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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian dalam penelitian ini berisi mengenai gambaran 

umum objek penelitian, objek dan lokasi penelitian, populasi dan sampel, sumber 

dan jenis data, teknik pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran 

variabel serta teknik analisa data.

3.1.  Objek dan Lokasi Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah seluruh pengguna aplikasi mobile 

Traveloka.

3.2. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh pengguna aplikasi mobile 

Traveloka di Kota Semarang. Populasi dalam penelitian ini tidak diketahui, 

sehingga rumus yang digunakan untuk menghitung jumlah sampel pada penelitian 

ini adalah

n =  1-  P(1 - P)z2  
a

2

d2

(Lemeshow, 1990)
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Keterangan:
n : jumlah sampel

: nilai standar normal, (α: 0,05 maka Z: 1,960)z21 -
a

2

: estimasi proporsi pupulasi (P: 0,5 maka : 0,25)P(1 - P) P(1 - P)

: penyimpangan yang ditolerir (10%)d2

Sehingga,

n =
(1,960)2(0,25)

0,102

n = 96,04

Berdasarkan pertimbangan dan hasil perhitungan di atas, maka jumlah 

sampel yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 responden.

3.3. Sumber dan Jenis Data

3.3.1. Sumber Data

3.3.1.1. Data primer 

Menurut Indriantoro dan Supomo (2009), data primer adalah data 

penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media 

perantara) yang secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab 

masalah penelitian. Penelitian ini menggunakan data primer berupa data jawaban 

responden atas kuesioner penelitian.
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3.3.1.2. Data sekunder

Menurut Indriantoro dan Supomo (2009), data sekunder adalah data 

penelitian yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber asli, berupa catatan 

atau laporan tertulis. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa deskripsi 

penjelasan aplikasi mobile Traveloka.

3.3.2. Jenis Data

3.3.2.1. Data Kualitatif

Menurut Indriantoro dan Supomo (2009), data kualitatif adalah data yang 

nilainya bersifat kualitas (satuan relatif). Penelitian ini menggunakan data 

kualitatif berupa deskripsi penjelasan aplikasi mobile Traveloka.

3.3.2.2. Data Kuantitaif

Menurut Indriantoro dan Supomo (2009), data kuantitatif adalah data yang 

nilainya bersifat kuantitatif (satuan metrik). Penelitian ini menggunakan data 

kuantitatif berupa kuesioner untuk mengukur pengaruh minat pemanfaatan dan 

penggunaan aplikasi mobile Traveloka melalui model UTAUT.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Indriantoro dan Supomo (2009), teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah metode survei berupa kuesioner yang merupakan metode 

pengumpulan data primer dengan pertanyaan tertulis.
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3.5. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional dan pengukuran variabel dalam penelitian ini akan 

dijabarkan sebagai berikut.

1. Performance Expectancy 

Performance expectancy merupakan tingkat di mana responden meyakini 

bahwa dengan menggunakan aplikasi mobile Traveloka akan membantu 

dalam meningkatkan kinerjanya. Variabel ini diukur dengan 4 pertanyaan 

skala Likert dari Venkatesh et al. (2003). Skala Likert 5 Point: (1) sangat 

tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) netral, (4) setuju, dan (5) sangat setuju. 

Semakin besar poin maka semakin tinggi ekspektasi kinerja dalam 

penggunaan aplikasi mobile Traveloka.

2. Effort Expectancy 

Effort expectancy merupakan tingkat kemudahan penggunaan aplikasi 

mobile Traveloka akan dapat mengurangi upaya (tenaga dan waktu) dalam 

melakukan pekerjaan responden. Variabel ini diukur dengan 4 pertanyaan 

skala Likert dari Venkatesh et al. (2003). Skala Likert 5 Point: (1) sangat 

tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) netral, (4) setuju, dan (5) sangat setuju. 

Semakin besar poin maka semakin tinggi ekspektasi kemudahan dalam 

penggunaan aplikasi mobile Traveloka. Dengan kata lain semakin sedikit 

upaya yang dibutuhkan.

3. Social Influence 
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Social influence merupakan tingkat responden menganggap bahwa orang 

lain menyakinkan dirinya untuk menggunakan aplikasi mobile Traveloka. 

Variabel ini diukur dengan 4 pertanyaan skala Likert dari Venkatesh et al. 

(2003). Semakin besar poin maka semakin tinggi pengaruh sosial dalam 

penggunaan aplikasi mobile Traveloka.

4. Facilitating Condition 

Facilitating condition merupakan faktor-faktor obyektif yang dapat 

memudahkan dalam menerapkan aplikasi mobile Traveloka. Variabel ini 

diukur dengan 4 pertanyaan skala Likert dari Venkatesh et al. (2003).  

Semakin besar poin maka semakin banyak kondisi yang memfasilitasi 

dalam penggunaan aplikasi mobile Traveloka.

5. Behavioral Intention (BI)

Behavioral intention merupakan niat responden untuk menggunakan 

aplikasi mobile Traveloka dalam menyelesaikan pekerjaannya. Variabel 

ini diukur dengan 4 pertanyaan skala Likert dari Venkatesh et al. (2003). 

Semakin besar poin maka semakin tinggi niat responden dalam 

penggunaan aplikasi mobile Traveloka.

3.6. Uji Kualitas Data

Menurut Ghozali (2009), uji kualitas data digunakan apabila penelitian 

menggunakan teknik pengumpulan data kuesioner, harus melewati dua uji kualitas 

data berikut ini.

1. Uji Validitas
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Digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu 

kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. 

Kriteria kuesioner dikatakan valid jika r hitung > r tabel dengan tingkat 

signifikansi 5%.

2. Uji Reliabilitas

Digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator 

dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan handal jika jawaban seseorang 

terhadap pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji 

reliabilitas dilakukan dengan uji statistik Cronbach Alpha (α), di mana 

suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai α > 0,60.

3.7. Uji Asumsi Klasik

Menurut Ghozali (2009), uji asumsi klasik digunakan untuk memberikan 

kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam 

estimasi, tidak bias dan konsisten. Apabila penelitian menggunakan alat uji 

hipotesis regresi berganda (multiple regression), harus melewati uji asumsi klasik.

1. Uji Normalitas

Digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. 

Dilakukan dengan statistik Kolmogorov-Smirnov terhadap unstandardized 

residual hasil regresi. Data dikatakan normal jika nilai probabilitas (sig) 

Kolmogorov-Smirnov>0,05.

2. Uji Heteroskedastisitas
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Digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Dilakukan dengan uji Glejser, jika nilai absolut lebih besar dari 

alpha (α) maka tidak terdapat heterokedastisitas.

3. Uji Multikolinearitas 

Digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya 

tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Cara yang digunakan 

untuk mendeteksi multikolinearitas melalui tolerance value dan VIF 

(Variance Inflation Factor). Jika tolerance value 0,10 dan VIF < 10 

maka tidak terjadi multikolinearitas.

3.8. Uji Model Fit (Uji F)

Menurut Ghozali (2009), digunakan untuk menguji hubungan antara satu 

variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Uji model fit 

dilakukan sebelum uji hipotesis agar model regresi fit sehingga dapat digunakan 

untuk melakukan pengujian yang dibutuhkan dan hasilnya mampu menjelaskan 

hal-hal yang sedang diteliti. Suatu model disebut fit jika nilai sig. F < 0,05.

3.9. Koefisien Determinasi

Menurut Ghozali (2009), digunakan untuk mengukur kesesuaian regresi 

berganda terhadap suatu data. Semakin tinggi Adjusted R2 maka akan semakin 
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baik bagi model regresi karena berarti variabel bebas semakin mampu 

menjelaskan variabel terikat. Koefisien determinasi ditentukan dengan rumus: 

KD = Adjusted R2x 100.

3.10. Uji Hipotesis

Alat uji hipotesis yang digunakan adalah regresi berganda (multiple 

regression) untuk mengetahui pengaruh minat pemanfaatan dan penggunaan 

aplikasi mobile Traveloka melalui model Unified Theory Of Acceptance And Use 

Of Technology (UTAUT).

Model penelitian: BI = β0 + β1 PE + β2EE + β3SI + β4FC + e

Keterangan:

β0 = Konstanta

β1-β4 = Koefisien 

BI = Behavioral Intention

PE = Performance Expectancy

EE = Effort Expectancy

SI = Social Influence

FC = Facilitating Condition

e = Eror

Berikut tolak ukur pengambilan keputusan hipotesis.

1. Jika nilai sig < 0,05 dan nilai β1-β4> 0 maka H1-H4 diterima.

2. Jika nilai sig ≥ 0,05 dan nilai β1-β4 ≤ 0 maka H1-H4 ditolak.


