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III. METODE PENELITIAN 

3.1. Populasi dan Sampel Penelitian 

3.1.1. Populasi Penelitian 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan yang bekerja 

pada rumah sakit se-Bandar Lampung. Penulis tertarik mengambil Rumah Sakit  

sebagai populasi karena karyawan yang bekerja di Rumah Sakit dituntut untuk 

melakukan pelayanan pasien secara prima disamping adanya tugas dari pimpinan 

Rumah Sakit yang harus segera dilaksanakan. 

3.1.2 Sampel Penelitian 

Pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive 

sampling, yaitu pemilihan anggota sampel yang didasarkan pada kriteria-kriteria 

atau ciri-ciri tertentu yang dimiliki oleh sampel. Kriteria pemilihan sampel dalam 

penelitian ini yaitu karyawan Rumah Sakit se-Bandar lampung dengan tingkat 

jabatan terendah  middle (kepala ruangan) sampai upper-manager (manajer) yang 

telah bekerja selama minimal 3 tahun pada rumah sakit tersebut. Peneliti 

menyebar 232 set kuesioner ke 12 rumah sakit yaitu RS. Abdoel Muluk, RS. 

Bhayangkara, RS. Bumi Waras, RS. Detasemen Kesehatan Tentara, RS. Graha 

Husada, RS. Immanuel, RS. Advent, RS. Urip Sumoharjo, RS. Ibu dan Anak Puri 

Betik Hati, RS. Anugerah, RS. Jiwa, dan RS. Permana teknik penyebaran 

kuesioner dilakukan dengan mengantar langsung ke rumah sakit yang 
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bersangkutan. Untuk memastikan responden tersebut mengisi kuesioner yang 

diberikan peneliti langsung ikut serta dalam rapat koordinasi yang diadakan setiap 

seminggu sekali oleh masing-masing rumah sakit.  

3.2. Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Pengumpulan 

data primer menggunakan metode survey kuesioner. Survey kuesioner merupakan 

metode survey dengan menggunakan satu set pertanyaan yang disusun secara 

sistematis dan standar sehingga setiap responden mendapat pertanyaan yang sama 

berupa jawaban dari kuesioner yang dibagikan langsung kepada responden. 

Kuesioner penelitian ini diserahkan langsung kepada responden atau meminta 

bantuan salah satu pegawai untuk mengkoordinir penyebaran dan pengumpulan 

kuesioner tersebut. 

3.3. Variabel Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tiga jenis variabel, yaitu : 

1. Variabel terikat (dependent variable) 

Variabel yang menjadi perhatian utama peneliti yaitu job performance. 

2. Variabel bebas (independent variable) 

Variabel yang mempengaruhi variabel lain baik secara positif maupun negative 

dalam penelitian ini yaitu RMPM. Role conflict, Role ambiguity dan Bournout. 

3. Variabel intervensi (intervening variable) 

Variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel bebas yaitu RMPM. 

Role conflict, Role ambiguity, dan Bournout. variabel terikat dalam penelitian 

ini yaitu job performance. 
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3.4. Teknik Analisis Data 

Sebelum menyebarkan kuesioner, penulis melakukan persiapan survey ke 

setiap rumah sakit. Tujuannya untuk  mengurangi kemungkinan permasalahan 

yang mungkin muncul dalam menjawab pertanyaan atas kuesioner penelitian yang 

akhirnya akan berdampak terhadap rendahnya tingkat responsi responden. 

Kuesioner Reliance on Multiple Performance Measure (RMPM) diperoleh 

dari penelitian terdahulu seperti  Mahfud Sholihin (2010) dan merupakan 

kuesioner yang paling sering digunakan dalam penelitian sebelumnya. Untuk 

kuesioner  Role conflict, Role ambiguity, Bournout dan job performance penulis 

menggunakan instrument yang dikembangkan oleh Rizo et. al. (1970). 

3.5. Pengukuran Instrumen 

3.5.1. Reliance on Multiple Performance Measures (RMPM) 

Reliance on Multiple Performance Measures (RMPM) diukur dengan 

pertanyaan yang dikembangkan dan menggambarkan tiap bentuk kuesioner dari 

literatur atas penelitian RMPM dan pembelajaran yang dikembangkan oleh 

Sholihin (2010). Penelitian ini menggunakan sepuluh item pertanyaan reliance on 

multiple performance measures. Kuesioner penggunaan pengukuran kinerja 

interaktif dapat dilihat pada kolom appendix 1. Responden ditanya seberapa besar 

pendapat mereka atas pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan menggunakan skala 

likert 1-5 dari tidak sangat penting ke sangat penting. 
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3.5.2. Role Conflict 

Role conflict diukur dengan pertanyaan yang dikembangkan dari literatur 

atas penelitian Osman M.Kartepe and Orhan Uludag  (2008). Penelitian ini 

menggunakan enam item pertanyaan Role conflict. Kuesioner penggunaan 

pengukuran kinerja interaktif dapat dilihat pada kolom appendix 1. Responden 

ditanya seberapa besar pendapat mereka atas pertanyaan-pertanyaan tersebut 

dengan menggunakan skala likert 1-5 dari tidak jelas penting ke sangat jelas. 

3.5.3. Role ambiguity 

Role ambiguity diukur dengan pertanyaan yang dikembangkan dari 

menggambarkan tiap bentuk kuesioner dari literatur atas penelitian Osman 

M.Kartepe and Orhan Uludag  (2008). Penelitian ini menggunakan enam item 

pertanyaan Role ambiguity. Kuesioner penggunaan pengukuran kinerja interaktif 

dapat dilihat pada kolom appendix 1. Responden ditanya seberapa besar pendapat 

mereka atas pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan menggunakan skala likert 1-5 

dari sangat tidak setuju ke sangat setuju. 

3.5.4. Burnout 

Burnout terdiri dari kelelahan emosional, depersonalisasi dan menurunnya 

prestasi. Kelelahan emosional diukur dengan menggunakan delapan item, 

depersonalisasi diukur melalui lima item dan menurunnya prestasi 

ioperasionalisasikan menggunakan tujuh item dari Maslach dan Jackson (1981). 

Tanggapan untuk item dalam emosional kelelahan, depersonalisasi dan berkurang 

prestasi pribadi yang ditimbulkan pada lima poin skala mulai dari 5 untuk sangat 

setuju sampai 1 untuk sangat tidak setuju. 



 5 

3.5.5. Job Performance 

Lima item dari Babin dan Boles (1998) yang disesuaikan untuk 

mengoperasionalkan pekerjaan kinerja. Meskipun penggunaan laporan diri ukuran 

dapat mengakibatkan hasil meningkat, Churchill et al. (1985) membahas bahwa 

cogently mengukur kinerja dengan menggunakan laporan diri ukuran tidak selalu 

mengarah ke sistematis bias. Ada juga sejumlah empiris studi yang telah 

menggunakan laporan diri langkah-langkah di memesan untuk 

mengoperasionalkan kinerja (misal: Babin dan Boles, 1998; Babakus et. al., 

1999). Masing-masing item pekerjaan kinerja digunakan five point suatu skala 

mulai dari 5 untuk sangat jelas sampai 1 untuk sangat tidak jelas. 

1.6. Analisis Data 

Dalam  menganalisis data penelitian ini menggunakan model persamaan 

struktural (SEM). dengan  alasan bahwa “ the ability to model multiple 

relationships is anadvantage of latent variable SEM over multipleregression and 

path analysis. ” (Baines & Langfield-Smith, 2003, p. 686). Disamping itu, 

menurut Smith & Langfield-Smith (2004, p. 59-60) keuntungan menggunakan 

SEM adalah : 

1. SEM memungkinkan berbagai hubungan antara variabel yang akan diakui     

dalam analisis dibandingkan dengan analisis regresi berganda, dan hubungan 

dapat rekursif, atau non-rekursif. Dengan demikian, SEM menyediakan peneliti 

dengan kesempatan untuk mengadopsi pendekatan yang lebih holistik untuk 

membangun model. 
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2. Kemampuan untuk menjelaskan efek dari kesalahan pengukuran estimasi 

variabel laten adalah perbedaan utama antara SEM dan kedua analisis jalur dan 

analisis regresi berganda. 

3. SEM dapat mengatasi beberapa masalah dan keterbatasan yang melekat dalam 

analisis regresi ganda. 

Dari berbagai macam Structural Equation Modeling, penulis memilih 

Partial Least Square (PLS) untuk framework penelitian salah satu alasan 

menggunakan PLS adalah PLS adalah berorientasi pada prediction (Urbach & 

Ahlemann, 2010) serta PLS tidak menggunakan asumsi (Chin, Marcolin, & 

Newsted, 2003; Henseler, Ringle, & Sinkovics, 2009). 

Untuk menggunakan SEM, Baines & Langfield – Smith (2003) 

menyatakan bahwa analisis data dengan menggunakan SEM harus melalui dua 

tahapan yaitu pengukuran model dan pengukuran structural model. 

1.6.1. Pengukuran Model 

Pengukuran model yang digunakan adalah uji reliabilitas dan uji validitas 

(Camison & Lopez, 2010; Hartmann & Slapnicar, 2009; Hulland, 1999). 

Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menganalisis Cronbach’s Alpha dan 

Composite Reliability. Sesuai dengan aturan yang lazim dipakai bahwa jika nilai 

Cronbach’s Alpha dan Composite Reliability lebih dari 0,7 maka menunjukkan 

tingkat reliabilitas yang cukup baik (Hulland, 1999). 

Sedangkan pengujian validitas menggunakan SmartPLS dengan menguji 

validitas convergent and discriminant. Validitas convergent dapat dihitung 



 7 

dengan melihat skor Average Variance Extracted (AVE). Henseler et. al. (2009) 

mengatakan bahwa nilai validitas convergent sangat baik apabila skor AVE diatas 

0,5. Adapun tujuan validitas discriminant dilakukan untuk melihat apakah item 

adalah unik dan tidak sama dengan konstruk lain dalam model (Hulland, 1999). 

Pengujian validitas discriminant dapat dilakukan dengan dua metode yaitu metode 

Fornell-Larcker dan metode Cross-loading. 

Pengukuran dengan metode Fornell-Larcker di lakukan dengan 

membandingkan square roots atas AVE dengan korelasi vertical laten. Selanjutya 

metode Cross-Loading yang menyatakan bahwa semua item harus lebih besar dari 

konstruk lainnya (Al-Gahtani, Hubona & Wang, 2007). 

1.6.2. Pengukuran Struktural Model 

Setelah analisis pengukuran model selesai, tahap selanjutnya adalah 

pengukuran struktur model. Teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah coefficient of determination dan path coefficient karena dalam literature 

akuntansi manajemen banyak menggunakan teknik tersebut (Chenhall, 2004; 

Hall, 2008). 

Pegukuran struktural model diukur dengan rata-rata R
2 

 untuk variabel 

terikat dan pengujian koefisiensi jalur. Menurut Camison & Lopez (2010) dan 

Falk & Miller (1992) bahwa nilai R
2
 lebih dari 0,1 dapat diterima. Pengujian ini 

dilakukan menggunakan prosedur bootstrap dengan 500 penggantian (e.g. 

Hartmann & Slapnicar, 2009). 

3.6.2.1. Coefficient of Determination (R
2
) 
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Konstruk endogen diuji untuk menguatkan hubungan antara konstruk 

eksogen dengan mengevaluasi R
2
. R

2  
mengukur hubungan dari varians LV yang 

dijelaskan untuk total varians. Peneliti sebelumnya menyatakan bahwa nilai R
2  

dengan variable endogen dibawah 0,1 adalah yang dapat diterima (Yuliansyah, 

2012). 

3.6.2.2. Path Coefficients 

Tes Path Coefficient (β) digunakan untuk meyakinkan bahwa hubungan 

antarkonstruk adalah kuat. Cara ini dinilai dengan menggunakan prosedur 

bootstrap dengan menggunakan 500 pergantian (e.g. Chenhall, 2004; Hartman & 

Slapnicar, 2009; Sholihin et al., 2011). Hubungan antarkonstruk dikatakan kuat 

jika path coefficients tersebut lebih besar dari 0,100 (Urbach & Ahlemann, 2010). 

Lebih lanjut, hubungan antara variabel latent dikatakan signifikan jika path 

coefficients ada pada level 0,050 (Urbach & Ahlemann, 2010). 

3.7. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan hasil path coeficient 

dengan t-tabel dengan tingkat kesalahan  5% 

3.8. Analisis Jalur (Path Analysis) 

Uji jalur (path analysis) dihitung dengan menggunakan The Sobel’s test. 

Uji jalur dilakukan untuk menemukan jalur mana yang paling tepat dan singkat 

suatu variabel independen menuju variabel dependen yang terakhir (Sugiyono, 

2008). Uji jalur dilakukan apabila seluruh hipotesis baik pengaruh langsung 

maupun tidak langsung menunjukkan nilai positif. 
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