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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Analisis Data 

Agar suatu data yang dikumpulkan dapat bermanfaat sesuai dengan tujuan 

penelitian, maka harus dilakukan pengolahan dan analisis data terlebih dahulu untuk 

selanjutnya dijadikan dasar pengambilan keputusan sesuai dengan rumusan masalah 

yang telah dilakukan. Penelitian ini menggunakan dua metode yang digunakan dalam 

menganalisis data, antara lain: 

3.1.1 Analisis Kualitatif  

Analisis kualitatif adalah bentuk analisis yang berdasarkan data yang dinyatakan 

dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar (Sugiyono, 2012). Data kualitatif merupakan 

data yang hanya dapat diukur secara langsung. Di dalam penelitian ini analisis 

kualitatif dilakukan dalam tahapan sebagai berikut: 

1. Pengeditan (Editing) 

Proses pengeditan merupakan sebuah proses pengambilan data yang diperlukan 

dan membuang data yang tidak perlu. Hal ini bertujuan untuk memudahkan 

perhitungan di dalam pengujian hipotesis. 

2. Pemberian Skor (Skoring) 
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Proses mengubah data yang kualitatif ke dalam bentuk data kuantitatif. Di dalam 

penelitian ini proses scoring menggunakan skala Likert. Skala Likert digunakan 

untuk mengukur sikap dan pendapat karyawan tentang variabel yang diteliti. Subjek 

atau responden mendapatkan nilai dari setiap pernyataan sesuai dengan nilai skala 

kategori jawaban yang diberikan. Skala Likert yang digunakan di dalam penelitian ini 

menggunakan Skala Likert 1-5 yaitu: 

a. Sangat Tidak Setuju (STS)  : diberi skor 1 

b. Tidak Setuju (TS)    : diberi skor 2 

c. Netral (N)     : diberi skor 3 

d. Setuju (S)      : diberi skor 4 

e. Sangat Setuju (SS)   : diberi skor 5 

3. Tabulating 

Proses pengelompokan data dari jawaban dengan benar dan teliti, kemudian 

dihitung dan dijumlahkan, sehingga menjadi berguna. Kemudian dibuat data dalam 

bentuk tabel supaya mendapatkan hubungan atau pengaruh antar variabel. 

Selanjutnya, mengolah data yang ada dengan beberapa tahapan analisis data yang 

dilakukan dengan analisis kuantitatif. 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

 Populasi adalah sekelompok orang, kejadian yang memiliki karakteristik 

tertentu (Indrianto dan Supomo dalam (Khanifah and Chairul Basyar, 2008)). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang berada di kota 

Semarang yang sering melakukan travelling. Berdasarkan populasi tersebut, maka 
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dapat diambil sampel penelitian yaitu masyarakat di Kota Semarang yang sudah 

bekerja dan melakukan perjalanan lebih dari 1 kali dalam setahun. Pemilihan sampel 

ini sebagai responden,dikarenakan setiap tahunnya kebutuhan travelling untuk 

keperluan rekreasi bersama keluarga, kuliah atau urusan pekerjaan selalu bertambah 

jumlahnya, tetapi masih sedikit orang yang mengetahui dan menggunakan sistem e-

travelling untuk melakukan pemesanan tiket dan reservasi hotel. Meskipun begitu, 

beberapa dari masyarakat sudah mengetahui dan menggunakan e-travelling untuk 

menunjang kebutuhan travelling mereka.  

 Kriteria pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Purposive sampling. Menurut (Jogiyanto H.M., 2013),Purposive samplingyaitu 

metode pengambilan sampel dengan memilih sampel berdasarkan kriteria serta 

pertimbangan . Kriteria ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam 

melaksanakan riset dengan alasan jumlah populasi tidak diketahui sehingga  dapat 

memilih sampel dengan mudah sesuai kriteria yang ditentukan.Responden yang 

diteliti adalah masyarakat di Kota Semarang yang memiliki kriteria yaitu sudah 

bekerja dan yangmelakukan travelling atau perjalanan lebih dari satu kali dalam 

setahun. Karena jumlah populasi masyarakat yang sering melakukan travelling atau 

perjalanan tidak diketahui, maka peneliti menggunakan Quota sampling untuk 

mengetahui jumlah sampel yang sesuai dengan kriteria sampel yang sudah 

ditentukan. Pertimbangan untuk menentukan jumlah quota itu menggunakan 

pertimbangan statistic. Ketika menggunakan SEM, terdapat persyaratan perhitungan 
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jumlah sampel menurut Solimun dalam(Rubijono, 2016), ada beberapa pedoman 

penentuan besarnya sampel untuk SEM yaitu: 

1. Bila pendugaan parameter menggunakan metode kemungkinan maksimum 

(maximum likelihood estimation) besar sampel yang disarankan adalah antara 

100 hingga 200, dengan minimum sampel sebesar 50.  

2.  Sebanyak 5 hingga 10 kali jumlah paramater yang ada di dalam model.  

3.  Sama dengan 5 hingga 10 kali jumlah variabel manifest (indikator) dari 

keseluruhan variabel laten.  

 Karena jumlah indikatornya ada 19, maka 19 x 5= 95 sampel. Tetapi untuk 

mengurangiterjadinya kesalahan maka besarnya sampel yang ditetapkan adalah 

sebesar 200 responden.Cara pengambilan sampel dengan menggunakan 

Kuesioner yang berisi item – item pertanyaan yang sudah disediakan. 

 

3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.3.1 Variabel penelitian 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat dari orang, objek, atau 

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk 

dipelajari dan ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2012). Variabel penelitian 

digunakan untuk memudahkan suatu penelitian berangkat dan bermuara pada 

suatu tujuan yang jelas. Berdasarkan model yang dikembangkan, variabel yang 

terdapat pada penelitian ini adalah: 

1. Variabel Independen 
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Variabel Independen atau bebas adalah variabel yang membantu menjelaskan 

varians dalam variabel terikat (Sekaran, 2003). Variabel Independen yang terdapat 

dalam penelitian ini adalah Perceived Ease Of Use, Perceived Usefulness,dan 

Perceived Enjoyment. 

2. Variabel Intervening 

Variabel Intervening adalahvariabel yang muncul ketika independen 

mempengaruhi variabel dependen (Sekaran, 2003).Variabel intervening dalam 

penelitian ini adalah Attitude toward using (sikap pengguna). 

3. Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabelindependen 

(Sekaran, 2003). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Actual e-travelling system use (penggunaan nyata e-travelling). 
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3.3.2 Definisi Operasional 

Tabel 3.1 

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Variabel 
Definisi Operasional Indikator 

Variabel Independen 

Perceived Ease Of 

Use, 

Variabel Persepsi kemudahan 

menggunakan data primer 

yang langsung berasal dari 

kuesioner yang diberikan. 

Persepsi kemudahan diartikan 

sebagai bagaimana individu 

memahami bahwa 

menggunakan suatu sistem 

merupakan hal yang mudah 

untuk dilakukan. 

1. Mengakses e-travelling 

bagi saya mudah dipahami 

2. Saya  mudah mendapatkan 

informasi tiket kereta api 

dan pesawat serta hotel 

yang saya butuhkan 

melalui  e-travelling 

3. Mengakses e-travelling 

tidak sulit bagi saya 

4. Mudah bagi saya menjadi 

ahli dalam menggunakan 

e-travelling 

Sumber: 

 Davis,et.al.(1989); Chau 

(1996) dalam (Jogiyanto,2007) 
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Perceived Usefulness Persepsi kegunaan diartikan 

bagaimana individu 

memahami bahwa penggunaan 

suatu sistem dapat memberikan 

manfaat atau kegunaan bagi 

pemakainya. Jika individu 

merasa percaya bahwa 

penggunaan e-travelling 

memberikan keuntungan ,maka 

dia akan terus menggunakan 

sistem e-travelling. 

Sebaliknya, jika individu 

merasa bahwa penggunaan e-

travelling tidak memberikan 

keuntungan atau manfaat, 

maka dia ragu untuk 

menggunakannya. 

1. E-travelling memudahkan 

saya dalam pemesanan 

tiket kereta api dan 

pesawat 

2. E-travelling bermanfaat 

bagi saya 

3. E-travelling mempercepat 

saya dalam reservasi hotel 

dan pemesanan tiket 

4. Penggunaan e-travelling 

lebih efisien, daripada 

harus melakukan 

pemesanan langsung di 

stasiun atau hotel. 

 

Sumber : Davis,et.al.(1989); 

Chau (1996) dalam 

(Jogiyanto,2007) 

Perceived Enjoyment. Persepsi kenyamanan diartikan 

bagaimana individu 

1. Saya menikmati 

penggunaan e-travelling 

2. Saya merasa nyaman 
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memahami bahwa penggunaan 

suatu sistem harus dapat 

memberikan kenyamanan dan 

kesenangan bagi penggunanya. 

Ketika penggunaan e-

travelling mudah untuk 

digunakan dan memberikan 

hiburan maka pemakai akan 

merasa nyaman ketika 

menggunakan sistem e-

travelling. 

melakukan pemesanan 

tiket dan hotel melalui e-

travelling 

3. Penggunaan e-travelling 

itu mengasyikan bagi 

saya 

4.  Promo dan fasilitas  e-

travelling membuat saya 

tertarik 

Sumber :Mäntymäki & Salo 

(2011);Nysveen et al. (2005) 

Variabel Intervening 

Attitude Toward 

Using 

Sikap pengguna di artikan 

bagaimana individu 

menentukan  sikap menerima 

atau menolak penggunaan 

sistem e-travelling. 

1. Saya senang mengakses e-

travelling 

2. Saya lebih suka 

mengakses e-travelling 

untuk pemesanan tiket dan 

hotel daripada harus 

melakukan pemesanan 

langsung ditempat 

3. Saya menyukai e-
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travelling 

Sumber : Agarwal dan 

Karashanna (2000) dalam 

(Jogiyanto,2007) 

Variabel Dependen 

Actual E-travelling 

system Use 

Penggunaan sistem teknologi 

e-travelling di artikan 

bagaimana sikap individu 

menerapkan terhadap 

penggunaan nyata e-travelling 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Individu akan terus 

menggunakannya atau tidak 

menggunakannya. 

1. Saya sering menggunakan 

e-travelling 

2. Saya akan menggunakan 

e-travelling 

3. Saya akan terus 

menggunakan e-travelling 

4. Saya merasa bahwa e-

travelling bermanfaat bagi 

saya,sehingga saya akan 

terus menggunakannya di 

masa depan 

Sumber : Davis,et.al.(1989);  
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3.4 Sumber dan Jenis Data Penelitian 

 Sumber dan jenis data penelitian adalah data primer,dan metode yang 

digunakan untuk pengumpulan data yaitu metode survey. Data primer adalah data 

untuk penelitian yang diperoleh langsung dari sumbernya (Sekaran, 2003). Metode 

survey yang digunakan adalah melalui kuesioner yang diberikan secara langsung 

kepada responden yang termasuk dalam kriteria sampel penelitian. 

3.5 Metode Analisis Data 

 Analisis data adalah salah satu tahapan dalam proses penelitian. Tujuan 

analisis data adalah menyediakan informasi kepada analis untuk menyelesaikan 

masalah. Analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan menggunakan 

metode Structural Equation Modelling (SEM). Structural Equation Modelling (SEM) 

adalah gabungan dari analisis faktor dan model persamaan simultan (Ghozali, 2011). 

Di dalam SEM, model structural adalah hubungan antar variabel laten serta hubungan 

ini dianggap sebagai hubungan yang linear. Untuk membentuk sebuah variabel laten, 

SEM menggunakan indicator (variabel manifest). Variabel manifest dinyatakan dalam 

pertanyaan skala likert. X1 untuk membentuk variabel laten eksogen dan Y2 untuk 

membentuk variabel laten endogen. Model pengukuran dalam SEM biasanya dengan 

menghubungkan multiple measure dengan variabel laten. Hubungan ini dilakukan 

dengan faktor analytic measurement model atau pembuatan model variabel laten 

untuk menjadi common faktor . Model SEM  juga merupakan gabungan analisis jalur 

( path analysis) dan analisis faktor menjadi sebuah statistic komprehensif 
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(Ghozali,2011). SEM sering disebut dengan path analysis atau analisis jalur. Tujuan 

analisis jalur ini adalah menjawab pertanyaan yang memiliki sifat  regresif.  Path 

Analysis (analisis jalur) adalah regresi simultan terhadap variabel observasi. Analisis 

jalur juga merupakan pengembangan model regresi untuk pengujian kesesuaian (fit) 

dari matrik korelasi. 

  Program yang digunakan untuk mengoperasikan metode SEM dalam 

penelitian ini adalah Partial Least Square atau PLS. Partial Least Square adalah 

pendekatan persamaan structural yang memiliki basis varian. Tujuan dari pendekatan 

ini adalah untuk melakukan analisis jalur dalam studi keperilakuan sehingga PLS 

juga merupakan teknik statistic yang digunakan dalam model yang mempunyai lebih 

dari satu variabel dependen dan independen. Selain itu, PLS juga dapat digunakan 

untuk hasil penelitian yang memiliki masalah seperti missing data dan ukuran sampel 

yang kecil. Tujuan lain dari PLS adalah untuk memprediksikan dan mengembangkan 

teori dari suatu penelitian (Sarwono, 2012). Hal ini berbeda dengan SEM berbasis 

kovarian yang berguna untuk menguji teori yang ada serta konfirmasi. PLS memiliki 

beberapa asumsi menurut (Sarwono, 2012) diantaranya PLS tidak perlu 

menggunakan asumsi normalitas, dimana pada SEM berbasis kovarian data yang 

digunakan diharuskan memiliki distribusi normal. Hal ini memungkinkan 

penggunaan data yang tidak normal untuk diuji pada PLS. Selain itu PLS tidak 

mengharuskan adanya randomisasi sampel yang artinya purposive sampling dan 

accidental sampling dapat digunakan . PLS juga mengijikan variabel dikotomi dan 
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memungkinkan model yang sangat kompleks dengan banyak variable laten serta 

indicator. PLS memiliki model pengujian yang terdiri dari model structural dan 

model pengukuran. Inner model dan Outer model merupakan model pengujian dari 

PLS . Inner model merupakan model structural yang menghubungkan antar variabel 

laten dan model pengukuran yang menghubungkan indicator dan antar konstruknya 

adalah Outer model. 

 Penelitian ini menggunakan PLS untuk mengukur pengaruh perceived ease 

of use (Persepsi kemudahnan), perceived usefulness (Persepsi kegunaan), dan 

perceived enjoyment (Persepsi kenyamanan) terhadap attitude toward using (sikap 

pengguna) dan actual e-travelling use ( penggunaan nyata e-travelling). Berdasarkan 

kerangka pikir dan variabel yang ada, maka model PLS penelitian ini adalah sebagai 

berikut 

 

 

     

 

 

Sumber : Olah data PLS 

Gambar 3.1 Bagan PLS Penelitian 
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3.5.1 Validitas 

 Uji Validitas dalam PLS adalah validitas konstruk. Validitas ini 

menunjukkan seberapa benar  instrument yang digunakan dalam 

pengukuran sesuai dengan teori yang digunakan untuk menjelaskan 

sebuah konstruk. Validitas konstruk terdiri dari validitas konvergen 

dan diskriminan. Validitas diskriminan mengarah pada dsikriminasi 

instrument ketika sedang mengukur konstruk yang berbeda. Sementara 

itu, validitas konvergen mengarah pada konvergensi antar instrument 

untuk mengukur konstruk yang memiliki kesamaan. Ciri konvergensi 

adalah korelasi yang dimilikinya tinggi. Validitas konvergen dalam 

indicator PLS adalah AVE ( Average Variance Extracted) dan 

Communality serta Loading Factor ( menunjukkan korelasi antar 

instrument dengan konstruknya). Validitas diskriminan digunakan 

pada diskriminasi instrument saat mengukur konstruk yang berbeda. 
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Tabel 3.2 

                     Ukuran Validitas 

Validitas Konvergen Validitas Diskriminan 

Ukuran Nilai Ukuran Nilai 

Loading Factor ➢ 0,7 Akar AVE : 

Korelasi antar 

konstruk 

√𝐴𝑉𝐸> Korelasi 

variabel laten 

AVE ➢ 0,5 Cross Loading ➢ 0,7 dalam 

satu 

konstruk 

Communality ➢ 0,5   
Sumber : (Palupi, M.,dkk, 2013) 

 

3.5.2 Reliabilitas 

Uji Reliabilitas bertujuan untuk menguji instrument yang 

digunakan memiliki konsistensi untuk mengukur sebuah konstruk 

dalam (Palupi & Dkk, 2013). Ukuran yang digunakan adalah 

Cronbach’s Alpha dan Composite Reliability. Berikut adalah ukuran 

dari Reliabilitas. 
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 Tabel 3.3 

Ukuran Reliabilitas   

 

 

  

 

Sumber : (Palupi & Dkk, 2013) 

3.6 Uji Hipotesis 

 Pengujian hipotesis menggunakan evaluasi model structural PLS. 

Pengujian ini menggunakan nilai t-values dan path coefficients. Nilai path 

coefficients memperlihatkan tingkat signifikasi dalam pengujian hipotesis. 

Hipotesis dikatakan mendukung atau tidaknya dapat dilihat dari nilai 

antara t-table dibandingkan dengan t-statistik. Jika hasilnya nilai t-statistic 

lebih tinggi dari nilai t-table maka dapat dikatakan bahwa hipotesis 

terdukung. Dengan tingkat keyakinan 95%, maka α = 0,5 yang 

menunjukkan bahwa nilai t-table = 1,96. Maka artinya hipotesis akan 

diterima jika memiliki nilai signifikasi >1,96. 

 

 

 

Ukuran Nilai 

Cronbach’s alpha ➢ 0,7 

Composite reliability ➢ 0,7 


