
 

 

BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1.  OBJEK DAN LOKASI PENELITIAN 

Objek pada penelitian ini adalah  seluruh mahasiswa aktif  

jurusan Akuntansi dan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang 

sedang dan telah mengambil mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. 

Adapun lokasi penelitiannya adalah di Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang. 

3.2. POPULASI DAN SAMPEL 

Populasi menurut Arikunto (2002) merupakan keseluruhan objek 

penelitian.  

 

Disini populasi yang dimaksud dalam  penelitian ini adalah seluruh 

mahasiswa aktif  jurusan Akuntansi dan Manajemen Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata yang sedang dan telah 

mengambil mata kuliah Sistem Informasi.  

Adapun kriteria sampel yang diinginkan oleh peneliti adalah 

mahasiswa aktif jurusan Akuntansi dan manajemen Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata yang sedang dan telah 

mengambil mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, kemudian juga 

sudah memiliki pengalaman berbelanja maupun mengunjungi situs e-

commerce. 



 

 

Mengingat tidak adanya data yang bisa memberikan informasi 

mengenai jumlah pasti mahasiswa aktif jurusan akuntansi dan 

menejemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik 

Soegijapranata yang sedang dan telah mengambil mata kuliah Sistem 

Informasi Menejemen dan sudah memiliki pengalaman berbelanja 

maupun mengunjungi situs e-commerce, maka pengambilan jumlah 

sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Lemeshow (1997) yaitu 

sebagai berikut: 

 

Dalam penelitian ini sudah ditentukan bahwa: 

Z = 95%, maka nilainya 1,96 

P = 0,5 

D = 10% 

 

Bila diaplikasikan dengan rumus sudah ada, maka:
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Maka didapatkan hasil 96,04 atau bila dibulatkan menjadi 100, jadi 

dalam penelitian ini dibutuhkan 100 orang responden yang memenuhi 

kriteria diatas. 

 

 



 

 

3.3. SUMBER DAN JENIS DATA 

3.3.1. SUMBER DATA 

3.3.1.1.  DATA PRIMER 

Dalam penelitian ini Sumber data primer diperoleh dari 

pengisian kuesioner secara sukarela yang bersifat bebas dan 

rahasia. Data primer yang diperoleh secara langsung tanpa 

melalui perantara siapapun dan apapun. 

3.3.1.2.  DATA SEKUNDER 

sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa 

data jumlah mahasiswa aktif jurusan akuntansi dan manajemen 

fakultas ekonomi dan bisnis yang sedang dan telah mengambil 

matakuliah Sistem Informasi Manajemen. 

3.3.2. JENIS DATA 

3.3.2.1.  DATA KUALITATIF 

Dalam penelitian ini jenis data kualitatif yang didapat 

berupa hasil dari perbincangan dengan responden mengenai e-

commerce. 

3.3.2.2.  DATA KUANTITATIF 

Menurut Cahya Suryana (2010), menjelaskan bahwa 

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau 

bilangan. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah 

atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika 
atau statistika. 

 

 

 

 



 

 

3.4. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam studi ini adalah 

dengan menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa yang masih aktif 

jurusan akuntansi dan bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika 

Soegijapranata, Semarang yang sedang dan telah mengambil matakuliah 

Sistem Informasi Manajemen angkatan 2011-2013. 

Alasan mengapa memilih Unika Soegijapranata karena Unika 

merupakan Universitas dimana peneliti berasal, kemudian juga ingin 

mengkonfirmasi ulang hasil penelitian terdahulu di Unika Soegijapranata 

khususnya fakultas Ekonomi dan Bisnis. 

3.5.  DEFINISI KONSEP, DEFINISI OPERASIONAL & 

PENGUKURAN VARIABEL 

Didalam penelitian ini akan dibangun sebuah model keberhasilan 

penggunaan website e-commerce. Disini terdapat dua jenis variabel 

operasional yaitu variabel independen dan variabel dependen. 

Dalam penelitian ini menggunakan kepuasan dan manfaat 

(usefulness) sebagai variabel dependen sementara itu variabel kualitas, 

sistem, informasi dan pelayanan ditambah fitur-fitur website menjadi 

variabel independen. 

3.5.1. VARIABEL DEPENDEN 

Variabel dependen adalah variabel yang menjadi perhatian dari 

peneliti (sekaran, 2003).  

 

Sifat dasar variabel ini adalah mudah untuk dipengaruhi. 

 



 

 

3.5.1.1. KEPUASAN 

Kepuasan pengguna e-commerce merupakan suatu 

keadaan yang dirasakan dimana keinginan, harapan, dan 

kebutuhan konsumen telah terpenuhi. Menurut Janda, 

Trochia  & Gwinner (2002); Molla & Licker (2001); Muylle, 

Moenaert & Despontin (2004); Wang, Tang & Tang (2001) 

adalah 

Variabel ini diukur dengan 2 item indikator dalam 

kuesioner yaitu  

1. puas dengan pengalaman Browsing website e-

commerce,  

2. dan akan terus browsing website e-commerce.  

 

Dalam variabel ini menggunakan skala Linkert 1 

(sangat tidak setuju) – 5 (sangat setuju). 

3.5.1.2. MANFAAT (USEFULNESS) 

Variabel manfaat dalam penelitian ini merupakan 

persepsi pengguna e-commerce mengenai manfaat yang 

diperoleh dalam menggunakan website e-commerce sehingga 

membuat para pengguna tersebut menggunakan website 

tersebut dengan intensitas kunjungan yang tinggi. 

Manfaat disini mengacu pada seberapa sering para 

pengguna menggunakan website e-commerce tersebut. 

 

 

 

 

 



 

 

Variabel ini akan diukur menggunakan 2 item 

indikator dalam kuesioner yaitu  

1. Mempermudah dan mempercepat pencarian 

informasi tentang suatu barang. 

2. Meningkatkan produktifitas dan efektifitas kerja. 

 

Dalam variabel ini menggunakan skala Linkert 1 

(sangat tidak setuju) – 5 (sangat setuju). 

 

3.5.2. VARIABEL INDEPENDEN 

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi 

variabel dependen, baik secara positif maupun negatif (Sekaran, 

2006). 

 

 

Dalam penelitan ini yang menjadi variabel independen adalah: 

3.5.2.1.KUALITAS SISTEM 

Kualitas sistem disini merupakan suatu kemampuan 

dari sistem tersebut yang diberikan kepada para 

penggunanya, misalnya kemudahan dalam penggunaan, 

mudah dipahami, loading yang cepat, maupun hiburan 

animasi dan gambar-gambar yang menyenangkan. 

Variabel ini diukur dengan 5 item indikator yaitu 

1. kemudahan, 

2.  fasilitas, 

3. kecepatan, 

4. kesenangan, 

5. Costumization. 

 

Dalam variabel ini menggunakan skala Linkert 1 

(sangat tidak setuju) – 5 (sangat setuju). 

 

 



 

 

3.5.2.2.KUALITAS INFORMASI 

Kualitas informasi disini adalah seberapa up-to-

date, akurasi dan kelengkapan suatu website e-commerce. 

Informasi yang berkualitas berhubungan erat dengan 

penggunaan dan kepuasan penggunanya. 

Variabel ini diukur dengan 5 item indikator yaitu 

1. lengkap, 

2. up-to-date, 

3. akurat, 

4. data konsumen terjamin keamanannya, 

5. isi website yang dinamik. 

  

 

Dalam variabel ini menggunakan skala Linkert 1 

(sangat tidak setuju) – 5 (sangat setuju). 

 

3.5.2.3.KUALITAS PELAYANAN 

Kualitas pelayan disini adalah sejauh mana website 

e-commerce tersebut memberikan respon, jaminan, maupun 

pelayanan setelah melakukan transaksi dengan para 

konsumennya. 

Variabel ini diukur dengan 4 item indikator yaitu  

1. merspon kebutuhan, 

2. pelayanan pasca penjuaan, 

3. asuransi dalam proses pengiriman, 

4. Empati 

 

Dalam variabel ini menggunakan skala Linkert 1 

(sangat tidak setuju) – 5 (sangat setuju). 

 

 



 

 

3.5.2.4.FITUR 

Yang dimaksud fitur-fitur dalam penelitian ini 

adalah seberapa lengkap fungsi-fungsi yang disediakan 

dalam website e-commerce seperti fitur pemesanan, 

pembayaran, pelayanan konsumen, kemudian juga 

komunikasi yang dapat mempengaruhi para pengaksesnya. 

Variabel ini diukur dengan 3 item indikator yaitu:  

1. menyediakan alamat, tlp, email, FAX. 

2. menyediakan grup, banner, credit card, dan 

link, 

3. menyediakan profil dan peta. 

 

Dalam variabel ini menggunakan skala Linkert 1 

(sangat tidak setuju) – 5 (sangat setuju). 

 

Kemudian agar lebih mengarah dan memfokuskan pada 

permasalahan yang akan dibahas sekaligus menghindari persepsi yang 

lain mengenai istilah-istilah yang ada, maka diperlukan adanya definisi 

konsep tambahan. Adapun definisi konsep tambahan yang berkaitan 

dengan judul dalam peelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Universitas Katolik Soegijapranata adalah sebuah Universitas swasta 

yang berlokasi di  Jl. Pawiyatan Luhur IV/1, Semarang – 50234, Jawa 

Tengah.  

 

 

 



 

 

3.6. UJI KUALITAS DATA 

Proses pengolahan data dapat dilakukan dengan menggunakan 

program SPSS, Excel dan PLS (Partial Least Square). Analisis 

data dilakukan dengan menggunakan Structural Equation Model 

(SEM) denagn menggunakan SmartPLS program (Partial Least 

Square).  

 

3.6.1. MODEL PENGUKURAN /MODEL MEASUREMENT 

Model ini sering disebut juga dengan outer model.  

 

Uji yang dilakukan dalam outer model ini adalah  

3.6.1.1.  UJI VALIDITAS INTERNAL 

Validitas konstruk terdiri dari validitas konvergen 

dan validitas diskriminan. 

3.6.1.1.1. VALIDITAS KONVERGEN 

Validitas konvergen merujuk pada konvergensi antar 

instrumen yang digunakan untuk mengukur konstruk 

yang sama. 

 

3.6.1.1.2. VALIDITAS DISKRIMINAN 

Validitas diskriminan merujuk pada diskriminasi 

instrumen ketika mengukur konstruk yang berbeda. 

 

 

Tabel 3.1 

Ukuran Validitas Internal 

Validitas Konvergen Validitas Diskriminan 

Ukuran Nilai Ukuran Nilai 

Loading factor >0,7 Akar AVE : 

korelasi antar 

variabel laten 

akar AVE > korelasi 

variabel laten AVE >0,5 

Communality >0,5 Cross Loading 

> 0,7 dalam satu 

konstruk 

 

 

 



 

 

3.6.1.2. UJI REABILITAS 

Uji reliabilitas adalah alat yang digunakan untuk mengukur 

suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel 

(Ghozali, 2005). 

 

Adapun alat yang digunakan yaitu Cronbach’s alpha dan 

composite reliability. 

Tabel 3.2 

Ukuran Reabilitas 
Ukuran Nilai 

Cronbach's alpha >0,6 

Composite reability >0,7 

 

3.6.2. MODEL STRUKTURAL /STRUCTURAL MEASUREMENT 

Model ini digunakan untuk memprediksi hubungan kausal 

antar variabel yang diuji dalam model. 

Ukuran signifikansi yang menunjukkan bahwa hipotesis 

terdukung adalah dengan dengan membandingkan nilai t-

value dengan t-hitung. Dinyatakan signifikan bila t-value 

lebih besar dari t-hitung. Sebaliknya bila t-value lebih kecil 

dari t-hitung maka dinyatakan tidak signifikan. Dengan 

menetapkan tingkat keyakinan sebesar 95%, dan error ( α ) 

= 10% atau 0.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


