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ABSTRAK 

 

Kasanah, Aprilia. 2015. Penggunaan Metode Structural Equation Modeling 

untuk Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Perpustakaan 

dengan Program LISREl 8.80. Skripsi, Jurusan Matematika Fakultas Matematika 

dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Utama 

Putriaji Hendikawati, S.Si., M.Pd., M.Sc. dan Pembimbing Pendamping Drs. 

Sugiman, M.Si. 

Kata Kunci: Kualitas Pelayanan, LISREL, Structural Equation Modeling (SEM). 

 

Salah satu masalah umum yang sering dihadapi oleh perusahaan atau 

organisasi di bidang jasa adalah masalah ketidakpuasan pengguna jasa terhadap 

kualitas pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang 

berusaha meneliti tentang kepuasan pengguna jasa terhadap kualitas pelayanan 

yang di terapkan organisasi atau perusahaan selama ini. Salah satu unit pelayanan 

yang ada di Unnes yaitu Perpustakaan Pusat Unnes. Kualitas pelayanan 

perpustakaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kompetensi pegawai 

dan fasilitas perpustakaan. 

Permasalahan dalam penelitian ini ingin mengetahui pengaruh dan 

signifikansi antara variabel kompetensi pegawai dan fasilitas perpustakaan 

terhadap kualitas pelayanan. Hipotesis dalam penelitian ini adalah ada pengaruh 

positif antara kompetensi pegawai dan fasilitas perpustakaan terhadap kualitas 

pelayanan. 

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 163 mahasiswa yang berkunjung 

ke Perpustakaan Pusat Unnes. Waktu penelitian ini adalah 4-7 Agustus 2015. 

Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner skala Likert, yang terdiri dari 

2 variabel laten eksogen dan 1 variabel laten endogen dengan total 12 indikator. 

Metode yang digunakan adalah analisis data menggunakan pendekatan Structural 

Equation Modeling (SEM) berbantuan program LISREL 8.80. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa data 

tidak mengikuti distribusi normal multivariat sehingga berdasarkan asumsi 

ketidaknormalan data maka model diestimasi menggunakan metode ML dengan 

mengkoreksi standart error dan beberapa goodness of fit indices. Dengan melihat 

Chi-Square test, RMSEA, CFI dan RMSR dapat  menilai ukuran kecocokan 

model sehingga uji kecocokan menunjukkan model fit. Dalam penelitian ini 

modifikasi dilakukan sebanyak 2 kali dan diperoleh Chi-Square test 36,59 (p-

value = 0,23), RMSEA = 0,028, CFI = 0,99 dan RMSR = 0,028. Jadi model fit 

dan model yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijadikan dasar analisis 

terhadap permasalahan penelitian ini. 

Jadi variabel laten kompetensi pegawai dan fasilitas perpustakaan 

berpengaruh secara positif terhadap kualitas pelayanan perpustakaan. Saran yang 

dibeikan peneliti adalah dalam asumsi ketidaknormalan data dapat dilakukan 

estimasi model dengan metode ML dengan mengkoreksi standart error dan 

beberapa goodness of fit indices. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Structural Equation Modeling lebih dikenal SEM merupakan salah satu 

teknik analisis statistik yang digunakan untuk membangun dan menguji model 

statistik dalam bentuk model-model sebab akibat (Prastuti, 2011: 14). Analisis 

SEM menggabungkan analisis regresi, faktor, dan jalur sehingga secara simultan 

menghitung hubungan yang terjadi antara variabel laten, mengukur nilai loading 

dari indikator-indikator variabel laten, dan menghitung model jalur dari variabel-

variabel laten tersebut. Pada dasarnya, SEM (Structural Equation Model) adalah 

salah satu teknik multivariat yang akan menunjukkan bagaimana cara 

merepresentasikan suatu seri atau deret hubungan kausal (causal relationship) 

dalam suatu diagram jalur (path diagram).  

Terdapat beberapa program yang ditawarkan untuk SEM, seperti LISREL, 

AMOS, EQS, ROMANO, SEPATH, LISCOMP. LISREL merupakan program 

yang paling banyak digunakan dalam penelitian dibandingkan program yang lain. 

LISREL merupakan satu-satunya program SEM yang tercanggih dan dapat 

mengestimasi persoalan SEM yang hampir tidak mungkin dilakukan oleh program 

SEM lainnya (Latan, 2013: 6). Saat ini telah banyak mahasiswa maupun peneliti 

yang menggunakan program LISREL untuk menganalisis penelitian yang 

menggunakan model persamaan struktural. 
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Pelayanan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan 

orang lain dan bukan sekedar bermaksud untuk melayani namun merupakan 

upaya untuk membangun suatu kerja sama jangka panjang dengan prinsip saling 

menguntungkan. Pelayanan yang baik adalah dapat mengerti keinginan pelanggan 

dan senantiasa memberikan nilai tambah dimata pelanggan (Amanullah, 2012). 

Salah satu unit pelayanan yang ada di perguruan tinggi negeri seperti 

Universitas Negeri Semarang (Unnes) adalah pelayanan perpustakaan. 

Perpustakaan Pusat Unnes merupakan suatu unit pelayanan yang memberikan 

pelayanan dibidang kepustakaan. Kebutuhan pengguna perpustakaan khususnya 

mahasiswa terhadap ilmu pengetahuan dan media edukasi lainnya adalah hal yang 

sulit untuk dipisahkan. Oleh karena itu, perpustakaan merupakan salah satu sarana 

penunjang akademik yang dibutuhkan pengguna perpustakaan seperti mahasiswa.  

Perpustakaan Pusat Unnes mempunyai beberapa pelayanan perpustakaan 

seperti pelayanan sirkulasi untuk pelayanan peminjaman buku dan pengembalian 

buku, pelayanan tendon untuk mencari buku-buku tendon yang hanya sedikit 

jumlahnya, pelayanan referensi untuk mahasiswa yang ingin mencari referensi 

tugas akhir seperti skripsi, pelayanan terbitan berkala untuk menyediakan 

informasi dari koleksi berbagai terbitan berkala antara lain surat kabar dan 

majalah, dan layanan skripsi/tesis online untuk mahasiswa yang membutuhkan 

referensi skripsi/tesis yang dapat diakses dari luar kota.  

Dengan adanya layanan skripsi/tesis online, informasi yang diperoleh 

melalui pelayanan online tidak selengkap ketika mereka datang sendiri ke 

Perpustakaan Pusat Unnes. Kebanyakan pengunjung datang untuk melakukan 
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peminjaman ataupun pengembalian buku. Tidak hanya itu, pengunjung juga 

datang untuk mengerjakan skripsi guna mendapatkan inspirasi.  

Jumlah pengunjung Perpustakaan Pusat Unnes tahun 2015 dapat dilihat pada 

gambar 1.1 berikut 

 

Gambar 1.1 Diagram Pengunjung Perpustakaan Pusat Unnes 2015 

 

Dari tabel di atas, terlihat jelas bahwa telah terjadi fluktuasi kedatangan 

pengunjung sepanjang Bulan Januari sampai Juni 2015. Hal ini terlihat dari Bulan 

Januari yang mengalami penurunan. Sementara Bulan Februari mengalami 

kenaikan tetapi terjadi penurunan kembali pada Bulan Maret sampai Juni. 

Penurunan pengunjung disebabkan oleh berbagai faktor.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equation 

Modeling (SEM). SEM merupakan teknik analisis multivariat yang dikembangkan 

guna menutupi keterbatasan yang dimiliki oleh model-model analisis sebelumnya 

yang telah digunakan secara luas dalam penelitian statistik. Model-model yang 

dimaksud diantaranya adalah regression analysis (analisis regresi), path analysis 

(analisis jalur), dan confirmatory factor analysis (analisis faktor konfirmatori) 

(Hox & Bechger, 1998). 
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Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengambil judul penelitian skripsi 

“Penggunaan Metode Structural Equation Modeling untuk Analisis Faktor yang 

Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Perpustakaan dengan Program LISREL 8.80”. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan pada penelitian 

ini adalah sebagai berikut 

1. Bagaimana pengaruh dan signifikansi kompetensi pegawai terhadap kualitas 

pelayanan dengan analisis SEM dengan program LISREL 8.80? 

2. Bagaimana pengaruh dan signifikansi fasilitas perpustakaan terhadap 

kualitas pelayanan dengan analisis SEM dengan program LISREL 8.80? 

1.3 Batasan Masalah  

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka batasan masalah dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut 

1. Penelitian dilakukan dengan menggunakan angket sebagai alat 

pengumpulan data primer dari pengguna pelayanan Perpustakaan Pusat 

Unnes.  

2. Obyek penelitian adalah mahasiswa yang datang ke Perpustakaan Pusat 

Unnes. 

3. Pengolahan data menggunakan analisis Structural Equation Modeling 

dengan bantuan program LISREL 8.80. 
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1.4 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut 

1. Untuk mengetahui pengaruh dan signifikansi kompetensi pegawai terhadap 

kualitas pelayanan Perpustakaan Pusat Unnes dengan analisis SEM 

menggunakan program LISREL 8.80. 

2. Untuk mengetahui pengaruh dan signifikansi fasilitas perpustakaan terhadap 

kualitas pelayanan Perpustakaan Pusat Unnes dengan analisis SEM 

menggunakan program LISREL 8.80. 

1.5 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat digunakan oleh beberapa 

pihak sebagai berikut 

1. Bagi peneliti 

Sebagai sarana untuk menerapkan dan memadukan pengetahuan yang 

diperoleh dengan praktek sesungguhnya dan untuk memperoleh gelar 

Sarjana pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Jurusan 

Matematika. 

2. Bagi Perpustakaan Pusat Unnes 

Dapat dijadikan dasar untuk membuat kebijakan dalam meningkatkan 

kinerja karyawan dan kualitas pelayanan terhadap mahasiswa di masa 

mendatang. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan pertimbangan bagi 

pengelola mengenai hal-hal yang harus diperbaiki dan ditingkatkan dalam 

rangka memberikan pelayanan yang maksimal kepada mahasiswa sehingga 

tercipta kepuasan. 
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3. Bagi ilmu pengetahuan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama 

yang berkaitan dengan kualitas pelayanan, kompetensi pegawai dan fasilitas 

perpustakaan. 

4. Bagi penelitian yang akan datang 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan referensi 

bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang sejenis terutama yang berkaitan 

dengan penggunaan metode Structural Equation Modeling. 

1.6 Sistematika Penyusunan Skripsi  

Secara garis besar penulisan skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu 

bagian awal, bagian pokok dan bagian akhir dengan penjelasan masing-masing 

bagian sebagai berikut 

1. Bagian awal 

Bagian awal skripsi meliputi halaman judul, halaman kosong, pernyataan 

keaslian tulisan, halaman pengesahan, motto dan persembahan, kata 

pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar 

lampiran. 

2. Bagian pokok 

Secara garis besar bagian pokok skripsi terdiri atas lima bab, yaitu: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 
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penyusunan skripsi. 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memuat konsep-konsep yang dijadikan landasan teori 

yang mendasari pemecahan masalah dalam penelitian ini 

seperti SEM, Program LISREL 8.80, kompetensi pegawai, 

fasilitas perpustakaan, kualitas pelayanan. 

BAB 3 METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang metode-metode yang digunakan dalam 

penelitian, meliputi lokasi penelitian, waktu penelitian, 

populasi/sampel, variabel penelitian, metode pengumpulan 

data, metode pengolahan data dan analisis, serta kesimpulan. 

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini mengemukakan hasil penelitian dan pembahasan terkait 

analisis pengaruh kompetensi pegawai dan fasilitas 

perpustakaan terhadap kualitas pelayanan dengan SEM 

menggunakan program LISREL 8.80. 

BAB 5 PENUTUP 

Bab ini mengemukakan simpulan yang diperoleh dari hasil 

penelitian dan saran yang berkaitan dengan simpulan. 

3. Bagian akhir 

Bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran yang mendukung penulisan 

skripsi. 
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 BAB II   

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Struktural Equation Modeling (SEM) 

Structural Equation Modeling disingkat SEM merupakan metode analisis 

multivariat yang dapat digunakan untuk menggambarkan keterkaitan hubungan 

linier secara simultan antara variabel pengamatan (indikator) dan variabel yang 

tidak dapat diukur secara langsung (variabel laten) (Prihandini & Sunaryo: 2011). 

SEM merupakan teknik analisis multivariat yang dikembangkan guna 

menutupi keterbatasan yang dimiliki oleh model-model analisis sebelumnya yang 

telah digunakan secara luas dalam penelitian statistik. Model-model yang 

dimaksud diantaranya adalah analisis regresi, analisis jalur, dan analisis faktor 

konfirmatori (Hox & Bechger: 1998). 

2.1.1 Pengertian SEM 

Menurut Bollen (2011) sebagaimana dikutip oleh Latan (2013: 5), “Sem are 

sets of equations that encapsulate the relationships among the latent variables, 

observed variables,and error variables”. SEM dapat digunakan untuk menjawab 

berbagai masalah riset (research question) dalam suatu set analisis secara 

sistematis dan komprehensif. 

Menurut Ramadiani (2010), SEM adalah singkatan structural equation 

model yang merupakan model persamaan struktural generasi kedua teknik analisis 

multivariat yang memungkinkan peneliti untuk menguji hubungan antara variabel 
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yang kompleks baik recursive maupun nonrecursive untuk memperoleh gambaran 

menyeluruh mengenai suatu model. 

Menurut Ghozali & Fuad (2008: 3), model persamaan struktural (Structural 

Equation Modeling) adalah generasi kedua teknik analisis multivariat (Bagozzi 

dan Fornell, 1982) yang memungkinkan peneliti untuk menguji hubungan antara 

variabel yang kompleks baik recursive maupun nonrecursive untuk memperoleh 

gambaran menyeluruh mengenai keseluruhan model. 

Dengan demikian SEM adalah salah satu teknik analisis multivariat yang 

digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel yang lebih kompleks 

dibandingkan dengan analisis regresi berganda dan analisis faktor. 

2.1.2 Keunggulan SEM 

Menurut Narimawati & Sarwono (2007: 3), keunggulan-keunggulan SEM 

dibanding dengan regresi berganda antara lain 

(1) memungkinkan adanya asumsi-asumsi yang lebih fleksibel; 

(2) penggunaan analisis faktor penegasan (confirmatory factor analysis) untuk 

mengurangi kesalahan pengukuran dengan memiliki banyak indikator dalam 

satu variabel laten; 

(3) daya tarik interface pemodelan grafis untuk memudahkan pengguna 

membaca keluaran hasil analisis; 

(4) kemungkinan adanya pengujian model secara keseluruhan dari pada 

koefisien-koefisien secara sendiri-sendiri; 

(5) kemampuan untuk menguji model-model dengan menggunakan beberapa 

variabel terikat; 

(6) kemampuan untuk membuat model terhadap variabel-variabel perantara; 
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(7) kemampuan untuk membuat model gangguan kesalahan (error term); 

(8) kemampuan untuk menguji koefisien-koefisien diluar antara beberapa 

kelompok subjek; 

(9) kemampuan untuk mengatasi data yang sulit, seperti data time series dengan 

kesalahan autokorelasi, data yang tidak normal, dan data yang tidak 

lengkap. 

Berikut perbedaan antara SEM, analisis jalur, dan analisis regresi dengan 

menggunakan LISREL 

Tabel 2.1 Perbedaan antara SEM, Analisis Jalur, dan Analisis Regresi 

No. Analisis Regresi Analisis Jalur SEM 

1. Hanya mampu 

menguji model 

structural 

Hanya mampu 

menguji model 

struktural 

Mampu menguji 

model struktural 

sekaligus model 

pengukuran 

2. Hanya mampu 

menguji kesalahan 

struktural 

Hanya mampu 

menguji kesalahan 

struktural 

Mampu menguji 

kesalahan pengukuran 

sekaligus kesalahan 

struktural 

3. Hanya mampu 

menguji pengaruh 

antar variabel 

dalam suatu model 

Hanya mampu 

menguji pengaruh 

antar variabel 

dalam model 

 

Mampu menguji 

kecocokan suatu 

model 

4. Jumlah sampel 

dapat kurang dari 

200 

Jumlah sampel 

dapat kurang dari 

200 

Jumlah sampel 

minimal 200 

5. Data yang 

digunakan dapat 

berupa data ordinal 

atau data interval 

Data yang 

digunakan dapat 

berupa data 

interval 

Data yang digunakan 

dapat berupa data 

ordinal maupun data 

kontinu 

6. Tidak mampu 

mengatasi data 

yang hilang 

Tidak mampu 

mengatasi data 

yang hilang 

Mampu mengatasi 

data yang hilang 
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7 Tidak mampu 

menguji variabel 

intervening dan 

variabel 

moderating 

Hanya mampu 

menguji variabel 

intervening saja 

(variabel 

moderating tidak 

mampu) 

Mampu menguji 

variabel intervening 

dan variabel 

moderating 

 

 

8. Tidak mampu 

menangani data 

yang tidak normal 

Tidak mampu 

menangani data 

yang tidak normal 

Mampu menangani 

data yang tidak 

normal 

9. Tidak ada istilah 

variabel laten dan 

variabel manifest 

dalam analisis jalur 

Tidak ada istilah 

variabel laten dan 

variabel manifest 

dalam analisis jalur 

Terdapat  istilah 

variabel laten dan 

variabel manifest  

 

10. Tidak mampu 

menguji moderasi 

model 

Tidak mampu 

menguji moderasi 

model 

Mampu menguji 

moderasi model 

 

11. Tidak mampu 

menguji hubungan 

timbal balik antar 

variabel dalam 

suatu model 

(resiprokal) 

Tidak mampu 

menguji hubungan 

timbal balik antar 

variabel dalam 

suatu model 

(resiprokal)  

Mampu menguji 

hubungan timbal balik 

antar variabel dalam 

suatu model 

(resiprokal) 

 

2.1.3 Kelemahan SEM 

Adapun beberapa kelemahan yang dimiliki SEM adalah sebagai berikut 

(1) SEM tidak digunakan untuk menghasilkan model namun untuk 

mengkonfirmasi suatu bentuk model. 

(2) Hubungan kausalitas diantara variabel tidak ditentukan oleh SEM, namun 

dibangun oleh teori yang mendukungnya. 

(3) SEM tidak digunakan untuk menyatakan suatu hubungan kausalitas, namun 

untuk menerima atau menolak hubungan sebab akibat secara teoritis melalui 

uji data empiris. 
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(4) Studi yang mendalam mengenai teori yang berkaitan menjadi model dasar 

untuk pengujian aplikasi SEM. 

 

2.2 Konsep Dasar SEM 

2.2.1 Variabel dalam SEM 

Terdapat dua variabel utama dalam SEM, antara lain 

(1) Variabel Laten (Latent Variable) 

Menurut Ghozali (2004: 12), Variabel Laten yaitu konsep abstrak 

psikologi seperti sikap, intelegence. Variabel laten ini merupakan variabel 

kunci dalam SEM yang menjadi perhatian. Perilaku variabel laten dapat 

diamati secara tidak langsung dan tidak sempurna melalui pengaruhnya 

terhadap variabel indikator atau variabel manifest. 

Terdapat dua jenis variabel laten yaitu variabel eksogen (independen) 

dan endogen (dependen). Kedua jenis variabel ini dibedakan berdasarkan 

kedudukan sebagai variabel dependen atau bukan dependen di dalam suatu 

model persamaan. Variabel eksogen digambarkan dalam huruf Greek 

dengan “ksi”     dan variabel endogen dengan “eta”    . Dalam bentuk 

grafis, variabel eksogen menjadi target garis dengan dua anak panah     

atau hubungan korelasi/kovarian sedangkan variabel endogen menjadi target 

paling tidak satu anak panah     atau hubungan regresi. 
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(2) Variabel Teramati (Observe Variable) 

Variabel teramati merupakan konsep abstrak yang langsung dapat 

diukur. Seperti contoh  inflasi langsung dapat diukur dengan angka indek 

harga konsumen, kinerja perusahaan dapat diukur langsung dengan laba, dll. 

Variabel ini digunakan untuk membentuk variabel laten yang diwujudkan 

dalam pertanyaan skala Likert. Variabel ini untuk membentuk variabel laten 

eksogen yang diberi simbol X sedangkan variabel laten endogen diberi 

simbol Y. 

2.2.2 Model dalam SEM 

Dalam model perhitungan SEM, terdapat dua jenis model yaitu 

(1) Model Struktural 

Model struktural merupakan seperangkat hubungan antar variabel laten dan 

hubungan ini dapat dianggap linear, meskipun pengembangan lebih lanjut 

memungkinkan memasukkan persamaan non-linear. Dalam bentuk grafis, 

garis dengan satu kepala anak panah     menggambarkan hubungan regresi 

dalam karakter Greek ditulis “gamma”     untuk regresi variabel eksogen 

ke variabel endogen dan dalam karakter Greek ditulis “beta”     untuk 

regresi satu variabel endogen ke variabel endogen lainnya, sedangkan garis 

dengan dua kepala anak panah     menggambarkan hubungan korelasi atau 

kovarian yang dalam karakter Greek ditulis “phi”     untuk korelasi antar 

variabel eksogen. Pada model ini menghasilkan validitas prediktif 

(predictive validity). Contoh model struktural dapat dilihat pada gambar 2.1. 
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Gambar 2.1 Contoh Model Struktural 

Adapun notasi matematik dari model struktural pada gambar 2.1 dapat 

ditulis seperti berikut ini 

               

         

               

(2) Model Pengukuran 

Model pengukuran merupakan bagian dari suatu model SEM yang biasanya 

dihubungkan dengan variabel-variabel laten dan indikator-indikatornya. 

Hubungan dalam model ini dilakukan lewat model analisis faktor 

konfirmatori atau confirmatory factor analysis (CFA) dimana terdapat 

kovarian yang tidak terukur antara masing-masing pasangan variabel-

variabel yang memungkinkan. Model pengukuran ini dievaluasi 

sebagaimana model SEM lainnya dengan menggunakan pengukuran uji 

keselarasan. Proses analisis ini hanya dapat dilanjutkan jika model 

pengukuran valid. Pada model ini menghasilkan validitas konvergen 
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(convergent validity). Contoh model pengukuran dapat dilihat pada gambar 

2.2 berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.2 Contoh Model Pengukuran 

Adapun notasi matematik dari model pengukuran pada gambar 2.2 dapat 

ditulis seperti berikut ini 

          

          

          

2.2.3 Tahapan pemodelan SEM 

Ghozali & Fuad (2008: 8), mengajukan tahapan pemodelan dan analisis 

persamaan struktural menjadi 7 langkah, yaitu 

(1) Konseptualisasi Model 

Tahap ini berhubungan dengan pengembangan hipotesis (berdasarkan teori) 

sebagai dasar dalam menghubungkan variabel laten dengan variabel laten 

lainnya, dan juga dengan indikator-indikatornya. 
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(2) Menyusun diagram alur (path diagram) 

Tahap ini akan memudahkan dalam memvisualisasi hipotesis yang telah 

diajukan dalam konseptualisasi model diatas. Visualisasi model akan 

mengurangi tingkat kesalahan dalam pembangunan suatu model dalam 

LISREL. 

(3) Spesifikasi Model 

Tahap ini merupakan tahap ketiga dalam SEM, yaitu spesifikasi model dan 

menggambarkan sifat dan jumlah parameter yang diestimasi, analisis data 

tidak dapat dilakukan sampai tahap ini selesai. 

(4) Identifikasi Model 

Tahap ini harus dapat memperoleh nilai yang unik untuk seluruh parameter 

dari data yang telah diperoleh.  Jika dalam hal ini tidak dapat dilakukan, 

maka modifikasi model mungkin harus dilakukan untuk dapat diidentifikasi 

sebelum melakukan estimasi parameter. 

(5) Estimasi parameter 

Tahap ini, estimasi parameter untuk suatu model diperoleh dari data karena 

program LISREL maupun AMOS berusaha untuk menghasilkan matriks 

kovarians berdasarkan model (model-based covariance matrix) yang sesuai 

dengan kovarians matriks sesungguhnya (observed covariance matrix). Uji 

signifikan dilakukan dengan menentukan apakah parameter yang dihasilkan 

secara signifikan berbeda dari nol. 

(6) Penilaian model fit 

Tahap ini, suatu model dikatakan fit apabila kovarians matriks suatu model 

(model-based covariance matrix) adalah sama dengan kovarians matriks 
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data (observed). Model fit dapat dinilai dengan menguji berbagai indeks fit 

yang diperoleh dari LISREL (misal RMSEA, RMR, GFI, CFI, TLI, NFI, 

dan masih banyak lagi). 

(7) Modifikasi model 

Tahap ini, segala modifikasi (walaupun sangat sedikit), harus berdasarkan 

teori yang mendukung. Dengan kata lain, modifikasi model seharusnya 

tidak dilakukan hanya semata-mata untuk mencapai model yang fit. 

(8) Validasi silang model 

Tahap ini adalah tahap terakhir, yaitu menguji fit-tidaknya model terhadap 

suatu data baru (atau validasi sub-sampel yang diperoleh melalui prosedur 

pemecahan sampel). Validasi silang ini penting apabila terdapat modifikasi 

yang substansial yang dilakukan terhadap model asli yang dilakukan pada 

langkah di atas.  

Dalam pemodelan SEM, data yang digunakan sebagai input adalah matriks 

kovarians dari data sampel (data empiris), yang selanjutnya digunakan untuk 

menghasilkan sebuah estimasi matriks kovarians populasi (Sahadi & Wibowo, 

2013:  101). 

2.2.4 Kesalahan yang terjadi dalam SEM 

Dalam SEM terdapat 2 jenis kesalahan yang sering terjadi dalam melakukan 

analisis yaitu 

(1) Kesalahan Struktural 

Adanya kesalahan struktural      karena variabel laten eksogen tidak dapat 

secara sempurna memprediksi variabel laten endogen. Dalam memperoleh 

hasil estimasi parameter yang konsisten, kesalahan struktural diasumsikan 
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tidak berkorelasi dengan variabel-variabel eksogen dari model. Notasi dari 

kesalahan struktural maupun kesalahan pengukuran dapat ditulis pada 

diagram lintasan seperti berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Contoh Kesalahan Struktural 

Adapun notasi matematik dari model struktural pada gambar 2.3 dapat 

ditulis seperti berikut  

                  

            

                  

(2) Kesalahan Pengukuran 

Kesalahan pengukuran disebabkan oleh variabel-variabel manifest yang 

tidak dapat secara sempurna memprediksi variabel laten. Komponen 

kesalahan pengukuran yang terkait dengan variabel manifest X (variabel 

manifest yang terkait dengan variabel laten eksogen) diberi label   (delta), 

sementara komponen kesalahan pengukuran yang terkait dengan variabel Y 

(variabel manifest yang terkait dengan variabel laten endogen) diberi label   
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(epsilon). Contoh diagram lintasan untuk kesalahan pengukuran dapat 

dilihat pada gambar 2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Diagram Lintasan Kesalahan Pengukuran 

Pada diagram lintasan ditunjukkan sebuah variabel laten ETA1 yang hanya 

diukur oleh sebuah variabel teramati Y1 dan kesalahan pengukurannya 

diasumsikan tidak ada atau nol. Model pengukuran yang mengandung 

kesalahan pengukuran pada gambar 2.4 dapat ditulis dengan notasi 

matematik sebagai berikut 

             

             

             

        

 

 

X1 

X2 

X3 

KSI1 (𝜉   

LAMBDA X11 (𝜆𝑋    

LAMBDA X21 (𝜆𝑋    

LAMBDA X31 (𝜆𝑋    

DELTA1 

(𝛿   

DELTA2 

(𝛿   

DELTA3 

(𝛿   

Y1 

 

ETA1 

휂  



20 
 

 
 

2.2.5 Bentuk umum SEM 

Menurut Wijanto (2008: 20), bentuk umum dari SEM biasanya dikenal 

dengan sebutan Full atau Hybrid Model. Berikut contoh diagram jalur Full atau 

Hybrid Model dapat dilihat pada gambar 2.5. 

Berdasarkan contoh diagram jalur pada gambar 2.5 dengan notasi LISREL 

dijelaskan pada tabel 2.2, untuk diagram langsung (diwakili dengan      ) 

dengan aturan utamanya adalah angka pertama pada subscribe merupakan 

variabel target (“ke”) sedangkan angka kedua pada subscribe merupakan variabel 

sumber (“dari”). Misalnya     berarti bahwa variabel endogen 1      dipengaruhi 

variabel eksogen 1       Demikian juga dengan      yang berarti bahwa variabel 

endogen 3      dipengaruhi variabel endogen 1     .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Contoh Diagram Jalur Full atau Hybrid Model 
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Aturan tersebut hanya berlaku untuk hubungan langsung dan tidak berlaku 

untuk hubungan kovarian atau korelasi. Misalnya kovarians antara variabel 

eksogen 1      dengan variabel eksogen 2      dapat dinyatakan dengan     

ataupun      

Model di atas dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan model struktural 

dan pengukuran sebagai berikut 

(1) Persamaan Model Struktural 

                    

             

                    

(2) Persamaan Model Pengukuran  

              

              

              

 4    4      4 

 5    5      5 

              

              

              

 4    4      4 

 5    5      5 

 6    6      6 

 7    7      7 

 8    8      8 

 9    9      9 

  0     0       0 

Tabel 2.2 merupakan ringkasan notasi LISREL yang biasa digunakan 

sebagai komunikasi LISREL. 



22 
 

 
 

Tabel 2.2 Notasi LISREL 

No. Notasi Keterangan 

1.   (ksi) Variabel laten eksogen (variabel independen) 

2.   (eta) Variabel laten endogen (variabel dependen, dan dapat 

menjadi variabel independen pada persamaan lain) 

3.   (gamma) Hubungan langsung variabel eksogen terhadap 

variabel endogen 

4.   (beta) Hubungan langsung variabel endogen terhadap 

variabel endogen 

5. Y Indikator variabel eksogen 

6. X Indikator variabel endogen 

7.   (lambda) Hubungan antara variabel laten eksogen ataupun 

endogen terhadap indikator-indikatornya 

8.   (phi) Kovarians/korelasi antara variabel eksogen 

9.   (delta) Kesalahan pengukuran (measurement error) dari 

indikator variabel eksogen 

10.   (epsilon) Kesalahan pengukuran (measurement error) dari 

indikator variabel endogen 

11.   (zeta) Kesalahan dalam persamaan yaitu antara variabel 

eksogen dan/atau endogen terhadap variabel endogen 

12.   (psi) Matriks kovarians antara residual struktural     

13.    Matriks kovarians antara loading indikator dari 

variabel suatu variabel laten 

14.    (theta-delta) Matriks kovarians simetris antara kesalahan 

pengukuran pada indikator-indikator dari variabel 

laten eksogen     

15.    (theta-epsilon) Matriks kovarians simetris antara kesalahan 

pengukuran pada indikator-indikator dari variabel 

laten endogen     
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2.2.6 Model Lintasan (Path Model) 

Dalam suatu penelitian juga ditemukan model penelitian yang terdiri dari 

variabel teramati dan tidak mengandung variabel laten. Model seperti itu disebut 

sebagai Path Model atau Model Lintasan. 

2.2.6.1 Confirmatory Factor Analysis (CFA) 

CFA model merupakan model pengukuran yang menunjukkan adanya 

sebuah variabel laten yang diukur oleh satu atau lebih variabel teramati. CFA 

adalah salah satu pendekatan utama dalam analisis faktor, dimana pendekatan 

lainnya adalah Exploratory Factor Analysis (EFA). CFA dan EFA memiliki 

perbedaan yang mendasar, yaitu  

(1) EFA menunjukkan hubungan antara variabel laten dengan variabel teramati 

tidak dispesifikasikan terlebih dahulu, EFA memiliki jumlah variabel laten 

tidak ditentukan sebelum analisis dilakukan, dan kesalahan pengukuran 

tidak boleh berkorelasi. 

(2) CFA membentuk model terlebih dahulu, jumlah variabel laten ditentukan 

oleh analisis, pengaruh suatu variabel laten terhadap suatu variabel teramati 

ditenetukan terlebih dahulu, beberapa efek langsung variabel laten terhadap 

variabel teramati dapat ditetapkan sama dengan nol atau suatu konstanta, 

kesalahan pengukuran boleh berkorelasi, kovarian variabel-variabel laten 

dapat diestimasi atau ditetapkan pada nilai tertentu, dan identifikasi 

parameter diperlukan. CFA memiliki dua jenis yaitu  
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a. First order confirmatory factor analysis  

First order confirmatory factor analysis merupakan gambaran 

hubungan antara variabel teramati yang mengukur variabel latennya 

secara langsung. 

b. Second order confirmatory factor analysis 

Second order confirmatory factor analysis merupakan gambaran model 

pengukuran yang terdiri dari dua tingkat. Tingkat pertama adalah CFA 

yang menunjukkan hubungan antara variabel teramati sebagai indikator 

dari variabel terkait. Tingkat kedua menunjukkan hubungan antara 

variabel laten pada tingkat pertama sebagai indikator dari sebuah 

variabel laten tingkat kedua. 

2.2.6.2 Direct, Indirect dan Total Effect 

SEM secara diagram lintasan maupun model matematika menggambarkan 

hubungan pengaruh diantara variabel-variabel yang ada didalamnya. Secara 

umum, SEM dapat membedakan pengaruh ke pengaruh langsung (direct effects), 

tidak langsung (indirect effects), dan pengaruh keseluruhan (total effects). 

Pengaruh langsung terjadi apabila ada sebuah panah yang menghubungkan 

kedua variabel laten yang pengaruh ini dapat diukur dengan sebuah koefisien 

structural. Pengaruh tidak langsung terjadi ketika tidak ada panah langsung yang 

menghubungkan kedua variabel laten tetapi melalui satu atau lebih variabel laten 

lain sesuai dengan lintasan yang ada. Pengaruh keseluruhan merupakan 

penjumlahan dari pengaruh langsung dan semua pengaruh tidak langsung yang 

ada. 
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2.2.7 Normalitas 

Normalitas merupakan asumsi yang paling mendasar dalam analisis 

multivariat yang membentuk suatu distribusi data pada suatu variabel matriks 

tunggal dalam menghasilkan distribusi normal. Apabila asumsi normalitas tidak 

dapat dipenuhi dan penyimpangan normalitas besar maka seluruh hasil uji statistik 

tidak valid.  

Menurut Ghozali & Fuad (2008: 37), normalitas dibagi menjadi dua yaitu 

(1) Univariate normality (normalitas univariat), 

(2) Multivariate normality (normalitas multivariat). 

Normalitas univariat dapat diuji menggunakan data ordinal maupun data 

continous. Uji normalitas multivariat hanya dapat dilakukan pada data continous. 

 Apabila suatu data memiliki normalitas multivariat maka data tersebut 

pasti memiliki normalitas univariat. Tetapi apabila data normalitas univariat 

belum tentu data tersebut juga normalitas multivariat. Asumsi normalitas dapat 

diuji dengan nilai statistik z untuk skewness dan kurtosis. Nilai z skewness dan z 

kurtosis dapat dihitung sebagai berikut 

          
        

√
 

 

  

          
        

√
2 

 

  

dimana N merupakan ukuran sampel. Apabila nilai z, baik           dan/atau 

          signifikan (kurang daripada 0,05 pada tingkat 5 %) maka dapat 

dikatakan bahwa distribusi data tidak normal. Sebaliknya, jika nilai z, baik 

          dan/atau           tidak signifikan (lebih besar daripada 0,05 pada 
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tingkat 5 %) maka dapat dikatakan bahwa distribusi data normal. Sehingga 

disimpulkan uji normalitas diharapkan hasilnya tidak signifikan. 

Dalam multivariate normality, LISREL menghasilkan 4 jenis chi-square 

beserta probabilitasnya yang berbeda yaitu Minimum Fit Function Chi-Square 

(C1), Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square (C2), Satorra-Bentler 

Scaled Chi-Square (C3), dan Chi-Square Corrected for Non-Normality (C4). 

Estimasi model berdasarkan asumsi normalitas yang terpenuhi akan 

menghasilkan 2 jenis Chi-Square, yaitu C1 dan C2. Sedangkan jika asumsi 

normalitas tidak terpenuhi dengan memberikan asymptotic covariance matrix 

akan menghasilkan 4 jenis Chi-Square yaitu C1, C2, C3, dan C4. C3 merupakan 

nilai chi-square setelah mengkoreksi timbulnya bias akibat tidak normalnya data. 

Menurut Curran et.al (1996) sebagaimana dikutip oleh Ghozali & Fuad 

(2008: 37) membagi jenis distribusi data menjadi tiga bagian antara lain 

(1) Normal, 

(2) Moderately non-normal, dan 

(3) Extremely non-normal. 

Ketiga distribusi data di atas dinilai berdasarkan nilai kurtosis dan skewness. 

Apabila nilai skewness kurang dari 2 dan nilai kurtosis kurang dari 7 maka data 

adalah normal. Sedangkan, jika nilai skewness berkisar antara 2 sampai 3 dan 

nilai kurtosis berkisar antara 7 sampai 21 maka data adalah Moderately non-

normal. Distribusi data termasuk sangat tidak normal (Extremely non-normal) 

apabila nilai skewness lebih besar daripada 3 dan nilai kurtosis lebih besar dari 21. 

Ketidaknormalitasan data tidak termasuk permasalahan serius. Hal itu dapat 

diatasi dengan program LISREL antara lain  
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(1) Menambahkan estimasi asymptotic covariance matrix. Hal itu akan 

mengakibatkan estimasi parameter beserta goodness of fit statistic akan 

dianalisis berdasarkan pada keadaan data yang tidak normal; 

(2) Mentransformasi data untuk data continous. Data ordinal tidak diperolehkan 

menggunakan transformasi data karena akan mengakibatkan data sulit 

diinterprestasikan; 

(3) Menggunakan metode estimasi selain Maximum Likelihood seperti 

Generalized Least Square (GLS) atau Weighted Least Square (WLS); dan 

(4) Bootstrapping dan Jackniffing yang merupakan metode baru yang 

mengasumsikan data di-“resampling” dan kemudian dianalisis. 

Menurut Ghozali & Fuad (2008: 250), ada dua asumsi mengenai 

ketidaknormalan data sebagai berikut 

(1) Mengasumsikan bahwa data yang tidak normal akan dijalankan berdasarkan 

pada keadaan normal seperti biasa (metode ML dan data disimpan dalam 

covariance matrix) atau dengan kata lain mengestimasi model yang salah 

karena data yang tidak normal. 

(2) Mengestimasi model dengan menggunakan metode ML, tetapi mengkoreksi 

standart error dan beberapa goodness of fit indices akibat ketidaknormalan 

distribusi data. 

 

2.3 Langkah Analisis SEM 

2.3.1 Tahapan dan Prosedur SEM 

Menurut Bollen & Long (1993) sebagaimana dikutip oleh Thanjoyo (2012: 

43), secara umum prosedur SEM mengandung tahap-tahap sebagai berikut 
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(1) Spesifikasi model (model specification) 

Tahap ini berkaitan dengan pembentukan model awal persamaan struktural. 

Model awal ini diformulasikan suatu teori atau penelitian sebelumnya. 

(2) Identifikasi (identification) 

Tahap ini berkaitan dengan pengkajian tentang kemungkinan diperolehnya 

nilai yang unik untuk setiap parameter yang ada di dalam modeldan 

kemungkinan persamaan simultan tidak ada solusinya. 

(3) Estimasi (estimation) 

Tahap ini berkaitan dengan estimasi terhadap model untuk menghasilkan 

nilai-nilai parameter menggunakan salah satu metode estimasi yang tersedia. 

Pemilihan metode estimasi yang digunakan seringkali ditentukan 

berdasarkan karakteristik dari variabel-variabel yang dianalisis. 

(4) Uji kecocokan (testing fit) 

Tahap ini berkaitan dengan pengujian kecocokan antara model dengan data. 

Beberapa kriteria ukuran kecocokan atau Goodness of Fit (GOF) dapat 

digunakan untuk melaksanakan langkah ini. 

(5) Respesifikasi (Respecification) 

Tahap ini dapat juga disebut modifikasi yang berkaitan dengan respesifikasi 

model berdasarkan hasil uji kecocokan pada tahap sebelumnya. 

2.3.2 Spesifikasi Model 

Tahap spesifikasi model merupakan pembentukan hubungan antara variabel 

laten yang satu dengan variabel laten lainnya dan juga hubungan antara variabel 

laten dengan variabel manifest didasarkan pada teori yang berlaku. 
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Menurut Wijanto (2008: 35), melalui langkah-langkah berikut dapat 

diperoleh model yang diinginkan, yaitu 

(1) Spesifikasi model pengukuran 

a. Mendefinisikan variabel-variabel laten yang ada di dalam penelitian 

b. Mendefinisikan variabel-variabel yang teramati 

c. Mendefinisikan hubungan di antara variabel laten dengan variabel yang 

teramati 

(2) Spesifikasi model struktural 

Mendefinisikan hubungan kausal di antara variabel-variabel laten tersebut. 

(3) Menggambarkan diagram jalur dengan hybrid model yang merupakan 

kombinasi dari model pengukuran dan model struktural, jika diperlukan 

(bersifat opsional). 

2.3.3 Identifikasi Model 

Menurut Wijanto (2008: 37), secara garis besar ada 3 kategori dalam 

persamaan secara simultan, yaitu 

(1) Under-identified model 

Adalah model dengan jumlah parameter yang diestimasi lebih besar dari 

jumlah data yang diketahui (data tersebut merupakan varians dan kovarians 

dari variabel-variabel yang teramati). 

(2) Just-identified model 

Adalah model dengan jumlah parameter yang diestimasi sama dengan 

jumlah data yang diketahui. 
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(3) Over-identified model 

Adalah model dengan jumlah parameter yang diestimasi lebih kecil dari 

jumlah data yang diketahui. 

Besarnya degree of freedom (df) pada SEM adalah besarnya jumlah data 

yang diketahui dikurangi jumlah parameter yang diestimasi yang nilainya kurang 

dari nol (df = (jumlah data yang diketahui – jumlah parameter yang diestimasi) < 

0). 

Cara melihat ada tidaknya problem identifikasi adalah dengan melihat hasil 

estimasi yang meliputi  

(1) adanya nilai standart error yang besar untuk 1 atau lebih koefisien; 

(2) ketidakmampuan program untuk invert information matrix; 

(3) nilai estimasi yang tidak mungkin error variance yang negatif; dan 

(4) adanya nilai korelasi yang tinggi (> 0,90) antar koefisien estimasi. 

Jika diketahui ada problem identifikasi maka ada tiga hal yang harus dilihat 

(1) besarnya jumlah koefisien yang diestimasi relatif terhadap jumlah kovarian 

atau korelasi, yang diindikasikan dengan nilai degree of freedom yang kecil; 

(2) digunakannya pengaruh timbal balik atau respirokal antar konstruk (model 

non recursive); atau  

(3) kegagalan dalam menetapkan nilai tetap (fix) pada skala konstruk. 

2.3.4 Estimasi Model 

Setelah melakukan identifikasi, langkah selanjutnya adalah estimasi yang 

bertujuan untuk menentukan nilai estimasi setiap parameter model yang 

membentuk matriks ∑     sehingga nilai parameter tersebut sedekat mungkin 
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dengan nilai yang ada di dalam matriks   (matriks kovarians dari variabel yang 

teramati/sampel).  

Menurut Febriyana dkk. (-: 37), ∑ diestimasi oleh matriks kovarian sampel, 

dilambangkan dengan  , yaitu matriks estimator yang konsisten dan tak bias 

dari ∑, sehingga tujuan dari estimasi model adalah untuk meminimalkan 

perbedaan antara matriks hipotesis dan matriks kovarian sampel dalam sebuah 

fungsi pencocokan yang dinyatakan dalam     ∑      

Menurut Bollen (1989) sebagaimana dikutip oleh Wijanto (2008: 44) 

memberikan penjelasan tentang beberapa karakteristik dari     ∑     sebagai 

berikut 

1.     ∑     adalah skalar; 

2.     ∑      ; 

3.     ∑      , jika dan hanya jika ∑     ; dan 

4.     ∑     adalah kontinu dalam   dan ∑   . 

Meminimisasi fungsi F yang memenuhi kondisi di atas akan menghasilkan 

estimator   yang konsisten. 

Menurut Sarjono & Julianita (2015: 31), Metode estimasi yang tersedia 

antara lain: Two Stage Least Square (TSLS), Unweighted Least Squares (ULS), 

Generalized Least Squares (GLS), Maximum Likelihood Estimation (MLE), 

Robust Maximum Likelihood (RML), Generally Weighted Least Squares (WLS), 

Diagonally Weighted Least Squares (DWLS). Metode estimasi yang paling sering 

digunakan dalam SEM adalah Maximum Likelihood Estimation (MLE). 
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2.3.4.1 Maximum Likelihood 

Menurut Bollen (1989: 134) sebagaimana dikutip oleh Wijanto (2008:45), 

MLE secara iterative akan meminimasikan fungsi     ∑     sebagai berikut: 

          |∑   |      ∑     
; 

    | |        

dimana diasumsikan ∑    dan   adalah definit positif; X dan Y adalah 

multinormal distribution, dan S mempunyai Wishart distribution     

merupakan banyaknya variabel teramati (X dan Y) dalam model. 

Menurut Bollen (1989) sebagaimana dikutip oleh Thanjoyo (2012: 47), 

Maximum Likelihood (ML) mempunyai beberapa karakteristik yang penting dan 

karakteristik ini adalah asimptotik sehingga berlaku untuk sampel yang besar. 

Beberapa karakteristik tersebut antara lain 

(1) ML secara asimptotik tidak bias, meskipun estimator ini bias untuk sampel 

kecil, 

(2) ML adalah konsisten,  

(3) ML adalah asymptotically efficient, sedemikian sehingga diantara estimator 

yang konsisten, tidak ada yang mempunyai asymptotic variance lebih kecil, 

dan 

(4) Distribusi dari estimator mendekati distribusi normal ketika ukuran sampel 

meningkat. 

Menurut Thanjoyo (2012: 47), meskipun ML popular penggunaannya dalam 

SEM tetapi ada kekurangannya yang perlu diperhatikan yaitu ketika nonormality 

atau excessive kurtosis mengancam validitas dari uji signifikansi ML. Menurut 

Bollen (1989) sebagaimana dikutip oleh Thanjoyo (2012: 47) menyarankan 

beberapa alternatif untuk mengatasi hal ini, yaitu 
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(1) Mentransformasikan variabel sedemikian rupa sehingga mempunyai 

multinormalitas yang lebih baik dan menghilangkan kurtosis yang 

berlebihan. 

(2) Menyediakan penyesuaian pada uji signifikan dan kesalahan standar biasa 

sehingga hasil modifikasi uji signifikan dari     adalah secara asimptotis 

benar (asymptotically correct). 

(3) Menggunakan bootstrap resampling procedures. 

(4) Menggunakan estimator alternatif yang menerima ketidaknormalan 

(nonnormality) dan estimator tersebut asymptotically efficient. Weighted 

Least Square (WLS) adalah salah satu di antara metode berikut. 

Menurut Ghozali & Fuad (2008: 36), Maximum Likelihood disarankan 

menggunakan ukuran sampel sebesar 100-200. Apabila data yang digunakan 

sebesar lebih dari 200 maka akan menghasilkan indeks goodness of fit yang 

buruk. 

Menurut Chou et al. (1991) & Hu et al. (1992) sebagaimana dikutip oleh 

Ghozali & Fuad (2008: 193), beberapa peneliti membolehkan penggunaan skala 

interval sebagai data continous dan sehingga dapat langsung dianalisis (data 

mentah atau covariance matrix) dengan menggunakan maximum likelihood dan 

melakukan koreksi atas beberapa bias yang mungkin timbul.  

Menurut Bryne (1998) sebagaimana dikutip oleh Ghozali & Fuad (2008: 

202), dalam penggunaan data ordinal yang diberlakukan sebagai data continous 

dan menggunakan ML lebih baik apabila ukuran data yang kecil dan jumah 

kategori yang lebih dari 3 dibandingkan menggunakan estimasi WLS.  
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2.3.4.2 Generalized Least Square (GLS) 

Generalized Least Square menghasilkan estimasi yang hampir sama dengan 

estimasi Maximum Likelihood apabila asumsi normalitas multivariat dipenuhi dan 

ukuran sampel sama. Generalized Least Square (GLS) menghasilkan estimasi 

yang kurang baik dengan ukuran sampel yang kecil atau kurang dari 200. Rumus 

perhitungan Generalized Least Square (GLS) adalah 

     
 

 
  [    ∑     ;  

 

] 

dimana  

tr = trace operator, mengambil sejumlah elemen pada diagonal pokok suatu 

matriks. 

 ;  = optimal weight matrix, bentuk umum adalah  ; . 

2.3.4.3  Weighted Least Square (WLS) 

Weighted Least Square (WLS) disebut juga Asymptotic distribution Free 

(ADF). ADF merupakan suatu metode estimasi pada LISREL yang tidak 

tergantung dengan jenis distribusi data.  

Weighted Least Square (WLS) memiliki kelebihan dibandingkan dengan 

estimasi Maximum Likelihood (ML), tetapi ukuran sampel yang dibutuhkan untuk 

melakukan estimasi dengan WLS lebih besar dibandingkan ML.  

Menurut Bentler & Chou (1987) sebagaimana dikutip oleh Wijanto (2008) 

menyarankan bahwa paling rendah rasio 5 responden per variabel akan 

mencukupi untuk distribusi normal ketika sebuah variabel laten mempunyai 

beberapa indicator (variabel teramati) dan rasio 10 responden per variabel 

teramati akan mencukupi untuk distribusi yang lain. 
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Berdasarkan hal tersebut sebagai rule of thumb, estimasi ML memerlukan 

ukuran sampel minimal 5 responden untuk setiap variabel teramati yang ada di 

dalam model sedangkan estimasi WLS memerlukan ukuran sampel minimal 10 

responden untuk setiap variabel teramati. Menurut Wijanto (2008), estimasi WLS 

dan estimasi ML memiliki perbedaan dalam bentuk distribusi yang mendasarinya. 

Perbedaaan antara estimasi WLS dan ML dapat dilihat pada Tabel 2.3. 

Tabel 2.3 Perbedaan ML dan WLS 

No. Maximum Likelihood (ML) Weighted Least Square (WLS) 

1. Didasarkan pada multi 

normal distribution. 

Didasarkan pada asymptotic 

distribution free. 

2. Ukuran sampel yang 

diperlukan minimal 5 

responden untuk tiap variabel 

yang teramati. 

Ukuran sampel yang 

diperlukan minimal 10 

responden untuk tiap variabel 

yang teramati. 

3. Rasio 5 responden per 

variabel teramati mencukupi 

untuk distribusi normal. 

Rasio 10 responden per 

variabel teramati mencukupi 

untuk distribusi yang lain. 

 

2.3.5 Uji Kecocokan Model 

Setelah melakukan metode estimasi terhadap model, langkah selanjutnya 

adalah melakukan uji kecocokan model. Uji kecocokan model dilakukan untuk 

menguji apakah model yang dihipotesiskan merupakan model yang baik untuk 

merepresentasikan hasil penelitian. 

Menurut Hair dkk sebagaimana dikutip oleh Wijanto (2008: 49), evaluasi 

terhadap tingkat kecocokan data dengan model dilakukan melalui beberapa 

tahapan, yaitu 

(1) Kecocokan Keseluruhan Model (Overall Model Fit); 

(2) Kecocokan Model Pengukuran (Measurement Model Fit); dan 
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(3) Kecocokan Model Struktural (Structural Model Fit). 

2.3.5.1 Kecocokan Keseluruhan Model 

Tahap ini merupakan tahap pertama yang dilakukan untuk mengevaluasi 

secara umum derajat kecocokan antara data dengan model.  

(1) Ukuran kecocokan absolut 

a. Chi-Square      dan Probabilitas 

Chi-square merupakan statistik pertama dan satu-satunya uji statistik 

dalam GOF. Chi-square digunakan untuk menguji seberapa dekat 

kecocokan antara matrik kovarian sampel S dengan matrik kovarian 

model ∑     Uji statistik    adalah 

            ∑     

yang merupakan sebuah distribusi Chi-Square dengan degree of freedom 

(df) sebesar     dimana                        adalah 

banyaknya matrik varian-kovarian non-redundan dari variabel teramati. 

Dengan    adalah banyaknya variabel teramati x,    adalah banyaknya 

variabel teramati y sedangkan p adalah parameter yang diestimasi dan n 

adalah ukuran sampel. 

Menurut Joreskog & Sorbom (1989),    seharusnya lebih 

diperlakukan sebagai ukuran goodness of fit (atau badness of fit) dan 

bukan sebagai uji statistik.    disebut sebagai badness of fit karena nilai 

   yang besar menunjukkan kecocokan yang tidak baik (bad fit) 

sedangkan nilai    yang kecil menunjukkan good fit (kecocokan yang 

baik). 
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P adalah probabilitas untuk memperoleh penyimpangan besar 

sehingga nilai chi-square yang signifikan         menunjukkan bahwa 

data empiris yang diperoleh memiliki perbedaan dengan teori yang telah 

dibangun. Sedangkan nilai probabilitas tidak signifikan adalah yang 

diharapkan untuk menunjukkan data empiris sesuai dengan model. Oleh 

karena itu diperoleh kesimpulan hipotesis diterima jika nilai p yang 

diharapkan lebih besar daripada 0,05. 

Dengan demikian    tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya 

ukuran dari kecocokan keseluruhan model. Para peneliti mengembangkan 

banyak alternatif ukuran dari kecocokan data-model untuk memperbaiki 

bias karena sampel yang besar dan meningkatnya kompleksitas model. 

b. Non-Centrality Parameter (NCP) 

NCP merupakan ukuran perbedaan antara ∑ dengan ∑    yang dapat 

dihitung dengan rumus 

           

dimana df adalah degree of freedom.  

NCP juga merupakan ukuran badness of fit dimana semakin besar 

perbedaan antara ∑ dengan ∑    semakin besar nilai NCP. 

c. Scaled NCP (SNCP) 

SNCP merupakan pengembangan dari NCP dengan memperhitungkan 

ukuran sampel seperti di bawah ini 

                

dimana n adalah ukuran sampel. 
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d. Goodness Of Fit Indeks (GFI) 

GFI dapat diklasifikasikan sebagai ukuran kecocokan absolut karena pada 

dasarnya GFI membandingkan model yang dihipotesiskan dengan tidak 

ada model sama sekali  ∑       Rumus dari GFI adalah sebagai berikut 

      
 ̂

 0
 

dimana  

 ̂ = nilai minimum dari F untuk model yang dihipotesiskan 

 0= nilai minimum dari F, ketika tidak ada model yang dihipotesiskan 

Nilai GFI berkisar antara 0 (poor fit) sampai 1 (perfect fit) dan nilai GFI 

      merupakan good fit (kecocokan yang baik) sedangkan      

         sering disebut marginal fit. 

e. Root Mean Square Residual (RMSR) 

RMSR mewakili nilai rerata residual yang diperoleh dari mencocokkan 

matrik varian-kovarian dari model yang dihipotesiskan dengan matrik 

varian-kovarian dari data sampel. Standardized RMSR mewakili nilai 

rerata seluruh standardized residuals dan mempunyai rentang dari 0 ke 1. 

Model yang mempunyai kecocokan baik (good fit) akan mempunyai nilai 

Standardized RMSR lebih kecil dari 0,05.  

f. Root Mean Square Error Approximation (RMSEA) 

RMSEA merupakan salah satu indeks yang informatif dalam SEM. 

Menurut Byrne (1998) sebagaimana dikutip oleh Hooper et.al (2008), 

RMSEA memberitahu kita seberapa baik model, dengan tidak diketahui, 

tetapi secara optimal estimasi parameter yang dipilih akan sesuai dengan 
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populasi matriks kovarians. Rumus perhitungan RMSEA adalah sebagai 

berikut 

      √
 0̂

  
 

Menurut Brown & Cudeck (1993) sebagaimana dikutip oleh Wijanto 

(2008: 54), nilai RMSEA       menandakan close fit sedangkan 

                menunjukkan good fit. 

Menurut Bryne (1998) sebagaimana dikutip oleh Ghozali & Fuad (2008: 

32), nilai RMSEA       mengindikasikan model fit. 

g. Expected Cross Validation Indeks (ECVI) 

ECVI digunakan untuk perbandingan model dan semakin kecil nilai 

ECVI sebuah model semakin baik tingkat kecocokannya. Rumus 

perhitungan ECVI adalah sebagai berikut 

      ̂  
  

   
 

dimana 

n = ukuran sampel 

q = jumlah parameter yang diestimasi 

(2) Ukuran kecocokan incremental 

a. Adjusted Goodness Of Fit Indeks (AGFI) 

AGFI merupakan perluasan dari GFI yang disesuaikan dengan rasio 

antara degree of freedom dari null/independence/baseline model dengan 

degree of freedom dari model yang dihipotesiskan atau diestimasi 

(Joreskog & Sorbom: 1989). Rumus perhitungan AGFI adalah sebagai 

berikut 
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  0
   

        

   
 

   
        

dimana 

  0 = degree of freedom dari tidak ada model  

   =  jumlah varian dan kovarian dari variabel teramati 

    =  degree of freedom dari model yang dihipotesiskan 

Nilai AGFI berkisar antara 0 sampai 1 dan nilai AGFI       

menunjukkan good fit sedangkan               disebut sebagai 

marginal fit. 

b. Tucker Lewis Index (TLI) 

TLI digunakan sebagai sarana untuk mengevaluasi analisis faktor yang 

kemudian diperluas untuk SEM. TLI juga dikenal sebagai NNFI. Rumus 

perhitungannya adalah 

    
   

         
     ⁄⁄

   
       ⁄

 

dimana 

  
  = chi-square dari null/independence model 

  
  = chi-square dari model yang dihipotesiskan 

    = degree of freedom dari null model 

    =  degree of freedom dari model yang dihipotesiskan 

Nilai TLI berkisar antara 0 sampai 1 dengan nilai TLI       

menunjukkan good fit sedangkan               adalah marginal fit. 

c. Normed Fit Indeks (NFI) 
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NFI mempunyai nilai berkisar antara 0 sampai 1 dengan nilai NFI       

menunjukkan good fit sedangkan               adalah marginal fit. 

Untuk memperoleh nilai NFI dapat digunakan rumus di bawah ini 

    
   

    
  

  
  

d. Relative Fit Indeks (RFI) 

Rumus perhitungan RFI adalah sebagai berikut 

      
     ⁄

     ⁄
 

dimana 

   = nilai minimum F dari model yang dihipotesiskan. 

   = nilai minimum F dari model null/independence. 

RFI mempunyai nilai berkisar antara 0 sampai 1 dengan nilai RFI       

menunjukkan good fit sedangkan               adalah marginal fit. 

e. Incremental Fit Indeks (IFI) 

Rumus perhitungan IFI adalah sebagai berikut 

    
       

       
 

Nilai IFI berkisar antara 0 sampai 1. Nilai IFI       menunjukkan good 

fit sedangkan               disebut marginal fit. 

f. Comparative Fit Indeks (CFI) 

Nilai CFI berkisar antara 0 sampai 1. Nilai CFI       menunjukkan 

good fit sedangkan               sering disebut sebagai marginal 

fit. Nilai CFI dapat dihitung dengan rumus 
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dimana 

    max (      . 

   = max (        . 

                  

               . 

(3) Ukuran kecocokan parsimoni 

a. Parcimonious Normed Fit Indeks (PNFI) 

PNFI digunakan untuk membandingkan model-model alternatif dan tidak 

ada rekomendasi tingkat kecocokan yang dapat diterima. Nilai PNFI yang 

lebih tinggi yang lebih baik. Rumus PNFI adalah sebagai berikut 

     
   
   

      

dimana 

    = degree of freedom dari model yang dihipotesiskan. 

    = degree of freedom dari null/independence model. 

b. Parcimonious Goodness Of Fit Indeks (PGFI) 

PGFI berdasarkan parsimoni dari model yang diestimasi. PGFI 

melakukan penyesuaian terhadap GFI dengan cara sebagai berikut 

     
   
  0

      

Nilai PGFI berkisar antara 0 sampai 1 dengan nilai yang lebih tinggi 

menunjukkan model parsimoni yang lebih baik. 

c. Normed Chi-Square 

Normed Chi-Square diperoleh melalui 
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Nilai Normed Chi-Square disarankan adalah antara batas bawah 1,0 dan 

batas atas 2,0 atau 3,0 atau lebih longgar 0,5. 

d. Akaike Information Indeks (AIC) 

AIC merupakan ukuran yang digunakan untuk membandingkan beberapa 

model dengan jumlah konstruk yang berbeda. AIC dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus  

           

dimana q adalah jumlah parameter yang diestimasi. 

Nilai AIC yang lebih kecil dan mendekati nol menunjukkan kecocokan 

yang lebih baik serta parsimoni yang lebih tinggi. 

e. Consistent Akaike Information Indeks (CAIC) 

Menurut Bozdogan (1987) sebagaimana dikutip oleh Wijanto (2008: 60) 

menyatakan bahwa AIC memberikan penalti hanya berkaitan dengan 

degree of freedom  dan tidak berkaitan dengan ukuran sampel. Rumus 

CAIC yang mengikutsertakan ukuran sampel sebagai berikut 

                  

dimana n adalah jumlah observasi. 

Menurut Wijanto (2008: 61), pembahasan tentang uji kecocokan serta batas-

batas nilai yang menunjukkan tingkat kecocokan yang baik (good fit) untuk setiap 

GOF (Goodness Of Fit) yang dapat dilihat pada tabel 2.4. 
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Tabel 2.4 Perbandingan Ukuran-Ukuran Goodness Of Fit 

Ukuran Kecocokan Mutlak 

Ukuran Goodness of fit Tingkat kecocokan yang dapat diterima 

Chi-Square      Semakin kecil nilainya semakin baik. 

Goodness of Fit Index (GFI) good fit apabila          dan fit 

marginal apabila             . 

Root Mean Square Residual 

(RMSR) 

 

          artinya good fit. 

Root Mean Square Error of 

Approximation (RMSEA) 

 

           artinya good fit. 

Expected Cross Validation 

Index (ECVI) 

Model dikatakan fit apabila memiliki 

nilai ECVI yang kecil. 

Non Centrality Parameter 

(NCP) 

Semakin kecil nilainya semakin baik. 

Scaled NCP (SNCP) Semakin kecil nilainya semakin baik. 

 

Ukuran Kecocokan Incremental 

Ukuran Goodness of fit Tingkat kecocokan yang dapat 

diterima 

Adjusted Goodness of Fit Index 

(AGFI) 

 

Model dikatakan good fit apabila 

         dan dikatakan fit 

marginal apabila             . 

Tucker Lewis Index (TLI) 

 

Model dikatakan good fit apabila 

memiliki nilai TLI          dan 

dikatakan fit marginal apabila nilai 

TLI,             . 

Normed Fit Index (NFI) 

 

Model dikatakan good fit apabila 

memiliki nilai          dan 

dikatakan fit marginal apabila 

memiliki nilai             . 
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Incremental Fit Index (IFI) 

 

Suatu model dikatakan good fit apabila 

memiliki nilai          dan 

dikatakan fit marginal apabila 

memiliki nilai             . 

Comparative Fit Index (CFI) 

 

Suatu model dikatakan good fit 

apabila memiliki nilai          dan 

dikatakan fit marginal apabila 

memiliki nilai             . 

Relative Fit Index (RFI) 

 

Suatu model dikatakan good fit 

apabila memiliki nilai          dan 

dikatakan fit marginal apabila 

memiliki nilai             . 

 

Ukuran Kecocokan Parsimoni 

Ukuran Goodness Of Fit Tingkat Kecocokan yang Dapat 

Diterima 

Parsimonious Normed Fit 

Index (PNFI) 

Semakin tinggi nilai PNFI, maka 

kecocokan suatu model akan semakin 

baik. 

Parsimonious Goodness of Fit 

Index (PGFI) 

Semakin tinggi nilai PGFI, maka 

tingkat kecocokan suatu model akan 

semakin baik. 

Akaike Information Criterion 

(AIC) 

Nilai AIC yang positif dan lebih kecil 

menunjukkan parsimoni yang lebih 

baik. Pada model tunggal, nilai AIC 

yang mendekati nol menunjukkan 

model lebih fit dan lebih parsimoni. 

Consistent Akaike Information 

Criterion (CAIC) 

Nilai CAIC yang positif dan lebih 

kecil menunjukkan parsimoni yang 

lebih baik. Pada model tunggal, nilai 

CAIC yang mendekati nol 

menunjukkan model lebih fit dan lebih 

parsimoni. 

Criteria N (CN)       . 

Normed Chi-Square Rasio antara Chi-Square dibagi df 
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(degree of freedom). Nilai yang 

disarankan; batas bawah 1,0; batas atas 

2,0 atau 3,0 dan yang lebih longgar 

5,0. 

 

Terdapat beberapa ukuran kecocokan pada output LISREL 8.80 yang dapat 

digunakan untuk menunjukkan bahwa model secara keseluruhan sudah baik. 

Namun, tidak penting atau realistis untuk memasukkan semua indeks dalam 

output program karena dapat menyulitkan pembaca dan peninjau (Hooper et al, 

2008). Menurut Kline (2005) dalam Hooper et al (2008), indeks yang dimasukkan 

dan disarankan untuk digunakan adalah chi-square test, RMSEA, CFI dan RMSR. 

Tidak ada batasan pasti mengenai dugaan terhadap kecocokan model dalam 

melaporkan berbagai indeks penting karena perbedaan indeks merefleksikan 

aspek yang berbeda pada kecocokan model (Crowley and Fan, 1997) dalam 

(Hooper et al, 2008).   

2.3.5.2 Kecocokan Model Pengukuran 

Uji kecocokan model pengukuran dilakukan terhadap setiap konstruk atau 

model pengukuran secara terpisah melalui 

(1)  Evaluasi terhadap validitas dari model pengukuran; dan 

(2)  Evaluasi terhadap reliabilitas dari model pengukuran. 

Validitas berhubungan dengan apakah suatu variabel mengukur apa yang 

seharusnya diukur. Meskipun validitas tidak akan pernah dapat dibuktikan tetapi 

dukungan kearah pembuktian tersebut dapat dikembangkan. 

Menurut Rigdon & Ferguson (1991) dan Doll, Xia & Torkzadeh (1994) 

sebagaimana dikutip oleh Wijanto (2008: 65) suatu variabel dikatakan 
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mempunyai validitas yang baik terhadap konstruk atau variabel latennya jika 

memenuhi syarat 

i. Nilai t muatan faktornya (loading factors) lebih besar dari nilai kritis (atau 

      atau untuk praktisnya    ; dan 

ii. Muatan faktor standarnya (standardized loading factors)        

Menurut Igbaria et.al (1997) sebagaimana dikutip oleh Wijanto (2008: 65), 

tentang relative importance and significant of the factor loading of each item, 

menyatakan bahwa muatan faktor standar        

Reliabilitas adalah konsistensi suatu pengukuran. Apabila reliabilitas tinggi 

menunjukkan indikator-indikator mempunyai konsistensi tinggi dalam mengukur 

konstruk latennya. 

Secara umum teknik mengestimasi reliabilitas adalah test-retest, alternative 

forms, split-halves, dan Cronbach’s alpha. Dari berbagai pendekatan tersebut, 

ternyata koefisien Cronbach’s alpha yang menggunakan batasan asumsi paling 

sedikit. Reliabilitas komposit suatu konstruk dihitung sebagai berikut 

                       
 ∑             

 ∑              ∑  
 

dimana std.loading (standardized loadings) dapat diperoleh secara langsung dari 

keluaran program LISREL 8.80 dan    adalah measurement error untuk setiap 

indikator atau variabel teramati. 

Ekstrak varian mencerminkan jumlah varian keseluruhan dalam indikator-

indikator yang dijelaskan oleh variabel laten. Ukuran ekstrak varian dapat 

dihitung sebagai berikut 

                   
∑            

∑             ∑  
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Menurut hair et.al (1998) sebagaimana dikutip oleh Wijanto (2008: 66) 

dikatakan memiliki reliabilitas yang baik adalah jika 

(1) Construct Reliability (CR)       dan 

(2) Variance Extracted (VE)       . 

2.3.5.3 Kecocokan Model Struktural 

Tujuan model struktural untuk memastikan hubungan-hubungan yang 

dihipotesiskan pada model konseptualisasi didukung oleh data empiris yang 

diperoleh melalui survey. Dalam hal ini terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan 

yaitu 

(1) Tanda (arah) hubungan antara variabel-variabel laten mengidentifikasikan 

hasil hubungan antara variabel-variabel tersebut memiliki pengaruh yang 

signifikan atau tidak dengan yang dihipotesiskan. 

(2) Signifikansi parameter yang diestimasi memberikan informasi yang sangat 

berguna mengenai hubungan antara variabel-variabel laten. Batas untuk 

menerima atau menolak suatu hubungan dengan tingkat signifikan 5 % 

adalah 1,96 (mutlak), dimana apabila nilai t terletak antara -1,96 dan 1,96 

maka hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh harus ditolak sedangkan 

apabila nilai t lebih besar daripada 1,96 atau lebih kecil dari -1,96 harus 

diterima dengan taraf signifikansi        |     |   

(3) Koefisien determinasi      pada persamaan struktural mengindikasikan 

jumlah varian pada variabel laten endogen yang dapat dijelaskan secara 

simultan oleh variabel-variabel laten independen. Semakin tinggi nilai     

maka semakin besar variabel-variabel independen tersebut dapat 

menjelaskan variabel endogen sehingga semakin baik persamaan struktural. 
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2.3.6 Respesifikasi Model 

Setelah melakukan uji kecocokan model dan didapat model yang diuji tidak 

fit maka perlu dilakukan respesifikasi model. Respesifikasi model harus didukung 

teori karena tujuan dari CB-SEM untuk mengkonfirmasi teori. Apabila model 

telah direspesifikasi maka model yang baru harus di cross-validated (validasi 

silang) dengan data yang baru.  

Apabila model yang dihipotesiskan belum mencapai model yang fit, maka 

dapat dilakukan respesifikasi model untuk mencapai nilai fit yang baik. Oleh 

karena itu, pendekatan teori yang benar ketika melakukan respesifikasi model ini 

dibutuhkan.  

Respesifikasi model dilakukan dengan memodifikasi program SIMPLIS. 

Dalam memodifikasi model ada beberapa cara yang dapat dilakukan yaitu 

(1) Menghapus variabel teramati yang tidak memenuhi syarat validitas dan 

reliabilitas yang baik; 

(2) Memanfaatkan informasi yang terdapat dalam modification indices, yaitu 

a. menambahan path (lintasan) baru diantara variabel teramati dengan 

variabel laten dan antar variabel laten; 

b. menambahan error covariance diantara dua buah error variances. 

 

2.4 Program LISREL 8.80 

LInear Structural RELationship (LISREL) adalah program SEM pertama 

yang dikembangkan oleh Karl G. Joreskog dan Dag Sorbom pada tahun 1974. 

Program LISREL dibuat oleh perusahaan Scientific Software International.Inc.  
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LISREL merupakan satu-satunya program SEM yang paling canggih dan 

paling dapat mengestimasi berbagai masalah SEM yang bahkan nyaris tidak dapat 

dilakukan oleh program lain, seperti AMOS, EQS dan program lainnya (Ghozali 

& Fuad , 2008). 

Selain itu, LISREL merupakan program SEM yang sangat informatif dalam 

menghasilkan hasil uji statistiknya sehingga modifikasi model dan penyebab 

buruknya goodness of fit model dapat dengan mudah diatasi (Latan, 2013: 6). 

Menurut Lei & Wu (2007: 40), “LISREL (linear structural relationships) is 

one of the earliest SEM programs and perhaps the most frequently referenced 

program in SEM articles” dan “Its version 8 (Joreskog & Sorbom, 1996a, 1996b) 

has three components: PRELIS, SIMPLIS, and LISREL.” 

Menurut Wijanto (2008: 75), LISREL 8.80 diperkenalkan dan mengandung 

berbagai fitur tambahan seperti full information maximum likelihood estimation 

for continuous variables with data missing at random, multiple imputation of data 

with value missing at random, and two-level nonlinear random coefficients 

models. 

Dalam penggunaan SEM, peneliti dapat menganalisis struktur kovarians 

(struktur yang menunjukkan hubungan linear antar variabel) yang rumit, variabel 

laten, saling ketergantungan antar variabel dan timbal balik sebab akibat yang 

dapat ditangani dengan mudah menggunakan model pengukuran dan persamaan 

terstruktur. 

Adapun tampilan awal program LISREL 8.80 yang dijelaskan pada gambar 

2.6. 
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Gambar 2.6 Tampilan Awal Program LISREL 8.80 

Setelah tampak gambar 2.6 seperti di atas, program LISREL 8.80 siap 

digunakan untuk mengestimasi model persamaan struktural. Pada program 

LISREL, terdapat sebelas menu utama yang terdiri dari File, Edit, Data, 

Transformation, Statistics, Graphs, Multilevel, SurveyGLIM, View, Window, dan 

Help. Berikut dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut 

(1) Menu File 

Menu file terdiri dari beberapa submenu, antara lain 

a. New berfungsi untuk membuat file baru yang terdiri dari Syntax Only, 

PRELIS Data, SIMPLIS Project, LISREL Project, dan Path Diagram. 

b. Open berfungsi untuk membuat file yang sudah disimpan 

c. Import data berfungsi untuk menginput data 

d. Export data berfungsi untuk mengekspor data 

e. Close berfungsi untuk menutup layar program LISREL sehingga kembali 

ke tampilan awal 

f. Save dan Save as berfungsi untuk menyimpan file data 

g. Print, Print Preview dan Print Setup berfungsi untuk mencetak hasil 

output 



52 
 

 
 

h. Exit berfungsi untuk keuar dari program LISREL. 

 

Gambar 2.7 Tampilan Menu File 

(2) Menu Edit 

 

Gambar 2.8 Tampilan Menu Edit 

Menu edit terdiri dari beberapa submenu, antara lain: 

a. Undo berfungsi untuk mengembalikan perubahan terakhir yang 

dilakukan 

b. Cut berfungsi untuk menghapus objek dengan memilih bagian tertentu 

c. Copy berfungsi untuk mengcopy objek dengan memilih bagian tertentu 

d. Paste berfungsi untuk memperbanyak objek dengan menu copy 

kemudian paste 
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e. Format berfungsi untuk memformat kolom dan desimal data 

(3) Data 

 

Gambar 2.9 Tampilan Menu Data 

Menu data terdiri dari beberapa submenu yang digunakan untuk mengubah 

data, nama, kolom, dan sebagainya. 

(4) Menu Transformation 

Menu transformation terdiri dari beberapa submenu yang digunakan untuk 

mentransformasi data. 

 

Gambar 2.10 Tampilan Menu Transformation 

(5) Menu Statistics 

Menu statistics terdiri dari beberapa submenu yang dapat digunakan untuk 

menganalisis data. 
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Gambar 2.11 Tampilan Menu Statistics 

(6) Menu Graphs 

Menu graphs terdiri dari beberapa submenu yang dapat digunakan untuk 

menghasilkan beberapa grafik. 

 

Gambar 2.12 Tampilan Menu Graphs 

(7) Menu Multilevel 

Menu multilevel terdiri dari beberapa submenu yang dapat digunakan untuk 

menganalisis data multilevel. 

 

Gambar 2.13 Tampilan Menu Multilevel 
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(8) Menu SurveyGLIM 

Menu SurveyGLIM terdiri dari beberapa submenu yang dapat digunakan 

untuk menganalisis Generalized Linear Model (GLIMs). 

 

Gambar 2.14 Tampilan Menu SurveyGLIM 

(9) Menu View 

Menu view terdiri dari beberapa submenu yang dapat digunakan untuk 

mengatur toolbar. 

 

Gambar 2.15 Tampilan Menu View 

(10) Menu Window 

Menu window berfungsi untuk menyimpan sesi pekerjaan LISREL. 

 

Gambar 2.16 Tampilan Menu Window 
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(11) Menu Help 

 

Gambar 2.17 Tampilan Menu Help 

Menu help terdiri dari beberapa submenu yang dapat digunakan untuk 

membantu memberikan penjelasan terkait adanya masalah dalam 

pengoperasian program LISREL. 

Sekarang ini telah banyak mahasiswa dan peneliti-peneliti yang 

menggunakan program LISREL untuk menganalisis penelitian yang 

menggunakan model persamaan struktural.  

 

2.5 Kompetensi Pegawai 

2.5.1 Pengertian Kompetensi 

Kata kompetensi sering didengar ataupun diucapkan oleh banyak orang. 

Setiap orang memiliki persepsi masing-masing terkait dengan kompetensi itu 

sendiri. Perbedaan tersebut merupakan hal yang wajar dan tetap sah-sah saja 

sebab masing-masing individu belum memahami makna asal atau makna aslinya.  

Ada yang mengintepretasikan kompetensi sepadan dengan kemampuan atau 

kecakapan. Ada lagi yang mengintepretasikan sepadan dengan ketrampilan, 

pengetahuan dan berpendidikan tinggi. Bahkan ada pula yang mengintepretasikan 

sepadan dengan layak (feasible), handal (reliable), cocok, dapat dipercaya dan 

cerdas (Sudarmanto, 2009: 45). 
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Menurut Richard E. Boyatzis (1982: 23) sebagaimana dikutip oleh 

Sudarmanto (2009: 46), kompetensi adalah karakteristik-karakteristik yang 

berhubungan dengan kinerja unggul dan atau efektif di dalam pekerjaan. 

Menurut Lyle Spencer & Signe Spencer (1993: 9) sebagaimana dikutip oleh 

Sudarmanto (2009: 46), kompetensi merupakan karakteristik dasar perilaku 

individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif dan atau kinerja unggul 

di dalam pekerjaan atau situasi.  

Menurut McAshan (1981: 45) sebagaimana dikutip oleh Sudarmanto (2009: 

48), kompetensi merupakan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang 

dimiliki/dicapai seseorang, yang menjadi bagian dari dirinya sehingga dapat 

menjalankan penampilan kognisi, afeksi, dan perilaku psikomotorik tertentu.  

Adapun menurut Badan Kepegawaian Negara (2003) mendefinisikan 

kompetensi sebagai kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai 

Negeri Sipil yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang 

diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga Pegawai Negeri Sipil 

tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara professional, efektif, dan efisien. 

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi pada 

dasarnya merupakan karakteristik dasar yang berupa pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap yang dimiliki individu yang melekat pada dirinya dalam melaksanakan 

tugas dan pekerjaan di tempat kerja. 

2.5.2 Jenis dan Kategori Kompetensi Pegawai 

Menurut Boyatzis (1982) sebagaimana dikutip oleh Sudarmanto (2009: 51), 

mengemukakan komponen-kompenen kompetensi terdiri dari 
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(1) Motive (dorongan); motive termasuk pemikiran-pemikiran yang 

berhubungan dengan pernyataan tujuan atau tema tertentu. Sebagai contoh, 

orang yang berpikir (sadar/tidak) seputar perbaikan dan berlomba terhadap 

standar prima/terbaik (dalam kerja), maka ia dikatakan berada pada motive 

pencapaian (McClelland, Arkinson dan Boyatzis). Contoh dari motive ini 

adalah kebutuhan atau dorongan berprestasi, kebutuhan atau dorongan 

berkuasa. 

(2) Traits (ciri, sifat, karakter pembawaan); merupakan pemikiran-pemikiran 

dan aktivitas psikomotorik yang berhubungan dengan kategori umum dari 

kejadian-kejadian. Sebagai contoh, orang yang percaya bahwa dirinya 

berada dalam pengendalian masa depan dan nasibnya, maka ia dikatakan 

memiliki traits of efficacy. Contoh dari sikap ini adalah sikap berani 

mengambil inisiatif mengambil resiko. 

(3) Self image (citra diri); merupakan persepsi orang terhadap dirinya dan 

evaluasi terhadap citranya tersebut. Definisi dari Self image ini termasuk di 

dalamnya self concept (konsep diri) dan self esteem (harga diri). 

(4) Social role (peran sosial); merupakan persepsi orang terhadap seperangkat 

norma sosial perilaku yang diterima dan dihargai oleh kelompok sosial atau 

organisasi yang memilikinya. 

(5) Skills (ketrampilan); merupakan kemampuan yang menunjukkan sistem atau 

urutan perilaku yang secara fungsional berhubungan dengan pencapaian 

tujuan kinerja. Skill juga merupakan kapasitas seseorang yang secara 

fungsional dapat efektif atau tidak efektif dalam situasi pekerjaan. Hasil dari 

skill adalah sesuatu yang data dilihat dan diukur. Sebagai contoh, 
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kemampuan perencanaan. Seseorang yang memiliki skill ini dapat 

mengidentifikasi urutan dan tindakan tertentu yang perlu diambil dalam 

menyelesaikan sasaran tertentu. 

Adapun menurut Spencer (1993) sebagaimana dikutip oleh Sudarmanto 

(2009: 53), komponen-komponen kompetensi mencakup beberapa hal berikut 

(1) Motives adalah sesuatu yang secara konsisten dipikirkan atau dikehendaki 

seseorang yang menyebabkan tindakan. Motif menggerakkan, mengarahkan, 

dan menyeleksi perilaku terhadap kegiatan atau tujuan tertentu dan menjauh 

dari yang lain. 

(2) Traits adalah karakteristik-karakteristik fisik dan respons-respons konsisten 

terhadap berbagai situasi atau informasi. 

(3) Self concept adalah sikap, nilai, dan citra diri seseorang. 

(4) Knowledge adalah pengetahuan atau informasi seseorang dalam bidang 

spesifik tertentu. 

(5) Skill adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas 

mental tertentu. 

Menurut Gordon sebagaimana dikutip oleh Sutrisno (2011: 204), beberapa 

aspek yang terkandung dalam konsep kompetensi sebagai berikut 

(1) Pengetahuan (knowledge), yaitu kesadaran dalam bidang kognitif. Misalnya, 

seorang karyawan mengetahui cara melakukan identifikasi belajar, dan 

bagaimana melakukan pembelajaran yang baik sesuai dengan kebutuhan 

yang ada di perusahaan. 

(2) Pemahaman (understanding), yaitu kedalam kognitif, dan afektif yang 

dimiliki individu. Misalnya, seorang karyawan dalam melaksanakan 
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pembelajaran harus mempunyai pemahaman yang baik tentang karakteristik 

dan kondisi secara efektif dan efesien. 

(3) Kemampuan/ketrampilan (skill), adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu 

yang melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. 

Misalnya, kemampuan karyawan dalam memilih metode kerja yang 

dianggap lebih efektif dan efisien. 

(4) Nilai (value), adalah suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara 

psikologis telah menyatu dalam diri seseorang. Misalnya, standar perilaku 

para karyawan dalam melaksanakan tugas (kejujuran, keterbukaan, 

demokratis, dan lain-lain). 

(5) Sikap (attitude), yaitu perasaan (senang-tidak senang, suka-tidak suka) atau 

reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar. Misalnya, reaksi 

terhadap krisis ekonomi, perasaan terhadap kenaikan gaji, dan sebagainya. 

(6) Minat (interest), adalah kecendurungan seseorang untuk melakukan suatu 

perbuatan. Misalnya, melakukan sesuatu aktivitas tugas. 

2.5.3 Manfaat Penggunaan Kompetensi Pegawai 

Menurut Sutrisno (2011: 208), saat ini konsep kompetensi sudah mulai 

diterapkan dalam berbagai aspek dari manajemen sumber daya manusia walaupun 

yang paling banyak adalah pada bidang pelatihan dan pengembangan, rekrutmen 

dan seleksi, dan sistem remunerasi.  

Menurut Ruky dalam Sutrisno (2011: 208), konsep kompetensi menjadi 

semakin populer dan sudah banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar 

dengan berbagai alasan, yaitu 
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(1) Memperjelas standar kerja dan harapan yang ingin dicapai. Dalam hal ini, 

model kompetensi akan mampu menjawab dua pertanyaan mendasar: 

keterampilan, pengetahuan, dan karakteristik apa saja yang dibutuhkan 

dalam pekerjaan, dan perilaku apa saja yang berpengaruh langsung dengan 

prestasi kerja. Kedua hal tersebut akan banyak membantu dalam 

mengurangi pengambilan keputusan secara subyektif dalam bidang SDM. 

(2) Alat seleksi karyawan. Penggunaan kompetensi standar sebagai alat seleksi 

dapat membantu organisasi memilih calon karyawan yang terbaik. Dengan 

kejelasan terhadap perilaku efektif yang diharapkan dari karyawan, kita 

dapat mengarahkan pada sasaran yang selektif serta mengurangi biaya 

rekruitmen yang tidak perlu. Caranya dengan mengembangkan suatu 

perilaku yang dibutuhkan untuk setiap fungsi jabatan serta memfokuskan 

wawancara seleksi pada perilaku yang dicari. 

(3) Memaksimalkan produktivitas. Tuntutan untuk menjadikan suatu organisasi 

“ramping” mengharuskan kita untuk mencari karyawan yang dapat 

dikembangkan secara terarah untuk menutupi kesenjangan dalam 

keterampilannya sehingga maupun untuk dimobilisasikan secara vertical 

maupun horisontal. 

(4) Dasar untuk pengembangan sistem remunerasi. Model kompetensi dapat 

digunakan untuk mengembangkan sistem remunerasi (imbalan) yang akan 

dianggap lebih adil. Kebijakan remunerasi akan lebih terarah dan transparan 

dengan mengaitkan sebanyak mungkin keputusan dengan suatu set perilaku 

yang diharapkan yang ditampilkan seorang karyawan. 
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(5) Memudahkan adaptasi terhadap perubahan. Dalam era perubahan yang 

sangat cepat, sifat dari suatu pekerjaan sangat cepat berubah dan kebutuhan 

akan kemampuan baru terus meningkat. Model kompetensi memberikan 

sarana untuk menetapkan keterampilan apa saja yang akan dibutuhkan untuk 

memenuhi kebutuhan yang selalu berupah ini. 

(6) Menyelaraskan perilaku kerja dengan nilai-nilai organisasi. Model 

kompetensi merupakan cara yang paling mudah untuk mengomunikasikan 

nilai dan hal apa saja yang harus menjadi fokus dalam unjuk kerja 

karyawan. 

 

2.6 Fasilitas Perpustakaan 

2.6.1 Pengertian Fasilitas 

Menurut Moenir (2001: 119) sebagaimana dikutip oleh Pratiwi (2013: 27), 

fasilitas adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan pelayanan yang 

berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam melaksanakan pekerjaan dan juga 

sosial dalam rangka kepentingan orang-orang yang sedang berhubungan dengan 

organisasi kerja itu atau segala sesuatu yang digunakan, dipakai, ditempati, dan 

dinikmati oleh orang pengguna. 

Menurut Sutarno (2006: 11), pengertian yang lebih umum dan luas tentang 

perpustakaan yaitu mencakup suatu ruangan, bagian dari gedung/bangunan, atau 

gedung tersendiri, yang berisi buku-buku koleksi yang disusun dan diatur 

sedemikian rupa sehingga mudah untuk dicari dan dipergunakan apabila sewaktu-

waktu diperlukan oleh pembaca. 
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Fasilitas perpustakaan merupakan segala sesuatu yang dipergunakan dan 

dinikmati guna menunjang pengorganisasian koleksi buku pustaka dan terbitan 

lain yang diatur dengan tata susunan tertentu dalam suatu ruangan yang nyaman 

(Pratiwi, 2013: 28). 

Oleh karena itu, fasilitas perpustakaan adalah segala jenis kelengkapan yang 

dipergunakan dan dinikmati pembaca untuk menunjang pengorganisasian dari 

perpustakaan. 

2.6.2 Indikator Fasilitas Perpustakaan 

Menurut Moenir (2001: 119) sebagaimana dikutip oleh Pratiwi (2013: 28), 

menentukan indikator-indikator dari fasilitas perpustakaan yaitu 

(1) Ruangan Perpustakaan 

Menurut Perpustakaan Nasional RI (2011: 29), Gedung/Ruang 

perpustakaan adalah tempat atau bagian tertentu dalam sebuah bangunan 

yang digunakan untuk menjalankan fungsi perpustakaan. 

Menurut Sutarno (2006: 80), aspek yang perlu diperhatikan pada 

unsur gedung adalah 

a. Lokasi, harus di tempat yang mudah dan ekonomis didatangi 

masyarakat pemakai; 

b. Luas tanah (jika perpustakaan menempati gedung tersendiri), 

diusahakan cukup menampung bangunan gedung, dengan kemungkinan 

perluasan dalam waktu 10-15 tahun mendatang; 

c. Luas gedung atau ruangan harus cukup menampung ruang koleksi 

bahan pustaka, ruang baca dengan kapasitas minimal 10% dari jumlah 
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masyarakat yang akan dilayani, ruang layanan, ruang kerja pengolahan 

dan administrasi; 

d. Ruangan-ruangan lain yang diperlukan, seperti gudang dan kamar kecil; 

e. Konstruksi, mencakup aspek kekuatan dan pengamanan; 

f. Cahaya di dalam ruang harus terang; 

g. Kesejukan di dalam ruangan dan pertukaran udara/ventilasi harus baik; 

h. Lingkungan yang tenang; 

i. Tempat parkir kendaraan secukupnya; 

j. Taman, dan lain-lain. 

Gedung dan ruangan perpustakaan dapat disesuaikan dengan kondisi, 

situasi, serta ruang lingkup organisasi yang membentuk perpustakaan. Pada 

prinsipnya penyediaan semua sarana-prasarana, perabot dan perlengkapan 

adalah dalam rangka memfasilitasi, mendukung, memudahkan, 

meningkatkan kualitas, dan mempercepat proses terlaksananya kegiatan 

(Sutarno, 2006: 81). 

(2) Peralatan Perpustakaan 

Menurut Muchyidin dan Sasmitamihardja (2008: 71) sebagaimana 

dikutip oleh Pratiwi (2013: 32), perabotan perpustakaan adalah berupa 

peralatan mebeler yang diperlukan untuk mengakomodir koleksi, tempat 

bekerja staf, dan tempat pembaca/belajar para pengunjung perpustakaan. 

Beberapa mebeler pokok yang diperlukan hampir di setiap perpustakaan 

adalah 

a. Rak buku biasa dan rak buku referensi. 

b. Rak majalah dengan berbagai ukuran dan bentuk. 
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c. Lemari katalog, juga dengan berbagai ukuran dan corak. 

d. Kursi baca dan kursi kerja terdiri dari berbagai bentuk (segi empat 

dan/atau bulat. Dapat berbentuk sofa untuk anak-anak, remaja, dan 

orang dewasa/tua. 

e. Meja baca dan meja kerja terdiri dari berbagai corak seperti kursi baca 

dan kursi kerja. 

f. Meja peminjaman yang dapat berbentuk huruf L, U, atau bentuk 

memanjang. Meja peminjaman biasanya terdiri atas beberapa unit yang 

dapat dipisah-pisah. 

g. Meja studi khusus (study carrel). 

h. Rak surat kabar. 

i. Meja untuk kamus. 

j. Meja untuk atlas. 

k. Papan pameran (display). 

l. Kereta buku (trolley). 

m. Bangku pijakan atau tangga. 

n. Lemari penyimpanan alat-alat audio-visual, dsb. 

Menurut Sutarno (2006: 85), perlengkapan, peralatan dan perabot 

utama sebuah perpustakaan adalah 

a. Rak bahan pustaka: buku, majalah, surat kabar, pandang dengan (AV). 

b. Lemari katalog; ukurannya disesuaikan dengan ukuran kartu catalog. 

c. Meja kursi untuk para pembaca di ruang baca. Bentuknya dapat 

bermacam-macam model. 

d. Meja sirkulasi/layanan. 
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e. Mesin ketik untuk pembuatan kartu catalog dan surat-surat. 

f. Meja kerja pengolahan dan untuk pegawai. 

g. Lemari penitipan tas/barang. 

h. Papan pamer (display). 

i. Alat baca khusus untuk koleksi tertentu. 

j. Lemari arsip untuk tata usaha. 

k. Papan pengumuman. 

l. Kotak saran. 

m. Jam dinding. 

n. Troli pembawa bahan pustaka. 

o. Komputer. 

p. Dan lain-lain yang diperlukan. 

Pada tahap awal pembentukan perpustakaan yang pertama, sebagian 

besar sudah harus disediakan perabot dan perlengkapan yang diperlukan 

oleh sebuah perpustakaan. Oleh karena itu, perlu berhati-hati dalam 

menentukan rancangan, konstruksi dan jumlah setiap kebutuhan barang. 

(3) Koleksi Buku Bacaan 

Koleksi buku bacaan merupakan titik tolak untuk memberikan dan 

mengarahkan kepada pembaca yang akan dilayani sehingga koleksi buku 

bacaan merupakan modal dasar perpustakaan. 

Menurut Sutarno (2006: 82), upaya pembentukan koleksi pertama 

harus memperhatikan kriteria pokok, yaitu 

a. Koleksi perpustakaan mencakup jenis bahan pustaka tercetak seperti 

buku, majalah, surat kabar, bahan pustaka terekam dan elektronik 



67 
 

 
 

seperti kaset, video, piringan (disk), film, film strip, dan koleksi bentuk 

tertentu seperti lukisan, insektarium, alat peraga, globe, foto, dan lain-

lain. 

b. Pengadaan koleksi perpustakaan terdiri atas dua tahap, yaitu 

pembentukan koleksi petama (dasar), pembinaan dan pengembangan. 

Menurut Muchyidin dan Sasmitamihardja (2008: 80) sebagaimana 

dikutip oleh Pratiwi (2013: 33), secara umum koleksi perpustakaan 

mencakup hal-hal sebagai berikut 

a. Surat kabar (lokal, nasional, dan internasional). 

b. Majalah (lokal, nasional, dan internasional, baik yang bersifat 

hiburan,ilmiah populer, maupun ilmiah). 

c. Buku-buku mengenai berbagai bidang ilmu sejalan dengan kurikulum 

SD, SMP, SLTA, Perguruan Tinggi. 

d. Laporan hasil-hasil penelitian, khususnya yang membahas dan/atau 

berkaitan dengan daerah setempat. 

e. Terbitan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah 

Daerah. 

f. Terbitan Perguruan Tinggi. 

g. Buku-buku untuk memupuk kegemaran (hobby) masyarakat dan bacaan 

ringan. 

h. Buku-buku ekstrakurikuler, seperti kepramukaan, keorganisasian, 

politik, kegiatan sosial, dan sebagainya. 

i. Buku-buku referensi. 

j. Pamflet, brosur, naskah kerja, kliping, dokumen, dan lain-lain. 
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Koleksi perpustakaan harus mencakup bahan pustaka yang terpilih, 

informasi yang terkandung harus cocok dengan keperluan dan dapat 

dibaca/didengar dan dimengerti oleh masyarakat pemakai (Sutarno, 2006: 

83). 

Setiap bahan pustaka yang ditempatkan di ruang koleksi adalah bahan 

pustaka yang sudah siap untuk dipergunakan/dipinjam oleh masyarakat 

pemakai. 

 

2.7 Kualitas Pelayanan 

2.7.1 Pengertian Kualitas Pelayanan 

Menurut Setiyawati (2009: 27), kualitas layanan berasal dari perbandingan 

antara harapan pelanggan tentang layanan yang hendaknya mereka terima dengan 

layanan yang benar-benar telah mereka peroleh. Kualitas jasa adalah bagaimana 

tanggapan konsumen terhadap jasa yang dikonsumsi atau yang dirasakannya 

(Jasfar, 2005: 47). 

Adapun menurut Amanullah (2012: 31), kualitas pelayanan merupakan 

tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan 

tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. 

Menurut Parasuraman dkk. (1988) sebagaimana dikutip oleh Setiyawati 

(2009: 27), kualitas layanan dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi 

para pelanggan atas layanan yang nyata-nyata mereka terima atau peroleh dengan 

layanan yang sesungguhnya mereka harapkan atau inginkan  
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Dengan demikian kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang 

diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi 

keinginan pengunjung. 

2.7.2 Dimensi Kualitas Pelayanan 

Menurut Garvin (1987) sebagaimana dikutip oleh Jasfar (2005: 57), 

mengusulkan delapan dimensi kualitas jasa. Berikut ini adalah deskripsi dimensi 

tersebut 

(1) Performance, yaitu ciri-ciri pengoperasian pokok dari suatu produk inti 

(core product), seperti kecepatan, penggunaan bahan bakar, jumlah 

penumpang yang dapat diangkut, kemudahan dan kenyaman dalam 

mengemudi, dll.  

(2) Features, yaitu ciri khusus atau keistimewaan tambahan berupa karakteristik 

pelengkap, misalnya kelengkapan interior dan eksterior seperti dashboard, 

AC, sound system, door lock system, power steering, dll. 

(3) Reability, yaitu kehandalan produk mobil, seperti kemungkinan kecil untuk 

rusak atau mengalami beberapa kegagalan dalam pemakaiannya, tidak 

sering mogok atau rewel. 

(4) Conformance to specification (kesesuaian dengan spesifikasi), yaitu sejauh 

mana karakteristik rancangan dan operasi memenuhi standar-standar yang 

telah ditetapkan sebelumnya. Misalnya standar keamanan seperti ukuran as 

roda untuk truk tentunya lebih besar daripada mobil biasa. 

(5) Durability (daya tahan), berkaitan dengan berapa lama suatu produk dapat 

terus digunakan, yang mencakup umur teknis maupun umur ekonomis 

penggunaan mobil. 
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(6) Serviceability, yang meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, 

kemudahan layanan reparasi, dan penanganan keluhan yang memuaskan.  

(7) Esthetic (estetika), yaitu daya tarik produk melalui panca indra, misalnya 

bentuk fisik mobil yang menarik. 

(8) Perceived quality, yaitu citra dan reputasi produk serta tanggung jawab 

perusahaan terhadap kedua hal tersebut. 

Adapun menurut Parasuraman (1988) sebagaimana dikutip oleh Jasfar 

(2005: 51) mengemukakan lima dimensi kualitas jasa. Kelima dimensi tersebut 

adalah 

(1) Reliability (kehandalan), yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan 

yang dijanjikan dengan tepat (accurately) dan kemampuan untuk dapat 

dipercaya (dependably), terutama memberikan jasa secara tepat waktu 

(ontime), dengan cara yang sama sesuai dengan jadwal yang telah djanjikan 

dan tanpa melakukan kesalahan setiap kali. 

(2) Responsiveness (daya tanggap), yaitu kemauan atau keinginan para 

karyawan untuk membantu dan memberikan jasa yang dibutuhkan 

konsumen. Membiarkan konsumen menunggu, terutama tanpa alasan yang 

jelas akan menimbulkan kesan negative yang tidak seharusnya terjadi. 

Kecuali apabila kesalahan ini ditanggapi dengan cepat, maka dapat menjadi 

sesuatu yang berkesan dan menjadi pengalaman yang menyenangkan. 

Misalnya, karena keterlambatan keberangakatan pesawat, penumpang 

diberikan makanan dan minuman. 
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(3) Assurance (jaminan), meliputi pengetahuan, kemampuan, ramah, sopan, dan 

sifat dapat dipercaya dari kontak personel untuk menghilangkan sifat 

keragu-raguan konsumen dan merasa terbebas dari bahaya dan resiko. 

(4) Empathy (empati), yang meliputi sikap kontak personel maupun perusahaan 

untuk memahami kebutuhan maupun kesulitan, konsumen, komunikasi yang 

baik, perhatian pribadi, kemudahan dalam melakukan komunikasi atau 

hubungan. 

(5) Tangibles (produk-produk fisik), tersedianya fasilitas fisik, perlengkapan 

dan sarana komunikasi, dan lain-lain yang dapat dan harus ada dalam proses 

jasa. Penilaian terhadap dimensi ini dapat diperluas dalam bentuk hubungan 

dengan konsumen lain pengguna jasa, misalnya keributan yang dilakukan 

oleh tamu lain di hotel. 

Meskipun banyak sekali pendapat yang dikemukakan mengenai dimensi 

kualitas jasa, pendapat yang paling sering digunakan dalam penilaian jasa adalah 

yang dikemukakan oleh Parasuraman, Zeithaml dan Berry (1998). Konsumen 

akan menggunakan kelima dimensi kualitas untuk membentuk penilaian nya 

terhadap kualiatas jasa yang merupakan dasar untuk membandingkan harapan dan 

persepsinya terhadap jasa. 

Dari penjelasan para ahli tentang dimensi kualitas pelayanan, maka dapat di 

simpulkan beberapa dimensi yang sesuai agar pelayanan dapat memberikan 

kepuasan kepada para pelanggan. Adapun dimensi tersebut diantaranya keandalan 

(reliability), ketanggapan (responsiveness), jaminan (assurance) serta empati 

(emphaty), bukti fisik (tangible). 
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2.8 Model dan Hipotesis Awal Penelitian 

2.8.1 Model Awal Penelitian 

Peneliti membangun model penelitian dengan mengadopsi variabel-variabel 

pada kedua model dan menyederhanakannya menjadi model penelitian yang diuji 

hubungan keterkaitannya. Model hubungan keterkaitan antar variabel dapat dilihat 

pada gambar 2.18 di bawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.18 Model Awal Penelitian 

2.8.2 Hipotesis Awal Penelitian 

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam tinjauan pustaka, hipotesis 

yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua hipotesis, yaitu 

(1) Kompetensi pegawai berpengaruh positif terhadap kualitas pelayanan 

dengan analisis SEM menggunakan program LISREL; 

(2) Fasilitas perpustakaan berpengaruh positif terhadap kualitas pelayanan 

dengan analisis SEM menggunakan program LISREL; 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 
 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Perpustakaan Pusat Universitas Negeri 

Semarang yang terletak di Sekaran, Gunungpati, Semarang. Penelitian ini 

dilakukan pada mahasiswa yang datang ke Perpustakaan Pusat Universitas Negeri 

Semarang. Observasi awal dilakukan pada 11 Juni 2015. Penelitian dilaksanakan 

pada tanggal 4-7 Agustus 2015. 

 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2013: 117), populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Populasi pada penelitian ini para mahasiswa yang datang ke Perpustakaan Pusat 

Unnes sehingga populasi pada penelitian ini bersifat heterogen dilihat dari 

beragamnya jenis kelamin, tingkat pendidikan, program studi, dll. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2013: 118). Adapun sampel penelitian ini adalah 

sebagian mahasiswa pengunjung Perpustakaan Pusat Unnes. 

Menurut Umar (2003) sebagaimana dikutip oleh Naryawan (2011), untuk 

menentukan jumlah sampel yang diperlukan maka dapat digunakan rumus Slovin, 

yaitu  
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keterangan  

  = ukuran sampel  

  = ukuran populasi 

  = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan yang 

memiliki toleransi yaitu 0,1 atau 10 %. 

Bila diketahui jumlah mahasiswa yang mengunjungi ke Perpustakaan Pusat 

Unnes pada tahun 2015 dari bulan Januari sampai Juni adalah 26.926 pengunjung, 

maka sampelnya dapat dihitung sebagai berikut  

  
 

     
 

     

              
          

Dari perhitungan di atas maka dapat diketahui bahwa jumlah sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 99,62999 orang dapat dibulatkan 

menjadi 100 responden.  

Besarnya sampel memiliki peran penting dalam interprestasi SEM. 

Responden dalam penelitian ini sejumlah 163, sehingga telah memenuhi syarat 

untuk dapat mengestimasi modal. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2012: 2), variabel penelitian adalah segala sesuatu yang 

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.  

Menurut Sugiyono (2012: 4), variabel eksogen (independent variable) 

adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau 

timbulnya variabel dependen (terikat) sedangkan variabel endogen (dependent 
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variable) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena 

adanya variabel bebas. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian dapat dilihat pada tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Variabel dan Indikator Penelitian 

Variabel Laten Indikator 

Variabel 

eksogen 

Kompetensi 

Pegawai (X1) 

X11=Knowledge 

(Pengetahuan) 

X12=Understanding 

(Pemahaman) 

X13=Skill (Keterampilan) 

X14=Attitude (Sikap) 

Fasilitas 

Perpustakaan (X2) 

X21=Ruangan Perpustakaan 

X22=Peralatan Perpustakaan 

X23=Koleksi Buku Bacaan 

Variabel 

Endogen 

Kualitas 

Pelayanan (Y) 

Y1=Realibility (Kehandalan) 

Y2=Responsivenes (Daya 

Tanggap) 

Y3=Assurance (Jaminan) 

Y4=Emphaty (Empati) 

Y5=Tangible (Produk Fisik) 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian, yaitu: 

(1) Kuesioner 

Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode 

kuesioner. Metode ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner yang berisi 

daftar pertanyaan kepada para responden yang terdiri dari variabel laten 

kompetensi pegawai, fasilitas perpustakaan, dan kualitas pelayanan untuk 

memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini. Data diperoleh 

dengan cara mengajukan 12 buah item pertanyaan. 
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Proses pengukuran dari kuesioner dilakukan dengan memberi 

tingkatan skala atau nilai pengukuran, dengan menggunakan skala interval 1 

sampai dengan 5 yang mempunyai arti sebagai berikut 

Tabel 3.2 Tingkatan Skala Likert 

Nilai Tingkat Persetujuan 

1 Sangat Tidak Setuju (STS) 

2 Tidak Setuju (TS) 

3 Cukup Setuju (CS) 

4 Setuju (S) 

5 Sangat Setuju (SS) 

 

(2) Wawancara 

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya 

langsung (berkomunikasi langsung) dengan narasumber untuk mendapatkan 

informasi berupa jumlah pengunjung perpustakaan, koleksi perpustakaan, 

dan pelayanan perpustakaan.  

 

3.5 Uji Kualitas Angket 

Penelitian ini menggunakan angket untuk mendapatkan data. Angket 

tersebut dianalisis terlebih dahulu sebelum digunakan untuk memastikan 

kelayakan dan kualitasnya. Analisis angket yang dilakukan adalah uji validitas 

dan uji reliabilitas. 

Peneliti telah melakukan tes uji coba angket kepada mahasiswa Jurusan 

Matematika Unnes yang berkunjung ke Perpustakaan Jurusan Matematika Unnes 

dan diperoleh 20 mahasiswa pada tanggal 27 Juli 2015. Soal uji coba terdiri atas 

dua belas butir soal uraian. Setelah dilakukan tes uji coba, maka dilakukan analisis 

data uji coba angket. Berikut ini penjelasan lebih lanjut mengenai uji butir soal 

yang dilakukan. 
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3.5.1 Uji Validitas 

Menurut Sugiyono (2013: 363), validitas merupakan derajad ketepatan 

antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan 

oleh peneliti.  

Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur mengukur apa 

yang ingin diukur. Dalam hal ini, akan diukur validitas kuesioner sebagai alat 

pengukur yang telah disusun dimana faktor yang mempengaruhi validitas yang 

akan diperhitungkan hanya yang menyangkut alat pengukur saja. 

Uji validitas dilakukan dengan menghitung korelasi antara masing-masing 

pernyataan dengan skor total dengan menggunakan rumus korelasi product 

moment dengan angka kasar. Menurut Arikunto (2012: 87), rumus korelasi 

product moment dengan angka kasar adalah sebagai berikut 

    
 ∑    ∑   ∑  

√  ∑    ∑  
 
   ∑    ∑  

 
 

 

dimana 

   banyaknya responden, 

   skor pertanyaan, 

   skor total, 

     koefisien korelasi antara  variabel   dan variabel  . 

Hasil perhitungan validitas soal atau disebut     selanjutnya dibandingkan 

dengan tabel r dengan taraf signifikansi 5 %. Jika            maka angket yang 

diuji coba dapat dikatakan valid. Jika            maka item angket yang diuji 

coba dapat dikatakan invalid atau tidak valid. 

Dengan demikian diperoleh hasil dari perhitungan diatas sebagai berikut 
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Tabel 3.3 Analisis Uji Validitas 

Butir Item Nilai 

Validitas 

Ket 

Kompetensi 

Pegawai (X1) 

Knowledge (X11) 0,70785 Valid 

Understanding (X12) 0,694073 Valid 

Skill (X13) 0,418139 Valid 

Attitude (X14) 0,50275 Valid 

Fasilitas 

Perpustakaan 

(X2) 

Ruang Perpustakaan (X21) 0,53552 Valid 

Peralatan Perpustakaan (X22) 0,586243 Valid 

Koleksi Buku Bacaan (X23) 0,356434 Invalid 

Kualitas 

Pelayanan (Y) 

Reliability (Y1) 0,479039 Valid 

Responsiveness (Y2) 0,561028 Valid 

Assurance (Y3) 0,432146 Valid 

Empathy (Y4) 0,458049 Valid 

Tangibles (Y5) 0,454734 Valid 

 

Hasil perhitungan validitas di atas menunjukkan bahwa 11 item soal valid 

sisanya 1 soal pada indikator X23 tergolong invalid atau tidak valid. Untuk 

jumlah responden ( ) sebanyak 20, maka jalur yang dilihat adalah baris ke 

        dan digunakan taraf signifikansi 5 %, maka diperoleh        

     .  

Untuk mengatasi item pertanyaan yang tidak valid tidak dapat langsung 

dihilangkan tetapi perlu melakukan perbaikan. Hal tersebut dikarenakan item 

pertanyaan penting dalam penelitian. Perbaikan yang dilakukan dengan 

memperbaiki bahasa pertanyaan yang terlalu panjang sehingga item pertanyaan 

akan mudah dipahami oleh responden. 

3.5.2 Uji Reliabilitas 

Menurut Mardapi (2012: 51), reliabilitas atau keandalan adalah koefisien 

yang menunjukkan tingkat keajegan atau konsisten hasil pengukuran suatu tes. 

Setiap alat pengukur seharusnya memiliki kemampuan untuk memberikan hasil 

pengukuran yang konsisten. 
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Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menghitung indeks 

reliabilitas, yakni: teknik pengukuran ulang, teknik belah dua, teknik paralel, dan 

rumus Alpha. Dalam hal ini, teknik yang akan dilakukan untuk menghitung 

reliabilitas dari kuesioner sebagai alat pengukur yang telah disusun adalah rumus 

Alpha. Menurut Arikunto (2012: 122), rumus Alpha adalah sebagai berikut 

    
 

   
   

∑  
 

  
   

dimana 

        reliabilitas yang dicari, 

∑  
   jumlah varians skor tiap-tiap item, 

  
       varians total. 

Hasil perhitungan reliabilitas soal atau disebut         selanjutnya 

dibandingkan dengan tabel r product moment dengan taraf signifikansi 5 %. Jika 

               maka angket yang diuji coba reliabel. Jika                maka 

angket yang diuji coba tidak reliabel. 

Berdasarkan rumus Alpha di atas, diperoleh hasil  analisis sebagai berikut 

    
 

   
(  

∑  
 

  
 )  

  

    
(  

    

        
)            

Dengan demikian analisis tes uji coba diperoleh                 . Dari 

tabel r product moment diperoleh                 untuk      dan taraf 

signifikansi          Karena                                 , maka 

dapat dikatakan angket reliabel. 
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3.6 Metode Pengolahan Data dan Analisis 

Pada langkah ini, data-data hasil kuesioner yang telah terkumpul diolah dan 

dianalisis dengan menggunakan bantuan software LISREL 8.80. Dengan SEM, 

peneliti melakukan analisis pengaruh kompetensi pegawai dan fasilitas 

perpustakaan terhadap kualitas pelayanan di Perpustakaan Pusat Unnes.  

Tahapan-tahapan pemodelan SEM  yaitu 

(1) Memasukkan data dengan program SPSS; 

(2) melakukan uji normalitas dengan program LISREL; 

Menurut Ghozali & Fuad (2008: 37), normalitas dibagi menjadi dua yaitu 

(1) Univariate normality (normalitas univariat), 

(2) Multivariate normality (normalitas multivariat). 

Asumsi normalitas dapat diuji dengan nilai statistic z untuk skewness 

dan kurtosis. Nilai z skewness dan z kurtosis dapat dihitung sebagai berikut 

          
        

√
 

 

  

          
        

√
2 

 

  

dimana N merupakan ukuran sampel.  

Apabila nilai z, baik           dan/atau           signifikan (kurang 

daripada 0,05 pada tingkat 5 %) maka dapat dikatakan bahwa distribusi data 

tidak normal. Sebaliknya, jika nilai z, baik           dan/atau           tidak 

signifikan (lebih besar daripada 0,05 pada tingkat 5 %) maka dapat 

dikatakan bahwa distribusi data normal. Sehingga disimpulkan uji 

normalitas diharapkan hasilnya tidak signifikan. 
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Ketidaknormalitasan data dapat diatasi dengan program LISREL 

antara lain  

a. Menambahkan estimasi asymptotic covariance matrix. Hal itu akan 

mengakibatkan estimasi parameter beserta goodness of fit statistic 

akan dianalisis berdasarkan pada keadaan data yang tidak normal; 

b. Mentransformasi data untuk data continous. Data ordinal tidak 

diperolehkan menggunakan transformasi data karena akan 

mengakibatkan data sulit diinterprestasikan; 

c. Menggunakan metode estimasi selain Maximum Likelihood seperti 

Generalized Least Square (GLS) atau Weighted Least Square (WLS); 

dan 

d. Bootstrapping dan Jackniffing yang merupakan metode baru yang 

mengasumsikan data di-“resampling” dan kemudian dianalisis. 

(3) membuat spesifikasi dari model; 

Menggambarkan diagram jalur dengan hybrid model yang merupakan 

kombinasi dari model pengukuran dan model struktural. 

(4) menilai identifikasi model; 

Menurut Mueller (1996) sebagaimana dikutip oleh Thanjoyo (2012: 46) 

menyarankan salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk memperoleh 

model yang over-identified adalah memiliki salah satu dari 2 pilihan sebagai 

berikut 

a. menetapkan salah satu muatan faktor   dari setiap variabel laten yang 

ada dalam model dengan nilai 1,0; atau 
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b. variabel laten distandarisasikan ke unit variance dengan menetapkan 

nilai 1 pada komponen diagonal dari matrik    

(5) melakukan estimasi model;  

a. membuat program SIMPLIS untuk model pengukuran (model CFA); 

b. melakukan estimasi model dengan RML, ML, WLS, atau GLS. 

(6) menguji kecocokan model; dan 

langkah-langkah menguji kecocokan model yaitu 

a. menguji kecocokan keseluruhan model (Goodness of Fit); 

b. menguji validitas 

Menurut Rigdon & Ferguson (1991) dan Doll, Xia & Torkzadeh 

(1994) sebagaimana dikutip oleh Wijanto (2008: 65), suatu variabel 

dikatakan mempunyai validitas yang baik terhadap konstruk atau 

variabel latennya apabila memenuhi syarat berikut. 

i. Nilai t muatan faktornya (loading factors) lebih besar dari nilai 

kritis (atau       atau untuk praktisnya    ; dan 

ii. Muatan faktor standarnya (standardized loading factors)        

c. menguji reliabilitas. 

Menurut hair et.al (1998) sebagaimana dikutip oleh Wijanto 

(2008: 66) dikatakan memiliki reliabilitas yang baik adalah jika 

i. Construct Reliability (CR)      ; dan 

ii. Variance Extracted (VE)       . 

(7) melakukan respesifikasi model. 

Beberapa cara memodifikasi program SIMPLIS antara lain 
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a. Menghapus variabel teramati yang tidak memenuhi syarat validitas 

dan reliabilitas yang baik; 

b. Memanfaatkan informasi yang terdapat dalam modification indices, 

yaitu 

i. menambahan path (lintasan) baru diantara variabel teramati 

dengan variabel laten dan antar variabel laten; 

ii. menambahan error covariance diantara dua buah error 

variances. 
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Gambar 3.1. Diagram Analisis SEM 

Mengumpulkan data dari perpustakaan 

Memasukkan data yang telah terkumpul 

dengan program SPSS 16.0 

Membuat spesifikasi model penelitian 

Mengidentifikasi persamaan simultan dari model yang dispesifikasikan 

MULAI 

Melakukan uji normalitas dengan LISREL 

Memodifikasi program SIMPLIS  

SELESAI  

Tidak 

Ya 

Membuat program SIMPLIS untuk 

Full SEM (menambahkan persamaan 

struktural ke model CFA sebelumnya) 

Melakukan estimasi 

Menganalisis model struktural  

Ok? 

Membuat program SIMPLIS 

untuk model pengukuran (CFA) 

Melakukan estimasi 

Menganalisis model pengukuran  

Ok? 

Memodifikasi program SIMPLIS 

Tidak 

Ya 
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3.7 Kesimpulan 

Langkah terakhir dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan 

berdasarkan hipotesis yang diperoleh dari hasil analisis dan pemecahan masalah. 

Hasil dari penelitian ini kemudian dapat memberikan beberapa saran atau 

masukan bagi instansi terkait yang dapat ditindaklanjuti. 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Penelitian ini menggunakan SEM untuk menganalisis faktor yang 

mempengaruhi kualitas pelayanan di Perpustakaan Pusat Unnes tahun 2015 yang 

menggunakan program LISREL 8.80. Pengambilan data dengan metode kuesioner 

di lingkungan Perpustakaan Pusat Unnes tentang faktor yang mempengaruhi 

kualitas pelayanan. 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah semua mahasiswa yang berkunjung 

ke Perpustakaan Pusat Unnes. Adapun rincian dari pembagian responden tersebut 

dapat dilihat pada berikut ini 

(1) Responden Menurut Fakultas 

Data deskriptif tentang usia responden dapat dilihat dalam Tabel 4.1. Dari 

Tabel 4.1 tampak bahwa mahasiswa dari fakultas MIPA adalah mahasiswa yang 

paling dominan berkunjung sebanyak 61 orang atau 37,42%. Sedangkan 

mahasiswa dari fakultas FIP sebanyak 4 orang atau 2,45 % adalah mahasiswa 

yang paling sedikit berkunjung. Namun, disini ada dari universitas lain yang 

datang berkunjung ke Perpustakaan Pusat Unnes sebanyak 1 orang atau 0,61 %. 
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Tabel 4.1 Responden Menurut Fakultas 

 

 

 

 

 

 

(2) Responden Menurut Angkatan 

Komposisi responden berdasarkan aspek angkatan dapat dilihat pada tabel 

4.2 sebagai berikut 

Tabel 4.2 Responden Menurut Angkatan 

Angkatan Jumlah Persentase 

2009 4 2,45% 

2010 5 3,07% 

2011 84 51,53% 

2012 35 21,47% 

2013 13 7,98% 

2014 8 4,91% 

Tanpa Identitas 14 8,59% 

 

Dari tabel 4.2 tampak bahwa mahasiswa angkatan 2011 adalah mahasiswa 

terbanyak yang berkunjung ke perpustakaan yaitu sebanyak 84 orang atau 

51,53%. Selanjutnya mahasiswa angkatan 2009 adalah mahasiswa terendah yang 

berkunjung ke perpustakaan yaitu sebanyak 4 orang atau 2,45%.  

 

(3) Responden Menurut Jenis Kelamin 

Komposisi responden berdasarkan aspek jenis kelamin dapat dilihat pada 

Tabel 4.3 sebagai berikut 

Fakultas Jumlah Persentase 

FIP 4 2,45% 

FBS 32 19,63% 

FIS 8 4,91% 

FMIPA 61 37,42% 

FT 22 13,50% 

FIK 13 7,98% 

FE 13 7,98% 

Univ Lain 1 0,61% 

Tanpa Identitas 9 5,52% 
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Tabel 4.3 Responden Menurut Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

L 30 18,40% 

P 123 75,46% 

Tanpa Identitas 10 6,13% 

 

Berdasarkan komposisi responden dengan aspek jenis kelamin, mahasiswa 

yang dominan berkunjung ke Perpustakaan Pusat Unnes adalah mahasiswa 

dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 123 orang sebesar 75,46 %.  

4.1.2 Normalitas 

Dalam menganalisis data menggunakan Structural Equation Modeling, 

persebaran data yang digunakan harus memenuhi asumsi yang disyaratkan dalam 

analisis. Syarat data yang dapat diolah dengan metode ini salah satunya adalah 

normalitas, artinya jika data yang digunakan dalam analisis tidak terdistribusi 

normal multivariat, maka tingkat validitas hasil pengolahannya menjadi kurang 

baik. 

Menurut Ghozali & Fuad (2008: 37), normalitas dibagi menjadi dua yaitu 

(3) Univariate normality (normalitas univariat), 

(4) Multivariate normality (normalitas multivariat). 

Asumsi normalitas dapat diuji dengan nilai statistik z untuk skewness dan 

kurtosis. Apabila nilai z, baik           dan/atau           signifikan (kurang 

daripada 0,05 pada tingkat 5 %) maka dapat dikatakan bahwa distribusi data tidak 

normal. Sebaliknya, jika nilai z, baik           dan/atau           tidak signifikan 

(lebih besar daripada 0,05 pada tingkat 5 %) maka dapat dikatakan bahwa 

distribusi data normal. Sehingga disimpulkan uji normalitas diharapkan hasilnya 

tidak signifikan (Ghozali & Fuad, 2008: 37). 
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Normalitas univariat dan normalitas multivariat data yang digunakan dalam 

analisis ini dapat diuji normalitasnya, seperti yang disajikan dalam gambar 4.1 

dan gambar 4.2 berikut ini 

 

Gambar 4.1 Uji Normalitas Univariat 

Dalam uji normalitas di atas, data dapat dikatakan berdistribusi normal 

apabila P-Value Skewness dan Kurtosis       . Normalitas univariat 

menunjukkan hasil pengujian normalitas untuk setiap variabel. Berdasarkan hasil 

output diatas dapat dilihat bahwa variabel yang memenuhi normalitas adalah 

variabel X11, X12, X13, X14, X21, X22, Y4, dan Y5 karena P-Value Skewness 

dan Kurtosis         Tetapi variabel yang memiliki masalah dengan normalitas 

yaitu X23, Y1, Y2, dan Y3. 

 

Gambar 4.2 Uji Normalitas Multivariat 

 



90 
 

 
 

Berdasarkan hasil output diatas dapat dilihat bahwa normalitas multivariat 

tidak berdistribusi normal karenaP-Value untuk skewness dan kurtosis       

      

Untuk mengatasi ketidaknormalan tersebut, peneliti menggunakan fitur 

Normal Scores pada program LISREL untuk mentransformasi data menjadi 

normal. 

 

Gambar 4.3 Uji Normalitas Univariat Yang Telah Ditransformasi 

Setelah dilakukan transformasi, untuk normalitas univariat dapat dikatakan 

normal dimana P-Value untuk skewness dan kurtosis        Sedangkan untuk 

normalitas multivariat dapat dilihat pada gambar 4.4 sebagai berikut  

 

Gambar 4.4 Uji Normalitas Multivariat Yang Telah Ditransformasi 

Begitu juga normalitas multivariat, data dapat dikatakan tetap tidak normal 

dimana P-Value untuk skewness dan kurtosis <0,05. 
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Menurut Ghozali & Fuad (2008: 250), ada dua asumsi mengenai 

ketidaknormalan data. Peneliti menggunakan asumsi yang ke-2 yaitu 

mengestimasi model dengan menggunakan metode ML, tetapi mengkoreksi 

standart error dan beberapa goodness of fit indices akibat ketidaknormalan 

distribusi data. 

4.1.3 Spesifikasi Model 

Pada tahap spesifikasi model terkait pembentukan model yang merupakan 

pembentukan hubungan antara variabel laten yang satu dengan variabel laten 

lainnya dan pembentukan hubungan variabel laten dengan variabel manifest yang 

didasarkan pada teori berlaku.  

Penggabungan seluruh komponen SEM menjadi suatu model lengkap dari 

model pengukuran dan model struktural, biasa disebut Full dan Hybrid Model, 

Penggabungan seluruh komponen SEM digambarkan dalam diagram alur (Path 

Diagram) untuk mempermudah melihat hubungan-hubungan kausalitas yang 

ingin diuji dapat dilihat pada gambar 4.5. 

 

Gambar 4.5 Path Diagram Hybrid Model 
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Spesifikasi model dijalankan dengan mengkonversi diagram jalur ke 

dalam serangkaian persamaan model struktural dan persamaan model pengukuran. 

Model persamaan struktural adalah 

              

Sedangkan model persamaan pengukuran pada penelitian ini terbagi menjadi 

model pengukuran untuk X dan model pengukuran untuk Y sebagai berikut 

(1) Model pengukuran untuk X (Variabel laten eksogen  dan   ) 

                 

                 

                 

         4     4 

               5 

               6 

               7 

(2) Model pengukuran untuk Y (Variabel laten endogen  ) 

              

              

              

       4    4 

       5    5 

4.1.4 Identifikasi Model 

Dalam Structural Equation Modeling, diharapkan memperoleh model yang 

over-identified (degree of freedom positif) dan dihindari adanya model yang 

under-identified (degree of freedom negatif). 
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Untuk melakukan identifikasi model, peneliti perlu mengetahui jumlah 

data yang diketahui dan jumlah parameter yang diestimasi. Untuk jumlah data 

yang diketahui dihitung melalui rumus 
   :  

 
. 

Berdasarkan output analisis data diperoleh hasil bahwa model dalam 

penelitian ini adalah over indentified. Dengan total jumlah data kovarian 

                    , sedangkan jumlah parameter yang diestimasi adalah 

47. Dari hasil tersebut, maka degree of freedom yang dihasilkan adalah 

   –         . Jadi degree of freedom adalah        sehingga model tersebut 

over indentified. 

4.1.5 Estimasi Model 

Model penelitian yang telah memenuhi tahap spesifikasi dan identifikasi 

model selanjutnya dapat dilakukan estimasi model. Dalam penelitian ini data tidak 

mengikuti distribusi normal multivariat sehingga berdasarkan asumsi 

ketidaknormalan data maka model diestimasi dengan menggunakan metode ML, 

tetapi mengkoreksi standart error dan beberapa goodness of fit indices akibat 

ketidaknormalan distribusi data. 

Berdasarkan penelitian ini,hasil estimasi dapat ditunjukkan pada gambar 4.6 

seperti di bawah ini 
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Gambar 4.6 Diagram Hasil Estimasi Model 

4.1.6 Uji Kecocokan Model Dan Respesifikasi 

Tahap estimasi menghasilkan solusi yang berisi nilai akhir dari parameter-

parameter yang diestimasi. Dalam tahap ini, tingkat kecocokan diperiksa antara 

data dengan model dan melakukan modifikasi atau dapat disebut respesifikasi 

model. Tahap ini dilakukan dengan pengujian dan respesifikasi secara bertahap. 

Tahap pertama dilakukan pengujian terhadap model pengukuran hingga mencapai 

uji kelayakan model yang baik. Tahap kedua, setelah mendapatkan model 

pengukuran yang baik setiap variabel dihubungkan untuk diuji secara struktural. 

Respesifikasi merupakan tahapan terakhir dalam prosedur analisis data 

dengan Structural Equation Modeling. Dalam penelitian ini, respesifikasi 

dilakukan melalui dua tahap yaitu respesifikasi model pengukuran dan 

respesifikasi model struktural. 

4.1.6.1 Uji Kecocokan dan respesifikasi model pengukuran 

Tahap ini melakukan validasi untuk mengetahui apakah faktor-faktor 

variabel yang digunakan untuk setiap laten sudah sesuai dengan apa yang ingin 

diukur. 
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Pada model pengukuran, uji kecocokan model dapat dilihat validitas dan 

reliabilitas dari model pengukuran. Pertama melakukan uji validitas terhadap 

model pengukuran yaitu muatan faktor standarnya (Standardized loading factors) 

       

Pada gambar 4.7 diperlihatkan Standardized loading factors dari model 

pengukuran di atas. 

 

Gambar 4.7 Hasil Standardized Loading Factors 

Berdasarkan output di atas, terlihat bahwa nilai Chi-Square semakin kecil 

semakin baik, p-value        dan muatan faktor standarnya (Standardized 

loading factors)        Hal ini berarti model penelitian ini belum memiliki 

tingkat kecocokan yang baik. 

Untuk meningkatkan kecocokan keseluruhan model dapat menggunakan 

indeks modifikasi (modification indices). Indeks modifikasi dapat dilakukan 

dengan penambahan lintasan atau penambahan error covariances. Peneliti 

memilih untuk melakukan indeks modifikasi dengan penambahan error 

covariances. 



96 
 

 
 

 

Gambar 4.8 Modification Indices 

Setelah dilakukan indeks modifikasi, maka diperoleh model pengukuran 

yang baru. Hasil dari model pengukuran yang baru dapat dilihat pada gambar 4.9. 

 

Gambar 4.9 Hasil Standardized Loading Factors Modifikasi 

Dari gambar 4.9 di atas, terlihat nilai Chi-Square dan p-value setelah 

dilakukan indeks modifikasi menunjukkan bahwa model sudah memiliki tingkat 

kecocokan yang baik. Namun, terdapat 3 variabel yang tidak memenuhi 

parameter, yaitu variabel X12, Y3, dan Y5 yang tidak memenuhi muatan faktor 

standarnya (Standardized loading factors)        Karena variabel X12, Y3, dan 

Y5 tidak dapat menunjukkan kevalidannya sebagai salah satu alat ukur dalam 

kualitas pelayanan, maka variabel X12 dan Y3 dihapuskan setelah itu dilakukan 

pengujian ulang kembali. 

Setelah dilakukan pengujian hingga 2 kali, akhirnya didapatkan hasil 

pengukuran keseluruhan model dengan semua nilai variabel teramati valid. 
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Setelah diperoleh model pengukuran yang valid, maka tahap selanjutnya adalah 

melakukan uji kecocokan model. 

4.1.6.2 Uji Kecocokan dan respesifikasi model struktural 

Tahap ini mencakup pemeriksaan terhadap signifikansi koefisien-koefisien 

yang diestimasi dengan setiap koefisien yang mewakili hubungan kausal yang 

dihipotesiskan. 

Pada tahap ini sudah diperoleh kecocokan model yang baik. Sehingga 

diperoleh 

indikator-indikator dari variabel laten menjadi berubah, yaitu 

(1) Indikator X1 menjadi: X11, X13,  dan X14; 

(2) Indikator X2 menjadi: X21, X22, dan X23; 

(3) Indikator Y menjadi: Y1, Y2, Y4, dan Y5. 

Berdasarkan uji kecocokan dan respesifikasi model yang telah dilakukan 

diperoleh hasil estimasi seperti berikut 

 

Gambar 4.10 Hasil Estimasi Model Setelah Modifikasi 
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4.1.6.3 Uji Kecocokan Keseluruhan Model 

Hasil perhitungan pengujian kecocokan keseluruhan model dapat dilihat 

pada Tabel 4.4. Uji kecocokan keseluruhan model pada penelitian ini memiliki 

chi-square sebesar 36,59. Statistik Chi Square mengikuti uji statistik yang 

berkaitan dengan persyaratan signifikan, dimana semakin kecil nilai chi-square 

maka semakin baik pula kecocokan model dengan data dan p-value       . 

Ukuran Goodness Of Fit pada model ini, chi-square memiliki p-value         

      maka dapat dikatakan model memiliki kecocokan yang baik.  

Tabel 4.4 Uji Kecocokan Keseluruhan Model 

GOF 
Tingkat Kecocokan yang dapat 

diterima 

Indeks 

Model 
Ket 

Chi-

Square 

Semakin kecil semakin baik (p-

value ≥ 0,05) 

36,59 (p 

= 0,23) 

Baik 

NCP Semakin kecil semakin baik 4,04 
Baik 

GFI GFI ≥ 0,90 good fit 0,96 Good fit 

0,80 ≤ GFI ≤ 0,90 marginal fit 

RMSR RMSR ≤ 0,05 good fit 0,028 Good fit 

RMSEA RMSEA ≤ 0,05 good fit 0,028 Good fit 

ECVI 

Nilai yang kecil dan dekat 

dengan ECVI saturated = 0,68 

0,51 Baik 

NNFI NNFI ≥ 0,90 good fit 0,99 Good fit 

0,80 ≤ NNFI ≤ 0,90 marginal fit 

NFI NFI ≥ 0,90 good fit 0,94 Good fit 

0,80 ≤ NFI ≤ 0,90 marginal fit 

AGFI AGFI ≥ 0,90 good fit 0,93 Good fit 

0,80 ≤ AGFI ≤ 0,90 marginal fit 

RFI RFI ≥ 0,90 good fit 0,92 Good fit 

0,80 ≤ RFI ≤ 0,90 marginal fit 

IFI IFI ≥ 0,90 good fit 0,99 Good fit 

0,80 ≤ IFI ≤ 0,90 marginal fit 

CFI CFI ≥ 0,90 good fit 0,99 Good fit 

PGFI Nilai lebih tinggi lebih baik 0,54 Kurang baik 

CN CFI ≥ 200 baik 232,08 Baik 

 



99 
 

 
 

Berdasarkan Hooper et al (2008), menilai ukuran kecocokan model dengan 

melihat nilai chi-square test, RMSEA, CFI dan RMSR. Oleh karena itu, uji 

kecocokan menunjukkan model fit maka dapat disimpulkan bahwa model yang 

digunakan dalam penelitian ini dapat dijadikan dasar analisis terhadap 

permasalahan penelitian ini. 

4.1.6.4 Uji Kecocokan Model Pengukuran 

Setelah kecocokan model dan data secara keseluruhan adalah baik, maka 

langkah selanjutnya adalah uji kecocokan model pengukuran. Evaluasi ini akan 

dilakukan antara sebuah variabel laten dengan beberapa indikator. Gambar 4.11 

adalah path diagram standartdized solution dan gambar 4.12 adalah path diagram 

t – value. 

 

Gambar 4.11 Path Diagram Standartdized Solution 
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Gambar 4.12 Diagram Alur T-Value 

Pada hasil estimasi t-value terdapat variabel yang tidak memiliki lintasan 

yaitu hubungan Y ke Y1. Hal ini dikarenakan variabel tersebut telah ditetapkan 

menjadi variance reference yaitu berarti variabel manifes tersebut secara nyata 

berhubungan dengan variabel latennya. Dengan Gambar 4.11 dan Gambar 4.12 

diperoleh evaluasi kecocokan model pengukuran yaitu melalui evaluasi terhadap 

validitas dan evaluasi terhadap reliabilitas, berikut akan dijelaskan hasil evaluasi 

tersebut. 

Suatu variabel dikatakan mempunyai validitas yang baik terhadap 

konstruk atau variabel latennya jika nilai t muatan faktornya (loading factors) 

lebih besar dari nilai kritis (atau ≥ 1,96 atau praktisnya ≥ 2) dan muatan faktor 

standarnya (standardized loading factor) ≥ 0,50. Dan dikatakan reliabel jika CR ≥ 

0,70dan VE ≥ 0,50. Tabel 4.5 menunjukkan hasil evaluasi terhadap validitas dan 

reliabilitas masing-masing variabel laten ataupun indikator. 

Berdasarkan tabel 4.5 diperoleh bahwa terdapat 10 indikator dengan 3 

variabel laten dan masing-masing indikator telah lolos uji validitas (           

dan nilai               ) dan semuavariabel laten           dan     

       maka dapat dikatakan jawaban responden terhadap pertanyaan-pertanyaan 
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yang digunakan untuk mengukur masing-masing konstruk atau indikator adalah 

konsisten dan kosntruk dapat diandalkan/reliabel. 

Tabel 4.5 Hasil Evaluasi Terhadap Validitas Dan Reliabilitas 

 

Variabel 

Laten 

Kode 

Indikat

or 

Standartdized 

Loading 

Factor (SLF) 

≥ 0,50 

t-

value 
Ket 

CR ≥ 

0,70 

VE ≥ 

0,50 
Ket 

Kompetensi 

Pegawai (X1) 

X11 0,53 6,36 Valid 

0,76 0,52 Reliabel X13 0,68 8,51 Valid 

X14 0,69 8,70 Valid 

Fasilitas 

Perpustakaan 

(X2) 

X21 0,59 6,69 Valid 

0,77 0,53 Reliabel X22 0,62 7,01 Valid 

X23 0,69 7,78 Valid 

Kualitas 

Perpustakaan 

(Y) 

Y1 0,54 - Valid 

0,81 0,51 Reliabel 
Y2 0,60 5,38 Valid 

Y4 0,64 5,63 Valid 

Y5 0,50 4,80 Valid 

Evaluasi atau analisis terhadap model struktural mencakup pemeriksaan 

terhadap signifikansi koefisien-koefisien yang diestimasi. Berdasarkan output 

analisis data diperoleh hasil analisis persamaan struktural pada Tabel 4.6 sebagai 

berikut 

Tabel 4.6 Hasil Analisis Persamaan Struktural 

Variabel 

laten eksogen 

Standardized 

Coefficient 
t-value Ket R

2
 

X1 0,78 5,26 Signifikan 
0,89 

X2 0,29 2,39 Signifikan 

 

Dari hasil penelitian diperoleh persamaan struktural                . 

Berdasarkan Tabel 4.6 mengenai persamaan struktural maka dapat dilihat nilai R² 
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(Koefisien determinasi) untuk masing-masing persamaan hubungan. Adapun nilai 

R² berfungsi untuk menunjukkan seberapa jauh masing-masing variabel 

independen mampu menjelaskan variabel dependen. Jadi dapat disimpulkan 89% 

variasi dari variabel kualitas pelayanan (Y) dapat dipengaruhi oleh kompetensi 

pegawai (X1) dan fasilitas perpustakaan (X2). 

Nilai R² berfungsi untuk menunjukkan seberapa jauh masing-masing 

variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen.Jadi dapat 

disimpulkan 89% variasi dari variabel kualitas pelayanan (Y) dapat dipengaruhi 

oleh kompetensi pegawai (X1) dan fasilitas perpustakaan (X2). 

Dari persamaan struktural dan Tabel 4.6 dapat dijelaskan bahwa variabel 

kompetensi pegawai sebagai X1 dengan nilai parameter (  ) adalah 0,78 dan t-

value 5,26 menunjukkan bahwa variabel kompetensi pegawai berpengaruh secara 

positif terhadap kualitas pelayanan perpustakaan. Hal ini berarti apabila variabel 

kopetensi pegawai ditingkatkan sebesar 1 maka tingkat kualitas pelayanan 

diharapkan akan meningkat sebesar 0,78. Variabel fasilitas perpustakaan sebagai 

X2 dengan nilai parameter (  ) adalah 0,29 dan t-value 2,39 menunjukkan bahwa 

variabel fasilitas perpustakaan berpengaruh secara positif terhadap kualitas 

pelayanan perpustakaan. Hal ini berarti apabila variabel fasilitas perpustakaan 

ditingkatkan sebesar 1 maka tingkat kualitas pelayanan perpustakaan diharapkan 

akan meningkat sebesar 0,29. 
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4.2 Pembahasan 

Sekarang ini banyak penelitian yang menggunakan analisis SEM. 

KarenaSEM mampu menganalisis hubungan sebab akibat antar variabel yang 

didalamnya memuat variabel laten, di mana proses pengolahannya dapat 

melibatkan kekeliruan dalam pengukuran dari variabel indikator dan variabel 

laten. Ketidaknormalan distribusi data diperoleh dalam penelitian ini. Apabila 

data berdistribusi normal secara univariat belum tentu data berdistribusi normal 

secara multivariat sehingga berdasarkan uji normalitas data diperoleh data tidak 

berdistribusi normal. Tahapan dalam analisis SEM yaitu spesifikasi model, 

identifikasi model, estimasi model, uji kecocokan, dan respesifikasi. 

Spesifikasi model merupakan penggabungan seluruh komponen SEM 

digambarkan dalam diagram alur (Path Diagram) untuk mempermudah melihat 

hubungan-hubungan kausalitas yang ingin diuji dapat dilihat pada gambar 4.5. 

Dalam identifikasi model diperoleh degree of freedom adalah        sehingga 

model tersebut over indentified (degree of freedom positif). Dalam estimasi model 

menggunakan Maximum Likelihood (ML) dengan mengkoreksi standart error dan 

beberapa goodness of fit indices akibat ketidaknormalan distribusi data. 

Berdasarkan hasil output LISREL, model struktural belum layak untuk 

dapat menganalisis hubungan sehingga diperlukan upaya untuk memperbaiki 

kecocokan model terhadap data dengan cara modifikasi/respesifikasi.  

Dalam penelitian ini, langkah modifikasi yaitu memanfaatkan informasi 

pada modification indices yang ada dalam printed output LISREL dengan 

menambahkan kovariasi di antara dua kesalahan yaitu X11 dan Y2, X12 dan Y5 

serta menghapus measured variables (indikator) yang tidak memenuhi syarat 
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yaitu Standardized loading factors     , yaitu X12 dan Y3. Sehingga indikator-

indikator dari variabel laten menjadi berubah, yaitu indikator X1 menjadi X11, 

X13,  dan X14; indikator X2 menjadi: X21, X22, dan X23; indikator Y menjadi: 

Y1, Y2, Y4, dan Y5. 

Setelah model dimodifikasi diperoleh 10 indikator dengan 3 variabel laten 

dan masing-masing indikator telah lolos uji validitas (           dan nilai 

              ) dan semua variabel laten           dan            maka 

dapat dikatakan jawaban responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang 

digunakan untuk mengukur masing-masing konstruk atau indikator adalah 

konsisten dan konstruk dapat diandalkan/reliabel. 

Dari persamaan struktural diperoleh variabel kompetensi pegawai sebagai 

X1 dengan nilai parameter (  ) adalah 0,78 dan t-value 5,26 menunjukkan bahwa 

variabel kompetensi pegawai berpengaruh secara positif terhadap kualitas 

pelayanan perpustakaan. Hal ini berarti apabila variabel kopetensi pegawai 

ditingkatkan sebesar 1 maka tingkat kualitas pelayanan diharapkan akan 

meningkat sebesar 0,78. Sedangkan apabila variabel fasilitas perpustakaan sebagai 

X2 dengan nilai parameter (  ) adalah 0,29 dan t-value 2,39 menunjukkan bahwa 

variabel fasilitas perpustakaan berpengaruh secara positif terhadap kualitas 

pelayanan perpustakaan. Hal ini berarti apabila variabel fasilitas perpustakaan 

ditingkatkan sebesar 1 maka tingkat kualitas pelayanan perpustakaan diharapkan 

akan meningkat sebesar 0,29. 
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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut 

1. Variabel Laten kompetensi pegawai (X1) berpengaruh secara signifikan (t-

value            ) dan berpengaruh secara positif terhadap kualitas 

pelayanan perpustakaan (Y). Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi 

kompetensi pegawai maka semakin baik kualitas pelayanan yang dicapai di 

Perpustakaan Pusat Unnes. 

2. Variabel laten fasilitas perpustakaan (X2) berpengaruh secara signifikan (t-

value            ) dan berpengaruh secara positif terhadap kualitas 

pelayanan perpustakaan (Y). Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi 

fasilitas perpustakaan maka semakin baik kualitas pelayanan yang dicapai di 

Perpustakaan Pusat Unnes. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai 

berikut 

1. Dalam mengestimasi model dengan menggunakan metode ML, apabila 

asumsi kenormalan data tidak dipenuhi maka mengkoreksi standart error 

dan beberapa goodness of fit indices. 

2. Pengolahan data menggunakan data ordinal yang diberlakukan sebagai data 

continous dengan maximum likelihood dapat dilakukan dengan mengkoreksi 

atas beberapa bias yang mungkin timbul.  

3. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan faktor-faktor yang mempengaruhi 

kualitas pelayanan perpustakaan yang lebih kompleks. 
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Lampiran 1 

Kisi-Kisi Kuesioner Penelitian 

 

No. Variabel Indikator Nomor 

Butir 

Jumlah 

Butir 

1. Kompetensi Pegawai    

a. Pengetahuan 

(Knowledge) 

1 1 

b. Pemahaman 

(Understanding)  

2 1 

c. Ketrampilan (Skill) 3 1 

d. Sikap (Attitude) 4 1 

2. Fasilitas Perpustakaan   1 

a. Ruangan Perpustakaan 5 1 

b. Peralatan Perpustakaan 6 1 

c. Koleksi Buku Bacaan 7 1 

3. Kualitas Pelayanan   1 

a. Bentuk Fisik (Tangible) 8 1 

b. Keandalan (Reability) 9 1 

c. Daya Tanggap 

(Responsivenes) 

10 1 

d. Jaminan (Assurance) 11 1 

e. Empati (Empathy) 12 1 

Jumlah 12 
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Lampiran 2 

KUESIONER PENELITIAN 

PENGARUH KOMPETENSI PEGAWAI DAN FASILITAS 

PERPUSTAKAAN TERHADAP KUALITAS PELAYANAN DI 

PERPUSTAKAAN PUSAT UNNES DENGAN ANALISIS SEM 

MENGGUNAKAN  

PROGRAM LISREL 8.80 

 

Responden yang terhormat, 

Saya adalah mahasiswi program studi Matematika Fakultas Matematika 

dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang yang sedang 

melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi. Oleh sebab itu, saya 

memohon bantuan dan kerjasama Anda untuk mengisi beberapa pertanyaan dalam 

kuesioner ini untuk melengkapi pengumpulan data skripsi saya. Saya 

mengharapkan kerjasama Anda untuk memberikan jawaban pada kuesioner ini 

secara jujur dan apa adanya karena identitas dan informasi dari responden akan 

dirahasiakan oleh peneliti dan semata-mata digunakan untuk kepentingan 

akademis. 

Selain untuk kepentingan akademis, hasil penelitian ini akan dapat 

diajukan kembali kepada Perpustakaan Pusat UNNES agar digunakan sebagai 

masukan dan saran perbaikan. 

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang telah bersedia 

meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner ini. 

 

Semarang,     Juni 2015 

 

Aprilia Kasanah 
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I. Identitas Responden 

1. Nama  : 

2. NIM   : 

3. Jurusan  : 

4. Fakultas  : 

5. Angkatan  : 

6. Jenis Kelamin : a) Laki-laki  b) Perempuan 

II. Petunjuk Pengisian 

1. Sebelum mengisi pertanyaa-pertanyaan berikut, saya mohon kesediaan 

Anda untuk membaca terlebih dahulu petunjuk pengisian ini. 

2. Berikan tanda checklist ( ) pada salah satu kategori yang paling 

mendukung jawaban Anda. 

3. Setiap pertanyaan hanya membutuhkan satu jawaban saja. 

Jawaban yang tersedia berupa skala 1-5 yang mempunyai arti: 

Nilai Tingkat Persetujuan 

1 Sangat Tidak Setuju (STS) 

2 Tidak Setuju (TS) 

3 Cukup Setuju (CS) 

4 Setuju (S) 

5 Sangat Setuju (SS) 

 

III. Pertanyaan Penelitian 

A. Kompetensi Pegawai (X1) 
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1. Kompetensi pegawai dalam mengidentifikasi koleksi buku. 

(Knowledge) 

 SS: Pegawai perpustakaan sangat mengetahui cara 

mengidentifikasi koleksi buku baik dapat membedakan 

buku berdasarkan jenisnya maupun mengetahui sistem 

penataan buku yang ada di perpustakaan. 

 S: Pegawai perpustakaan mengetahui cara 

mengidentifikasi koleksi buku baik dapat membedakan 

buku berdasarkan jenisnya maupun mengetahui sistem 

penataan buku yang ada di perpustakaan. 

 CS: Pegawai perpustakaan cukup mengetahui cara 

mengidentifikasi koleksi buku baik dapat membedakan 

buku berdasarkan jenisnya maupun mengetahui sistem 

penataan buku yang ada di perpustakaan. 

 TS: Pegawai perpustakaan kurang mengetahui cara 

mengidentifikasi koleksi buku baik dapat membedakan 

buku berdasarkan jenisnya maupun mengetahui sistem 

penataan buku yang ada di perpustakaan. 

 STS: Pegawai perpustakaan tidak mengetahui cara 

mengidentifikasi koleksi buku baik dapat membedakan 

buku berdasarkan jenisnya maupun mengetahui sistem 

penataan buku yang ada di perpustakaan. 

2. Kompetensi pegawai dalam menunjukkan letak koleksi buku dan 

kecepatan dalam menjawab pertanyaan. (Understanding) 

 SS: Pegawai perpustakaan sangat dapat menjelaskan dan 

menunjukkan letak koleksi buku serta menjawab 

pertanyaan dalam waktu singkat . 

 S: Pegawai perpustakaan dapat menjelaskan dan 

menunjukkan letak koleksi buku serta menjawab 

pertanyaan dalam waktu cukup singkat.  
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 CS: Pegawai perpustakaan kurang dapat menjelaskan dan 

menunjukkan letak koleksi buku serta menjawab 

pertanyaan. 

 TS: Pegawai perpustakaan kurang dapat menjelaskan dan 

menunjukkan letak koleksi buku serta menjawab 

pertanyaan dalam waktu cukup lama.  

 STS: Pegawai perpustakaan tidak dapat menjelaskan dan 

menunjukkan letak koleksi buku serta menjawab 

pertanyaan dalam waktu lama. 

3. Pegawai perpustakaan terampil dalam melaksanakan tugasnya 

masing-masing. (Skill) 

 SS: Pegawai perpustakaan sangat terampil dalam 

melaksanakan tugasnya masing-masing.  

 S: Pegawai perpustakaan terampil dalam melaksanakan 

tugasnya masing-masing.  

 CS: Pegawai perpustakaan cukup terampil dalam 

melaksanakan tugasnya masing-masing.  

 TS: Pegawai perpustakaan tidak terampil dalam 

melaksanakan tugasnya masing-masing.  

 STS: Pegawai perpustakaan sangat tidak terampil dalam 

melaksanakan tugasnya masing-masing.  

4. Sikap pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung. 

(Atitude) 

SS: Pegawai perpustakaan sangat bersikap ramah, sabar, 

sopan, terbuka, dan responsif dalam memberikan 

pelayanan kepada pengunjung. 

S: Pegawai perpustakaan bersikap ramah, sabar, sopan, 

terbuka, dan responsif dalam memberikan pelayanan 

kepada pengunjung. 
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CS: Pegawai perpustakaan cukup bersikap ramah, sabar, 

sopan, terbuka, tetapi kurang responsif dalam 

memberikan pelayanan kepada pengunjung. 

TS: Pegawai perpustakaan tidak bersikap ramah, sabar, 

sopan, terbuka, dan responsif dalam memberikan 

pelayanan kepada pengunjung. 

STS: Pegawai perpustakaan sangat tidak bersikap  ramah, 

sabar,  sopan, terbuka, dan responsif dalam 

memberikan pelayanan kepada pengunjung. 

 

B. Fasilitas Perpustakaan (X2) 

1. Ruang perpustakaan memiliki lokasi yang strategis, tanah yang 

luas, ruangan cukup luas, ada ruangan lain seperti gudang dan 

kamar kecil, konstruksi cukup aman, pencahayaan yang terang, 

ruangan yang sejuk, lingkungan yang tenang, tempat parkir yang 

cukup, dan adanya taman. (Ruang Perpustakaan) 

 SS: ruangan perpustakaan memiliki 10 indikator di atas.  

 S: ruangan perpustakaan memiliki 7-9 indikator di atas. 

 CS: ruangan perpustakaan memiliki 4-6 indikator di atas. 

 TS: ruangan perpustakaan memiliki 1-3 indikator di atas. 

STS STS: ruangan perpustakaan tidak memiliki  indikator di atas. 

2. Perpustakaan dilengkapi dengan perabotan seperti rak buku, rak 

majalah, lemari catalog, kursi baca dan kursi kerja, meja baca dan 

meja kerja, meja peminjaman berbentuk huruf L,U atau 

memanjang, meja studi khusus, rak surat kabar, meja untuk kamus, 

meja untuk atlas, papan display, kereta buku, tangga, lemari 

penyimpanan alat-alat audio-visual, hotspot area, komputer untuk 

pencarian buku. (Peralatan Perpustakaan) 

 SS: Perpustakaan memiliki 16 indikator di atas.  

 S: Perpustakaan memiliki 12-15 indikator di atas. 

 CS: Perpustakaan memiliki 8-11 indikator di atas. 
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 TS: Perpustakaan memiliki 4-7 indikator di atas. 

 STS: Perpustakaan memiliki 3 indikator di atas. 

3. Koleksi perpustakaan mencakup surat kabar, majalah, buku-buku 

pelajaran, laporan hasil penelitian, terbitan pemerintah, terbitan 

perguruan tinggi, buku-buku kegemaran, buku-buku 

ekstrakulikuler, buku-buku referensi, pamphlet dll. (Koleksi Buku 

Bacaan) 

 SS: Koleksi perpustakaan memiliki 10 indikator di atas.  

 S: Koleksi perpustakaan memiliki 7-9 indikator di atas. 

 CS: Koleksi perpustakaan memiliki 4-6 indikator di atas. 

 TS: Koleksi perpustakaan memiliki 1-3 indikator di atas. 

 STS: Koleksi perpustakaan tidak memiliki indikator di atas. 

 

C. Kualitas Pelayanan (Y) 

1. Ketepatan waktu dan kepercayaan pengunjung kepada pegawai 

dalam memberikan pelayanan. (Reliability) 

 SS: Pegawai perpustakaan memberikan pelayanan yang 

dijanjikan tepat waktu dan dapat dipercaya tanpa ada 

kesalahan. 

 S: Pegawai perpustakaan memberikan pelayanan yang 

dijanjikan tepat waktu dan dapat dipercaya. 

 CS: Pegawai perpustakaan memberikan pelayanan yang 

dijanjikan kurang tepat waktu dan dapat dipercaya 

dengan sedikit kesalahan. 

 TS: Pegawai perpustakaan memberikan pelayanan yang 

dijanjikan tidak tepat waktu dan dapat dipercaya 

dengan adanya kesalahan. 

 STS: Pegawai perpustakaan memberikan pelayanan yang 

dijanjikan tidak tepat waktu dan tidak dapat dipercaya 

dengan adanya kesalahan. 
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2. Kecepatan dan ketepatan pegawai perpustakaan dalam membantu 

pengunjung. (Responsiveness) 

 SS: Pegawai perpustakaan sangat cepat dan tepat dalam 

membantu pengunjung dan penyampaian informasinya 

jelas. 

 S: Pegawai perpustakaan cepat dan tepat dalam membantu 

pengunjung dan penyampaian informasinya jelas. 

 CS: Pegawai perpustakaan kurang cepat dan tepat dalam 

membantu pengunjung dan penyampaian informasinya 

kurang jelas. 

 TS: Pegawai perpustakaan tidak cepat dan tepat dalam 

membantu pengunjung dan penyampaian informasinya 

kurang jelas. 

 STS: Pegawai perpustakaan sangat tidak cepat dan tepat 

dalam membantu pengunjung dan penyampaian 

informasinya tidak jelas. 

3. Keamanan pengunjung dalam mendapatkan pelayanan dari 

pegawai perpustakaan. (assurance) 

 SS: Pengunjung merasa sangat aman dari bahaya dan resiko 

kehilangan. 

 S: Pengunjung merasa aman dari bahaya dan resiko 

kehilangan. 

 CS: Pengunjung merasa cukup aman dari bahaya dan resiko 

kehilangan. 

 TS: Pengunjung merasa tidak aman dari bahaya dan resiko 

kehilangan.  

 STS: Pengunjung merasa sangat tidak aman dari bahaya dan 

resiko kehilangan. 

4. Kesediaan pegawai perpustakaan dalam menerima keluhan, 

memahami kebutuhan, dan berkomunikasi dengan pengunjung. 

(Empathy) 
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 SS: Pegawai perpustakaan sangat bersedia menerima 

keluhan, memahami kebutuhan, dan mudah dalam 

melakukan komunikasi dengan pengunjung. 

 S: Pegawai perpustakaan bersedia menerima keluhan, 

memahami kebutuhan, dan mudah dalam melakukan 

komunikasi dengan pengunjung. 

 CS: Pegawai perpustakaan cukup bersedia menerima 

keluhan, memahami kebutuhan, tetapi kurang baik 

dalam berkomunikasi dengan pengunjung. 

 TS: Pegawai perpustakaan tidak bersedia menerima 

keluhan, memahami kebutuhan, dan kurang baik dalam 

melakukan komunikasi dengan pengunjung. 

 STS: Pegawai perpustakaan tidak bersedia menerima 

keluhan, memahami kebutuhan, dan buruk dalam 

melakukan komunikasi dengan pengunjung. 

5. Penampilan pegawai perpustakaan. (tangibles) 

 SS: Pegawai perpustakaan sangat berpenampilan menarik 

dan sangat menyenangkan. 

 S: Pegawai perpustakaan berpenampilan menarik dan 

menyenangkan. 

 CS: Pegawai perpustakaan cukup berpenampilan menarik 

dan cukup menyenangkan. 

 TS: Pegawai perpustakaan tidak berpenampilan menarik 

dan tidak menyenangkan. 

 STS: Pegawai perpustakaan sangat tidak berpenampilan 

menarik dan sangat tidak menyenangkan. 
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Lampiran 3 

Tabulasi Validitas dan Reliabilitas Uji Coba Kuesioner 

Responden 

butir pertanyaan 
skor 
total 

kompetensi pegawai (x1) fasilitas perpustakaan (x2) kualitas pelayanan (y) 

x11 x12 x13 x14 x21 x22 x23 y1 y2 y3 y4 y5 

1 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 45 

2 3 3 4 4 3 3 3 5 4 4 4 5 45 

3 4 5 5 5 3 3 4 4 4 3 4 3 47 

4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 52 

5 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 46 

6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 47 

7 4 3 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 43 

8 5 4 5 5 4 4 4 5 3 2 3 4 48 

9 4 5 4 5 4 5 3 4 4 5 5 4 52 

10 3 3 3 3 4 4 3 4 4 5 4 4 44 

11 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 46 

12 5 5 5 3 3 4 4 5 5 5 3 5 52 

13 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 53 

14 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 50 

15 4 4 5 3 5 4 5 4 5 5 4 3 51 

16 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 46 

17 5 4 5 5 5 4 4 5 4 3 5 5 54 

18 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 50 

19 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 59 
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20 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 45 

uji 
validitas 0.70785 0.694073 0.418139 0.50275 0.53552 0.586243 0.356434 0.479039 0.561028 0.432146 0.458049 0.454734   

uji reliabel 0.515789 0.621053 0.378947 0.681579 0.421053 0.260526 0.365789 0.221053 0.260526 0.936842 0.315789 0.471053 0.709595 
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Lampiran 4 

Data Hasil Penelitian 

Responden X11 X12 X13 X14 X21 X22 X23 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 

1 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 

2 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 4 

3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 

4 4 5 3 4 4 2 4 4 4 3 4 4 

5 4 4 3 4 5 3 4 4 3 3 3 4 

6 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 

7 3 3 4 2 4 4 4 3 3 5 3 4 

8 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 

9 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 

10 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 

11 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 

12 4 3 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 

13 4 3 4 3 5 4 4 4 4 2 3 4 

14 4 3 4 4 5 4 5 4 4 4 3 4 

15 3 2 4 3 5 4 5 5 4 5 4 4 

16 4 4 4 4 3 4 2 4 4 1 5 4 

17 3 3 3 2 3 5 2 3 2 3 3 3 

18 3 4 2 3 3 3 3 4 4 2 3 3 

19 3 4 4 2 3 3 3 4 2 2 3 2 

20 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 3 

21 4 3 3 3 4 3 4 4 3 1 2 4 

22 4 4 4 3 4 3 3 4 3 5 3 4 

23 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 3 

24 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 

25 3 4 5 5 5 4 4 5 5 2 5 5 

26 2 2 2 3 4 3 5 4 4 3 3 4 

27 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 

28 2 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 

29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 

30 3 4 3 2 4 5 4 4 4 3 2 5 

31 4 4 3 5 5 4 5 4 4 4 2 3 

32 3 4 4 4 3 2 3 4 4 2 4 4 

33 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 

34 4 5 4 5 5 5 5 4 4 3 3 5 

35 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 

36 5 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 

37 3 4 5 3 5 4 4 5 3 5 4 3 

38 5 3 4 4 3 4 4 4 1 2 3 4 

39 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 5 
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40 5 5 3 4 4 4 3 3 3 5 4 4 

41 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 

42 3 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 3 

43 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 

44 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 

45 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 

46 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 

47 3 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 

48 1 2 1 1 4 3 3 2 2 4 2 4 

49 4 4 5 4 4 4 5 5 5 2 4 5 

50 4 4 4 3 4 5 5 3 4 3 3 3 

51 3 4 4 4 4 3 4 3 4 2 3 3 

52 3 2 3 3 3 3 3 4 2 4 2 3 

53 3 4 5 5 5 4 4 4 4 3 4 5 

54 3 5 5 5 5 3 4 4 4 2 3 4 

55 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 

56 4 4 3 3 5 5 5 4 4 5 3 4 

57 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 

58 5 5 4 2 4 3 3 3 1 4 3 4 

59 5 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 

60 3 4 3 2 5 4 2 4 3 3 3 4 

61 5 3 4 4 3 4 4 4 1 2 3 4 

62 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 

63 3 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 3 

64 4 5 3 5 4 4 3 4 4 3 3 3 

65 2 3 3 3 5 3 5 4 4 3 4 2 

66 4 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 

67 3 4 4 4 5 3 3 3 4 2 4 4 

68 5 3 5 4 3 5 5 5 4 4 5 5 

69 4 3 4 3 5 5 5 4 4 5 5 4 

70 3 4 3 3 5 4 3 4 4 4 3 4 

71 4 4 3 3 3 3 4 4 2 3 2 3 

72 4 4 5 3 4 5 4 3 4 5 4 3 

73 4 4 4 3 5 4 4 4 3 4 4 4 

74 5 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 

75 5 4 4 5 4 5 5 4 5 3 4 4 

76 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 

77 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

78 4 4 2 2 5 5 5 5 3 2 3 3 

79 5 5 5 4 4 3 3 3 4 5 3 3 

80 4 4 3 3 5 4 4 4 4 3 4 3 

81 3 3 4 3 5 4 3 4 4 3 4 3 

82 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 
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83 4 5 4 2 5 4 4 3 4 4 4 2 

84 4 3 3 3 5 4 4 4 3 3 4 4 

85 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 

86 4 4 3 3 5 4 3 4 3 2 4 3 

87 4 3 3 3 2 2 2 4 3 1 3 3 

88 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

89 5 5 5 5 5 4 5 3 4 5 4 3 

90 4 3 4 4 5 5 5 4 4 4 3 4 

91 4 3 4 4 4 5 5 4 3 4 4 5 

92 4 4 4 4 4 3 4 5 3 2 3 4 

93 4 3 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 

94 4 3 3 4 5 4 4 3 4 5 4 3 

95 4 4 3 2 4 3 4 4 3 4 2 3 

96 4 4 5 5 2 4 3 4 5 2 4 4 

97 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 

98 3 2 4 4 5 5 5 4 4 3 4 4 

99 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 

100 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 

101 4 4 3 5 3 3 4 4 4 3 4 4 

102 5 4 5 5 4 3 4 5 4 3 4 5 

103 3 2 4 3 3 4 4 3 3 2 3 4 

104 4 3 3 4 3 2 4 3 4 2 3 3 

105 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 

106 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 

107 5 5 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 

108 5 4 5 4 4 3 5 4 4 4 4 4 

109 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 

110 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

111 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 

112 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

113 3 3 3 3 4 5 3 4 4 4 3 4 

114 3 4 3 3 3 3 2 2 3 4 2 2 

115 5 3 4 5 2 2 2 4 4 5 4 3 

116 4 3 4 3 5 4 5 4 4 5 2 4 

117 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 

118 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 

119 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 5 

120 5 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 

121 3 5 3 3 4 3 4 4 4 5 3 3 

122 3 4 3 3 4 5 1 3 3 3 3 3 

123 3 2 4 4 4 1 3 3 4 2 3 4 

124 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 3 4 

125 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
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126 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 

127 3 3 4 4 3 3 3 5 4 4 4 5 

128 4 5 5 5 3 3 4 4 4 3 4 3 

129 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 

130 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 

131 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 

132 4 3 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 

133 5 4 5 5 4 4 4 5 3 2 3 4 

134 4 5 4 5 4 5 3 4 4 5 5 4 

135 3 3 3 3 4 4 3 4 4 5 4 4 

136 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 

137 5 5 5 3 3 4 4 5 5 5 3 5 

138 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 

139 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 

140 4 4 5 3 5 4 5 4 5 5 4 3 

141 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 

142 5 4 5 5 5 4 4 5 4 3 5 5 

143 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

144 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

145 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

146 4 3 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 

147 4 4 3 4 4 4 3 4 3 5 4 3 

148 3 4 3 2 4 4 3 4 4 4 3 3 

149 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 

150 4 5 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 

151 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

152 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 

153 4 4 3 4 3 4 5 3 4 4 4 4 

154 5 4 3 3 4 4 4 2 4 2 3 3 

155 4 3 4 3 4 3 3 2 4 3 3 4 

156 4 4 4 3 4 4 3 2 3 3 4 3 

157 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 

158 3 3 4 4 4 4 4 2 4 3 3 4 

159 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 

160 4 3 3 4 5 4 4 2 4 4 3 3 

161 3 4 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 

162 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 

163 2 5 3 4 5 4 4 3 3 5 4 3 
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Lampiran 5 

Output Uji Normalitas 

 
Test of Univariate Normality for Continuous Variables 
             Skewness         Kurtosis      Skewness and Kurtosis 
 Variable Z-Score P-Value   Z-Score P-Value   Chi-Square P-Value 
     X11  -0.727   0.467    -0.305   0.761        0.621   0.733 
     X12  -0.566   0.572    -0.259   0.795        0.387   0.824 
     X13  -0.334   0.738    -0.729   0.466        0.643   0.725 
     X14  -0.622   0.534    -0.986   0.324        1.360   0.507 
     X21  -1.188   0.235    -0.852   0.394        2.136   0.344 
     X22  -0.737   0.461    -0.034   0.973        0.544   0.762 
     X23  -1.022   0.307    -0.561   0.575        1.358   0.507 
      Y1  -0.926   0.354     0.841   0.401        1.564   0.458 
      Y2  -1.368   0.171     1.529   0.126        4.209   0.122 
      Y3  -0.819   0.413    -1.175   0.240        2.052   0.358 
      Y4  -0.408   0.683     0.230   0.818        0.220   0.896 
      Y5  -0.551   0.581     0.438   0.662        0.496   0.780 
 
 Relative Multivariate Kurtosis = 1.066 
 
 Test of Multivariate Normality for Continuous Variables 
         Skewness                   Kurtosis           Skewness and 
Kurtosis 
  Value  Z-Score P-Value     Value  Z-Score P-Value      Chi-Square P-
Value 
  ------  ------- -------   -------  ------- -------      ---------- ---
---- 
  16.888    3.271   0.001   179.149    3.749   0.000          24.757   
0.000 
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Lampiran 6 

Output Estimasi Model Pertama 

Raw Data from file 'D:\FILE LIA\SKRIPSWEET ^^\olah data\Sampel 163\fix 

insyaallah\ML.psf' 

 Sample Size = 163 

 Latent Variables  X1 X2 Y 

 Relationships 

 Y = X1 X2  

 X11 X12 X13 X14 = X1 

 X21 X22 X23 = X2 

 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 = Y   

 Options: RS SS SC MI EF 

 Path Diagram 

 End of Problem 

 

Number of Iterations = 12 

 LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                            

         Measurement Equations 

       Y1 = 0.38*Y, Errorvar.= 0.36  , R² = 0.29 

                              (0.044)            

                               7.98              

       Y2 = 0.43*Y, Errorvar.= 0.34  , R² = 0.36 

           (0.082)            (0.045)            

            5.32               7.59              

       Y3 = 0.27*Y, Errorvar.= 0.91 , R² = 0.076 

           (0.093)            (0.10)             

            2.94               8.80              

       Y4 = 0.45*Y, Errorvar.= 0.27  , R² = 0.43 

           (0.080)            (0.038)            

            5.60               7.06              

       Y5 = 0.33*Y, Errorvar.= 0.35  , R² = 0.24 

           (0.071)            (0.043)            

            4.68               8.22              

      X11 = 0.42*X1, Errorvar.= 0.41  , R² = 0.30 

           (0.063)             (0.052)            

            6.64                7.81              

      X12 = 0.28*X1, Errorvar.= 0.47  , R² = 0.15 

           (0.064)             (0.055)            

            4.44                8.53              

      X13 = 0.53*X1, Errorvar.= 0.31  , R² = 0.48 

           (0.061)             (0.048)            

            8.68                6.38              

      X14 = 0.60*X1, Errorvar.= 0.41  , R² = 0.47 

           (0.070)             (0.063)            

            8.52                6.54              
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      X21 = 0.44*X2, Errorvar.= 0.35  , R² = 0.36 

           (0.065)             (0.051)            

            6.80                6.87              

      X22 = 0.48*X2, Errorvar.= 0.36  , R² = 0.39 

           (0.068)             (0.056)            

            7.13                6.51              

      X23 = 0.55*X2, Errorvar.= 0.35  , R² = 0.46 

           (0.071)             (0.062)            

            7.72                5.71              

 

         Structural Equations 

        Y = 0.69*X1 + 0.36*X2, Errorvar.= 0.18 , R² = 0.82 

           (0.14)    (0.12)              (0.12)            

            5.04      3.10                1.54             

 

Goodness of Fit Statistics 

 

Degrees of Freedom = 51 

Minimum Fit Function Chi-Square = 82.46 (P = 0.0035) 

Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 79.60 (P = 0.0064) 

Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 28.60 

90 Percent Confidence Interval for NCP = (8.29 ; 56.85) 

Minimum Fit Function Value = 0.51 

Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.18 

90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.051 ; 0.35) 

Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.059 

90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.032 ; 0.083) 

P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.27 

Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.82 

90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.70 ; 1.00) 

ECVI for Saturated Model = 0.96 

ECVI for Independence Model = 4.74 

Chi-Square for Independence Model with 66 Degrees of Freedom = 743.94 

Independence AIC = 767.94 

Model AIC = 133.60 

Saturated AIC = 156.00 

Independence CAIC = 817.06 

Model CAIC = 244.14 

Saturated CAIC = 475.31 

Normed Fit Index (NFI) = 0.89 

Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.94 

Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.69 

Comparative Fit Index (CFI) = 0.95 

Incremental Fit Index (IFI) = 0.95 

Relative Fit Index (RFI) = 0.86 

Critical N (CN) = 153.04 

Root Mean Square Residual (RMR) = 0.039 

Standardized RMR = 0.064 
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Goodness of Fit Index (GFI) = 0.92 

Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.88 

Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.60 
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Lampiran 7 

Output Estimasi Model Kedua 

Raw Data from file 'D:\FILE LIA\SKRIPSWEET ^^\olah data\Sampel 163\fix 

insyaallah\ML.psf' 

 Sample Size = 163 

 Latent Variables  X1 X2 Y 

 Relationships 

 Y = X1 X2 

 X11 X12 X13 X14 = X1 

 X21 X22 X23 = X2 

 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 = Y 

 Let the errors of X11 and Y2 correlate 

 Let the errors of X12 and Y5 correlate 

 Options: RS SS SC MI EF 

 Path Diagram 

 End of Problem 

Number of Iterations = 12 

 LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                            

         Measurement Equations 

       Y1 = 0.37*Y, Errorvar.= 0.36  , R² = 0.27 

                              (0.044)            

                               8.21              

        Y2 = 0.44*Y, Errorvar.= 0.33  , R² = 0.38 

           (0.083)            (0.043)            

            5.37               7.53              

       Y3 = 0.28*Y, Errorvar.= 0.91 , R² = 0.079 

           (0.092)            (0.10)             

            3.03               8.83              

       Y4 = 0.43*Y, Errorvar.= 0.28  , R² = 0.40 

           (0.079)            (0.038)            

            5.51               7.52              

       Y5 = 0.32*Y, Errorvar.= 0.35  , R² = 0.23 

           (0.070)            (0.042)            

            4.62               8.35              

      X11 = 0.44*X1, Errorvar.= 0.39  , R² = 0.34 

           (0.063)             (0.051)            

            7.07                7.63              

      X12 = 0.31*X1, Errorvar.= 0.46  , R² = 0.17 

           (0.063)             (0.054)            

            4.94                8.48              

      X13 = 0.52*X1, Errorvar.= 0.32  , R² = 0.45 

           (0.060)             (0.046)            

            8.60                6.94              

      X14 = 0.59*X1, Errorvar.= 0.42  , R² = 0.46 

           (0.069)             (0.060)            

            8.62                6.93              

      X21 = 0.44*X2, Errorvar.= 0.35  , R² = 0.35 
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           (0.064)             (0.051)            

            6.79                6.90              

  

      X22 = 0.48*X2, Errorvar.= 0.36  , R² = 0.39 

           (0.068)             (0.056)            

            7.17                6.48              

      X23 = 0.54*X2, Errorvar.= 0.35  , R² = 0.46 

           (0.071)             (0.061)            

            7.72                5.74              

 

Structural Equations 

         Y = 0.75*X1 + 0.35*X2, Errorvar.= 0.099, R² = 0.90 

           (0.14)    (0.12)              (0.12)            

            5.20      2.97                0.85             

 

Goodness of Fit Statistics 

Degrees of Freedom = 49 

Minimum Fit Function Chi-Square = 63.73 (P = 0.077) 

Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 61.88 (P = 0.10) 

Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 12.88 

90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.0 ; 37.15) 

Minimum Fit Function Value = 0.39 

Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.080 

90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0 ; 0.23) 

Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.040 

90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0 ; 0.068) 

P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.68 

Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.74 

90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.66 ; 0.89) 

ECVI for Saturated Model = 0.96 

ECVI for Independence Model = 4.74 

Chi-Square for Independence Model with 66 Degrees of Freedom = 743.94 

Independence AIC = 767.94 

Model AIC = 119.88 

Saturated AIC = 156.00 

Independence CAIC = 817.06 

Model CAIC = 238.60 

Saturated CAIC = 475.31 

Normed Fit Index (NFI) = 0.91 

Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.97 

Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.68 

Comparative Fit Index (CFI) = 0.98 

Incremental Fit Index (IFI) = 0.98 

Relative Fit Index (RFI) = 0.88 

Critical N (CN) = 191.44 

Root Mean Square Residual (RMR) = 0.036 

Standardized RMR = 0.057 

Goodness of Fit Index (GFI) = 0.94 
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Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.90 

Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.59  
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Lampiran 8 

 

Output Estimasi Model Keseluruhan 

Raw Data from file 'D:\FILE LIA\SKRIPSWEET ^^\olah data\Sampel 163\fix 

insyaallah\ML.psf' 

 Sample Size = 163 

 Latent Variables  X1 X2 Y 

 Relationships 

 Y = X1 X2 

  X11  X13 X14 = X1 

 X21 X22 X23 = X2 

 Y1 Y2  Y4 Y5 = Y 

  Let the errors of X11 and Y2 correlate 

  Options: RS SS SC MI EF 

 Path Diagram 

 End of Problem 

Covariance Matrix  

       
      Y1         Y2         Y4         Y5        X11        X13    
      --------   --------   --------   --------   -------- --------
-- 
   Y1       0.50 
   Y2       0.15       0.53 
   Y4       0.17       0.21       0.47 
   Y5       0.18       0.11       0.15       0.46 
  X11       0.13       0.07       0.14       0.11       0.58 
 X13       0.17       0.20       0.21       0.16       0.25       0.59              
X14       0.18       0.26       0.27       0.21       0.24       0.29 

  X21       0.09       0.13       0.08       0.06      -0.01       0.08 
  X22       0.11       0.11       0.14       0.11       0.10       0.12 
  X23       0.19       0.20       0.12       0.13       0.14       0.18 
 
         Covariance Matrix        
 
                 X14        X21        X22        X23    
            --------   --------   --------   -------- 
      X14       0.77 
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      X21       0.06       0.54 
      X22       0.07       0.24       0.60 
      X23       0.18       0.24       0.24       0.65 
  
 
 Number of Iterations = 12 
 
 LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                            
 
         Measurement Equations 
 

  
       Y1 = 0.38*Y, Errorvar.= 0.36  , R

2
 = 0.29 

                              (0.044)            
                               8.06              
  
       Y2 = 0.44*Y, Errorvar.= 0.33  , R

2
 = 0.37 

           (0.082)            (0.044)            
            5.38               7.52              
  
       Y4 = 0.44*Y, Errorvar.= 0.28  , R

2
 = 0.41 

           (0.078)            (0.038)            
            5.63               7.29              
  
       

 Y5 = 0.34*Y, Errorvar.= 0.35  , R
2
 = 0.25 

           (0.071)            (0.042)            
            4.80               8.25              
  
  
      X11 = 0.41*X1, Errorvar.= 0.42  , R

2
 = 0.29 

           (0.064)             (0.053)            
            6.36                7.83              
  
      X13 = 0.52*X1, Errorvar.= 0.32  , R

2
 = 0.46 

           (0.061)             (0.048)            
            8.51                6.70              
  
      X14 = 0.61*X1, Errorvar.= 0.40  , R

2
 = 0.48 

           (0.070)             (0.062)            
            8.70                6.50              
  
      X21 = 0.43*X2, Errorvar.= 0.35  , R

2
 = 0.35 

           (0.065)             (0.051)            
            6.69                6.92              
  
      X22 = 0.48*X2, Errorvar.= 0.37  , R

2
 = 0.38 

           (0.068)             (0.056)            
            7.01                6.56              
  
      X23 = 0.55*X2, Errorvar.= 0.34  , R

2
 = 0.47 

           (0.071)             (0.063)            
            7.78                5.45              
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         Structural Equations 
 

 
        Y = 0.78*X1 + 0.29*X2, Errorvar.= 0.11 , R

2
 = 0.89 

           (0.15)    (0.12)              (0.12)            
            5.26      2.39                0.91             
  
 
         Correlation Matrix of Independent Variables  
 
                  X1         X2    
            --------   -------- 
       X1       1.00 
       X2       0.44       1.00 
              (0.10) 
                4.33 
 
          

Covariance Matrix of Latent Variables    
 
                   Y         X1         X2    
            --------   --------   -------- 
        Y       1.00 
       X1       0.91       1.00 
       X2       0.63       0.44       1.00 
 

 
Goodness of Fit Statistics 

 
Degrees of Freedom = 31 

Minimum Fit Function Chi-Square = 36.59 (P = 0.23) 
Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 35.04 (P = 0.28) 

Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 4.04 
90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.0 ; 22.83) 

 
Minimum Fit Function Value = 0.23 

Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.025 
90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0 ; 0.14) 

Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.028 
90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0 ; 0.067) 

P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.78 
 

Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.51 
90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.49 ; 0.63) 

ECVI for Saturated Model = 0.68 
ECVI for Independence Model = 4.03 

 
Chi-Square for Independence Model with 45 Degrees of Freedom = 632.43 

Independence AIC = 652.43 
Model AIC = 83.04 

Saturated AIC = 110.00 
Independence CAIC = 693.36 

Model CAIC = 181.29 
Saturated CAIC = 335.16 

 
Normed Fit Index (NFI) = 0.94 
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Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.99 
Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.65 

Comparative Fit Index (CFI) = 0.99 
Incremental Fit Index (IFI) = 0.99 
Relative Fit Index (RFI) = 0.92 

 
Critical N (CN) = 232.08 

 
Root Mean Square Residual (RMR) = 0.028 

Standardized RMR = 0.049 
Goodness of Fit Index (GFI) = 0.96 

Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.93 
Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.54 

 


