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BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Metode Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian eksplanatori. Adapun penelitian

eksplanatori menurut Sugiyono (2006) adalah penelitian yang menjelaskan hubungan kausal

antara variabel-variabel yang mempengaruhi hipotesis. Alasan utama pemilihan jenis

penelitian eksplanatori ini untuk menguji hipotesis yang diajukan agar dapat menjelaskan

pengaruh variabel bebas yaitu motivasi (motivation), kesempatan (opportunity), kemampuan

(ability), terhadap variabel terikat berupa niat untuk melaksanakan (intention) sistem

pengadaan rancang-bangun di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan

Jembatan.

3.1.2 Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif,

dengan metode analisis deskriptif. Data dikumpulkan melalui pengisian kuesioner. Diharapkan

melalui penelitian ini diketahui pengaruh motivasi (motivation), kesempatan (opportunity),

kemampuan (ability) terhadap niat untuk melaksanakan (intention) sistem pengadaan rancang-

bangun di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan, Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

3.1.3 Unit Analisis

Unit analisis adalah individu dan para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sistem

pengadaan di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan. Unit

analisis disini terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu pihak pengguna jasa dan penyedia jasa.

Untuk pengguna jasa terdiri dari Kepala Satuan Kerja, Pejabat Pembuat Komitmen, Kelompok

Kerja/Unit Layanan Pengadaan, Pejabat Eselon III dan IV, serta Staf Program dan Anggaran.

Kemudian dari pihak penyedia jasa adalah kontraktor yang sedang melaksanakan proyek dan

pernah melakasanakan proyek di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan

Jembatan. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah persepsi dari pengguna jasa dan
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penyedia jasa terkait motivasi, kesempatan, dan kemampuan terhadap niat untuk

melaksanakan sistem pengadaan rancang-bangun di puslitbang jalan dan jembatan.

3.2 Variabel Penelitian

Terdapat 3 (tiga) variabel bebas (independent variable) yaitu (X1) motivasi (motivation), (X2)

kesempatan (opportunity), (X3) kemampuan (ability), dan satu variabel terikat (dependent

variable) (Y) yaitu niat untuk melaksanakan (intention) sistem pengadaan rancang-bangun.

Definisi dari masing masing variabel adalah sebagai berikut:

1. Motivasi (motivation)

Keinginan yang timbul sehingga mengakibatkan seseorang telah siap, tertarik,

berkeinginan, dan memiliki hasrat untuk melakukan behavior. Secara fungsional, motivasi

yang tinggi merepresentasikan kecenderungan atau kesiapan untuk mengalokasikan

sumberdaya kognitif untuk memproses informasi (Hallaham, 2001).

2. Kesempatan (opportunity)

Opportunity berkaitan dengan karakteristik dari informasi yang akan diproses dan fokus

pada perhatian dan kapasitas yang dibutuhkan sebagai sarana untuk berkomunikasi.

Opportunity merupakan pemrosesan variabel eksternal yang terjadi di luar kontrol individu

seperti waktu, banyaknya pesan yang harus diproses, jumlah argumen, hingga aspek-aspek

eksternal yang dapat mengalihkan perhatian (Hallaham, 2001).

3. Kemampuan (ability)

Merupakan kebutuhan individu untuk memaksimasi keahlian atau kecakapan di dalam

mengolah suatu pesan. Ability merupakan pemrosesan variabel ekternal yang terjadi di

bawah kontrol dari individu (Hallaham, 2001).

4. Niat untuk melaksanakan (intention)

Intention adalah indikasi dari seberapa keras usaha seseorang untuk melakukan behavior,

intention merupakan perwujudan dari motivation seseorang. Konsep bahwa ability dan

opportunity dibutuhkan untuk membentuk behavior yang berasal dari intention (Ajzen,

1991).
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Tabel 3-1 Operasionalisasi Variabel

Variabel Penelitian Indikator Skala

Motivasi (Motivation)

Melaksanakan Sistem
Pengadaan Rancang-
Bangun (X1)

Definisi :

Keinginan yang timbul
sehingga
mengakibatkan
seseorang telah siap,
tertarik, berkeinginan,
dan memiliki hasrat
untuk melakukan
behavior. (Hallahan,
2001)

Memiliki keinginan untuk menerapkan sistem pengadaan
rancang bangun

Interval

Motivasi untuk menerapkan sistem pengadaan rancang
bangun

Keinginan menerapkan sistem pengadaan rancang bangun

Maksud menerapkan sistem pengadaan rancang bangun

Mengikuti pelatihan sistem pengadaan rancang bangun

Kesempatan
(Opportunity)
Melaksanakan Sistem
Pengadaan Rancang-
Bangun (X2)

Definisi:

berkaitan dengan
karakteristik dari
informasi yang akan
diproses dan fokus
pada perhatian dan
kapasitas yang
dibutuhkan sebagai
sarana untuk
berkomunikasi.
(Hallahan, 2001)

Instansi tempat bekerja memiliki peluang menerapkan sistem
pengadaan rancang bangun

Interval

Peraturan terkait pengadaan yang ada saat ini memberikan
peluang untuk menerapkan sistem pengadaan rancang bangun

Program percepatan infrastruktur oleh pemerintah saat ini
mendukung penerapan sistem pengadaan rancang bangun
yang dapat memberikan penghematan waktu

Kemampuan (Ability)

Melaksanakan Sistem
Pengadaan Rancang-
Bangun (X3)

Pemahaman untuk menerapkan sistem pengadaan rancang
bangun

Interval

Pengalaman dalam menerapkan sistem pengadaan rancang
bangun
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Variabel Penelitian Indikator Skala

Definisi

Merupakan kebutuhan
individu untuk
memaksimasi keahlian
atau kecakapan di
dalam mengolah suatu
pesan. (Hallahan, 2001)

Kemampuan (untuk kontraktor: termasuk berinovasi) dalam
menerapkan sistem pengadaan rancang bangun

Sarana yang memadai untuk menerapkan sistem pengadaan
rancang bangun

Kemampuan mengikuti pelatihan sistem pengadaan rancang
bangun

Kemampuan bekerja dengan cepat untuk menerapkan sistem
pengadaan rancang bangun yang memiliki waktu terbatas

(Niat) Intention

Melaksanakan Sistem
Pengadaan Rancang-
Bangun (Y)

Definis:

indikasi dari seberapa
keras usaha seseorang
untuk melakukan
behavior, intention
merupakan perwujudan
dari motivation
seseorang. (Ajzen,
1991)

Akan selalu siap jika terlibat dalam pelaksanaan sistem
pengadaan rancang bangun

Interval

Akan selalu siap jika menjadi Pokja ULP/pemenang suatu
pekerjaan dengan menggunakan sistem pengadaan rancang
bangun

Akan selalu siap menyelesaikan pekerjaan dengan
menggunakan sistem pengadaan rancang bangun

Akan selalu siap memberikan perbaikan/inovasi dalam
pelaksanaan sistem pengadaan rancang bangun

3.3 Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu:

1. Data primer, adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab

masalah penelitiannya secara khusus. Data primer dari penelitian ini diperoleh dari hasil

kuesioner.

2. Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan pihak lain, bukan oleh peneliti sendiri. Data

sekunder dalam penelitian ini berasal dari dokumen instansi.
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3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data

dalam suatu penelitian. Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner dan

pedoman dokumentasi untuk memperoleh data mengenai motivasi, kesempatan, kemampuan,

dan niat untuk melaksanakan sistem pengadaan rancang-bangun kepada pengguna jasa dan

penyedia jasa rancang-bangun. Adapun instrumen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kuesioner

Dalam penelitian ini data hasil kuesioner dirubah menjadi skor, skala pengukuran yang

digunakan adalah skala bertingkat. Skala ini digunakan untuk mengukur tingkat

persetujuan atau ketidaksetujuan responden terhadap rangkaian pernyataan yang mengukur

suatu objek. Dalam kuesioner ini digunakan beberapa alternatif pilihan jawaban sehingga

responden cukup memberi tanda centang ( V ) pada jawaban yang tersedia. Pernyataan-

pernyataan dibuat dalam bentuk kuesioner dengan menggunakan Skala Likert 1–4 untuk

mendapatkan data yang bersifat interval. Contoh untuk kategori pernyataan dengan

jawaban sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju. Dintentukan skala 1 sampai

dengan 4 dengan tidak menampilkan jawaban netral (no opinion), hal ini dimaksudkan

untuk menghilangkan keraguan responden dalam menjawab dari setiap pernyataan yang

diberikan.

1 2 3 4

Sangat Tdk Setuju Sangat Setuju

Sangat Setuju (SS) = diberi bobot / skor 4

Setuju (S) = diberi bobot / skor 3

Tidak Setuju (TS) = diberi bobot / skor 2

Sangat Tidak Setuju (STS) = diberi bobot / skor 1
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2. Dokumentasi

Instrumen dokumentasi dalam penelitian ini berupa data-data yang berkaitan dengan

pelaksanaan sistem pengadaan tradisional dan rancang-bangun di lingkungan Pusat

Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan.

Adapun tahapan yang dilakukan dalam pengumpulan data penelitian adalah sebagai berikut :

1. Penyebaran atau pembagian kuesioner kepada responden yaitu pihak Pengguna Jasa

(Kepala Satuan Kerja, Pejabat Pembuat Komitmen, Kelompok Kerja/Unit Layanan

Pengadaan, Pejabat Eselon III dan IV, serta Staf Program dan Anggaran) dan Penyedia

Jasa (kontraktor yang sedang melaksanakan proyek dan pernah melaksanakan pekerjaan

dilingkungan puslitbang jalan dan jembatan)

2. Penarikan Instrumen kuesioner penelitian yang telah diisi oleh responden

3. Tabulasi data hasil penelitian

4. Analisis data hasil penelitian dengan menggunakan sofware SmartPLS 3.0

3.5 Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekumpulan elemen yang akan dijelaskan oleh seorang peneliti di dalam

penelitiannya (Irawan, 2004). Populasi dari penelitian ini adalah Pusat Penelitian dan

Pengembangan Jalan dan Jembatan sebagai pengguna jasa dan kontraktor sebagai penyedia

jasa. Sampel adalah wakil dari populasi yang diteliti. Mengingat tujuannya, sampel ditetapkan

untuk menarik informasi apa yang ada dalam sampel yang kemudian ditarik kesimpulan

mengenai populasinya, maka sangat penting untuk mendefinisikan populasi yang menjadi

sasaran sehingga mendapatkan suatu sampel yang mewakili populasi tersebut.

Dalam penetapan sampel sering timbul pertanyaan mengenai besarnya sampel yang harus

diambil untuk mendapatkan data yang mewakili. Ukuran sampel dan teknik sampling

tergantung dari sifat populasi. Gay dan Diehl (1992) mengasumsikan bahwa semakin banyak

sampel yang diambil maka akan semakin representatif dan hasilnya dapat digenelisir. Namum

ukuran sampel yang diterima bergantung pada jenis penelitiannya.

1. Jika penelitian bersifat deskriptif, maka sampel minimumnya adalah 10% dari populasi
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2. Jika penelitiannya adalah korelasional, maka minimum sampelnya adalah 30 subjek.

3. Apabila penelitian kausal perbandingan sampelnya sebanyak 30 subjek pergroup.

4. Apabila penelitiannya eksperimental, sampel minimumnya adalah 15 subjek per group.

Menurut Roscoe (1975) dalam Sekaran (1992) memberikan pedoman penentuan jumlah

sampel sebagai berikut:

1. Ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 adalah tepat untuk kebanyakan

penelitian.

2. Jika sampel dipecah ke dalam sub-sampel (pria/wanita, junior/senior, dan sebagainya),

ukuran sampel minimum 30 untuk tiap kategori adalah tepat.

3. Dalam penelitian mutivariat (termasuk analisis regresi berganda), ukuran sampel

sebaiknya 10 kali lebih besar dari jumlah variabel dalam penelitian.

4. Untuk penelitian eksperimental sederhana dengan kontrol eksperimen yang ketat,

penelitian yang sukses adalah mungkin dengan ukuran sampel kecil antara 10 sampai

dengan 20 elemen.

Populasi dari penelitian ini adalah pihak yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan

sistem pengadaan di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan,

yaitu sebanyak 35 orang dari pengguna jasa dan 25 orang dari penyedia jasa. Dengan teknik

analisis Partial Least Square dengan model SEM dimana dapat digunakan sampel kecil,

minimal sampel ≥30 (Herman Wold, 1982), maka ditentukan sampel sebanyak 30 responden

dimana sampel tersebut terbagi mejadi dua bagian dari pihak pengguna jasa sebanyak 15

responden dan dari penyedia jasa 15 responden agar terdapat keterwakilan dari kedua belah

pihak tersebut.

3.6 Metode Analisis

Analisis data merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana

variabel yang mempengaruhi variabel lain agar data yang dikumpulkan tersebut dapat

bermanfaat maka harus dianalisis terlebih dahulu sehingga dapat dijadikan pertimbangan

dalam pengambilan keputusan. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah
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menggambarkan pengaruh dari indikator terhadap variabel kemudian pengaruh variabel

terhadap variabel lainnya. Sehingga pada akhirnya hasil penelitian akan mencerminkan

gambaran umum sampel yang diteliti.

Dengan asumsi bahwa data dalam kuesioner dinyatakan valid, maka dalam kegiatan

perhitungan statistik peneliti menggunakan software SmartPLS 3.0. Kelebihan dari software

ini adalah kemampuannya mengolah data baik untuk model SEM formatif ataupun reflektif.

Dalam penelitian ini digunakan model SEM reflektif adalah model SEM dimana variabel

konstruk merupakan refleksi dari variabel indikator, sehingga panah mengarah dari variabel

indikator ke variabel laten. Secara statistik, konsekuensinya adalah tidak akan ada nilai error

pada variabel indikator.

Tabel 3-2 Perbandingan antara PLS- SEM dan CB SEM

Kriteria PLS-SEM CB-SEM

Tujuan Penelitian Untuk mengembangkan teori

atau membangun teori (orientasi

prediksi)

Untuk menguji teori atu

mengkonfirmasi teori (orientasi

parameter)

Pendekatan Berdasarkan variance Berdasarkan covariance

Metode estimasi Least Square Maksimum likehood (umumnya)

Spesifikasi model dan

parameter model

Component two loading, path

koefisien dan component weight

Factor one loading, path

koefisien, error variances dan

factor means

Model Structural Model dengan kompleksitas

besar dengan banyak konstruk

dan banyak indikator (hanya

membentuk recursive)

Model dapat membetuk

recursive dan non recursive

dengan tingkat komplesitas kecil

sampai menengah

Evaluasi model dan asusmsi

normalitas data

Tidak mensyaratkan terdistribusi

normal dan estimasi parameter

dapat dilakukan tanpa

Mensyaratkan data terdistribusi

normal dan memenuhi kriteria

goodness of fit sebelum estimasi
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Kriteria PLS-SEM CB-SEM

persyaratan kriteria goodness of

fit

parameter

Pengujian Signifikasi Tidak dapat diuji dan

difalsifikasi (harus melalui

prosedur boostrap atau jacknife)

Model dapat diuji dan

difalsifikasi

Produk Sofware PLS Graph, SmarTPLS, SPAD-

PLS, XLS-PLS dan sebagainya

AMOS, EQS, LISREL, Mplus

dan sebagainya

Sumber : Chin dan Newsted (1999), Hair dkk. (2011) dalam Ghozali, 2015


