen sampai tingkat global
2 Menggunakan web
3 Menggunakan media sosial
4 Tingkat kecepatan koneksi antar konsumen

III.2 DIMENSI- Koneksi antar Konsumen
1 Keyakinan akan merk yang sama
2 Saling berinteraksi
3 Menciptakan basis penggemar yang loyal
4 Di fasilitasi oleh perusaan satu merk
5 Koneksi berkelanjutan

IV VARIABEL PERSEPSI HARGA
IV.1. DIMENSI- Persepsi Kualitas pada Harga

1 Kualitas komunikasi dengan bagian keuangan baik
2 Tingkat biaya pendidikan di Institusi sesuai dengan harapan 

mahasiswa Pascasarjana.
3 Pihak Bank Bank selalu bekerjasama dengan bagian keuangan 

Kampus dengan baik
4 Kenaikan tingkat biaya pendidikan mempengaruhi dayabeli 

konsumen 
IV.2. DIMENSI- Persepsi Biaya yang Dikeluarkan

1 Biaya pendidikan di Institusi terjangkau
2 Diskon diberikan bagi yang membayar lunas biaya pendidikan
3 Sistem pembayaran yang praktis
4 Biaya lain diluar biaya pendidikan terjangkau

V. VARIABEL Value yang disampaikan bagi Konsumen
V.1 DIMENSI- Form
1 Kebutuhan transfer ilmu terpenuhi
2 Keinginan kebutuhan ilmu tercapai
3 Ilmu didapat bermanfaat bagi pelaksanaan pekerjaan
4 Ilmu di dapat meningkatkan intelektual

V.2. DIMENSI- Place
1 Lokasi kampus mudah dijangkau
2 Lokasi kampus ada di beberapa lokasi strategis
3 Lokasi kampus cepat dijangkau
4 Kampus disukai mhasiswa pascasarjana.
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No Pernyataan
Nilai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
V.3. DIMENSI- Time

1 Waktu pendaftaran setiap semester
2 Proses pembelajaran tepat waktu
3 Dosen memberikan waktu konsultasi dengan leluasa
4 Pelayanan terhadap mahasiswa sesuai kebutuhan waktu mahasiswa.

V.4. DIMENSI- Ownership
1 Lulus tepat waktu.
2 Wisuda dan menerima ijazah tepat waktu
3 Pengumuman nilai ujian tepat waktu
4 Pengumuman yudisium tepat waktu

VI VARIABEL Purchasing Intentions/Decision
VI.1 DIMENSI Konsep Produk/Jasa

1 Memperkenalkan institusi dengan rutin di media cetak
2 Memperkenalkan institusi di media elektronik
3 Melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum
4 Melaporkan prestasi akademik kepada masyarakat umum

VI.2 DIMENSI- Situasi
1 Penawaran program Magister kompetitif.
2 Dapat dibayar dengan cepat dan mudah
3 Keterbatasan waktu memilih Institusi
4 Taktik promosi yang handal dari Instutusi

VI.3 DIMENSI- Stimulate/Dorongan Purchase
1 Kampus yang menarik
2 Program Magister yang ternama
3 Dosen yang Handal
4 Pelayanan yang empaty

VI.4 DIMENSI- Tindakan Purchase
1 Menghemat waktu
2 Transaksi sesderhana
3 Transaksi berlangsung cepat
4 Transaksi dengan kartu kredit
5 Transaksi dengan kartu debet

VII. VARIABEL Loyalitas
VII.1 DIMENSI- Pembelian Ulang

1 Saya bersedia kembali belajar di Institusi sampai masa studi berakhir 
karena lokasi yang strategis dan pelayanan yang diberikan baik. 

2 Saya bersedia ikut pelatihan dan seminar yang diadakan
3 Saya akan melanjutkan jenjang S3 di Institusi yang sama

VII.2 DIMENSI- Tahan dari Institusi Pesaing
1 Saya tidak tertarik dengan tawaran dari universitas lain
2 Saya selalu bersedia menjadi tenaga pengajar setelah lulus dari 

Institusi.
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No Pernyataan
Nilai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 Bila ada kekurangan di Institusi, saya tidak akan langsung pindah ke 

universitas lain
VII.3 DIMENSI- Merekomendasikan

1 Bersedia memberi rekomendasi kepada orang lain untuk masuk di 
Insitusi tempat saya kuliah

2 Saya bersedia memberi informasi pelatihan dan seminar pada 
Institusi ke keluarga dan orang lain.

3 Saya selalu menceritakan dan menginformasikan hal-hal yang 
berkaitan dengan Institusi.

VII.4 DIMENSI- Membeli Lini Lain
1 Saya tidak ingin mengikuti seminar dan pelatihan di universitas lain
2 Saya mengikuti kegiatan seminar Internasional yang diselenggarakan 

oleh institusi
3 Saya mengikuti kegiatan seminar Nasional yang diselenggarakan 

oleh institusi
4 Makan di Kantin representatif 
5 Mengikuti pelatihan statistic lanjut
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Instrumen penelitian bisnis 019, 

menggunakan Rating Scale, data Interval, (Susilo, 2019)

INSTRUMEN Entrepreneur 2019

A. Profile Warga Paseban:
 Nama :
 Alamat :
 No Hp :
 Lama Tinggal :
 Pekerjaan : (1) PNS/ABRI/POLRI, (2) Peg Swasta, (3) Usaha Sendiri 
 Pendidikan : (1) SMP, (2) SLTA, (3) PT (S1, S2) Fakultas/Prodi ……..(4). Lainnya….
 Pekerjaan : (1) PNS/ABRI/POLRI, (2) Peg Swasta, (3) Usaha Sendiri 
 Jenis kelamin : L/P
 Usia :
 Tipe Usaha keluarga :
 Jenis Keinginan usaha baru :

B. INSTRUMEN PENGETAHUAN ENTREPRENEURIAL

No Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ORIENTASI PADA TUJUAN

1 Saya selalu mendefinisikan tujuan dalam melakukan usaha
2 Saya memahami penyelesaian pekerjaan sesuai tujuan bisnis
3 Saya menetapkan tujuan dalam berusaha yang spesifik sebelum 

bekerja
4 Saya menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan bertanggungjawab
5 Saya menilai kemajuan pekerjaan secara berkala

PENGETAHUAN METAKOGNITIF
6 Saya memikirkan cara menyelesaikan masalah dan memilih yang 

terbaik
7 Saya menantang asumsi sebuat tugas sebelum memulainya
8 Saya berpikir reaksi orang
9 Saya otamatis menggunakan strategi kerja yang berhasil di masa lalu

10 Saya bekerja dengan sangat baik ketika memahami tugas
11 Saya sebagai contoh yang baik dan membuat informasi lebih 

berguna
12 Saya menggunakan strategi yang telah berhasil
13 Saya bertanya pada diri sebelum memulai tugas
14 Saya menerjemahkan informasi dengan kalimat sendiri
15 Saya memilah masalah menjadi komponen yang lebih kecil
16 Saya focus pada arti dan informasi baru

PENGALAMAN METAKOGNITIF
17 Saya berpikir pencapaian sebelum memulai pekerjaan
18 Saya menggunakan strategi yang berbeda tergantung situasi
19 Saya mengelola waktu untuk tujuan yang terbaik
20 Saya mengelola informasi dengan baik
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No Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
21 Saya mengetahui jenis informasi yang terpenting untuk mengatasi 

masalah
22 Saya focus pada informasi yang terpenting
23 Naluri menjelaskan saya pada strategi yang efektif
24 Saya mengandalkan intuisi untuk merumuskan strategi

PILIHAN METAKOGNITIF
25 Saya menanyakan diri sendiri tentang opsi yang dipilih
26 Saya menanyakan diri sendiri tentang cara yang lebih mudah
27 Saya menanyakan diri sendiri tentang pertimbangan seluruh opsi
28 Saya mengevaluasi asumsi ketika bimbang
29 Saya menanyakan diri sendiri manfaat setelah menyelesaikan tugas

PEMANTAUAN
30 Saya meninjau hasil usaha secara berkala untuk memahami 

hubungan yang penting
31 Saya berhenti dan mundur ketika informasi usaha tidak jelas
32 Saya menyadari strategi yang digunakan dalam usaha
33 Saya menganalisis kegunaan strategi yang digunakan dalam usaha
34 Saya berhenti berkala untuk memeriksa pemahaman tentang 

peluang usaha
35 Saya menanyakan diri seberapa baik mengerjakan tugas yang 

menguntungkan.
36 Saya berhenti dan membaca kembali ketika bingung menghasilkan 

peluang bisnis

C. INSTRUMEN TINGKAT SPIRIT BERUSAHA

 Pertanyaan jawab dengan skore (1 s/d 10)
11. Sekolah/kampus tempat anda belajar dan lingkungan masyarakat Paseban diajarkan dan di edukasi tentang 

pengetahuan Kewirausahaan. (skore 1-10) 
12. Apakah anda tahu apa yang dimaksud dengan kewirausahaan? (skore 1-10) 
13. Apakah anda ingin belajar tentang kewirausahaan? (skore 1-10) 
14. Jika anda pernah belajar tentang kewirausahaan, bagaimanakah tentang pemahaman anda tentang kewirausahaan 

tersebut? Jawab pada (skala 0 sd 10)
15. Jika anda pernah belajar tentang kewirausahaan, bagaimanakah tentang tingkat keyakinan anda untuk berwirausaha 

tersebut? Jawab pada (skala 0 sd 10)
16. Saya memilik prioritas utama untuk membuka usaha sendiri. (skala 0 sd 10)
17. Jika saat ini anda masih bekerja sebagai PNS/ABRI/POLRI, atau pegawai swasta, apakah anda sudah mempunyai target 

bahwa suatu saat nanti akan membuka usaha sendiri? Jawab pada (skala 0 sd 10).
18. Jika anda mentargetkan sebagai wirausaha, maka kendala utama saat ini adalah:
 (b) Permodala (skala 0 sd 10).
 (c) Tingkat Pengetahuan dan keterampilan (skala 0 sd 10).
 (d) Pola pikir dan keyakinan (skala 0 sd 10).
19. Saran anda kepada pemerintah adalah:
 (e) Kewirausahaan diajarkan semenjak SD (skala 0 sd 10).
 (f) Kewirausahaan diajarkan semenjak SMP (skala 0 sd 10).
 (g) Kewirausahaan diajarkan semenjak SLTA (skala 0 sd 10).
 (h) Kewirausahaan diajarkan semenjak PT saja (skala 0 sd 10).
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D.  INSTRUMEN TINGKAT MOTIVASI BERUSAHA

No Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tingkat Motivasi

1 Saya mengembangkan karier di dunia usaha
2 Saya berusaha untuk memberikan nilai hidup dengan tujuan 

aktualisasi diri.
3 Saya melakukan usaha ini untuk memecahkan permasalahan pada 

kelompok masyarakat dan memenuhi kebutuhan warga sekitar.
4 Saya berusaha untuk mendapatkan penghasilan dan kesuksesan,
5 Saya melakukan usaha dengan kemampuan diri sendiri.
6 Saya melakukan usaha untuk dapat lebih berperan dalam kebutuhan 

warga Paseban.
7 Saya melakukan usaha untuk dapat merubah keadaan perekonomian 

keluarga.
8 Saya berusaha untuk memecahkan permasalahan pribadi.
9 Saya melakukan usaha untuk menghasilkan uang dan meningkatkan 

kesejahteraan keluarga.
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Instrumen penelitian bisnis 020,

menggunakan Rating Scale, data Interval, Susilo (2020)

QUESTIONNAIRRE MARKETING

The Pursuit for Brand Usage Intent: Insight in the Higher Education that Used the Compatible Computer

ID/PARAF PERSETUJUAN 
RESPONDEN

Beri tanda pada kolom pilihan saudara dengan tanda (√)

1 2 3 4 5 6 7 8√ 9 10

Sangat Tidak Setuju          Sangat Setuju

No Pernyataan
Nilai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I VARIABEL CUSTOMER BRAND ENGAGEMENT
1 Saya menggunakan computer ini menjadi selalu teringat merk 

computer yang saya gunakan.
2 Saya selalu teripikir pada brand computer yang digunakan ini
3 Saya merasa sangat positif ketika menggunakn computer ini
4 Saya merasa sangat Nyman menggunakan computer ini.
5 Sya bangga menggunakan computer ini
6 Saya selalu menggunakan computer ini dari pada merk yang lain
7 Aya hanya menggunkan merk computer ini.
II VARIABEL BRAND HALLO EFFECT RESONANCE
1 Saya menggunakan Merk computer yang sangat spesial
2 Saya bangga dengan merk computer ini
3 Saya sangat loyal pada merk computer ini
4 Saya sangat suka membicarakan merk computer ini
5 Orang lain juga banyak juga menggunakan computer merk ini

III VARIABEL BRAND EQUITY
1 Saya lelalu memperhatikan merk computer yang digunakan
2 Saya selalu teripir karaketristik merk computer yang digunakan
3 Saya menggunakan merk computer dengan perusahaan yang unggul
4 Saya memiliki pengalaman yang luas dengan merk computer ini
5 Saya menggunakan merk computer yang representative pada 

industry computer
IV VARIABEL BRAND USAGE INTENT
1 Sya merasa sangat masuk akal menggunakan computer ini.
2 Saya selalu menggunakan merk computer ini walau ada computer 

lain yang memiliki feature sama
3 Saya menggunakan computer merk ini sampai kapanpun
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Instrumen penelitian bisnis 021,

menggunakan Rating Scale, data Interval, Aima dan Susilo (2020)

Kuisioner Penelitian Entrepreneur dan strategic Bisnis
Data Demografi:

Nama/Id
Alamat

Jenis Usaha Pertanian
Lama Usaha
Jumlah Keluarga
Penghasilan Bruto/Tahun/Rp

1. Variabel Internal 

Keturunan 1= Bukan anak petani
2= PNS
3= TNI/POLRI
4= Pegawai Swasta
5= Anak petani, tinggal di desa, memahami pertanian

(skala Tingkatan Ordinal)
Jenis Kelamin 1= Perempuan

2=Laki- laki

(Skala Nominal/Dummy)
Usia …………………………..Tahun

(Dikelompokan dalam 4 Generasi)
(Range- Data Ordinal)

2. Variabel Eksternal 

Jenis Pendidikan 1= Madrasah
2= Umum
3= Kejuruan

(skala Tingkatan Ordinal)
Tingkat Pendidikan 1= Tidak Tamat SD atau lebih rendah.

2= SD
3= SLTP sederajat
4= SLTA sederajat
5= Perguruan Tinggi

(Skala Ordinal)
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Beri tanda pada kolom pilihan saudara dengan tanda (√)

1 2 3 4 5 6 7 8√ 9 10

Sangat Tidak Setuju          Sangat Setuju

No Item Parameter
Nilai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
II Variabel Faktor Eksternal
II.3. DIMENSI-Pelatihan
1 Saya mendapat pelatihan yang meningkatkan kemampuan pola pikir 

dalam berusaha.
2 Saya mendapat pelatihan yang meningkatkan kemampuan 

kreativitas dalam berusaha.
3 Saya mendapat pelatihan yang meningkatkan kemampuan Inovasi 

dalam berusaha.
4 Saya mendapat pelatihan yang meningkatkan kemampuan 

mengatisipasi dan memperhitungkan tingkat risiko dalam berusaha.
5 Saya mendapat pelatihan yang meningkatkan rasa percaya diri 

dalam berusaha.
6 Saya mendapat pelatihan yang meningkatkan level pendapatan 

dalam usaha pertanian. 
7 Saya mendapat pelatihan yang meningkatkan level pertumbuhan 

asset yang dimiliki. 
8 Saya mendapat pelatihan yang meningkatkan level kesejahteraan 

keluarga dan masyarakat. 
9 Saya mendapat pelatihan yang meningkatkan rasa supoer power 

pada diri. 
10 Saya mendapat pelatihan yang meningkatkan level reputasi diri. 
II Variabel Faktor Eksternal
II.4. DIMENSI-Pemagangan
1 Saya mendapat pemagangan yang meningkatkan kemampuan pola 

pikir dalam berusaha.
2 Saya mendapat pemagangan yang meningkatkan kemampuan 

kreativitas dalam berusaha.
3 Saya mendapat pemagangan yang meningkatkan kemampuan 

Inovasi dalam berusaha.
4 Saya mendapat pemagangan yang meningkatkan kemampuan 

mengatisipasi dan memperhitungkan tingkat risiko dalam berusaha.
5 Saya mendapat pemagangan yang meningkatkan rasa percaya diri 

dalam berusaha.
6 Saya mendapat pemagangan yang meningkatkan level pendapatan 

dalam usaha pertanian. 
7 Saya mendapat pemagangan yang meningkatkan level pertumbuhan 

asset yang dimiliki. 
8 Saya mendapat pemagangan yang meningkatkan level kesejahteraan 

keluarga dan masyarakat. 
9 Saya mendapat pemagangan yang meningkatkan rasa supoer power 

pada diri. 
10 Saya mendapat pemagangan yang meningkatkan level reputasi diri. 
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3. Variabel Dukungan 

Beri tanda pada kolom pilihan saudara dengan tanda (√)

1 2 3 4 5 6 7 8√ 9 10

Sangat Tidak Setuju          Sangat Setuju

No Pernyataan
Nilai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
III Variabel Faktor Eksternal
III.1. DIMENSI-Mentoring/Pendampingan
1 Saya mendapat mentoring/pendampingan yang meningkatkan 

kemampuan pola pikir dalam berusaha.
2 Saya mendapat mentoring/pendampingan yang meningkatkan 

kemampuan kreativitas dalam berusaha.
3 Saya mendapat mentoring/pendampingan yang meningkatkan 

kemampuan Inovasi dalam berusaha.
4 Saya mendapat mentoring/pendampingan yang meningkatkan 

kemampuan mengatisipasi dan memperhitungkan tingkat risiko 
dalam berusaha.

5 Saya mendapat mentoring/pendampingan yang meningkatkan rasa 
percaya diri dalam berusaha.

6 Saya mendapat mentoring/pendampingan yang meningkatkan level 
pendapatan dalam usaha pertanian. 

7 Saya mendapat mentoring/pendampingan yang meningkatkan level 
pertumbuhan asset yang dimiliki. 

8 Saya mendapat mentoring/pendampingan yang meningkatkan level 
kesejahteraan keluarga dan masyarakat. 

9 Saya mendapat mentoring/pendampingan yang meningkatkan rasa 
supoer power pada diri. 

10 Saya mendapat mentoring/pendampingan yang meningkatkan level 
reputasi diri. 

III.2. DIMENSI-Modal
1 Saya mendapatkan Modal kerja yang dapat melakukan peningkatan 

inovasi usaha pertanian
2 Saya mendapatkan modal kerja dengan prosedur yang mudah dari 

Koperasi
3 Saya mendapatkan modal kerja dengan prosedur yang mudah dari 

BPR
4 Saya mendapatkan Modal kerja yang dapat memanjukan usaha 

pertanian
III.2. DIMENSI- Infrastruktur
1 Saluran Irigrasi tersedia dengan baik sehingga mendukung 

produktivitas hasil pertanian.
2 Saluran Irigrasi diatur pembagiannya dengan baik sehingga 

mendukung produktivitas hasil pertanian.
3 Jalan usaha tani tersedia dengan baik
4 Pompa air mendukung dan meningkatkan usaha pertanian
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No Pernyataan
Nilai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
III.3. DIMENSI- Frekwensi Dukungan Lingkari satu Jawaban yang Saudara Pilih

1. Frekwensi Dukungan 0 Tidak ada dukungan Pemerintah
1 Diterima hanya satu kali
2 Diterima hanya Du kali
3 Diterima hanya Tiga Kali
4 Sering Diterima

4. Variabel Strategik Bisnis

Beri tanda pada kolom pilihan saudara dengan tanda (√)

1 2 3 4 5 6 7 8√ 9 10

Sangat Tidak Setuju          Sangat Setuju

No Item Parameter
Nilai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
IV Variabel Faktor Lingkungan Strategik
IV.1. DIMENSI- Perdagangan Bebas
1 Adanya perdagangan bebas meningkatkan kemampuan pola pikir 

dalam berusaha.
2 Adanya perdagangan bebas meningkatkan kemampuan kreativitas 

dalam berusaha.
3 Adanya perdagangan bebas meningkatkan kemampuan Inovasi 

dalam berusaha.
4 Adanya perdagangan bebas meningkatkan kemampuan 

mengatisipasi dan memperhitungkan tingkat risiko dalam berusaha.
5 Adanya perdagangan bebas meningkatkan rasa percaya diri dalam 

berusaha.
6 Adanya perdagangan bebas meningkatkan level pendapatan dalam 

usaha pertanian. 
7 Adanya perdagangan bebas meningkatkan level pertumbuhan asset 

yang dimiliki. 
8 Adanya perdagangan bebas meningkatkan level kesejahteraan 

keluarga dan masyarakat. 
9 Adanya perdagangan bebas meningkatkan rasa supoer power pada 

diri. 
10 Adanya perdagangan bebas meningkatkan level reputasi diri. 
VI.2. DIMENSI- Otonomi Daerah
1 Otonomi Daerah meningkatkan kemampuan pola pikir dalam 

berusaha.
2 Otonomi Daerah meningkatkan kemampuan kreativitas dalam 

berusaha.
3 Otonomi Daerah meningkatkan kemampuan Inovasi dalam 

berusaha.
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No Item Parameter
Nilai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 Otonomi Daerah meningkatkan kemampuan mengatisipasi dan 

memperhitungkan tingkat risiko dalam berusaha.
5 Otonomi Daerah meningkatkan rasa percaya diri dalam berusaha.
6 Otonomi Daerah meningkatkan level pendapatan dalam usaha 

pertanian. 
7 Otonomi Daerah meningkatkan level pertumbuhan asset yang 

dimiliki. 
8 Otonomi Daerah meningkatkan level kesejahteraan keluarga dan 

masyarakat. 
9 Otonomi Daerah meningkatkan rasa supoer power pada diri. 
10 Otonomi Daerah meningkatkan level reputasi diri. 
IV.3. DIMENSI- Teknologi Informasi
1 Teknologi Informasi meningkatkan kemampuan pola pikir dalam 

berusaha.
2 Teknologi Informasi meningkatkan kemampuan kreativitas dalam 

berusaha.
3 Teknologi Informasi meningkatkan kemampuan Inovasi dalam 

berusaha.
4 Teknologi Informasi meningkatkan kemampuan mengatisipasi dan 

memperhitungkan tingkat risiko dalam berusaha.
5 Teknologi Informasi meningkatkan rasa percaya diri dalam 

berusaha.
6 Teknologi Informasi meningkatkan level pendapatan dalam usaha 

pertanian. 
7 Teknologi Informasi meningkatkan level pertumbuhan asset yang 

dimiliki. 
8 Teknologi Informasi meningkatkan level kesejahteraan keluarga dan 

masyarakat. 
9 Teknologi Informasi meningkatkan rasa supoer power pada diri. 
10 Teknologi Informasi meningkatkan level reputasi diri. 
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Instrumen penelitian bisnis 022,

menggunakan Rating Scale, data Interval, Susilo (2020)
Kuesioner Penelitian Market-based Manajemen: Model Pemasaran Digital

Identitas :
Jenis Kelamin : L/P
Usia :  Tahun.
Pekerjaan : SWASTA/PNS/DOSEN/TNI/POLRI/PENGUSAHA/LAINNYA
Bidang Pekerjaan/Bisnis/Industri : Bidang Produk/Jasa dan sebutkan:
Penghasilan/Bulan : a. > Rp 5 Juta

b. < Rp 5 Juta

Beri tanda pada kolom pilihan saudara dengan tanda (√)

1 2 3 4 5 6 7 8√ 9 10

Sangat Tidak Setuju          Sangat Setuju

No Pernyataan
Nilai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I Variabel Communitization Marketing 3.0

I.1 DIMENSI- Aspek Penggunaan Teknologi
1 Menghubungkan konsumen sampai tingkat global
2 Menggunakan web
3 Menggunakan media sosial
4 Tingkat kecepatan koneksi antar konsumen

I.2 DIMENSI- Koneksi antar Konsumen
1 Keyakinan akan merk yang sama
2 Saling berinteraksi secara on-line
3 Di fasilitasi oleh Institusi pendidikan tinggi satu merk via web resmi
4 Koneksi berkelanjutan via web resmi

II VARIABEL PERSEPSI HARGA
II.1. DIMENSI- Persepsi Kualitas pada Harga

1 Kualitas komunikasi dengan bagian kasir pembelian karcis masuk
2 Pihak Bank selalu bekerjasama dengan bagian keuangan 
3 Kenaikan tingkat biaya karcis masuk mempengaruhi daya beli 

konsumen 
II.2 DIMENSI- Persepsi Biaya yang Dikeluarkan

1 Biaya tiket masuk terjangkau
2 Diskon diberikan bagi rombongan
3 Sistem pembayaran yang praktis dapat melalui web dan mobile 

banking.

III VARIABEL VALUE Konsumen
III.1 DIMENSI- Form

1 Kebutuhan rekreasi terpenuhi
2 Keinginan kebutuhan bermain air tercapai
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No Pernyataan
Nilai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
III.2. DIMENSI- Place

1 Lokasi mudah dijangkau
2 Lokasi ada di beberapa lokasi strategis

III.3. DIMENSI- Time
1 Waktu pembelian tiket relative cepat
2 Proses bermain di batasi
3 Para spervisor berikan waktu pengawasan dengan leluasa
4 Pelayanan terhadap tamu sesuai kebutuhan waktu.

III.4. DIMENSI- Ownership
1 Melakukan permainan air dengan tepat waktu.
2 Rekreasi secara menyeluruh dengan nyaman dan tepat waktu

IV VARIABEL Purchasing Intentions & Act
IV.1 DIMENSI Konsep Produk/Jasa

1 Memperkenalkan perusahaan waterboom dengan rutin di media 
cetak

2 Memperkenalkan di media elektronik/web
3 Melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum

IV.2 DIMENSI- Situasi
1 Penawaran program rekreasi air dengan kompetitif.
2 Dapat dibayar dengan cepat dan mudah via on-line dan mobile 

banking
3 Taktik promosi- digital yang handal dari perusahaan

IV.3 DIMENSI- Stimulate/Dorongan Purchase
1 Waterboon yang menarik untuk dikunjungi
2 Program rekreasi yang bervariasi
3 Karyawan yang mendukung aktivitas rekreasi
4 Pelayanan yang penuh empaty

IV.4 DIMENSI- Tindakan Purchase
1 Menghemat waktu
2 Transaksi berlangsung dengan sederhana
3 Transaksi berlangsung cepat
4 Transaksi dengan kartu kredit dan online
5 Transaksi dengan kartu debet dan on-line

V. VARIABEL Loyalitas
V.1 DIMENSI- Pembelian Ulang
1 Saya bersedia kembali karena lokasi yang strategis dan pelayanan 

yang diberikan baik. 
2 Saya bersedia ikut promosi digital yang diberikan

V.2 DIMENSI- Tahan dari Institusi Pesaing
1 Saya tidak tertarik dengan tawaran dari tempat rekreasi air yang lain.
2 Saya selalu bersedia membeli kembali produk promosi yang 

ditawarkan..
3 Bila ada kekurangan di layanan waterboom, saya tidak akan 

langsung pindah ke tempat lain
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No Pernyataan
Nilai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
V.3 DIMENSI- Merekomendasikan
1 Bersedia memberi rekomendasi kepada orang lain untuk masuk 

datang.
2 Saya bersedia memberi informasi ke keluarga dan orang lain.
3 Saya selalu menceritakan hal-hal yang berkaitan dengan pengalaman 

yang berkesan di waterboom.
V.4 DIMENSI- Membeli Lini Lain
1 Saya membeli souvenir yang disediakan
2 Saya makan di restouran representatif 
3 Saya memanfaatkan fasilitas lain yang disediakan

VI VARIABEL BEHAVIORAL SEGMENTATION
VI.1 DIMENSI KNOWLEDGE

1 Informasi perusahaan di dapat melalui WEB
2 Informasi di dapat melalui surat kabar, e-electronic, instagram, FB.
3 Informasi di dapat dari teman
4 Pengetahuan tentang waterboom di dapat dengan mudah dan 

lengkap secara on-line
VI.2 DIMENSI ARAH SIKAP

1 Ingin bermain air yang lebih baik dan menyenangkan
2 Ingin memiliki pengalaman yang tak terlupakan

VI.3 DIMENSI MANFAAT/RESPON (Jasa)
1 Peningkatan rasa yang menyenangkan
2 Peningkatan hidup yang lebih relax
3 Prestise pribadi

VII Variabel membangun karakter yang superior
1 Brand waterboom sangat unik bagi konsumen
2 Waterboom memiliki identitas yang kuat
3 Brand waterboom selalu berinteraksi dengan konsumen melalui web

VIII Variabel brand halo effect resonance
1 Konsumen bangga bermain di waterboom
2 Konsumen aktif berinteraksi dengan sesame secara on-line
3 Waterboom ini selalu dipikirkan oleh konsumen untuk didatangi.

IX Variabel Daya saing Perusahaan
1 Karyawan memiliki kemampuan dan pengetahuan tinggi
2 Proses penanganan tamu dengan efisien
3 Kualitas keseluruhan waterboon sangat handal.
4 Biaya operasional perusahaan efisien
5 Sistem web perusahaan canggih.
6 Penerapan aoutomatisasi di waterboom.
7 Bermain waterboom dengan rasa aman.
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bagi kehidupan mereka. Dari hal tesebut dapat dipertimbagkan pula sebaran data demografi pada 

suatu kota besar, di mana banyak terdapat kelompok masyarakat yang produktif. 

IX.2. Tipe Desain Sampel. 

Pada penelitian bisnis berdasarkan pendekatan manajemen berbasis pasar, desain sampel yang 

paling kuat adalah dengan teknik random, dimana setiap responden memiliki peluang yang sama 

untuk dapat dipilih dalam mendukung penelitain yang akan dilakukan. 

 

Selanjutnya, pada metode atau cara yang digunakan untuk mengambil sampel dan 

populasi yang menjadi objek penelitian yaitu populasi karyawan pada dengan masa kerja di atas 

1 tahun, di mana diasumsikan bahwa mereka yang lebih dari 1 tahun sudah dinilai kinerjanya. 

Penentuan jumlah sampel dilakukan dengan mempertimbangkan syarat yang harus dipenuhi jika 

menggunakan SEM, yaitu jumlah sampel minimal adalah lima kali jumlah indikator. Penelitian 

ini sampelnya adalah  250 responden. Sementara teknik pengambilan sampel yang digunakan 

dalam penelitian dilakukan secara acak, sedangkan untuk lokasi pengambilan sample misalkan 

akan di lakukan di Kantor Wilyah Distrbusi dan Penjualan di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat 

dan Banten dengan cara pengiriman melalui email dan pertemuan langsung dengan para 

responden. 
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Pada penelitian bisnis dengan basis- manaemen pasar, salah satu teknik sampling yang 

sesuai dengan teori probabilitas/ peluang maka metode dengan teknik random sampling yang 

paling sering dilakukan oleh para peneliti bisnis adalah dengan menyusun sample frame 

berdasarkan populasi target yang telah ditentukan kriterianya. Selanjutnya system pengacakan 

sampel dilakukan dengan menggunakan software excel, sehingga akan diperoleh daftar 

responden yang telah dipilih secara acak, yang kemudian oleh para surveyor diberikan 

instrument kuesioner yang telah diuji secara valid dan reliabel dengan metode uji Pearson 

maupun KMO serta memiliki nilai reliabilitas > 0.60. 
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berdasarkan populasi target yang telah ditentukan kriterianya. Selanjutnya system pengacakan 

sampel dilakukan dengan menggunakan software excel, sehingga akan diperoleh daftar 

responden yang telah dipilih secara acak, yang kemudian oleh para surveyor diberikan 

instrument kuesioner yang telah diuji secara valid dan reliabel dengan metode uji Pearson 

maupun KMO serta memiliki nilai reliabilitas > 0.60. 

 

 

 

  

9.1. SAMPEL yANG BAIK DALAM PENELITIAN BISNIS

Pada penelitian bisnis berbasis- manajemen pasar perlu mempertimbangkan factor- factor yang 
relevan dengan data yang akan diraih berdasarkan prosedur secara empiris dalam pengumpulan 
data yang dirancang dengan tepat. Penelitian bisnis perlu didukung oleh kehandalan data yang 
valid dan reliabel, sehingga dalam penarikan kesimpulan memiliki tingkat akurasi yang tinggi, 
sehingga harus terhindar dari data yang hilang dan bias serta data yang bersifat out-lier, sehingga 
asumsi sensitivitas analisis data dapat terpenuhi.
 Penetuan sampel dapat dilakukan dengan menggunakan rumus-rumus empiris, dapat 
pula menggunakan software G Power 3.1.3 dan table penetuan sampel dari populasi diketahui. 
Peneliti dalam menentukan sampel penelitian bisnis dapat berdasarkan pada pemahaman ssensi 
mendasar tentang penelitian bisnis yang bersumber dari pemahaman fenomena- paradigm bisnis 
yang berbasis manajemen pasar, sehingga tujuan penelitian akan dapat dipetakan dengan jelas. 
Suatu software G Power 3.1.3 akan dapat mengarahkan peneliti untuk dapat mengestimasi 
sampel penelitian bisnis berbasis- manajemen pasar, agar lebih akurat dengan tampilan sebagai 
berikut:
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BAB IX. Sampel yang Representatif pada Penelitian Bisnis 

IX.1. Sampel yang Baik dalam Penelitian Bisnis. 

Pada penelitian bisnis berbasis- manajemen pasar perlu mempertimbangkan factor- factor 

yang relevan dengan data yang akan diraih berdasarkan prosedur secara empiris dalam 

pengumpulan data yang dirancang dengan tepat. Penelitian bisnis perlu didukung oleh 

kehandalan data yang valid dan reliabel, sehingga dalam penarikan kesimpulan memiliki tingkat 

akurasi yang tinggi, sehingga harus terhindar dari data yang hilang dan bias serta data yang 

bersifat out-lier, sehingga asumsi sensitivitas analisis data dapat terpenuhi. 

Penetuan sampel dapat dilakukan dengan menggunakan rumus- rumus empiris, dapat 

pula menggunakan software G Power 3.1.3 dan table penetuan sampel dari populasi diketahui. 

Peneliti dalam menentukan sampel penelitian bisnis dapat berdasarkan pada pemahaman ssensi 

mendasar tentang penelitian bisnis yang bersumber dari pemahaman fenomena- paradigm bisnis 

yang berbasis manajemen pasar, sehingga tujuan penelitian akan dapat dipetakan dengan jelas. 

Suatu software G Power 3.1.3 akan dapat mengarahkan peneliti untuk dapat mengestimasi 

sampel penelitian bisnis berbasis- manajemen pasar, agar lebih akurat dengan tampilan  sebagai 

berikut: 

 

 Selanjutnya, peneliti dapat memilih uji z yang akan dilakukan untuk analisis dengan 
menggunakan metode regresi statistika, dapat dilihat pada tampilan luaran sebagai berikut:
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Selanjutnya, peneliti dapat memilih uji z yang akan dilakukan untuk analisis dengan 

menggunakan metode regresi statistika, dapat dilihat pada tampilan luaran sebagai berikut: 

 

Dengan uji F, untuk Regresi statistika dan menggunakan 5 variabel predictor, Power 95% dan 

error 0.05.  maka akan dihasilkan sampel sebesar 138 responden seperti gambar di bawah ini: 

 

 Dengan uji F, untuk Regresi statistika dan menggunakan 5 variabel predictor, Power 95% 
dan error 0.05. maka akan dihasilkan sampel sebesar 138 responden seperti gambar di bawah 
ini:
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Selanjutnya, peneliti dapat memilih uji z yang akan dilakukan untuk analisis dengan 

menggunakan metode regresi statistika, dapat dilihat pada tampilan luaran sebagai berikut: 

 

Dengan uji F, untuk Regresi statistika dan menggunakan 5 variabel predictor, Power 95% dan 

error 0.05.  maka akan dihasilkan sampel sebesar 138 responden seperti gambar di bawah ini: 

 

 Selanjutnya, apabila menggunakan R kuadrat Increase, maka akan mendapatkan jumlah 
responden sebesar 107 responden. Dapat dilihat pada out-put di bawah ini:
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Selanjutnya, apabila menggunakan  R kuadrat Increase, maka akan mendapatkan jumlah 

responden sebesar 107 responden. Dapat dilihat pada out-put di bawah ini: 

 

Pada contoh paradigma industri bisnis minuman pasar teh kemasan dalam botol pada 

perspektif Asia, seperti yang dilaporkan CNN Indonesia edisi Mei (2017) ternyata banyak 

menarik minat bagi pebisnis. Jumlah konsumen teh kemasan dalam botol membuat pebisnis 

lokal dan internasional bermunculan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan teh dalam 

kemasan karena trend peminatnya terus meningkat dengan signifikan.Jumlah konsumsi teh 

dalam kemasan di Indonesia menduduki posisi kedua setelah air mineral. Menurut data Asosiasi 

Industri Minuman Ringan (ASRIM) tahun2017 lalu, jumlah konsumsi teh dalam kemasan di 

Indonesia mencapai 2 miliar liter atau sebanyak 1,07 pon (0,5 kg) daun teh per orang 

setahun.Dari data tersebut, teh kemasan tercatat sebagai jenis minuman teh paling populer di 

Indonesia dan merupakan jenis kedua terbanyak dikonsumsi setelah teh seduh. Ada banyak 

alasan, kenapa banyak orang yang memilih teh  dalam kemasan karena saat ini, manusia dituntut 

untuk hidup praktis dan cepat. Teh dalam kemasan merupakan salah satu terobosan yang 
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menarik minat bagi pebisnis. Jumlah konsumen teh kemasan dalam botol membuat pebisnis 
lokal dan internasional bermunculan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan teh dalam 
kemasan karena trend peminatnya terus meningkat dengan signifikan.Jumlah konsumsi teh 
dalam kemasan di Indonesia menduduki posisi kedua setelah air mineral. Menurut data 
Asosiasi Industri Minuman Ringan (ASRIM) tahun2017 lalu, jumlah konsumsi teh dalam 
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kemasan di Indonesia mencapai 2 miliar liter atau sebanyak 1,07 pon (0,5 kg) daun teh per 
orang setahun.Dari data tersebut, teh kemasan tercatat sebagai jenis minuman teh paling 
populer di Indonesia dan merupakan jenis kedua terbanyak dikonsumsi setelah teh seduh. Ada 
banyak alasan, kenapa banyak orang yang memilih teh dalam kemasan karena saat ini, manusia 
dituntut untuk hidup praktis dan cepat. Teh dalam kemasan merupakan salah satu terobosan 
yang diciptakan untuk menemani gaya hidup cepat kaum urban yang menginginkan minuman 
segar secara cepat dan praktis sesuai gaya hidup perkotaan, di kota- kota besar Asia.
 Kuantitas minuman teh yang dikonsumsi di seluruh dunia lebih tinggi dibandingkan 
minuman berkarbonasi, kopi dan minuman beralkohol, seperti yang ditulismajalah World tea 
edisi Maret (2017) pertumbuhan pasarminuman teh siap minum lebih tinggi dari pertumbuhan 
minuman berkarbonasi. Hampir seluruh masyarakat bahkan anak-anak gemar mengkonsumsi 
teh, itu alasan mengapa produk teh menduduki posisi pertama di seluruh dunia. Market share 
minuman teh siap saji di Indonesia saat ini tengah dipimpin oleh suatu perusahaa gtertentu. 
Dengan memprtimbangkan manajemen pasar, sebagai market leader, Perusahaan minimuan 
botol juga menciptakan berbagai macam produk minuman siap minum lainnya yang ditujukan 
untuk menjaga pangsa pasarnya dari kompetitor-kompetitornya. Strategi-strategi lainnya juga 
terus dikembangkan seperti peningkatan kapasitas produksi dengan menggunakan mesin-mesin 
berteknologi modern, dan penambahan armada distribusi produk. Manajemen SDM perlu 
mencipatkan model dan proses untuk mempertahankan agilitas, efektifitas dan kompetitas 
global. Fokus pada bisnis dengan strategi SDM yang tepat adalah sebagai critical factor dalam 
persaingan di pasar, dan siapa yang paling efektif  beradaptasi dengan lingkungan, niscaya akan 
keluar sebagai pemenang dalam kompetisi. Berdasarkan survey dari konsultan (2016) dalam 
lima tahun terakhir, terjadi situasi yang kurang menyenangkan karena terjadi penurunan market 
share ready to drink sebesar 20%. Selanjutnya, dengan melakukan penilaian terhadap efektifitas 
kinerja organisasi PT usaha minuman botol dalam menghadapi tuntutan perubahan pasar. 
Hasil temuan audit tersebut menemukan bahwa ketidak efektifan kinerja organisasi ternyata 
disebabkan oleh faktor rendahnya komitmen karyawan dalam mencapai target kerjanya, dan 
adanya gap kompetensi organisasi dengan perubahan pasar. Temuan ini juga diperkuat dengan 
laporan kinerja karyawan periode 2013-2017, dimana rata – rata penilain kinerja karyawan 
hanya 76,92 atau lebih dari 52% kinerja karyawan pada nilai<80, dimana nilai yang ditargetkan 
pada masing-masing karyawan untuk mencapai standar kinerjanya adalah 80, seperti terlihat 
dalam laporan rata-rata penilaian kinerja karyawan pada periode 2013 – 2017 berikut ini (Didin, 
2019).
 Pada perspektif  Asia, Perusahaan di sector industry minuman ini selama tahun 2010 
– 2014 yang mengungkapkan bahwa, ketidak efektifan karyawan dalam bekerja manakala 
lingkungan kerjanya tidak secara efektif  mendukung pekerjaan-pekerjaan karyawan dalam 
upaya mencapai tujuan dan target kerjanya, dukungan tersebut dapat berupa fasilitas teknologi, 
birokrasi perusahaan, dan dapat meningkatkan komitmen karyawan dengan menghubungkan 
tujuan organisasi dan tujuan individu karyawan, kondisi iniliah yang menyebabkan kinerja 
organisasi menjadi tidak efektif. Selanjutnya, organisasi harus mampu menciptakan suasana 
kerja yang memampukan (enablement) dan meningkatkan komitmen (engagement) karyawan. 
Berikut adalah hasil analisa employee effectiveness survey 
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Grafik: Rata-rata Penilaian Kinerja Karyawan 

 
Sumber Data (2018) 
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Grafik: Employee Effectiveness Survey 

 
Sumber Data (2015) 

 

Seperti yang terlihat dalam hasil survey di atas bahwa employee effectiveness terbagi 

dalam 2 faktor, yaitu faktor employee engagagement yang menekankan pada aspek commitment 

dan discretionary effort serta employee enablement yang menekankan pada aspek optimized 

roles dan supportive environment. Selanjutnya, faktor employee enggagement maupun employee 

enablement rata-rata pencapainya hanya 77,5 %, yang berarti masih perlu upaya-upaya yang 

dilakukan oleh Perusahaan agar karyawan memiliki kinerja yang  efektif. Pada data di atas 32% 

dari hasil exit interview menyebutkan faktor pengaruh kepemimpinan atasan sebagai alasan 

untuk mengundurkan diri, karena karyawan merasa pemimpin tidak dapat mendukungnya untuk 

lebih efektif dalam bekerja. Pada hasil kajian bisnis empiris, yang menyebutkan adanya faktor 
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 Seperti yang terlihat dalam hasil survey di atas bahwa employee effectiveness terbagi dalam 
2 faktor, yaitu faktor employee engagagement yang menekankan pada aspek commitment dan 
discretionary effort serta employee enablement yang menekankan pada aspek optimized roles dan 
supportive environment. Selanjutnya, faktor employee enggagement maupun employee enablement 
rata-rata pencapainya hanya 77,5 %, yang berarti masih perlu upaya-upaya yang dilakukan 
oleh Perusahaan agar karyawan memiliki kinerja yang efektif. Pada data di atas 32% dari 
hasil exit interview menyebutkan faktor pengaruh kepemimpinan atasan sebagai alasan untuk 
mengundurkan diri, karena karyawan merasa pemimpin tidak dapat mendukungnya untuk 
lebih efektif  dalam bekerja. Pada hasil kajian bisnis empiris, yang menyebutkan adanya faktor 
rendahnya komitmen karyawan dalam mencapai target kerja,adanya gap kompetensi organisasi 
dengan perubahan pasar dan adanya faktor pengaruh kepemimpinan atasan sebagai alasan 
untuk mengundurkan diri, karena karyawan merasa pemimpin tidak dapat mendukungnya 
untuk lebih efektif  dalam bekerja adalah menggambarkan kondisi iklim organisasi yang kurang 
baik. Pada data yang dapat menjadi perhatian yaitu; kinerja sales secara kuantitas yang memang 
dari tahun ke tahun menunjukkan kinerja yang belum optimal npada suatu industry minuman 
botol di Asia. 

418 

 

 

mengundurkan diri, karena karyawan merasa pemimpin tidak dapat mendukungnya untuk lebih 

efektif dalam bekerja adalah menggambarkan kondisi iklim organisasi yang kurang baik. Pada 

data yang dapat menjadi perhatian yaitu; kinerja sales secara kuantitas yang memang dari tahun 

ke tahun menunjukkan kinerja yang belum optimal npada suatu industry minuman botol di Asia.  

Grafik : Kinerja Sales 

 

 
 

 

Pada dasar empiris, penelitian juga dapat memperhatikan adanya faktor kegiatan 

pembelajaran karyawan juga menunjukkan kondisi yang tidak menggembirakan. Kegiatan 

training sebagai bagian dari upaya memampukan karyawan untuk melaksanakan tugas-tugas 

kerjanya juga belum optimal dan karyawan masih belum mencapai kinerja yang baik, dimana 

rata-rata aspek evaluasi pembelajaran terhadap materi-materi wajib yang diikuti karyawan 

rata-rata nilai yang dicapai hanya 54,68 untuk pre test dan 77,58 untuk post test dimana untuk 

mencapai nilai kelulusan karyawan harus mendapat nilai minimal pada nilai yang baik 80. 

Grafik: Evaluasi Pembelajaran perpektif Asia 

98.329.964

92.309.362

87.967.732

96.411.071

84.039.669

75.000.000

80.000.000

85.000.000

90.000.000

95.000.000

100.000.000

2013 2014 2015 2016 2017

Sales (Qty)

GRAfIK
Kinerja Sales

 Pada dasar empiris, penelitian juga dapat memperhatikan adanya faktor kegiatan 
pembelajaran karyawan juga menunjukkan kondisi yang tidak menggembirakan. Kegiatan 
training sebagai bagian dari upaya memampukan karyawan untuk melaksanakan tugas-tugas 
kerjanya juga belum optimal dan karyawan masih belum mencapai kinerja yang baik, dimana 
rata-rata aspek evaluasi pembelajaran terhadap materi-materi wajib yang diikuti karyawan 
rata-rata nilai yang dicapai hanya 54,68 untuk pre test dan 77,58 untuk post test dimana untuk 
mencapai nilai kelulusan karyawan harus mendapat nilai minimal pada nilai yang baik 80.
 Penelitian bisnis berbasis manajemen pasar, seperti fenomena pada industry minuman 
botol di atas, maka peneliti maupun konsultan peneliti dapat mempertimbangkan penentuan 
poipulasi dan sampel yang akan dapat mendukung tingkat presisi hasil yang tinggi. Sebagai 
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contoh: penentuan sampel berdasarkan meode analais data yang akan dilakukan dengan 
menggunakan analisis model persamaan structural, mengambil sampel dan populasi yang 
menjadi objek penelitian yaitu populasi karyawan pada dengan masa kerja di atas 1 tahun, di 
mana diasumsikan bahwa mereka yang lebih dari 1 tahun sudah dinilai kinerjanya. Selanjutnya, 
untuk penentuan jumlah sampel dilakukan dengan mempertimbangkan syarat yang harus 
dipenuhi jika menggunakan SEM, yaitu jumlah sampel minimal adalah lima kali jumlah 
indicator/parameter. Penelitian berbasis pasar ini sampelnya dapat mencapai sebanyak 250 
responden. Pada analisis dengan menggunakan SEM parameter yang dimaksud adalah nilai 
loading factors dan nilai error yang akan muncul dalam analisis data.
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 Selanjutnya, peran sumber daya manusia pada perspektif  bisnis di Asia, merupakan yang 
sangat penting di dalam suatu organisasi maupun institusi bisnis. Semakin tinggi kemampuan 
pegawai, maka semakin tinggi pula kinerja organisasi atau organisasi. Begitupun sebaliknya, 
semakin rendah kemampuan pegawai, maka semakin rendah pula kinerja organisasi. Agar 
aktifitas manajemen dapat berjalan dengan baik, dalam organisasi harus memiliki pegawai 
yang berkompeten atau berkemampuan tinggi untuk mengelola organisasi seoptimal mungkin 
sehingga kinerja pegawai dapat meningkat. Manusia selalu berperan aktif  dalam setiap 
organisasi karena manusia menjadi perencana, pelaku dan penentu terwujudnya tujuan 
organisasi tersebut. Tujuan bisnis tidak mungkin terwujud tanpa peran aktif  pegawai meskipun 
peralatan yang dimiliki organisasi sangat canggihnya. Fokus kajian manajemen sumber daya 
manusia adalah masalah tenaga kerja yang diatur dalam urutan fungsi-fungsinya, agar efektif  
dan efisien dalam mewujudkan tujuan organisasi, pegawai dan masyarakat. Tuntutan organisasi 
untuk memperoleh, mengembangkan, dan mempertahankan sumberdaya yang berkualitas 
semakin mendesak sesuai dengan dinamika lingkungan dan teknologi yang selalu berubah-
ubah. 
 Pengaruh kompetensi pada kinerja institusi dengan perpektif  Asia, dapat dilihat dari 
tingkat kompetensinya yang mempunyai implikasi praktis dalam perencanaan sumber daya 
manusia, hal ini dapat dilihat dari gambaran bahwa kompetensi pengetahuan dan keahlian 
cenderung lebih nyata dan relative lebih ada di permukaan salah satu karakteristik yang dimiliki 
pegawai. Selanjutnya, setiap organisasi- institusi bisnis bukan saja mengharapkan pegawai 
yang mampu, cakap, dan trampil, tetapi tidak kalah penting pegawai mau bekerja giat dan 
berkeinginan untuk mencapai hasil yang maksimal. Pada tingkat kemampuan dan kecakapan 
tidak ada artinya bagi organisasi jika mereka tidak mau bekerja dengan giat. Tujuan pegelolaan 
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sistem kompensasi di dalam organisasi adalah untuk menarik dan mempertahankan sumber 
daya manusia karena organisasi memerlukannya untuk mencapai sasaran-sasarannya. Untuk 
itu, agar organisasi dapat berkembang luas dengan segala kegiatan – kegiatan yang dilakukan 
untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya manusia yang telah 
tersedia, tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, tidak cukup hanya dengan jalan memperoleh 
pegawai yang dianggap paling kompeten, akan tetapi tidak kalah pentingnya dengan secara 
terus menerus pimpinan memberikan motivasi dan kompensasi kepada pegawai agar lebih 
bersemangat lagi dalam menjalankan tugas-tugasnya di organisasi.
 Pada aspek motivasi kerja karyawan mempunyai peranan yang penting dalam hal 
penumbuhan gairah, merasa senanglah, dan semangat untuk bekerja secara optimal. Pegawai 
yang memiliki motivasi kerja yang kuat akan mempunyai banyak energi untuk melakukan 
kegiatan. Seorang pegawai yang memiliki intelegensia cukup tinggi bisa gagal karena kekurangan 
motivasi. Hasil kerja akan optimal kalau ada motivasi yang tepat. Fenomena adanya tingkat 
rendahnya motivasi kerja pada pegawai merupakan gejala yang kurang menguntungkan karena 
rendahnya motivasi kerja pada mereka menunjukkan adanya sikap acuh tak acuh terhadap 
kehidupan sosial, termasuk terhadap masa depan bangsanya. Keberhasilan ekonomi suatu 
bangsa di Asia sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya motif  berprestasi warganya, dengan 
kata lain pembangunan suatu bangsa akan sukses bila motivasi berprestasi warganya memiliki 
potensi yang sangat tinggi.
 Salah satu gap penelitian bisnis, dalam proses pembelajaran tentu ada kegagalan dan 
keberhasilannya. Kegagalan pegawai dalam melaksanakan tugas tidak sepenuhnya berasal dari 
diri pegawai tersebut tetapi bisa juga dari organisasi yang tidak berhasil dalam memberikan 
motivasi yang mampu membangkitkan semangat pegawai dalam bekerja. Keberhasilan kerja 
pegawai tidak lepas dari motivasi pegawai yang bersangkutan. Oleh karena, itu motivasi 
kerja merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pegawai 
dalam melaksanakan tugas yang dibebankan organisasi kepadanya. Pegawai juga akan lebih 
termotivasi jika dari hasil kerjanya tersebut mendapatkan kompensasi yang memuaskan dari 
organisasi sebagai tanda penghargaan atas hasil kerjanya tersebut. 
 Pada decade modern ini, organisasi tentu tidak bisa lepas dari pegawai, dengan 
perkembangan teknologi yang pesat kadang-kadang mereka lebih cepat tahu tentang bentuk 
kehidupan yang jauh di sana maupun sekitarnya. Adanya ketergantungan satu sama lain 
membuat kita perlu menghargai karya orang lain. 
 Selanjutnya, contoh Sumber daya manusia (SDM) pegawai Rumah Sakit Umum Pusat 
sampai dengan Tanggal 31 Desember 2018, seperti tergambar pada tabel di bawah ini:

TABEL 
Jumlah Pegawai sebagai Pengelola Barang Milik Negara

No Unit Kerja Jumlah
1 Bagian Aset dan Inventaris

Kepala Bagian 1
Divisi Pendataan dan Penilaian 4
Divisi Inventaris, Pemanfaatan dan Pergudangan 4
Divisi Pemantauan, Evaluasi dan Penghapusan 5

2 Departemen/Bagian/Instalasi/Komite/Unit Kerja 186
Jumlah 200

Sumber: RS, 2018
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 Berdasarkan Tabel tersebut diatas tergambar bahwa untuk melaksanakan tugas fungsi 
Rumah Sakit Umum diperlukan kekuatan sumber daya manusia yang handal. Namun 
secara komposisi, jumlah SDM pada Bagian Aset dan Inventaris hanya sebesar7,65 % (14 
orang), sisanya sebanyak 92,34% (169 orang) merupakan pegawai yang tersebar Unit Kerja 
di lingkungan RS. Komposisi kepegawaian tersebut tentunya akan berdampak pada kinerja, 
output serta outcome kegiatan. Selanjutnya, Secara keseluruhan kinerja pegawai pada Rumah 
Sakit Umum masih menunjukkan kinerja yang kurang maksimal yang dapat dilihat dari absensi 
pegawai seperti pada tabel berikut ini. 

TABEL 
Tingkat Kehadiran Pegawai RS

No Unit Kerja

Absensi 
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

Hadir 
100%

Hadir 
75-

100%

Hadir 
50-
75%

Hadir 
<50%

Hadir 
100%

Hadir 
75-

100%

Hadir 
50-
75%

Hadir 
<50%

Hadir 
100%

Hadir 
75-

100%

Hadir 
50-
75%

Hadir 
<50%

1 Bagian Aset 100 - - - 100 - - - 100 - - -
2 Unit Kerja 

lain
80 10 3 2 80 5 10 5 82 4 4 10

Jumlah - 5 3 2 - 3 4 3 - 1 3 4

Sumber: data internal RS, Jakarta.

 Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa tingkat kehadiran pegawai kurang dari 50% pada 
tahun 2016, 2017 dan 2018 menunjukkan kenaikan, kondisi ini mengindikasikan kurangnya 
motivasi dan kompetensi kerja pegawai yang dapat berakibat pula pada menurunnya kinerja 
pegawai pada Rumah Sakit.
 Selanjutnya, Tim Audit Internal RS melakukan penilaian terhadap efektifitas kinerja pegawai 
dalam menghadapi tuntutan perubahan pasar. Hasil temuan audit tersebut menemukan bahwa 
ketidak efektifan kinerja organisasi ternyata disebabkan oleh faktor rendahnya motivasipegawai 
dalam mencapai target kerjanya, dan adanya gap kompetensi dengan perubahan pendidikan. 
Temuan ini juga diperkuat dengan laporan kinerja pegawai periode 2016-2018, dimana rata – rata 
penilaian kinerja terjadi penurunan pada nilai80 %, dimana nilai yang ditargetkan pada masing-
masing pegawai untuk mencapai standar kinerjayang baik adalah> 80, seperti terlihat dalam 
laporan rata-rata penilaian kinerja pegawai pada periode 2016 – 2018 berikut ini;
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 Temuan tersebut sejalan dengan berbagai studi yang dilakukan oleh Consultant di beberapa 
perusahaan selama tahun 2010 – 2014 yang mengungkapkan bahwa, ketidak efektifan pegawai 
dalam bekerja manakala lingkungan kerjanya tidak secara efektif  mendukung pekerjaan-
pekerjaan pegawai dalam upaya mencapai tujuan dan target kerjanya, dukungan tersebut dapat 
berupa fasilitas teknologi, birokrasi perusahaan, dan dapat meningkatkan komitmen pegawai 
dengan menghubungkan tujuan organisasi dan tujuan individu pegawai, kondisi inilah yang 
menyebabkan kinerja organisasi menjadi tidak efektif. Semakin ketatnya persaingan bisnis 
sekarang ini, mendorong organisasi-organisasi untuk meningkatkan kinerja para pegawai agar 
dapat menghasilkan produk yang mempunyai mutu yang berkualitas
 Selanjutnya, pada penelitian kelompok muda- milineal yang berkerja di sektor perbankan, 
dengan paradigm yang spesifik sebagai dasar penentuan jumlah sampel:
 Menurut survei (2018) Stefanus, 2020, diperoleh pilihan terbesar generasi milenial 
memilih meninggalkan pekerjaannya disebabkan oleh kesempatan untuk pengembangan 
diri. Istilah pengembangan diri mengacu pada kegiatan untuk meningkatkan kompentensi, 
bakat dan potensi. Pengembangan diri bagi generasi milineal dapat diartikan sebagai peluang 
untuk melakukan pengembangan karir. Pengertian dari pengembangan karir adalah aktivitas 
kekaryawanan yang membantu karyawan merencanakan karier masa depan mereka di 
perusahaan agar perusahaan dan karyawan yang bersangkutan dapat mengembangkan diri 
secara maksimum.

TABEL
faktor pertimbangan Pindah Perusahaan
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Berdasarkan interview terhadap 10 orang karyawan pada rentang usia 22-30 tahun , diperoleh 

bahwa 7 orang  berharap perusahaan menyediakan pelatihan dan bimbingan kepada mereka agar 

mereka dapat naik jabatan dalam 2 sampai 3 tahun ke depan. Sisanya berharap pengembangan 

diri terkait promosi yang mereka peroleh berkat prestasi kerja yang telah mereka tunjukan. 

Merujuk pada karakteristik generasi milineal maka pengembangan karir merupakan hal penting 

 Berdasarkan interview terhadap 10 orang karyawan pada rentang usia 22-30 tahun , 
diperoleh bahwa 7 orang berharap perusahaan menyediakan pelatihan dan bimbingan kepada 
mereka agar mereka dapat naik jabatan dalam 2 sampai 3 tahun ke depan. Sisanya berharap 
pengembangan diri terkait promosi yang mereka peroleh berkat prestasi kerja yang telah 
mereka tunjukan. Merujuk pada karakteristik generasi milineal maka pengembangan karir 
merupakan hal penting bagi kehidupan mereka. Dari hal tesebut dapat dipertimbagkan pula 
sebaran data demografi pada suatu kota besar, di mana banyak terdapat kelompok masyarakat 
yang produktif.
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9.2. TIPE DESAIN SAMPEL

Pada penelitian bisnis berdasarkan pendekatan manajemen berbasis pasar, desain sampel yang 
paling kuat adalah dengan teknik random, dimana setiap responden memiliki peluang yang 
sama untuk dapat dipilih dalam mendukung penelitain yang akan dilakukan.
 Selanjutnya, pada metode atau cara yang digunakan untuk mengambil sampel dan 
populasi yang menjadi objek penelitian yaitu populasi karyawan pada dengan masa kerja di atas 
1 tahun, di mana diasumsikan bahwa mereka yang lebih dari 1 tahun sudah dinilai kinerjanya. 
Penentuan jumlah sampel dilakukan dengan mempertimbangkan syarat yang harus dipenuhi 
jika menggunakan SEM, yaitu jumlah sampel minimal adalah lima kali jumlah indikator. 
Penelitian ini sampelnya adalah 250 responden. Sementara teknik pengambilan sampel yang 
digunakan dalam penelitian dilakukan secara acak, sedangkan untuk lokasi pengambilan 
sample misalkan akan di lakukan di Kantor Wilyah Distrbusi dan Penjualan di wilayah DKI 
Jakarta, Jawa Barat dan Banten dengan cara pengiriman melalui email dan pertemuan langsung 
dengan para responden.
 Pada penelitian bisnis dengan basis- manaemen pasar, salah satu teknik sampling yang 
sesuai dengan teori probabilitas/peluang maka metode dengan teknik random sampling 
yang paling sering dilakukan oleh para peneliti bisnis adalah dengan menyusun sample 
frame berdasarkan populasi target yang telah ditentukan kriterianya. Selanjutnya system 
pengacakan sampel dilakukan dengan menggunakan software excel, sehingga akan diperoleh 
daftar responden yang telah dipilih secara acak, yang kemudian oleh para surveyor diberikan 
instrument kuesioner yang telah diuji secara valid dan reliabel dengan metode uji Pearson 
maupun KMO serta memiliki nilai reliabilitas > 0.60.
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BAB X. Deskripsi Data dan Menguji Data Hasil Penelitian yang 
Akurat. 
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- Task Interdependent 
 

Selanjutnya, para peneliti bisnis berbasis manajemen pasar akan lebih baik melanjutkan 

pada tahap berikutnya dengan membangun model persamaan setiap variable 1st CFA maupun 2nd 

CFA dengan pendekatan model persamaan structural. Uji measurement model dilakukan pada 

setiap variable laten baik yang memiliki dimensi variable maupun yang tidak memiliki dimensi- 

dimensi dari variable laten. Pada tahap pertama, melakukan uji measurement model pada 

penelitian- bsinis akan membantu tingkat presisi dan validitas hasil penelitian, karena pada tahap 

ini akan dilakukan uji validitas setipa indikator instrument- kuesioner penelitian maupun uji 
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Peneliti bisnis dengan berorientasi pada penelitian berbasis manajemen pasar akan melakukan 
penentuan identifikasi setiap variable yang akan diteliti, dengan metode penyusunan tabel 
definsi operasional variabel yang dikembangkan berdasarkan penelitian terkait yang relevan 
serta di dukung pada teori manajemen yang handal. Sebagai contoh dapat dilihat pada tabel 
di bawah ini:

DEfINISI OPERASIONAL VARIABEL PENELITIAN

Definisi Konseptual

Kinerja Organisasi
Kemampuan organisasi untuk melaksanakan setiap tugas – tugas yang diberikan kepada 
organisasi untuk mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasai yang telah ditentukan, 
dimana tidak hanya berfokus pada pencapaian hasil atau tujuan, tetapi juga menekankan pada 
proses pelaksanaan dan sumber daya guna mencapai tujuannya. Task Performance, Perilaku 
dan kegiatan yang berkontribusi terhadap kegiatan-kegatan utama perusahaan berdasarkan 
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tugas dan motivasi seorang karyawan dengan kecakapan yang dimilikinya untuk mencapai 
tujuan perusahaan secara efektif. Employee Engagement, adalah hasrat anggota organisasi 
terhadap pekerjaan mereka dimana mereka bekerja dan mengekspresikan diri mereka secara 
fisik, kognitif, dan emosi selama melakukan pekerjaan. Variabel Iklim Organisasi, ciri-ciri 
sifat yang menggambarkan suasana lingkungan psikologis organisasi yang menunjukkan isi 
dan kekuatan dari pengaruh nilai, sikap dan perasaan dari seluruh anggota organisasi. Active 
Learning Behaviour, aktivitas pembelajaran yang terorganisasi yang diselenggarakan dan diatur 
dalam sebuah organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan atau perkembangan pribadi 
untuk tujuan memperbaiki pekerjaan, individu, dan/atau organisasi, meliputi bidang pelatihan, 
pengembangan karier, dan pengembangan organisasi

TABEL
Kisi-Kisi Variable Kinerja Organisasi

Variable Dimensi Indicator Kuesioner
Kinerja Organisasi 
(Alipour, 2011)

Finansial Performance •	 Perusahaan	menetapkan	target	laba	dan	pendapatan	
secara periodik

•	 Kegiatan	operasi	Perusahaan	dilakukan	dengan	biaya	
yang paling efisien.

•	 Perusahaan	mengalami	peningkatan	pendapatan	tiap	
tahunnya.

•	 Pengalokasian	modal	kerja	telah	sesuai	dengan	yang	
diharapkan.

•	 Secara	periodik	dilakukan	pemeriksaan	laporan	
keuangan.

FI 1

FI 2

FI 3

FI 4

FI 5

Internal Prrocess •	 Perusahaan	melakukan	aktivitas	research and 
development sebelum memasarkan produkkepada 
pelanggan.

•	 Perusahaan	selalu	menyesuaikan	proses	operasinya	
dengan teknologi baru.

•	 Kegiatan	operasi	sudah	sesuai	dengan	target	biaya,	
waktu dan kualitas.

•	 Evaluasi	dan	perbaikan	berkelanjutan	dilakukan	
dalam kegiatan operasi untukmeningkatkan kualitas 
pelayanan.

•	 Pelayanan	purna	jual	dilaksanakan	untuk	mengatasi	
keluhan pelanggan.

IP 1

IP 2

IP 3

IP 4

IP 5

Customer Service •	 Saya	merasa	puas	atas	pelayanan	Perusahaan	kepada	
pelanggan.

•	 Informasi	mengenai	produk	dan	pelayanan	yang	
ditawarkan Perusahaan dapat diakses dengan mudah 
oleh pelanggan.

•	 Pelanggan	merasa	puas	dengan	harga	yang	ditetapkan	
oleh Perusahaan

•	 Produk	dan	pelayanan	yang	ditawarkan	oleh	
Perusahaan telah sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

•	 Komplain	dari	pelanggan	langsung	ditangani	oleh	
perusahaan.

PL 1

PL 2

PL 3

PL 4

PL 5

Learning & Growth •	 Fasilitas	yang	disediakan	perusahaan	sudah	
menunjang pekerjaan setiap karyawan.

•	 Terdapat	program	kompensasi	yang	menunjang	
apresiasi terhadap karyawan berprestasi.

•	 Setiap	karyawan	dapat	mengakses	semua	informasi	
yang terdapat dalam perusahaan.

•	 Perusahaan	melakukan	peningkatan	kinerja	karyawan	
dengan pelatihan dan pendidikan.

•	 Perusahaan	rutin	mengadakan	seminar	untuk	
meningkatkan kualitas sumber daya karyawan

LG 1

LG 2

LG 3

LG 4

LG 5
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TABEL
Kisi-Kisi Variable Task Performace

Variable Dimensi Indicator Kuesioner
Task Performance 
(Goodman, S. A., 
&Svyantek, D. J. 
(1999).

Effort •	 Dapat	mencapai	target	yang	diberikan
•	 Memenuhi	kriteria	kinerja	(hasil	kerja)
•	 Berkinerja	baik	dalam	pekerjaan	secara	keseluruhan	

dengan melaksanakan tugas sesuai yang diharapkan
•	 Merencanakan	dan	mengelola	pekerjaan	untuk	

mencapai target dan memenuhi tenggat waktu 
pekerjaan

EF1
EF2
EF3

EF4

Ability •	 Menunjukkan	keahlian	dalam	semua	tugas	yang	
berhubungan dengan pekerjaan

•	 Memenuhi	semua	persyaratan	pekerjaan
•	 Kompeten	di	semua	bidang	pekerjaan	dan	

mengerjakan tugas dengan cakap

AT1

AT2
AT3

Role/Task Perception •	 Mengelola	lebih	banyak	tanggung	jawab	dari	pada	
tugas yang diberikan secara khusus

•	 Saya	cocok	untuk	jabatan	yang	lebih	tinggi

RT1

RT2

TABEL
Kisi-Kisi Variable Employee Engagement

Variable Dimensi Indicator Kuesioner
Employee 
engagement
(Schaufeli and 
Bakker 2003).

Vigor •	 Di	tempat	kerja	merasa	penuh	energy
•	 Pekerjaan	membuat	merasa	kuat	dan	bersemangat
•	 Ketika	bangun	di	pagi	hari,	merasa	seperti	harus	

berangkat kerja.
•	 Dapat	terus	bekerja	untuk	waktu	yang	lama	pada	

suatu waktu.
•	 Sangat	ulet	secara	mental	pada	pekerjaan
•	 Selalu	tekun	pada	pekerjaan,	bahkan	ketika	segala	

sesuatunya tidak berjalan dengan baik.

VI1
VI2
VI3

VI4

VI5
VI6

Dedication •	 Merasakan	pekerjaan	yang	dilakukan	penuh	makna	
dan tujuan.

•	 Antusias	dengan	pekerjaan
•	 Pekerjaan	dapat	menginspirasi
•	 Bangga	dengan	pekerjaan	yang	dilakukan.
•	 Pekerjaan	yang	menantang.

DE1

DE2
DE3
DE4
DE5

Absorption •	 Waktu	cepat	berlalu	ketika	sedang	bekerja.
•	 Ketika	sedang	bekerja,	lupa	semua	hal	lain	yang	ada	di	

sekitarnya
•	 Merasa	bahagia	ketika	sbekerja	secara	intens.
•	 Tenggelam	dalam	pekerjaan
•	 Terbawa	pekerjaan,	ketika	sedang	bekerja.
•	 Sulit	untuk	melepaskan	diri	dari	pekerjaan

AB1
AB2

AB3
AB4
AB5
AB6
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TABEL
Kisi-Kisi Variable Iklim Organisasi 

Variable Dimensi Indicator Kuesioner
Iklim Organisasi
(Putter, 2010)

Innovation •	 Didorong	untuk	belajar	dari	orang	lain	(rekan	kerja,	
departemen lain, perbandingan dengan perusahaan 
lain)

•	 Terdorong	untuk	menjadi	inovatif	dalam	pekerjaan	
saya yaitu dengan menunjukkan cara baru atau lebih 
baik dalam melakukan sesuatu

•	 Karyawan	didorong	untuk	mengambil	risiko	yang	
wajar (misalnya, mencoba ide-ide baru, cara-cara baru 
dalam melakukan sesuatu)

•	 Memberi	kesempatan	untuk	mempelajari	
keterampilan baru dan mengembangkan bakat baru.

IN1

IN2

IN3

IN4

Responsibility •	 Memiliki	sumber	daya	(alat,	sistem,	dan	sebagainya)	
untuk melakukan pekerjaansecara efektif

•	 Memiliki	informasi	yang	dibutuhkan	untuk	
melakukan pekerjaansecara efektif

•	 Memiliki	wewenang	yang	cukup	untuk	melaksanakan	
pekerjaansecara efektif

RE1

RE2

RE3

Standard •	 Membandingkan	diri	dalam	bekerja	dengan	pasar	
eksternal untuk berkinerja lebih baik.

ST1

Reward •	 Membandingkan	diri	dalam	bekerja	dengan	pasar	
eksternal untuk berkinerja lebih baik.

•	 Menilai	Perusahaan	dapat	menanggapi	perubahan	
dalam lingkungan bisnis secara efektif

•	 Menilai	Perusahaan	sudah	fokus	kepada	pelanggan	
(dapat memahami dan memenuhi kebutuhan dan 
permintaan pelanggan baik internal maupun eksternal

•	 Perusahaan	sudah	efektif	dalam	
menerapkankeputusan yang telah dibuat

ST 1

ST2

ST3

ST4

Clarity •	 Percaya	dibayar	adil	untuk	pekerjaan	yang	dilakukan.
•	 Semakin	baik	kinerja,	semakin	baik	gaji
•	 Menerima	pengakuan	ketikamelakukan	pekerjaan	

dengan baik
•	 Semakin	baik	kinerja,	semakin	baik	peluanguntuk	

kemajuan karier

RW1
RW2
RW3

RW4

Management Support •	 Perusahaan	memiliki	strategi	dan	tujuan	bisnis	yang	
jelas

•	 Tujuan	Departemen	jelas
•	 Memahami	hubungan	antara	pekerjaandan	arah	dan	

tujuan Perusahaan secara keseluruhan 
•	 Memahami	hubungan	antara	pekerjaandan	arah	serta	

tujuan Departemen saya secara keseluruhan
•	 Percaya	bahwa	cara	Perusahaan	beroperasi	setiap	hari	

konsisten dengan arah dan tujuan bisnisnya
•	 Percaya	cara	Departemen	beroperasi	sehari-hari	

konsisten dengan tujuan bisnisnya
•	 Memiliki	gambaran	yang	jelas	tentang	bagaimana	

Perusahaan melihat karier
•	 Memiliki	pemahaman	yang	jelas	tentang	bagaimana	

kinerja pekerjaan dinilai.

CL1

CL2
CL3

CL4

CL5

CL6

CL7

CL8
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Variable Dimensi Indicator Kuesioner
•	 Atasan	langsung	membuat	terus	menerus	terinformasi	

tentangperkembangan perusahaan yang penting
•	 Atasan	langsung	menstimulasi	untuk	meningkatkan	

kinerja 
•	 Memiliki	kepercayaan	dan	keyakinan	kepada	atasan	

langsung.
•	 Keputusan	dan	tindakan	sehari-hari	dari	atasan	

langsung konsisten dengan kata-katanya
•	 Atasan	langsung	memberikan	umpan	balik	yang	jelas	

dan teratur tentang kinerja.
•	 Menilai	atasan	langsung	berlaku	secara	adil	dengan	

semua orang, dan tidak membeda-bedakan
•	 Menilai	atasan	langsung	selalu	bisa	diakses/mudah	

dihubungi ketika membutuhkannya
•	 Atasan	langsung	selalu	membantu	dalam	melatih/

membimbing dalam pengembangan karier.

MS1

MS2

MS3

MS4

MS5

MS6

MS7

MS8

TABEL
Kisi-Kisi Variable Active Learning Behaviour

Variable Dimensi Indicator Kuesioner
Active Learning 
Behaviour
(Dachner, 2013)

Proactive Personality •	 Mencari	cara-cara	baru	untuk	meningkatkan	
pekerjaan

•	 Mencoba	mengidenfikiasi	peluang	untuk	pencapain	
target kerja

•	 Meluangkan	waktu	untuk	membaca	buku

PR1

PR3

PR3
Job Autonomy •	 Merubah	prosedur	kerja	sederhana	yang	kurang	

produktif
•	 Bereksperimen	dengan	cara-cara	baru	dalam	

melakukan pekerjaan.
•	 Memilki	peluang	dan	kemandirian	yang	berkaitan	

dengan cara melakukan pekerjaan

JB1

JB2

JB3

Training Climate •	 Perusahaan	menyediakan	pelatihan/pengembangan	
agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik.

•	 Perusahaan	memberikan	sarana	dan	prasarana	
yang diperlukan karyawan untuk memperoleh dan 
menggunakan pengetahuan dan ketrampilan baru

•	 Perusahaan	memberikan	penghargaan	kepada	
karyawan karena menggunakan pengetahuan dan 
ketrampilan baru di tempat kerja.

TC1

TC2

TC3

Task Performance •	 Membuat	refleksi	kekuatan	dan	kelemahan	yang	
berhubungan dengan pekerjaan.

•	 Mengambil	peran	kepemimpinan	dalam	situasi	
dimana tampaknya tidak ada pemimpin.

•	 Mendapatkan	ranking	10	besar	dalam	kegiatan	
pelatihan

TF1

TF2

TF3

Perceived Supervisor 
Support

•	 Berinteraksi	dengan	atasan	untuk	belajar	agar	dapat	
melakukan pekerjaan dengan lebih baik.

•	 Prestasi	membuat	atasan	bangga
•	 Meminta	bimbingan	dan	arahan	atasan

PS1

PS2
PS3

Organizational 
Commitment 

•	 Memilih	berkomitmen	kepada	organisasi.
•	 Tindakan	yang	menunjukkan	kepedulian	kepada	

organisasi
•	 Menunjukkan	dedikasi	kepada	organisasi

OC1
OC2

OC3
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Variable Dimensi Indicator Kuesioner
Knowledge Sharing •	 Mengenalkan	pendekatan	baru	yang	dikembangkan	

untuk peningkatan kinerja
•	 Membagikan	informasi-informasi	terkini	tentang	

seputar pekerjaan
•	 Melakukan	kegiatan	bedah	buku.

KS1

KS2

KS3
High Quality Reationships •	 Membangun	hubungan	dalam	Perusahaan	yang	dapat	

membantu melanjutkan perkembangan karir
•	 Membangun	dan	membina	hubungan	profesional	

melalui media sosial seperti; Facebook, Twitter dan 
Linkedin

•	 Menunjukkan	empati	dan	membantu	rekan	kerja

HG1

HG2

HG3
Task Interdependent •	 Berkolaborasi	dengan	rekan	kerja

•	 Hasil	pekerjaan	saya	berdampak	pada	orang	lain
•	 Meminta	pendapat	dari	rekan	kerja	tentang	pekerjaan	

saya.

TI1
TI2
TI3

 Selanjutnya, para peneliti bisnis berbasis manajemen pasar akan lebih baik melanjutkan 
pada tahap berikutnya dengan membangun model persamaan setiap variable 1st CFA maupun 
2nd CFA dengan pendekatan model persamaan structural. Uji measurement model dilakukan 
pada setiap variable laten baik yang memiliki dimensi variable maupun yang tidak memiliki 
dimensi- dimensi dari variable laten. Pada tahap pertama, melakukan uji measurement model 
pada penelitian- bsinis akan membantu tingkat presisi dan validitas hasil penelitian, karena 
pada tahap ini akan dilakukan uji validitas setipa indikator instrument- kuesioner penelitian 
maupun uji reliabilitas setiap variable laten yang akan dilanjutkan dalam peramaan model 
struktural tahap dua dengan uji hybrid model penelitian bisnis.
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Pada tahap analisisi dan presentasi deskripsi data baik secara univariat maupun multivariate, 
peneliti bisnis akan memperhatikan metode dan prosedur analisis data berdasarkan alat uji 
yang telah dipilihnya dan berdasarkan pertimbangan tingkat presisi yang akan diraihnya 
dan jenis variable laten yang akan digunakan dalam penelitian manajemen berbasis- pasar. 
Metode analisis data yang paling akurat dengan menggunakan variabel laten adalah analisis 
model persamaan structural (SEM) dengan strategi konfirmasi, dimana data yang dihasilkan 
akan dapat mengkonfirmasi dan merefleksikan variabel, dimensi maupun indicator penelitian 
dengan presisi yang sangat tinggi, dimana factor kesalahan pengukuran- eror diperhitungkan 
dalam analisis data yang kuat.

10.1. INSTRuMEN PENELITIAN

Instrumen penelitian menjadi hal sangat penting dalam menjalakna penelitian bisnis berbasis 
manajemen- pasar, untuk itu peneliti harus jeli dalam mengembangkan instrument penelitian ini, 
sebagai contoh: Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian dengan menggunakan 
kuesioner dengan variable penelitian terdiri dari 5 variabel, yaitu employee engagement, iklim 
organisasi, task performance, active learning serta kinerja organisasi yang kemudian dikembangkan 
menjadi keusioner sesuai indikator masing-masing variabel. Kesuluruhan daftar pertanyaan 
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yang diajukan kepada responden berdasarkan kisi-kisi sebagaimana yang telah dipaparkan 
dalam definisi operasional variabel. Sistem skor menggunakan multiple rating scale, merupakan 
salah bentuk rating scaledimana menurut Cooper dan Schindler (2014) merupakan salah satu 
dari metode pengukuran survey selain ranking scale, categorization dan score.
 Instrumen dengan menggunakan pilihan skala rating scale memiliki kelebihan karena 
membutuhkan waktu yang lebih cepat, mudah diaplikasikan dan memiliki jangkauan aplikasi 
yang lebih luas daripada metode rangking. Selain itu juga dapat digunakan dengan sejumlah 
besar sifat atau variabel. Adapun kesalahan yang sering muncul dari rating scale adalah para 
responden sering menganggap bahwa mereka dapat dan akan membuat penilaian yang baik 
saja. Faktor manusia dalam rating scale membuat skala tunduk pada kesalahan umum berupa 
sifat toleran responden, tendensi sentral, yakni kecenderungan untuk memilih pada pilihan 
yang tidak terlalu buruk dan tidak terlalu baik, serta efek hallo, berupa bias sistematis yang lebih 
melekatkan dengan membawa kesan umum suatu subjek dari satu rating ke ratingyang lain. 
 Peneliti dalam upaya untuk menghindari kecenderungan-kecendrungan tersebut peneliti 
dapat mengatasinya dengan cara sebagai berikut;
 a) Peneliti menyusun deskripsi kata sifat dengan tepat.
 b) Dengan menempatkan frasa dekriptif  intermediate 
 c) Peneliti menyetakan suatu perbedaan makna yang lebih kecil di antara langkah-langkah 

dengan tipe skala dari pada langkah-langkah di bagian tengah skala
 d) Peneliti memimilih menggunakan lebih banyak angka dalam skala dengan rentang 

yang lebar sehingga memungkinkan pencapaian data berdistribusi normal akan lebih 
mendekati.

Selanjutnya, peneliti mengenali dengan baik bentuk multiple rating scale dari rancangan penelitian 
berikut di bawah ini;

TABEL
Contoh Multiple Rating Scale
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c) Peneliti menyetakan suatu perbedaan makna yang lebih kecil di antara langkah-

langkah dengan tipe skala dari pada langkah-langkah di bagian tengah skala 

d) Peneliti memimilih menggunakan lebih banyak angka dalam skala dengan rentang 

yang lebar sehingga memungkinkan pencapaian data berdistribusi normal akan 

lebih mendekati. 

 

 

 

Selanjutnya, peneliti mengenali dengan baik bentuk multiple rating scale dari rancangan 

penelitian  berikut di bawah ini; 

Tabel: Contoh Multiple Rating Scale 

 

Sumber : Cooper & Schindler (2014) 

Sumber: Cooper & Schindler (2014)
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X.2. Prosedur Uji dengan SEM 

 Selanjutnya, prosedur SEM dapat dipertimbangkan dengan langkah- langkah penelitian 

yang kuat sebagai berikut: 

SEM (Structural Equation Modeling)dalam aplikasinya secara umum akan mengandung tahap-

tahapan sebagai berikut (Bollen dan Long, dalam Wijanto, 2008) 

 

1. Spesifikasi Model (Model Spesification). 

Tahap ini berkaitan dengan pembentukan model awal persamaan struktural, 

sebelum dilakukan estimasi. Model awal ini diformulasikan berdasarkan suatu teori atau 

penelitian sebelumnya. Analisis SEM menurut Wijanto (2008) dimulai dengan 

menspesifikasikan model penelitian yang akan diestimasi. Spesifikasi model penelitian, 
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 Peneliti yang didukung oleh para surveyor memiliki cara penyampaian pertanyaan adalah 
responden harus menjawab pertanyaan secara tertulis atas sejumlah pertanyaan yang diajukan. 
Pertanyaan tertulis yang diberikan kepada responden adalah pertanyaan dengan jawaban 
pilihan berbentuk pilihan berganda (multiple choice) sebagai bentuk sikap responden terhadap 
jawaban pertanyaan dimaksud. Jawaban responden adalah dengan memberi tanda silang 
(√), dimana responden tinggal memilih salah satu jawaban yang paling tepat dari sejumlah 
pertanyaan yang tersedia. Peneliti menetapkan suatu tema pertanyaan terfokus pada kinerja 
organisasi, task performance, employeeengagement, iklim organisasidan active learningdi lingkungan 
perusahaan sesuai contoh terdahulu dimana telah disusun suatu konsep dan definisi variable 
penelitian secara ilmiah.

10.2. PROSEDuR uJI DENGAN SEM

Selanjutnya, prosedur SEM dapat dipertimbangkan dengan langkah- langkah penelitian yang 
kuat sebagai berikut:
 SEM (Structural Equation Modeling)dalam aplikasinya secara umum akan mengandung 
tahap-tahapan sebagai berikut (Bollen dan Long, dalam Wijanto, 2008)

Spesifikasi Model (Model Spesification)

Tahap ini berkaitan dengan pembentukan model awal persamaan struktural, sebelum dilakukan 
estimasi. Model awal ini diformulasikan berdasarkan suatu teori atau penelitian sebelumnya. 
Analisis SEM menurut Wijanto (2008) dimulai dengan menspesifikasikan model penelitian 
yang akan diestimasi. Spesifikasi model penelitian, yang merepresentasikan permasalahan 
yang diteliti adalah penting dalam SEM, (Wijanto, 2008) mengatakan bahwa analisis tidak 
akan dimulai sampai peneliti menspesifikasikan sebuah model yang menunjukkan pengaruh 
diantara variabel- variabel yang dianalisis. Melalui langkah-langkah di bawah ini peneliti dapat 
memperoleh model yang diinginkan, yaitu;
 a. Membuat spesifikasi model pengukuran
  Tahap-tahap yang harus dilakukan oleh peneliti dalam tahap ini adalah; sebagai berikut;

1) Definisikan variabel-varabel laten yang ada di dalam penelitian.
2) Definisikan variabel-variabel teramati.
3) Definisikan pengaruh antara setiap variabel laten dengan variabel-variabel teramati 

yang terkait
 b. Membuat spesifikasi model struktural dengan cara mendefinisikan pengaruh secara kausal 

diantara variabel-variabel laten tersebut.
 c. Membuat gambar path diagram dari model hybrid yang merupakan kombinasi model 

pengukuran dan struktural (jika diperlukan/optional).

Identifikasi (Identification)

Tahap ini berkaitan dengan pengkajian tentang kemungkinan diperolehnya nilai yang unik 
untuk setiap parameter yang ada di dalam model dan kemungkinan persamaan simultan tidak 
ada solusinya. Menurut Wijanto (2018) secara garis besar ada 3 kategori identifikasi dalam 
persamaan simultan, yaitu;
 a. Under – Identifiedmodel adalah model dengan jumlah parameter yang diestimasi lebih 

besar dari jumlah data yang diketahui (data tersebut merupakan variance dan covariance 
dari varaiabel-variabel teramati
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 b. Just Identified model. adalah model dengan jumlah parameter yang diestimasi sama dengan 
data yang diketahui.

 c. Over Identified model, adalah model dengan jumlah parameter yang diestimasi lebih kecil 
dari jumlah data yang diketahui.

Estimasi (Estimation)

Tahap ini berkaitan dengan estimasi terhadap model untuk menghasilkan nilai-nilai parameter 
dengan menggunakan salah satu metode estimasi yang tersedia. Pemilihan metode estimasi 
yang digunakan seringkali ditentukan berdasarkan karakteristik dari variabel-variabel yang 
dianalisis. Hal penting yang juga perlu dilakukan dalam tahap estimasi adalah memeriksa hasil 
estimasi terhadap kemungkinan adanya offending estimate (nilai-nilai estimasi yang melebihi 
batas yang dapat diterima). Beberapa offending estimate yang sering ditemui menurut Hair et.al. 
(Wijanto, 2008) adalah sebagai berikut;
 a. Negative error varriances atau non significat error varriances untuk kontruk-kontruk yang ada.
 b. Standardized coefficients melebihi atau sangat dekat dengan 1.
 c. Standard error yang berhubungan dengan koefisien-koefisien yang diestimasi mempunyai 

nilai sangat besar.

Uji Kecocokan (Testing Fit)

Tahap ini berkaitan dengan pengujian kecocokan antara model dengan data, validitas dan 
realibilitas model pengukuran, dan koefisien-koefisien dari model struktural. Beberapa kriteria 
ukuran kecocokan atau goodnes of  fit (GOF) dapat digunakan untuk melaksanakan langkah ini. 
Menurut Hair et.al. (Wijanto, 2008) evaluasi terhadap tingkat kecocockan data dengan model 
dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu;
 a. Kecocokan keseluruhan model (overall model fit)
 b. Kecocokan model pengukuran (measurement model fit)
 c. Kecocokan model struktural (structural model fit)

 Suatu model SEM dapat diterima keabsahannya apabila memenuhi persyaratan ukuran 
kesesuaian (goodness of  fit). Hal ini karena dalam SEM terdapat lebih dari satu alat uji statistik 
untuk mengukur atau menguji hipotesis mengenai model sehingga digunakan beberapa fit 
indeks untuk mengukur kebenaran-kebenaran model.Pembahasan tentang uji kecocokan serta 
batas-batas nilai yang menunjukkan tingkat kecocokan yang baik (good fit) untuk setiap goodness 
of  fit (GOF) dalam uji kecocokan model, Wijanto (2008) membuat tabel seperti berikut di bawah 
ini;

TABEL
Perbandingan ukuran-ukuran GOf

GOF Tingkat Kecocokan Yang Bisa Diterima
ABSOLUTE-FIT MEASURES
Statistik Chi-Square; (χ2) Mengikuti uji statsitik yang berkaitan dengan persyaratan signifikan. Semakin kecil semakin baik
Non-Centrality 
Parameter (NCP)

Dinyatakan dalam bentuk spesifikasi ulang dari Chi-square. Penilaian didasarkan 
atasperbandingan dengan model lain. Semakin kecil semakin baik
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GOF Tingkat Kecocokan Yang Bisa Diterima
Scaled NCP (SNCP) NCP yang dinyatakan dalam bentuk rata-rata perbedaan setiap observasi dalam rangka 

perbandingan antar model. Semakin kecil semakin baik
Goodness of Fit Index 
(GFI)

Nilai berikisar antara 0-1, dengan nilai lebih tinggi adalah lebih baik. GFI ≥ 0.90 adalah good fit, 
sedang 0.80≤GFI<0.90 adalah marginal fit

Root Mean Square 
Residuan (RMR)

Residual rata-rata antara matrik (korelasi atau kovarian) teramati dan hasil estimasi. 
Standardized RMR≤0.05 adalah good fit

Root Mean Square 
Error of Approximation 
(RMSEA)

Rata-rata perbedaan per degree of freedom yang diharapkan terjadi dalam populasi dan bukan 
dalam sampel. RMSEA≤0.08 adalah good fit, sedang RMSEA< 0.05 adalah close fit

Expected Cross – 
Validation Index (ECVI)

Digunakan untuk perbandingan antar model. Semakin kecil, semakin baik. Pada model tunggal, 
nilai I ECVI dari model yang mendekati nilai saturated ECVI menunjukkan good fit. 

INCREMENTAL FIT MEASURES
Tucker – Lewis Index 
atau Non- Formed Fit 
Index (TLI atau NNFI)

Nilai berkisar antara 0-1, dengan nilai lebih tinggi adalah lebih baik. TLI ≥0.90 adalah good fit, 
sedang 0.80 ≤ TLI < 0.90 adalah marginal fit

Normed Fit Index (NFI) Nilai berkisar antara 0-1, dengan nilai lebih tinggi adalah lebih baik. NFI ≥0.90 adalah good fit, 
sedang 0.80 ≤ NFI< 0.90 adalah marginal fit

Adjusted Goodnes Of Fit 
Index (AGFI)

Nilai berkisar antara 0-1, dengan nilai lebih tinggi adalah lebih baik. AGFI ≥0.90 adalah good fit, 
sedang 0.80 ≤ AGFI< 0.90 adalah marginal fit

Relative Fit Index (RFI) Nilai berkisar antara 0-1, dengan nilai lebih tinggi adalah lebih baik. RFI ≥0.90 adalah good fit, 
sedang 0.80 ≤ RFI< 0.90 adalah marginal fit

Incremental Fit Index 
(IFI)

Nilai berkisar antara 0-1, dengan nilai lebih tinggi adalah lebih baik. IFI ≥0.90 adalah good fit, 
sedang 0.80 ≤ IFI < 0.90 adalah marginal fit

Comparative Fit Index 
(CFI)

Nilai berkisar antara 0-1, dengan nilai lebih tinggi adalah lebih baik. CFI ≥0.90 adalah good fit, 
sedang 0.80 ≤ CFI < 0.90 adalah marginal fit

PARSIMONIUS FIT MEASURES
Parsimonius Goodness 
of Fit (PGFI)

Spesifikasi ulang dari GFI, dimana nilai lebih tinggi menunjukkan parsimoni yang lebih besar. 
Ukuran ini digunakan untuk perbandingan diantara model-model

Normed Chi-Square Rasio antara Chi-square dibagi degree of freedom. Nilai yang disarankan: batas bawah: 1.0, 
batas atas: 2.0 atau 3.0 dan yang lebih longgar 5.0

Parsimonius Normed of 
Fit Index (PNFI)

Nilai tinggi menunjukkan kecocokan lebih baik; hanya digunakan untuk perbandingan antar 
model alternatif.

Akaike Information 
Criterion (AIC)

Nilai positif lebih kecil menunjukkan parsimoni lebih baik; digunakan untuk perbandingan 
antar model. Pada model tunggal, nilai AIC dari model yang mendekati nilai saturated AIC 
menunjukkan good fit

Consistent Akaike 
Information Criterion 
(CAIC)

Nilai positif lebih kecil menunjukkan parsimoni lebih baik; digunakan untuk perbandingan 
antar model. Pada model tunggal, nilai CAIC dari model yang mendekati nilai saturated CAIC 
menunjukkan good fit

OTHER GOFI
Critical “N” (CN) CN ≥ 200 menunjukkan ukuran sampel mencukupi untuk digunakan mengestimasi model. 

Kecocokan yang memuaskan atau baik.

Sumber: Wijanto (2008)

 Selanjutnya, untuk indeks-indeks yang digunakan untuk menguji kelayakan sebuah model 
adalah seperti tercantum dalam tabel berikut;
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TABEL
Indeks Pengujian Kelayakan Model Penelitian 

Goodnes of fit index Cut off value
X² (Chi Square) Diharapkan kecil
GFI Kisaran 0-1; GFI = 0,90 (good fit)
AGFI Kisaran 0-1; AGFI = 0,90 (good fit)
RMR Kisaran 0 -1; lebih kecil lebaih baik
NFI Kisaran 0-1; NFI = 0,90 (good fit)
CFI Kisaran 0-1; CFI = 0,90 (good fit)
RMSEA RMSEA ≤ 0, 05:good fit; 0,08 ≤ RMSEA 0,1: moderate fit; RMSEA ≥ 0,1: poor fit

 Setelah ditentukan model yang digunakan; jenis dan sumber data; populasi dan pemilihan 
sample, variable dan definisi operasional, teknik pengumpulan data, dan metode analisis, maka 
tahap selanjutnya adalah pengolahan data menggunakan alat bantu software statistik LISREL 
8.7. Dan selanjutnya, dilakukan interpretasi hasil dan modifikasi bagi model-model yang tidak 
memenuhi syarat pengujian.Pedoman untuk mempertimbangkan perlu tidaknya dilakukan 
modifikasi model adalah nilai residual yang dihasilkan model tersebut. Batas keamanan jumlah 
residual adalah 2%. Respesifikasi (Respesification), Tahap ini berkaitan dengan respesifikasi 
model berdasarkan atas hasil uji kecocokan tahap sebelumnya. Pelaksanaan respesifikasi sanat 
tergantung kepada strategi permodelan yang digunakan. Ada 3 strategi permodelan yang dapat 
dipilih dalam SEM, yaitu;
 a. Strategi Pemodelan Konfirmatori 
  Strategi pemodelan konfirmatori atau disebut jugaconfirmatory modeling strategy (Hair 

et.al., 1998 dalam Wijanto, 2008). Pada strategi pemodelan ini diformulasikan atau 
dispesifikasikan satu model tunggal, kemudian dilakukan pengumpulan data empiris 
untuk diuji signifikasinya. Pengujian ini akan menghasilkan suatu penerimaan atau 
penolakan terhadap model tersebut. Strategi ini tidak memerlukan respesifikasi.

 b. Strategi Kompetisi Model
  Strategi kompetisi model atau disebut juga competing model strategy (Hair et.al., 1998 dalam 

Wijanto, 2008). Pada strategi pemodelan ini beberapa model alternatif  dispesifikasikan 
dan berdasarkan analisis terhadap suatu kelompok data empiris dipilih salah satu model 
yang paling sesuai. Pada strategi ini respesifikasi hanya diperlukan, jika model-model 
alternatif  dikembangkan dari beberapa model yang ada.

 c. Strategi Pengembangan Model
  Strategi pengembangan model atau disebut juga model development strategy (Hair et.al., 1998 

dalam Wijanto, 2008). Pada strategi pemodelan ini suatu model awal dispesifikasikan dan 
data empiris dikumpulkan. Jika model awal tersebut tidak cocok dengan data empiris 
yang ada, maka model dimodifikasi dan diuji kembali dengan data yang sama. Beberapa 
model dapat diuji dalam proses ini dengan tujuan untuk mencari satu model yang selain 
cocok dengan data secara baik, tetapi juga mempunyai sifat bahwa setiap parameternya 
dapat diartikan dengan baik.. Respesifikasi terhadap model dapat dilakukan berdasrkan 
theory-drivenatau data driven, meskipun demikian respesifikasi berdasarkan theory-driven 
lebih dianjurkan (Hair et.al, 1998 dalam Wijanto, 2008)
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10.3. HASIL uJI DENGAN SEM TAHAP MEASuREMENT MODEL

Peneliti bisnis melakukan kajian hasil analisis data dapat dilakukan mulai dari gambaran umum 
para responden yang meliputi data demografi maupun data lain yang dianggap relevan dan 
mendukung penjelasan yang dibutuhkan dalam upaya menjawab tujuan dan hipotesis penelitian 
yang telah ditetapkan berdasarkan penelitian manajemen bebasis pasar. Selanjutnya, peneliti 
bisnis yang menggunakan metode SEM dalam analisis variable- variable laten yang telah 
ditetapkan dapat memulai dengan menggambarkan dan meringkas data dalam bentuk frekwensi 
maupun persentase data serta menggunakan kesimpulan data berbasis tendensi memusat. 
Pada tahap pertama dalam metode SEM dengan pendekatan 2 langkah, dapat meliputi tahap 
measurement model dan tahap structural- hybrid model.

Gambaran Umum Responden

Peneliti akan memberikan contoh hasil penelitian bisnis berbasis manajemen- pasar pada suatu 
perusahan industry minuman di Indonesia dengan perpektif  Asia yang meliputi: responden 
adalah karyawan Divisi Operasional Distribusi dan Penjualan perusahaan swasta Nasional 
berskala besar pada kantor distribusi di wilayah Propinsi DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat. 
Tingkat jabatan mulai dari level operator, supervisor sampai dengan general manager. Pemilihan 
pada tiga wilayah propinsi tersebut mengingat besarnya jumlah pencapaian penjualan ketiga 
wilayah tersebut yang mencapai angkan hingga 60% dari total penjualan nasional. Jumlah 
responden dalam penelitian ini yang sudah sesuai dengan kriteria adalah sebanyak 2.246 
reponden. Kuesioner yang diterima sebanyak 355 buah dan dari sejumlah kuesioner tersebut 
yang valid dan memenuhi syarat untuk dianalisa sebanyak 291 buah, sementara 64 kuesioner 
dianggap tidak valid karena berbagai tingkat kesalahan, seperti; tidak mencantumkan profil 
responden, hanya memilih 1 rating (nilai rating 10 semua) dan terdapat indikator-indikator 
yang tidak dipilih tingkat ratingnya. Selanjutnya, gambaran responden penelitian berdasarkan 
jenis kelamin, usia, lama bekerja, jabatan, serta wilayah tempat bekerja dapat dilihat pada 
tabel-tabel berikut di bawah ini:

Jenis Kelamin

Subjek dalam penelitian ini dibedakan berdasarkan jenis kelaminnya yaitu laki-laki dan 
perempuan, dengan penyebaran yang dapat dilihat pada table, di bawah ini.

TABEL
Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin Frequency Percent Cumulative Percent
Valid Laki-laki 272 93,5 93,5

Wanita 19 6,5 100,0
Total 291 100,0  

 Pada table di atas dapat dilihat bahwa jumlah responden yang berjenis kelamin laki-laki 
sebanyak 272 orang atau 93.5% dan jumlah responden perempuan sebanyak 19 orang atau 
sebesar 6.5%. 
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Usia Responden

TABEL
Distribusi Responden Berdasarkan usia

Usia Frequency Percent Cumulative Percent
Valid < 25 23 7,9 7,9

25 - < 30 65 22,3 30,2
30 - < 40 107 36,7 66,9
40 - < 50 87 29,9 96,8
50 - < 60 8 2,8 99,6
> 60 1 0,4 100,0
Total 291 100,0  

 Pada tabel di atas menunjukkan sebagian besar responden berumur antara 30 - < 40 tahun 
yaitu sebesar 36.7 %. Ini mengindikasikan bahwa mayoritas responden penelitian ini sudah 
berusia 30 tahun ke atas, di mana hampir 90% berada dalam kisaran usia 30 sampai dengan 
50 tahun. 

Lama Bekerja

TABEL
Distribusi Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Lama Bekerja Frequency Percent Cumulative Percent
Valid ≤ 2 Tahun 29 9,96 9,96

2 - < 5 Tahun 55 18,9 28,86
5 - < 10 Tahun 76 26,1 54,96
10 - <15 Tahun 41 14,08 69,04
>15 Tahun 90 30,96 100,0
Total 291 100,0  

 Selanjutnya, di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden telah bekerja lebih dari 15 
tahun sebesar 30.96%. Hal ini menunjukkan bahwa para responden memiliki masa kerja yang 
cukup lama dan sudah pernah mengalami situasi pasang surut operasional penjualan dalam 
kurun waktu tersebut. 

Tingkat Jabatan
TABEL
Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Jabatan

Jabatan Frequency Percent Cumulative Percent
Valid General Manager 3 1,0 1,0

Manager (Snr./Mgr./
Asst./ASM) 9 3,1 4,1

Sr.Spv/Spv/Unit Mgr 11 3,8 7,9
Supervisor Penjualan 32 11,0 18,9
Staf/Operator/
Salesman 236 81,1 100,0

Total 291 100,0  
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 Pada tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah kelompok jabatan 
staf/operator dan salesman. Artinya dalam jabatan ini, mereka adalah para frontliner atau ujung 
tombak yang langsung berhubungan dengan para pelanggan di lapangan .

Wilayah Bekerja

TABEL
Distribusi Responden Berdasarkan Wilayah Bekerja

Wilayah Frequency Percent Cumulative Percent
Valid DKI Jakarta 126 43,29 43,29

Banten 44 15,13 58,42
Jawa Barat 121 41,58 100,0
Total 291 100,0  

 Pada tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden berasal dari wilayah operasi 
propinsi DKI Jakarta, berikutmya bila diperinci sebaran karyawan PT SI paling banyak 
responden berikutnya terdapat di wilayah Jawa Barat dan terakhir wilayah Banten. 

Uji Analisis Realibiltas dan Validitas Data

Pengujian realibilitas dan validitas data dalam penelitian ini menggunakan pengujian 
Confirmatory Factor Analysis (CFA), dimana penetapan variabel-variabel teramati yang 
merefleksikan sebuah variabel laten dilakukan berdasarkan substansi dari studi yang 
bersangkutan. Kemudian model pengukuran berusaha untuk mengkonfirmasi apakah variabel-
variabel teramati tersebut memang merupakan ukuran refleksi dari sebuah model laten. Hasil 
akhir CFA diperoleh melalui uji kecocokan keseluruhan model, analisa validitas model dan 
analisis realibitas model.(Wijanto; 2008).

Pengujian 2nd Order Confirmatory Factor Analysis 

Pada uji Second order confirmatory factor analysis (2ndCFA) adalah model pengukuran yang terdiri 
dari 2 tingkat dan diperuntukan pada variable laten yang memiliki dimensi- variabel yang solid. 
Tingkat pertama adalah sebuah CFA yang menunjukkan hubungan antara variabel-variabel 
teramati sebagai indikator-indikator dari variabel laten terkait. Tingkat kedua adalah sebuah 
CFA yang menunjukkan hubungan antara variabel-variabel laten pada tingkat pertama sebagai 
indikator-indikator dari sebuah variabel laten tingkat kedua.
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Uji Confirmatory Factor Analysis Aspek Kinerja Organisasi

 a. Model Pengukuran Aspek Kinerja Organisasi
  Pengujian ini bertujuan untuk melihat seberapa baik indikator-indikator dapat digunakan 

sebagai instrument pengukuran variabel laten. Pengolahan data dilakukan dengan 
menggunakan program LISREL 8.8. Melalui tahapan seleksi dengan memilih factor 
loading yang tinggi diperoleh hasil pada gambar di bawah berikut:
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Gambar. Nilai Standardized Solution Confirmatory Factor Analysis  Aspek Kinerja Organisasi 

Sumber : Data Primer Diolah 

 

 

 

 

b. Nilai Fitting Model 2nd CFA  Aspek Kinerja Organisasi 

Tabel.  Statistik Dan Kriteria Fit Aspek Kinerja Organisasi 

GAMBAR
Nilai Standardized Solution Confirmatory Factor Analysis Aspek Kinerja Organisasi
Sumber: Data Primer Diolah

 b. Nilai Fitting Model CFA Aspek Kinerja Organisasi

TABEL
Statistik Dan Kriteria fit Aspek Kinerja Organisasi

Indeks Fit Nilai (N) Kriteria Fit Keterangan

P-Value 0.0 >0.05 Belum Fit
RMSEA 0.12 ≤ 0.08 Belum Fit
GFI 0.86 ≥ 0.90 Fit
CFI 0.96 ≥ 0.90 Fit
NFI 0.94 ≥ 0.90 Fit
NNFI 0.96 ≥ 0.90 Fit
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  Berdasarkan ke enam indeks di atas, meskipun terdapat nilai P dan RMSEA yang belum 
fit, namun nilai GFI, CFI, NFI, maupun NNFI seperti yang terlihat dalam tabel di atas 
menunjukkan nilai yang fit. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model, dalam hal ini 
model pengukuran cocok atau fit dengan data. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan 
pengaruh-pengaruh butir terhadap variabel, apakah signifikan atau tidak, Untuk keperluan 
tersebut perlu diperhatikan output dalam bentuk Z-values seperti pada gambar berikut;
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Gambar. Model Rekapitulasi Nilai Ƶ Aspek Kinerja Organisasi 

Sumber : Data Primer Diolah 

Selanjutnya, dengan mengacu hasil ƶ-values seperti pada gambar di atas, tampak bahwa nilai 

ƶ-hitung untuk masing-masing butir lebih besar dari nilai ƶ-value yang dipersyaratkan yaitu 

1,96. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaruh masing-masing butir tersebut terhadap 

Kinerja Organisasi signifikan. 

 

 

 

GAMBAR
Model Rekapitulasi Nilai z Aspek Kinerja Organisasi
Sumber: Data Primer Diolah

  Selanjutnya, dengan mengacu hasil z-values seperti pada gambar di atas, tampak bahwa 
nilai z-hitung untuk masing-masing butir lebih besar dari nilai z-value yang dipersyaratkan 
yaitu 1,96. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaruh masing-masing butir tersebut 
terhadap Kinerja Organisasi signifikan.
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 c. Validitas dan Realibilitas Aspek Kinerja Organisasi

TABEL
Rekapitulasi Loading Factor Aspek Kinerja Organisasi 

Z Λ Validitas CR VE
0,00 0,62 V 0,88 0,45
7,51 0,53 V
9,30 0,70 V
8,91 0,66 V
8,83 0,65 V
0,00 0,66 V

10,63 0,72 V
10,40 0,70 V
11,56 0,80 V
11,17 0,76 V
0,00 0,74 V

12,79 0,80 V
11,19 0,70 V
12,19 0,76 V
9,42 0,59 V
0,00 0,57 V
9,70 0,78 V
9,21 0,72 V

10,19 0,86 V
9,83 0,80 V

 Selanjutnya, melalui suatu hasil pengujian diatas terlihat bahwa nilai loading factor 
signifikan diatas nilai 0.49, hal ini menunjukkan bahwa semua alat ukur memiliki loading factor 
yang baik. Sedangkan hasil Contruct Reliability (CR) diperoleh hasil 0.88 dan Varian Extracted 
(VE) sebesar 0.45. Contruct Reliability yang diperoleh tergolong baik yakni diatas 0.7. Sedangkan 
Varian Extracted yang diperoleh baik karena sama dengan atau diatas 0.31.

Uji  Aspek Task Performance

 a. Model Pengukuran Aspek Pengujian ini bertujuan untuk melihat seberapa baik indikator-
indikator dapat digunakan sebagai instrument pengukuran variabel laten. Pengolahan data 
dilakukan dengan menggunakan program LISREL 8.8. Melalui tahapan seleksi dengan 
memilih factor loading yang tinggi diperoleh hasil pada gambar di bawah berikut:
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Gambar: Nilai Standardized Solution Confirmatory Factor Analysis Aspek  Task Performance 

Sumber : Data Primer Diolah 

 

 

 

Gambar
Nilai Standardized Solution Confirmatory Factor Analysis Aspek Task Performance
Sumber: Data Primer Diolah

 b. Nilai Fitting Model CFA Aspek Tabel. Statistika dan Kriteria Fit Aspek Task Performance 

Indeks Fit Nilai (N) Kriteria Fit Keterangan
P-value 0,0 >0,05 Belum Fit
RMSEA 0.12 ≤ 0.08 Belum Fit
GFI 0.92 ≥ 0.90 Fit
CFI 0.97 ≥ 0.90 Fit
NFI 0.96 ≥ 0.90 Fit
NNFI 0.96 ≥ 0.90 Fit

 Berdasarkan ke enam indeks di atas, meskipun terdapat nilai P dan RMSEA yang 
belum fit, namun nilai GFI, CFI, NFI, maupun NNFI seperti yang terlihat dalam tabel di 
atas menunjukkan nilai yang fit. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model, dalam hal ini 
model pengukuran cocok atau fit dengan data. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan pengaruh-
pengaruh butir terhadap variabel, apakah signifikan atau tidak, Untuk keperluan tersebut perlu 
diperhatikan output dalam bentuk z-values seperti pada gambar berikut;
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Gambar: Model Rekapitulasi Nilai Ƶ Aspek Task Performance Sumber : Data Primer Diolah 

Selanjutnya, suatu  hasil ƶ-values seperti pada gambar diatas, tampak bahwa nilai ƶ-hitung untuk 

masing-masing butir lebih besar dari nilai ƶ-value yang dipersyaratkan yaitu 1,96. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa pengaruh masing-masing butir tersebut terhadap Task Performance 

signifikan. 

 

 

 

GAMBAR
Model Rekapitulasi Nilai z Aspek Task Performance 
Sumber: Data Primer Diolah

  Selanjutnya, suatu hasil z-values seperti pada gambar diatas, tampak bahwa nilai z-hitung 
untuk masing-masing butir lebih besar dari nilai z-value yang dipersyaratkan yaitu 1,96. 
Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaruh masing-masing butir tersebut terhadap Task 
Performance signifikan.

 c. Validitas dan Realibilitas Aspek Tabel. Rekapitulasi Loading Factor Aspek Task Performance

Z λ Validitas CR VE
0,00 0,70 V 0,94 0,64

13,66 0,89 V
13,15 0,85 V
12,20 0,76 V
0,00 0,84 V

16,86 0,84 V
12,92 0,89 V
0,00 0,76 V
8,61 0,63 V

  Selanjutnya, pada suatu hasil pengujian empiris di atas terlihat bahwa nilai loading factor 
signifikan di atas nilai 0.49, hal ini menunjukkan bahwa semua alat ukur memiliki loading 
factor yang baik. Sedangkan hasil Contruct Reliability (CR) diperoleh hasil 0.94 dan Varian 
Extracted (VE) sebesar 0.64. Contruct Reliability yang diperoleh tergolong baik yakni di atas 
0.70. Untuk itu, hasil suatu Varian Extracted yang diperoleh baik karena sama dengan atau 
diatas 0.31. 
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Uji Aspek Iklim Organisasi

 a. Model Pengukuran Aspek Iklim Organisasi
  Pengujian ini bertujuan untuk melihat seberapa baik indikator-indikator dapat digunakan 

sebagai instrument pengukuran variabel laten. Pengolahan data dilakukan dengan 
menggunakan program LISREL 8.8. Melalui tahapan seleksi dengan memilih factor 
loading yang tinggi diperoleh hasil pada gambar di bawah berikut:
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Gambar: Nilai Standardized Solution Confirmatory Factor Analysis Aspek Iklim Organisasi 

Sumber : Data Primer Diolah 

 

GAMBAR
Nilai Standardized Solution Confirmatory Factor Analysis Aspek Iklim Organisasi
Sumber: Data Primer Diolah
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 b. Nilai Fitting Model CFA Aspek Iklim Organisasi

TABEL
Statistika dan Kriteria fit Aspek Iklim Organisasi 

Indeks Fit Nilai (N) Kriteria Fit Keterangan
P-Value 0.00 ≤ 0.05 Belum Fit
RMSEA 0.10 ≤ 0.08 Belum Fit
GFI 0.72 ≥ 0.90 Belum Fit
CFI 0.96 ≥ 0.90 Fit
NFI 0.94 ≥ 0.90 Fit
NNFI 0.96 ≥ 0.90 Fit

 Selanjutnya, berdasarkan ke enam indeks di atas, meskipun terdapat nilai P, RMSEA dan 
GFI yang belum fit, namun nilai CFI, NFI, maupun NNFI seperti yang terlihat dalam tabel 
di atas menunjukkan nilai yang fit. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model, dalam hal ini 
model pengukuran cocok atau fit dengan data. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan pengaruh-
pengaruh butir terhadap variabel, apakah signifikan atau tidak, Untuk keperluan tersebut perlu 
diperhatikan output dalam bentuk z-values seperti pada gambar berikut di bawah ini;
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Gambar: Model Rekapitulasi Nilai Ƶ Aspek Iklim Organisasi; 

Sumber Data Primer diolah 

GAMBAR
Model Rekapitulasi Nilai z Aspek Iklim Organisasi;
Sumber: Data Primer diolah
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  Sedangkan, hasil z-values seperti pada gambar diatas, tampak bahwa nilai z-hitung untuk 
masing-masing butir lebih besar dari nilai z-value yang dipersyaratkan yaitu 1,96. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa pengaruh masing-masing butir tersebut terhadap Iklim 
Organisasi signifikan.

 c. Validitas dan Realibilitas Aspek Iklim Organisasi

TABEL
Rekapitulasi Loading Factor Aspek Iklim Organisasi

Z λ Validitas CR VE
9,20 0,55 V 0,91 0,55
9,17 0,81 V
9,33 0,82 V
9,38 0,75 V
9,01 0,80 V

14,70 0,82 V
14,84 0,78 V
13,91 0,59 V
9,23 0,74 V
9,48 0,31 V
4,69 0,72 V
9,28 0,67 V

11,34 0,79 V
11,56 0,79 V
11,54 0,83 V
11,97 0,78 V
14,52 0,79 V
14,61 0,82 V
15,44 0,79 V
14,76 0,83 V
15,66 0,87 V
16,56 0,72 V
13,12 0,72 V
13,13 0,72 V
13,98 0,78 V
14,38 0,78 V
15,39 0,83 V
16,07 0,81 V
15,24 0,82 V
13,59 0,75 V
12,62 0,70 V
13,34 0,74 V

 Selanjutnya, dari hasil pengujian empiris di atas terlihat bahwa nilai loading factor signifikan 
diatas nilai 0.49, hal ini menunjukkan bahwa semua alat ukur memiliki loading factor yang baik. 
Sedangkan hasil Contruct Reliability (CR) diperoleh hasil 0.91 dan Varian Extracted (VE) sebesar 
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0.55. Contruct Reliability yang diperoleh tergolong baik yakni diatas 0.70. Sedangkan Varian 
Extracted yang diperoleh baik karena sama dengan atau diatas 0.31. 
 
Uji  Aspek 

 a. Pengukuran Model Aspek Pengujian ini bertujuan untuk melihat seberapa baik indikator-
indikator dapat digunakan sebagai instrument pengukuran variabel laten. Pengolahan data 
dilakukan dengan menggunakan program LISREL 8.8. Melalui tahapan seleksi dengan 
memilih factor loading yang tinggi diperoleh hasil pada gambar di bawah berikut:
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Gambar. Nilai Standardized Solution Confirmatory Factor Analysis  Aspek Active Learning 

Sumber : Data Primer diolah 

 

Gambar
Nilai Standardized Solution Confirmatory Factor Analysis Aspek Active Learning
Sumber: Data Primer diolah
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 b. Nilai Fitting Model CFA Aspek Tabel. Statistika dan Kriteria Fit Aspek Active Learning 

Indeks Fit Nilai (N) Kriteria Fit Keterangan
P-Value 0,0 >0,05 Belum Fit
RMSEA 0,085 ≤ 0.08 Fit
GFI 0,80 ≥ 0.90 Belum Fit
CFI 0,97 ≥ 0.90 Fit
NFI 0,95 ≥ 0.90 Fit
NNFI 0,96 ≥ 0.90 Fit

  Berdasarkan ke enam indeks di atas, meskipun terdapat nilai P, dan GFI yang belum 
fit, namun nilai RMSEA, CFI, NFI, maupun NNFI seperti yang terlihat dalam tabel di 
atas menunjukkan nilai yang fit. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model, dalam hal 
ini model pengukuran cocok atau fit dengan data. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan 
pengaruh-pengaruh butir terhadap variabel, apakah signifikan atau tidak, Untuk keperluan 
tersebut perlu diperhatikan output dalam bentuk z-values seperti pada gambar berikut di 
bawah ini;
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Gambar. Model Rekapitulasi Nilai Ƶ Aspek Active Learning 

Sumber Data Primer Diolah 

GAMBAR
Model Rekapitulasi Nilai Z Aspek Active Learning
Sumber: Data Primer Diolah
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  Selanjutnya, berdasarkan suatu hasil penelitian empiris, maka hasil z-values seperti pada 
gambar diatas, tampak bahwa nilai z-hitung untuk masing-masing butir lebih besar dari 
nilai z-value yang dipersyaratkan yaitu 1,96. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaruh 
masing-masing butir tersebut terhadap Active Learning signifikan.

c. Validitas dan Realibilitas Aspek Tabel. Rekapitulasi Loading Factor Aspek Active Learning

Z λ Validitas CR VE
0,00 0,87 V 0,93 0,62

17,00 0,86 V
8,27 0,49 V
0,00 0,71 V

12,09 0,76 V
13,13 0,83 V
0,00 0,82 V

15,70 0,85 V
15,32 0,83 V
0,00 0,33 V
5,26 0,84 V
5,19 0,76 V
0,00 0,79 V

13,75 0,78 V
14,78 0,84 V
0,00 0,84 V

17,62 0,87 V
17,04 0,85 V
0,00 0,83 V

17,13 0,87 V
9,48 0,54 V
0,00 0,78 V

12,68 0,72 V
12,98 0,73 V
0,00 0,85 V

12,07 0,70 V
13,93 0,78 V

  Dari hasil pengujian diatas terlihat bahwa nilai loading factor signifikan di atas nilai 0.49, 
hal ini menunjukkan bahwa semua alat ukur memiliki loading factor yang baik. Sedangkan 
hasil Contruct Reliability (CR) diperoleh hasil 0.93 dan Varian Extracted (VE) sebesar 0.62. 
Contruct Reliability yang diperoleh tergolong baik yakni diatas 0.7. Sedangkan Varian 
Extracted yang diperoleh baik karena sama dengan atau diatas 0.31. 

Uji  Aspek Employee Engagement

 a. Model Pengukuran Aspek Employee Engagement
  Pengujian ini bertujuan untuk melihat seberapa baik indikator-indikator dapat digunakan 

sebagai instrument pengukuran variabel laten. Pengolahan data dilakukan dengan 
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menggunakan program LISREL 8.8. Melalui tahapan seleksi dengan memilih factor 
loading yang tinggi diperoleh hasil pada gambar di bawah berikut:
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Dari hasil pengujian diatas terlihat bahwa nilai loading factor signifikan di atas nilai 

0.49, hal ini menunjukkan bahwa semua alat ukur memiliki loading factor yang baik. 

Sedangkan hasil Contruct Reliability (CR) diperoleh hasil 0.93 dan Varian Extracted 

(VE) sebesar 0.62. Contruct Reliability yang diperoleh tergolong baik yakni diatas 

0.7. Sedangkan Varian Extracted yang diperoleh baik karena sama dengan atau diatas 

0.31.  

Uji Confirmatory Factor Analysis Aspek Employee Engagement 

a. Model Pengukuran Aspek Employee Engagement 

Pengujian ini bertujuan untuk melihat seberapa baik indikator-indikator dapat 

digunakan sebagai instrument pengukuran variabel laten. Pengolahan data dilakukan 

dengan menggunakan program LISREL 8.8. Melalui tahapan seleksi dengan memilih 

factor loading yang tinggi diperoleh hasil pada gambar  di bawah berikut : 

 

Gambar. Nilai Standardized Solution Confirmatory Factor Analysis Aspek Employee Engagement 

Sumber : Data Primer diolah 

GAMBAR
Nilai Standardized Solution Confirmatory Factor Analysis Aspek Employee Engagement
Sumber: Data Primer diolah

 b. Nilai Fitting Model CFA Aspek Tabel. Statistika dan Kriteria Fit Aspek Employee 
Engagement 

Indeks Fit Nilai (N) Kriteria Fit Keterangan
P-Value 0,0 >0.05 Belum Fit
RMSEA 0,11 ≤ 0.08 Fit
GFI 0,83 ≥ 0.90 Belum Fit
CFI 0,96 ≥ 0.90 Fit
NFI 0,94 ≥ 0.90 Fit
NNFI 0,95 ≥ 0.90 Fit

  Berdasarkan ke enam indeks di atas, meskipun terdapat nilai P, dan GFI yang belum 
fit, namun nilai RMSEA, CFI, NFI, maupun NNFI seperti yang terlihat dalam tabel di 
atas menunjukkan nilai yang fit. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model, dalam hal 
ini model pengukuran cocok atau fit dengan data. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan 
pengaruh-pengaruh butir terhadap variabel, apakah signifikan atau tidak, Untuk keperluan 
tersebut perlu diperhatikan output dalam bentuk z-values seperti pada gambar berikut di 
bawah ini;
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Gambar.  Model Rekapitulasi Nilai Ƶ Aspek Employee Engagement 

Sumber Data Primer Diolah 

Selanjutnya, berdasarkan kajian empiris, maka hasil ƶ-values seperti pada gambar 

diatas, tampak bahwa nilai t-hitung untuk masing-masing butir lebih besar dari nilai ƶ-

value yang dipersyaratkan yaitu 1,96. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaruh 

masing-masing butir tersebut terhadap Employee Engagement signifikan. 

 

GAMBAR
Model Rekapitulasi Nilai Z Aspek Employee Engagement
Sumber: Data Primer Diolah
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c. Validitas dan Realibilitas Aspek Emploee Engagement 

Tabel. Rekapitulasi Loading Factor Employee Engagement 

ƶ λ Validitas CR VE 

0,00 0,85 V 0,980691 0,648256 

19,20 0,87 V 
  

14,58 0,73 V 
  

14,83 0,74 V 
  

16,27 0,79 V 
  

14,47 0,73 V 
  

0,00 0,82 V 
  

17,02 0,85 V 
  

17,19 0,85 V 
  

15,02 0,78 V 
  

12,23 0,66 V 
  

0,00 0,46 V 
  

7,02 0,65 V 
  

6,88 0,62 V 
  

7,33 0,71 V 
  

7,52 0,76 V 
  

7,66 0,81 V 
  

Dari hasil pengujian di atas terlihat bahwa nilai loading factor signifikan di atas nilai 0.49, hal ini 

menunjukkan bahwa semua alat ukur memiliki loading factor yang baik. Sedangkan hasil 

Contruct Reliability (CR) diperoleh hasil 0.98 dan Varian Extracted (VE) sebesar 0.64. Contruct 

Reliability yang diperoleh tergolong baik yakni diatas 0.7. Sedangkan Varian Extracted yang 

diperoleh baik karena sama dengan atau > 0.31.  
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Selanjutnya, para peneliti bisnis berbasis manajemen pasar akan lebih baik melanjutkan 

pada tahap berikutnya dengan membangun model persamaan setiap variable 1st CFA maupun 2nd 

CFA dengan pendekatan model persamaan structural. Uji measurement model dilakukan pada 

setiap variable laten baik yang memiliki dimensi variable maupun yang tidak memiliki dimensi- 

dimensi dari variable laten. Pada tahap pertama, melakukan uji measurement model pada 

penelitian- bsinis akan membantu tingkat presisi dan validitas hasil penelitian, karena pada tahap 

ini akan dilakukan uji validitas setipa indikator instrument- kuesioner penelitian maupun uji 

reliabilitas setiap variable laten yang akan dilanjutkan dalam peramaan model struktural tahap 

dua dengan uji hybrid model penelitian bisnis. 
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 c. Validitas dan Realibilitas Aspek Tabel. Rekapitulasi Loading Factor Employee Engagement

Z λ Validitas CR VE
0,00 0,85 V 0,980691 0,648256

19,20 0,87 V
14,58 0,73 V
14,83 0,74 V
16,27 0,79 V
14,47 0,73 V
0,00 0,82 V

17,02 0,85 V
17,19 0,85 V
15,02 0,78 V
12,23 0,66 V
0,00 0,46 V
7,02 0,65 V
6,88 0,62 V
7,33 0,71 V
7,52 0,76 V
7,66 0,81 V

  Dari hasil pengujian di atas terlihat bahwa nilai loading factor signifikan di atas nilai 0.49, 
hal ini menunjukkan bahwa semua alat ukur memiliki loading factor yang baik. Sedangkan 
hasil Contruct Reliability (CR) diperoleh hasil 0.98 dan Varian Extracted (VE) sebesar 0.64. 
Contruct Reliability yang diperoleh tergolong baik yakni diatas 0.7. Sedangkan Varian 
Extracted yang diperoleh baik karena sama dengan atau > 0.31. 
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KOG 1               
AFE 0.98 1              
KON .86 .81 1             
PEN .61 .58  1            

PENC .58 .54   1           
PENA .88 .83    1          
KEP .80 .75     1         
PER .83 .78     0.95 1        
USE .61 .58     .61  1       
INF .75 .71     .76   1      
INT .72 .68     .72    1     
OVI .77 .73     .78     1    
IKL .44 .42     .43      1   
PRO .64 .60     .63       1  
HUM .73 .69     .71        1 

 

Berdasarkan table koefisien nilai matrik kovarian ANTAR Dimensi- Variabel laten di 

atas maka dapat dilakukan kombinasi antara Dimensi- variable laten AFE dan KOG serta 

dimensi- variable PER dan KEP menjadi strategi gabungan dalam menyusun analisis bisnis 

untuk memprediksi peluang bsinis mendatang. 
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Peneliti bisnis berbasis manajemen- pasar, dalam melakukan uji hipotesis dengan berapa tahap 
dengan pendekatan uji SEM/model persamaan structural, melalui uji dua tahap. Pada tahap 
uji model structural akan dilakukan uji tingkat kecocokan model dan uji pengaruh anatar 
variable secara parsial (uji t maupun uji z) tergantuk perangkat lunak dengan versinya. Penulis 
akan memberikan contoh hasil penelitian variable laten pada industri minuman di Indonesia.

11.1. uJI HyBRID, uJI HIPOTESIS DAN uJI TINGKAT KECOCOKAN MODEL 
RISET

Hasil perhitungan statistik untuk keperluan pengujian statistik sesuai dengan rancangan 
hipotesis. Hipotesis yang diuji dalam penelitian ini terkait dengan pengaruh employee 
engagement, iklim organisasi, dan active learning dengan task performance sebagai mediator 
pada perusahaan minuman perspektif  Asia. Hasil temuan dalam peneletian ini dalam 
persamaan matematis dapat digambarkan seperti berikut di bawah ini;
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 1. KINORG = 0,33*TASKPER + 0,085*ACLEBE + 0,53*IKLORG, Errorvar = 0,31 
R2 = 0,69.

  (0,100)  (0,063)  (0,089)      (0,065)
  3,25  1,36  5,92      4,74

 2. TASKPER = 0,27*ACLEBE + 0,55*EMPLENG + 0,16*IKLORG, Errorvar = 0,30, 
R2 = 0,70

  (0,54)  (0,11)  (0,10)     (0,056)
  5,03  5,03  1,55     5,40

 3. ACLEBE = 0,39*EMPLENG, Errorvar = 0,85, R2 = 0,15
      (0,13) 
      6,67

 Pengujian hipotesis dilakukan dengan SEM yang pengolahannya dilakukan dengan 
LISREL 8.8. Hasil pengolahan data dengan LISREL disajikan pada model koefisien jalur 
sebagai berikut:

TABEL
Matrik direct dan inderect

No Var. Eksogen Var. Endogen/
Mediator Var. Endogen Nilai z Ket.

1 EMPLENG TASKPER 5.03 Signifikan
2 EMPLENG ACLEBE 6,67 Signifikan
3 IKLO TASKPER 1.55 Tidak sig
4 IKLO KINORG 5.92 Signifikan
5 ACLEBE TASKPER 5.03 Signifikan
6 ACLEBE KINORG 1.36 Tidak sig

Sementara untuk variabel yang simultan nilai koefisiennya dapat dilihat pada tabel berikut

TABEL
Matrik direct dan indirect variabel simultan

No Var. Eksogen Var. Endogen/
Mediator

Var. 
Endogen Nilai z R2 Ket

7 EMPLENG, IKLO, ACLEBE TASKPER 5,40 0,70 Berkontribusi 
sebesar 70 %

8 EMPLENG, IKLO, ACLEBE TASKPER KINORG 4,74 0,69 Berkontribusi 
sebesar 69 %

Berdasarkan analisa dari output seperti yang ada dalam tabel tersebut di atas diketahui bahwa:

Hipotesis 1

Pengujian hipotesis pertama atau hipotesis mayor dalam penelitian bisnis berbasis manajemen- 
pasar adalah membuktikan pengaruh employee engagement, iklim organisasi dan active learning 
terhadap kinerja organisasi dengan task performance sebagai mediator. Selanjutnya, uji tingkat 
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kecocokan model hybrid pada penelitian bisnis dengan memperhatikan nilai koefisien (Pvalue, 
RMSEA, GFI, CFI, NFI dan NNFI), berdasarkan analisa data diperoleh hasil sebagai berikut:

TABEL
fit Indeks

Indeks Fit Nilai (N) Kriteria Fit Keterangan
P-Value 0.0 >0.05 Belum Fit
RMSEA 0.093 ≤ 0.08 Belum Fit
GFI 0.80 ≥ 0.90 Belum Fit
CFI 0.96 ≥ 0.90 Fit
NFI 0.95 ≥ 0.90 Fit
NNFI 0.96 ≥ 0.90 Fit

 Berdasarkan ke enam indeks di atas, terdapat nilai P, RMSEA dan GFI yang belum fit. 
Sementara nilai CFI, NFI, maupun NNFI menunjukkan nilai yang fit. Hal ini cukup dapat 
disimpulkan bahwa model, dalam hal ini model pengukuran cocok atau fit dengan data. 
Memperhatikan table di atas maka dapat disimpulkan bahwa employee engagement, iklim 
organisasi dan active learning berpengaruh terhadap kinerja organisasi melalui task performance. 
Pada data model hybrid dengan koefisien ketiga faktor tersebut melalaui task performance 
berkontribusi sebesar 69 % terhadap kinerja organisasi. 
 Selanjutnya, dapat dilihat pada hasil estimate hybrid model diagram path berikut di bawah 
ini;
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Gambar.  Estimate Hybrid Model 

Sumber : Data Primer Diola 

 

Hipotesis 2 : 

Pengujian pada hipotesis kedua bertujuan menguji pengaruh task performance  terhadap 

kinerja organisasi. Dari hasil analisis data diperoleh hasil (Ƴ = 3.25 dengan ƶ > 1.96).  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa task performance berpengaruh langsung 

terhadap kinerja organisasi. 

Selanjutnya, untuk menguji hipotesis ke-3, ke-4 dan ke-5, yakni employee engagement, 

iklim organisasi dan active learning berpengaruh langsung terhadap task performance 

diperlukan jalur bantu selain jalur hipotetik pada hipotesis pertama. Jalur bantu tersebut 

adalah jalur langsung iklim organisasi ke kinerja organisasi. Diperoleh hasil sebagai berikut : 

GAMBAR
Estimate Hybrid Model
Sumber: Data Primer Diola
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Hipotesis 2

Pengujian pada hipotesis kedua bertujuan menguji pengaruh task performance terhadap kinerja 
organisasi. Dari hasil analisis data diperoleh hasil (Ƴ = 3.25 dengan Z > 1.96). Dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa task performance berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi.
 Selanjutnya, untuk menguji hipotesis ke-3, ke-4 dan ke-5, yakni employee engagement, 
iklim organisasi dan active learning berpengaruh langsung terhadap task performance diperlukan 
jalur bantu selain jalur hipotetik pada hipotesis pertama. Jalur bantu tersebut adalah jalur 
langsung iklim organisasi ke kinerja organisasi. Diperoleh hasil sebagai berikut:
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Gambar.  Ƶ-Value Model Penelitian 

Sumber : Data Primer Diolah 

Hipotesis ke-6 

Pengujian pada hipotesis ke enam bertujuan menguji pengaruh iklim organisasi terhadap 

kinerja organisasi melalui task performance sebagai mediator dan active learning sebagai 

intervening. Dari hasil analisis diperoleh pengaruh  inderect effect (Y = 3.25 > 1.96) 

sementara t direct effect (Y = 5.92 < 1.96). Sedangkan untuk pengaruh iklim organisasi 

terhadap task performance dihasilkan (Y = 1.55 < 1.96). Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa iklim organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi melalui task 

performance sebagai mediator dan active learning sebagai intervening. 

Hipotesis ke-7 

Pengujian pada hipotesis ketujuh bertujuan menguji pengaruh employee engagement 

terhadap task performance sebagai mediator. Dari hasil analisis diperoleh hasil (Y = 5.03 > 

GAMBAR
Z-Value Model Penelitian
Sumber: Data Primer Diolah

Hipotesis ke-6

Pengujian pada hipotesis ke enam bertujuan menguji pengaruh iklim organisasi terhadap kinerja 
organisasi melalui task performance sebagai mediator dan active learning sebagai intervening. Dari 
hasil analisis diperoleh pengaruh inderect effect (Y = 3.25 > 1.96) sementara t direct effect (Y = 
5.92 < 1.96). Sedangkan untuk pengaruh iklim organisasi terhadap task performance dihasilkan 
(Y = 1.55 < 1.96). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa iklim organisasi berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja organisasi melalui task performance sebagai mediator dan active 
learning sebagai intervening.

Hipotesis ke-7

Pengujian pada hipotesis ketujuh bertujuan menguji pengaruh employee engagement terhadap 
task performance sebagai mediator. Dari hasil analisis diperoleh hasil (Y = 5.03 > 1.96). Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa employee engagement berpengaruh signifikan terhadap 
task performance.
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Hipotesis ke-8

Pengujian pada hipotesis ke delapan bertujuan menguji pengaruh active learning sebagai 
intervening terhadap kinerja organisasi melalui task performance sebagai mediator. Dari hasil 
analisis diperoleh inderect effect (Y = 3.25 > 1.96) sementara t direct effect (Y = 1.36 < 1.96) 
sedangkan pengaruh active learning tehadap task performance (Y = 5.03 > 1.96). Dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa active learning sebagai intervening berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja organisasi melalui task performance.

11.2. PEMBAHASAN uJI HIPOTESIS

Pada tahap ini kajian empiris terhadap tingkat signifikansi hasil uji hipotesis secara ilmiah, 
dengan membandingkan terkait dengan penelitian yang relevan dan mendukung manajer 
dalam pengambilan keputusan bisnis berbasis manajemen- pasar. Sebagai contoh, pembahasan 
ini dilakukan pada penelitian bisnis di perusahaan dengan industry minuman di Indonesia, 
sebagai berikut:

Pengaruh Employee Engagement, Iklim Organisasi, dan Active Learning 
Terhadap Kinerja Organisasi dengan Task Performance Mediator

Hasil penelitian tentang pengaruh employee engagement, iklim organisasi, dan active learning 
terhadap kinerja organisasi dengan task performance sebagai mediator cocok (fit) dengan data, 
berarti model teoritik diterima. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka pembahasan untuk 
memperjelas dan mendukung kesimpulan penelitian dapat diuraikan bahwa analisa model 
struktural employee engagement, iklim organisasi, dan active learning terhadap kinerja organisasi 
dengan task performance mediator dapat diterima. Sementara nilai z employee engagement, iklim 
organisasi dan active learning terhadap kinerja organisasi dengan task performance sebagai 
mediator signifikan. Sedangkan nilai z active learning terhadap kinerja organisasi dan nilai z 
iklim organisasi terhadap task performance tidak signifikan. Dari penelitian ini disimpulkan 
bahwa faktor task performance yang sejalan untuk mencapai kinerja organisasi di perusahaan. 
Selain itu ketiga faktor secara simultan berkontribusi sebesar 69 % terhadap kinerja organisasi.

Pengaruh Employee Engagement, Iklim Organisasi dan Active Learning terhadap 
Task Performance

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh employee engagement iklim organisasi dan 
active learning terhadap task performance. Faktor-faktor tersebut memberi kontribusi sebesar 70 
% terhadap task performance. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Bakker et.al (2012) bahwa 
employee engagement berpengaruh signifikan terhadap task performance. Employee engagment 
berkaitan dengan hasrat anggota organisasi terhadap pekerjaan mereka, dimana mereka 
bekerja dan mengekspresikan diri mereka secara fisik, kognitif  dan emosi selama melakukan 
pekerjaan. Karyawan dengan employee engaggement yang tinggi akan menunjukkan keinginan 
senantiasa menjadi anggota dalam organisasi yang produktif  dengan melaksanakan peran 
dan tugas yang diberikan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian dan hasil survey 
yang dilakukan Hay (2015) yang menyebutkan bahwa individu dengan employee engagement 
yang tinggi memiliki kedekatan emosional yang erat terhadap organisasi, hal ini berarti 
bahwa individu akan termotivasi dan berkeinginan untuk berkontribusi secara berarti terhadap 
organisasi dibandingkan individu dengan employee engagement yang lebih rendah. 
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Pengaruh Active Learning Terhadap Kinerja Organisasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor active learning tidak memiliki pengaruh terhadap 
kinerja organisasi, seperti yang terlihat dalam nilai koefisien yang hanya sebesar 1,36. Hal ini 
sejalan seperti kesimpulan hasil penelitiannya Alipour dkk (2011) menyebutkan bahwa sasaran 
yang paling penting untuk semua organisasi adalah mencapai kinerja setinggi mungkin dan 
untuk mempertahankan kinerja tinggi dan mengembangkan keunggulan kompetitif, organisasi 
perlu fokus kepada kegiatan intrapreneurship sebagai faktor kompetitif. Selanjutnya penelitian 
ini juga menyebutkan bahwa organisasi dengan kegiatan active learning yang baik memiliki peran 
penting dalam menciptkan intrapreneurship. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kegiatan 
active learning yang baik saja belum cukup untuk menciptakan dampak pada kinerja organisasi, 
tetapi kegiatan active learning memang memediasi faktor intrapreneurship dalam meningkatkan 
kinerja organisasi.

Pengaruh Active Learning Terhadap Task Performance

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor active learning memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap task performance dengan nilai koefisien sebesar 5,03. Hal ini sejalan dengan penelitian 
Amos dan Natamba (2015) yang menyimpulkan bahwa kegiatan active learning yang sesuai 
kebutuhan organisasi, secara signifikan mempengaruhi task performance. Keberadaan faktor 
active learning ini secara signifikan menentukan bagaimana karyawan cenderung melakukan 
tugasnya masing-masing di pekerjaan. Oleh karena itu memiliki tujuan active learning yang 
ditetapkan secara tepat dan dengan cara yang tepat dalam mengidentifikasi kebutuhan active 
learning sangat menentukan task performance karyawan dalam jangka panjang.

Pengaruh Iklim Organisasi Terhadap Kinerja Organisasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor Iklim Organisasi memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap Kinerja Organisasi dengan nilai koefisien sebesar 5,92. Hal ini sejalan dengan hasil 
penelitian Putter (2010) yang menguji bagaimana iklim organisasi mempengaruhi kinerja 
perusahaan, pengaruh dukungan manajemen untuk karyawan dan ukuran unit organisasi 
terhadap persepsi iklim organisasi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa total persepsi iklim 
organisasi berhubungan positif  dengan beberapa indikator kinerja perusahaan: profitabilitas 
(EBIT per FTE), keberlanjutan & pertumbuhan (Pendapatan per FTE), produktivitas (jumlah 
unit yang diproduksi dan dijual per FTE), marjin EBIT (EBIT/jumlah unit yang diproduksi 
dan dijual) dan keterlibatan karyawan. Hasil penelitian juga ini menyebutkan bahwa variabel 
responsibility (tanggungjawab) managemen support (dukungan manajemen), clarity (kejelasan) dan 
rewards (penghargaan) memiliki peran yang sangat penting. Hal ini ditunjukkan dari hasil nilai 
z dalam diagram path dengan nilai semua variabel tersebut di atas 10. 

Pengaruh Iklim Organisasi Terhadap Task Performance

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor Iklim Organisasi tidak memiliki pengaruh terhadap 
Task Performance. Hal ini dapat dilihat dengan nilai koefisien yang rendah yakni < 1,96. Iklim 
organisasi sangat berpengaruh besar terhadap kinerja organisasi sehingga banyak para ahli atau 
pakar memberikan perhatian khusus terhadap iklim organisasi (Barney, dalam Putter, 2010). 
Bowen dan Ostroff  (2004) menyebutkan iklim organisasi adalah persepsi bersama tentang 
seperti apa organisasi itu dalam hal praktik, kebijakan, prosedur, rutinitas, dan penghargaan - 
apa yang penting dan perilaku apa yang diharapkan dan dihargai- dan didasarkan pada persepsi 
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bersama di antara karyawan dalam unit organisasi formal. Seharusnya Iklim Organisasi ini 
berpengaruh terhadap Task Performance karena menyangkut tentang praktek-parktek pekerjaan 
di dalam organisasi. Namun di dalam hasil penelitian ini menunjukkan sebaliknya, mungkin 
para karyawan mempersepsikan saat survey bahwa iklim organisasi yang ada sekarang tidak 
cukup atau belum mampu memberi dorongan dan motivasi bagi pelaksanaan tugas dan motivasi 
kerja mereka.

Pengaruh Employee Engaggement Terhadap Active Learning.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor Employee Engagement memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap faktor Active Learning dengan nilai koefisien sebesar 6,67. Hasil ini sejalan 
dengan penelitian Bhavani et. al. (2015) yang menyebutkan bahwa employee engagement 
memainkan peran penting untuk keberhasilan setiap perusahaan. dan mempengaruhi 
perusahaan dalam banyak hal termasuk kegiatan active learning. Hasil penelitian ini juga 
menunjukkan bahwa variabel-varibel dalam employee engagement mempunyai nilai signifikan 
yang tinggi, baik vigor (semangat), dedikasi dan absorption (keterlibatan) dengan hasil nilai 
z di atas 10 terutama untuk vigor dan dedikasi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa karyawan 
yang memiliki enggagement yang tinggi akan menunjukkan kemampuan terbaiknya di dalam 
organisasi dan hal ini dapat dicapai dengan kegiatan active learning yang tepat dan terarah.

Pengaruh Employee Engagement Terhadap Task Performance

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor Employee Engagement memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap Task Performance dengan nilai koefisien sebesar 5,03. Hasil ini sejalan dengan 
penelitian Kazimoto (2016) yang menyimpulkan bahwa task performance sangat penting untuk 
melibatkan karyawan untuk memastikan keberlangsungan organisasi secara jangka panjang dan 
profitabilitas. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa karyawan yang merasa engage akan 
mampu menyelesaikan tugas dengan baik. Mereka akan memiliki perilaku dan kegiatan yang 
berkontribusi terhadap kegiatan-kegatan utama perusahaan berdasarkan tugas dan motivasinya 
dengan kecakapan yang dimilikinya untuk mencapai tujuan perusahaan secara efektif.

11.3. uJI ANTAR DIMENSI VARIABEL

Peneliti bisnis yang handal, setelah melakukan pembahasan antar variable laten penelitian 
dapat dilanjutkan dengan analisis hasil uji antar dimensi variable yang saling memilki korelasi 
dengan memperhatikan nilai matrix- covariance dari hasil out-put SEM (Lisrel). Selanjutnya, 
dengan memperhatikan hasil matrix covariance ini, peneliti dapat memberikan masukan yang 
sangat berharga bagi manajemen dan manajer untuk menjalankan strategi bisnis yang empiris. 
Manajer dapat mengkombinasikan antar dimensi maupun indicator yang memilki nilai korelasi 
matrix – covariance yang tertinggi. 
 Sebagai contoh hasil penelitian yang dapat dilanjutkan dengan uji Dimensi antar 
variable meliputi: Untuk meningkatkan kinerja karyawan, manajemen Perusahaan perlu 
mengembangkan dan memperhatikan pembagian kerja yang sesuai dengan kemampuan 
karyawan berdasarkan kompetensi dan pengalaman yang dimiliki oleh karyawan. Pimpinan 
juga harus dapat mengembangkan manajemen kinerja/performance management yang 
berfokus pada kontribusi utama suatu jabatan, tidak hanya pelaksanaan job description, tetapi 
mengarahkan karyawan pada task performance masing-masing. Tugas-tugas dan harapan yang 
terlalu banyak dan kurang relevan akan membuat konsentrasi dan energi individu terpecah 
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yang akan mengakibatkan berkurangnya rasa engagement karyawan. Selanjutnya, variabel 
employee engagement, iklim organisasi dan active learning berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
organisasi dengan task performance sebagai mediator dan memiliki kontribusi sebesar 69 %. 
Oleh karena itu untuk mengoptimalkan kinerja organisasi perlu dilakukan kegiatan yang 
berdampak pada kegiatan yang dapat meningkatkan komitmen dan enablement (memampukan) 
karyawan, pelatihan dan pengembangan yang berdampak langsung pada pemahaman peran dan 
tugas masing-masing jabatan. Selain itu juga peran dan dukungan para pimpinan perusahaan 
secara sistematis dan terencana agar tercipta iklim organisasi yang baik untuk peningkatan 
kinerja. 
 Variabel Employee engagement adalah hasrat anggota organisasi terhadap pekerjaan mereka, 
dimana mereka bekerja dan mengekspresikan diri mereka secara fisik, kognitif, dan emosi 
selama melakukan pekerjaan. Oleh karena itu manajemen perlu terus menerus merejuvinasi 
variabel-variabel yang terkait dengan employee engagement agar karyawan selalu merasa engage 
kepada organisasi. Karyawan tidak hanya memiliki masa kerja yang relatif  lama di dalam 
Perusahaan tetapi juga dapat berkontribusi dengan baik. Selanjutnya, variable Iklim Organisasi 
adalah ciri-ciri sifat yang menggambarkan suasana lingkungan psikologis organisasi yang 
menunjukkan isi dan kekuatan dari pengaruh nilai, sikap dan perasaan dari seluruh anggota 
organisasi. Faktor dominan yang mempengaruhi iklim organisasi adalah persepsi karyawan 
tentang bagaimana atasannya mengarahkan, mengelola dan memperlakukan mereka dalam 
situasi pekerjaan sehari-hari. Para pemimpin Perusahaan harus dapat menciptakan kegiatan 
yang dapat mendorong seluruh karyawan untuk terlibat dalam setiap program dan tujuan 
perusahaan dengan jelas, serta manajemen reward & punishment yang tegas dan adil. Pada 
variable Active Learning Behaviour adalah aktivitas pembelajaran yang terorganisasi yang 
diselenggarakan dan diatur dalam sebuah organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja 
dan atau perkembangan pribadi untuk tujuan memperbaiki pekerjaan, individu, dan/atau 
organisasi, meliputi bidang pelatihan, pengembangan karier, dan pengembangan organisasi. 
Perusahaan harus mempunyai sistem pelatihan pengembangan yang komprehensif  sebagai 
bagian dari program career development karyawan, sehingga dapat melakukan suksesi dengan 
baik, terutama untuk posisi puncak yang saat ini banyak yang sudah mendekati masa pensiun. 
Selain itu juga dapat dilakukan kegiatan-kegiatan pelatihan yang lebih memampukan peran 
dan tugas karyawan. Salah satunya dengan cara memberikan kesempatan kepada karyawan 
untuk mengikuti pendidikan dan ketrampilan khusus.
 Sesungguhnya, untuk dapat meningkatkan kinerja organisasi yang tinggi pimpinan perlu 
memperhatikan iklim organisasi. Dengan cara mengelola issue-issue yang beredar sebaik-
baiknya, agar karyawan selalu yakin bahwa keputusan bertahan di organisasi adalah hal yang 
benar, karena keberlangsungan organisasi adalah juga tanggungjawab semua pihak. Selain itu, 
dapat juga dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan keahliannya 
sehingga individu merasa bahwa dirinya kompeten dan selalu dibutuhkan oleh organisasi. 
Sebagai pemimpin organisasi yang selalu dinamis dengan perkembangan zaman, hendaknya 
terus belajar dan mendalami ilmu pengetahuannya. Bila perlu secara teratur melakukan 
survey kepuasan karyawan dan acara-acara kebersamaan. Dengan cara demikian pemimpin 
diharapkan semakin memahami kebutuhan-kebutuhan karyawan melalui komunikasi yang 
intensif  dan efektif  sehingga employee engagement, iklim organisasi dan kegiatan active learning 
yang dibangun secara teratur dan konsisten akan meningkatkan kinerja karyawan maupun 
organisasi
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UJI LVS HYBRID 

UJI LVS HYBRID
NOVIKA (2019)
Raw Data from file ‘C:\Users\870046\Desktop\LVS\LVSHYBRID.psf ’
Sample Size = 200
Latent Variables US INFOQU INTERQU OVIM KUALWE IKLA PROPEN HUMA 
PROMOS
KOGNITI AFEKTI KONATI SIKA PENGMA PENCI PENAL KEPPEN PERILAK
KPEN
Relationships
USE INFOQUA INTERQUA OVIMP=KUALWE
IKLAN PROPENJ HUMAS=PROMOS
KOGNITIF AFEKTIF KONATIF=SIKA
PENGMAS PENCIF PENALT KEPPENG PERILAKU=KPEN
SIKA=KUALWE PROMOS
KPEN=KUALWE PROMOS SIKA
Path Diagram
End of  Problem
Sample Size = 200
UJI LVS HYBRID 

Covariance Matrix 

 KOGNITIF AFEKTIF KONATIF PENGMAS PENCIF PENALT 
 -------- -------- -------- -------- -------- --------
KOGNITIF 1.04
AFEKTIF 0.98 1.00
KONATIF 0.86 0.81 1.00
PENGMAS 0.61 0.58 0.50 1.00
PENCIF 0.58 0.54 0.47 0.50 1.00
PENALT 0.88 0.83 0.72 0.76 0.71 1.10
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KEPPENG 0.80 0.75 0.66 0.70 0.66 0.98
PERILAKU 0.83 0.78 0.68 0.72 0.68 1.00
USE 0.61 0.58 0.50 0.47 0.44 0.67
INFOQUA 0.75 0.71 0.62 0.58 0.55 0.83
INTERQUA 0.72 0.68 0.59 0.55 0.52 0.79
OVIMP 0.77 0.73 0.63 0.60 0.56 0.85
IKLAN 0.44 0.42 0.36 0.33 0.31 0.47
PROPENJ 0.64 0.60 0.53 0.48 0.45 0.69
HUMAS 0.73 0.69 0.60 0.54 0.51 0.78

Covariance Matrix 
 KEPPENG PERILAKU USE INFOQUA INTERQUA OVIMP 
 -------- -------- -------- -------- -------- --------
KEPPENG 1.00
PERILAKU 0.95 1.01
USE 0.61 0.64 1.00
INFOQUA 0.76 0.79 0.79 1.00
INTERQUA 0.72 0.75 0.76 0.93 1.00
OVIMP 0.78 0.81 0.81 1.00 0.96 1.03
IKLAN 0.43 0.45 0.31 0.38 0.36 0.39
PROPENJ 0.63 0.65 0.45 0.55 0.53 0.57

HUMAS 0.71 0.74 0.51 0.63 0.60 0.65

Covariance Matrix 
 IKLAN PROPENJ HUMAS 
 -------- -------- --------
IKLAN 1.00
PROPENJ 0.52 1.00

HUMAS 0.59 0.86 1.00

UJI LVS HYBRID 
Structural Equations
SIKA = 0.49*KUALWE + 0.41*PROMOS, Errorvar.= 0.34 , R² = 0.66
(0.061)  (0.060)   (0.035) 
 8.01     6.83    9.57 

KPEN = 0.36*SIKA + 0.38*KUALWE + 0.25*PROMOS, Errorvar.= 0.20 , R² = 0.80
 (0.063)       (0.060)               (0.055)                    (0.034) 
   5.80            6.24                    4.58                        5.84 

Correlation Matrix of  Independent Variables 
   KUALWE  PROMOS 
   --------   --------
KUALWE  1.00
PROMOS  0.65   1.00
 (0.04)
 15.07
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Covariance Matrix of Latent Variables 
 SIKA KPEN KUALWE PROMOS 
 -------- -------- -------- --------
SIKA 1.00
KPEN 0.83 1.00
KUALWE 0.75 0.81 1.00

PROMOS 0.72 0.76 0.65 1.00

 Selanjutnya, peneliti bisnis berbasis manajemen pasar dengan memperhatikan covariance 
matrik dari setiap variable laten dapat menyusun strategi gabungan antar variable laten, dengan 
memperhatikan kombinasi antar variable laten yang memiliki nilai matrik kovarian yang relative 
besar. Dapat dilihat dari table di bawah ini:

TABEL
Koefisien nilai Matrik Kovarian antar Variabel Laten

SIKA KPEN KUALWE PROMOS
SIKA 1
KPEN 0.83 1
KUALWE 0.75 0.81 1
PROMOS 0.72 0.76 0.65 1

 Berdasarkan table koefisien nilai matrik kovarian di atas maka dapat dilakukan kombinasi 
antara variable laten KPEN dan SIKA menjadi strategi gabungan dalam menyusun analisis 
bisnis untuk memprediksi peluang bsinis mendatang. Selanjutnya, peneliti juga dapat 
memberikan rekomendasi untuk gabungan antar Dimensi- Variabel dalam upaya menyusun 
strategi bisnis berbasis nilai koefisien matrik kovarian, seperti table di bawah ini:

TABEL
Koefisien nilai Matrik Kovarian antar Dimensi- Variabel Laten.

KOG AFE KON PEN PENC PENA KEP PER USE INF INT OVI IKL PRO HUM

KOG 1

AFE 0.98 1

KON .86 .81 1

PEN .61 .58 1

PENC .58 .54 1

PENA .88 .83 1

KEP .80 .75 1

PER .83 .78 0.95 1

USE .61 .58 .61 1

INF .75 .71 .76 1

INT .72 .68 .72 1

OVI .77 .73 .78 1

IKL .44 .42 .43 1

PRO .64 .60 .63 1

HUM .73 .69 .71 1
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 Berdasarkan table koefisien nilai matrik kovarian ANTAR Dimensi- Variabel laten di 
atas maka dapat dilakukan kombinasi antara Dimensi- variable laten AFE dan KOG serta 
dimensi- variable PER dan KEP menjadi strategi gabungan dalam menyusun analisis bisnis 
untuk memprediksi peluang bsinis mendatang.
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