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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Obyek dan Lokasi Penelitian 

Obyek penelitian yang peneliti pilih adalah karyawan perusahaan manufaktur di 

Semarang, Jawa Tengah. 

 

3.2. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan elemen yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian 

(Sugiyono, 2008). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan perusahaan 

manufaktur di Semarang. Jumlah perusahaan manufaktur di Semarang berjumlah 287 

perusahaan dengan kategori industri besar sampai industri sedang. (Direktori Industri 

Manufaktur Besar-Sedang Jawa Tengah, 2015). 

2. Sampel  

Sampel merupakan bagian dari populasi dengan ciri tertentu (Sugiyono, 2008). Sampel pada 

penelitian ini adalah karyawan perusahaan manufaktur di Semarang. Sampel pada penelitian 

ini adalah 208 karyawan perusahaan manufaktur di Semarang dengan teknik quota sampling. 

Ukuran sampel  yang direkomendasikan untuk program AMOS antara 100 sampai 200 untuk 

menginterpretasikan hasil SEM serta memberikan dasar untuk mengestimasi besarnya 

sampling error dengan menggunakan metode estimasi Maximum Likelihood (ML). 
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3.3. Sumber dan Jenis Data 

1. Jenis dan Sumber data 

Penelitian ini menggunakan data primer, data primer merupakan data yang diperoleh oleh 

peneliti secara langsung tanpa perantara. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner yang disebarkan 

secara personal. Para karyawan perusahaan manufaktur di Semarang yang merupakan bagian 

dalam populasi penelitian akan menerima kuesioner yang peneliti kirim. Peneliti 

menggunakan skala likert dalam kuesioner dimana skala dengan rentang skor satu sampai 

lima. Skor kuesioner dilakukan dengan kriteria sebagai berikut : 

a. Sangat Tidak Setuju (STS), dengan skor  : 1 

b. Tidak Setuju (TS), dengan skor   : 2 

c. Ragu – Ragu (R), dengan skor   : 3 

d. Setuju (S), dengan skor    : 4 

e. Sangat Setuju (SS), dengan skor   : 5 

 

3.4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian 

1. Information quality adalah output dari penggunaan sistem informasi oleh pengguna 

(user). Pada penelitian ini  diukur dengan skala Likert. Semakin tinggi skor menunjukkan 

information quality semakin baik (Zaied, 2012). 

2. System  quality adalah ukuran sistem informasi dan fokus di dalam interaksi antara 

pengguna dengan sistem yang digunakan untuk mengukur kualitas suatu teknologi. Pada 
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penelitian ini  diukur dengan skala Likert. Semakin tinggi skor menunjukkan system  

quality semakin baik (Zaied, 2012). 

3. Service  quality adalah pelayanan yang didapatkan pengguna dari pengembang sistem 

informasi, layanan dapat berupa pembaharuan sistem informasi dan respons dari 

pengembang jika sistem informasi mengalami masalah. Pada penelitian ini  diukur 

dengan skala Likert. Semakin tinggi skor menunjukkan service  quality semakin baik 

(Zaied, 2012). 

4. Intention to use adalah bentuk keinginan pengguna untuk menggunakan atau 

menggunakan kembali suatu obyek tertentu. Pada penelitian ini  diukur dengan skala 

Likert. Semakin tinggi skor menunjukkan intention to use semakin baik (Zaied, 2012). 

5. User satisfaction adalah tanggapan dan umpan balik yang dimunculkan pengguna setelah 

memakai sistem informasi. Pada penelitian ini  diukur dengan skala Likert. Semakin 

tinggi skor menunjukkan user satisfaction semakin baik (Zaied, 2012). 

6. Use adalah penggunaan sistem informasi oleh para responden. Semakin tinggi skor 

menunjukkan use semakin baik (Zaied, 2012). 

7. Net benefits adalah dampak (impact) keberadaan dan pemakaian sistem informasi 

terhadap kualitas kinerja pengguna baik secara individual maupun organisasi termasuk di 

dalamnya produktivitas, meningkatkan pengetahuan dan mengurangi lama waktu 

pencarian informasi. Pada penelitian ini diukur dengan skala Likert. Semakin tinggi skor 

menunjukkan net benefits semakin baik (Zaied, 2012). 
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3.5. Alat Analisis Data 

Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data yaitu Structural Equation Modelling 

(SEM) yang dioperasikan melalui program AMOS (Analysis of Moment Structure). SEM sering 

disebut dengan Path Analysis atau Analisis Jalur. Analisis ini memungkinkan untuk menjawab 

pertanyaan penelitian yang bersifat regresif maupun dimensional. Dalam analisis ini akan dibuat 

diagram-diagram yang menjelaskan alur ide mengenai hubungan antar variabel yang 

dihipotesiskan yang disebut model. Untuk membantu pengolahan data, peneliti menggunakan 

software statistika terpadu yang dkenal dengan Analysis of Moment Structure atau AMOS. 

 Arbuckle (1997) menyatakan bahwa program aplikasi AMOS ini mensyaratkan beberapa 

kriteria yang harus dipenuhi agar diperoleh persamaan struktural yang baik. Kriteria yang 

ditetapkan tersebut adalah sebagai berikut: 

a) Degree of freedom (DF) harus positif. 

b) Non-signifikan chi-square di atas nilai yang disyaratkan yaitu dengan nilai p=0,05 

dan di atas batas konservatif yang diterima yaitu dengan nilai p=0,10. 

c) Incremental fit yaitu GFI (Goodness of Fit Index), Adjusted Goodness of Fit 

Index (AGFI), Tucker-Lewis Index (TLI) dan Normed Fitx Index (NFI) di atas 

0,90. 

d) Nilai RMR (Root Mean Square Residual) dan RMSEA (Root Square Error of 

Approximation) yang rendah. 

Teknik analisis model SEM terdiri dari beberapa langkah sebagai berikut: 

Langkah 1 : Pengembangan Model Berdasar Teori 

 Model persamaan struktural didasarkan pada hubungan kausalitas, dimana perubahan 

satu variabel diasumsikan akan berakibat pada perubahan variabel lainnya. Hubungan kausalitas 
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yang kuat antara dua variabel yang diasumsikan oleh peneliti bukan terletak pada metode analisis 

yang dipilih, tetapi terletak pada justifikasi (pembenaran) secara teoritis untuk mendukung 

analisis. Jadi hubungan antar variabel dalam model merupakan dedukasi dari teori. 

 Kesalahan paling kritis di dalam pengembangan model berdasar teori adalah 

dihilangkannya satu atau lebih variabel prediktif dan masalah ini dikenal dengan specification 

error. Implikasi dari menghilangkan variabel signifikan adalah memberikan bias pada penilaian 

pentingnya variabel lain. 

Langkah 2 dan 3 : Menyusun Diagram Jalur dan Persamaan Struktural 

 Langkah berikutnya adalah menyusun hubungan kausalitas dengan diagram jalur dan 

menyusun hubungan struktural.   

 Reliabilitas indikator dapat dilakukan dengan dua cara yaitu diestimasi secara empiris 

dan dispesifikasi. 

Langkah 4 : Menilai Kriteria Goodness of Fit 

 Langkah yang harus dilakukan sebelum menilai kelayakan dari model struktural adalah 

menilai apakah data yang akan diolah memenuhi asumsi model persamaan struktural. Ada tiga 

asumsi dasar seperti halnya pada teknik multivariate lain yang harus dipenuhi untuk dapat 

menggunakan model persamaan struktural yaitu: (1) observasi data independen, (2) responden 

diambil secara random (random sampling respondent), (3) memiliki hubungan linear. 

 Setelah asumsi SEM terpenuhi, langkah berikutnya adalah melihat ada tidaknya offending 

estimate yaitu estimasi koefisien baik dalam model struktural maupun model pengukuran yang 

nilainya di atas batas yang dapat diterima. Jika terjadi offending estimate, maka peneliti harus 

menghilangkan hal ini lebih dahulu sebelum melakukan penilaian kelayakan model. 
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Goodness of Fit 

Goodness of fit adalah kesesuaian antara input observasi atau sesungguhnya (matrik 

kovarian atau korelasi) dengan prediksi dari model yang diajukan (proposed model). Ada tiga 

jenis ukuran goodness of fit yaitu:  (Ghozali, 2011:66). 

1. Absolut Fit Measures 

Likelihood-Ratio Chi-Square Statistic 

Ukuran fundamental dari overall fit adalah likelihood-ratio chi-square (X2). Nilai chi-

square yang tinggi relatif terhadap degree of freedom menunjukkan bahwa matrik 

kovarian atau korelasi yang diobservasi dengan yang diprediksi berbeda secara nyata. Hal 

ini menghasilkan probabilitas (p) lebih kecil dari tingkat signifikansi (α). Sedangkan nilai 

chi-square yang kecil akan menghasilkan nilai probabilitas (p) yang lebih besar dari 

tingkat signifikansi (α). Hal ini menunjukkan bahwa input matrik kovarian antara 

prediksi dengan observasi sesungguhnya tidak berbeda secara signifikan. 

CMIN 

CMIN menggambarkan perbedaan antara unrestricted sample covariance matrix dan 

restricted covariance matrix ∑(Ɵ) atau secara esensi menggambarkan likelihood ratio 

test statistic yang umumnya dinyatakan dalam Chi-square (X2) statistics. Nilai statistik 

ini sama dengan (N-1) Fmin (ukuran besar sampel dikurangi 1 dan dikalikan dengan 

minimum fit function). Jadi nilai chi-square sangat sensitif terhadap besarnya sampel. 

GFI 

GFI (goodness of fit index) dikembangkan oleh Joreskog dan Sorbom (1984) yaitu ukuran 

non-statistik yang nilainya berkisar dari nilai 0 (poor fit) sampai 1,0 (perfect fit). Nilai 
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GFI tinggi menunjukkan fit yang lebih baik dan berapa nilai GFI yang dapat diterima 

sebagai nilai yang layak belum ada standarnya. 

RMSEA 

Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) merupakan ukuran yang mencoba 

memperbaiki kecenderungan statistik chi-square menolak model dengan jumlah sampel 

yang besar. Nilai RMSEA antara 0,05 sampai 0,08 merupakan ukuran yang dapat 

diterima. Hasil uji empiris RMSEA cocok untuk menguji model konfirmatori atau 

competing model strategy dengan jumlah sampel besar. 

2. Incremental Fit Measures 

Incremental fit measures membandingkan proposed model dengan baseline model atau 

disebut dengan null model. Null model merupakan model realistis dimana model-model 

yang lain harus berada diatasnya. 

AGFI 

Adjusted goodness of fit merupakan pengembangan dari GFI yang disesuaikan dengan 

rasio degree of freedom untuk proposed model dengan degree of freedom untuk null 

model. Nilai yang direkomendasikan adalah sama atau >0,90. 

TLI 

Tucker-Lewis Index atau dikenal dengan non-normed fit index (NNFI). Ukuran ini 

menggabungkan ukuran parsimoni ke dalam indeks komparasi antara proposed model 

dan null model serta nilai TLI berkisar antara 0 sampai 1,0. Nilai TLI yang 

direkomendasikan adalah sama atau >0,90. 

Measurement Model Fit 
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Setelah keseluruhan model fit dievaluasi, maka langkah berikutnya adalah pengukuran 

setiap konstruk untuk menilai unidimensionalitas dan reliabilitas dari konstruk. 

Unidimensionalitas adalah asumsi yang melandasi perhitungan reliabilitas dan 

ditunjukkan ketika indikator suatu variabel konstruk memiliki acceptable fit satu single 

faktor (one dimensional) model. 

Pendekatan untuk menilai measurement model adalah mengukur composite reliability 

dan variance extracted untuk setiap konstruk. Reliability adalah ukuran internal 

consistency indicator suatu konstruk. Hasil reliabilitas yang tinggi memberikan 

keyakinan bahwa indikator individu semua konsisten dengan pengukurannya. Tingkat 

reliabilitas yang diterima secara umum adalah > 0,70 sedangkan reliabilitas < 0,70 dapat 

diterima untuk penelitian yang masih bersifat eksploratori. Ukuran reliabilitas yang lain 

adalah variance extracted sebagai pelengkap ukuran construct reliability. Angka yang 

direkomendasi untuk nilai construct reliability adalah > 0,50.    

Struktural Model Fit 

Untuk menilai strukural model fit melibatkan signifikansi dari koefisien. SEM 

memberikan hasil nilai estimasi koefisien, standard error dan nilai critical value (cr) 

untuk setiap koefisien. Dengan tingkat signifikansi tertentu (0,05) maka dapat dinilai 

signifikansi masing-masing koefisien secara statistik. Pemilihan tingkat signifikansi 

dipengaruhi oleh justifikasi teoritis untuk hubungan kausalitas yang diusulkan. Jika 

dihipotesiskan hubungannya negatif atau positif, maka digunakan uji signifikansi one tail 

(satu sisi). 
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Membandingkan Competing atau Nested Model 

Competing model atau strategi pengembangan model dilakukan dengan membandingkan 

hasil suatu model untuk menemukan model terbaik dari berbagai alternatif model yang 

ada. Langkah yang dilakukan peneliti adalah mulai dengan model awal dan dilanjutkan 

dengan spesifikasi beberapa model untuk meningkatkan model fit. 

Langkah 5: Interpretasi dan Modifikasi Model 

 Ketika model telah dinyatakan diterima, maka peneliti dapat mempertimbangkan 

dilakukannya modifikasi model untuk memperbaiki penjelasan teoritis atau goodness of fit. 

Modifikasi dari model awal harus dilakukan setelah dikaji banyak pertimbangan. Jika model 

dimodifikasi, maka model tersebut harus di cross-validated (diestimasi dengan data terpisah) 

sebelum model modifikasi diterima. 

 Pengukuran model dapat dilakukan dengan modification indices. Nilai modification 

indices sama dengan terjadinya penurunan chi-square jika koefisien diestimasi. Nilai sama 

dengan atau > 3,84 menunjukkan telah terjadi penurunan chi-square secara signifikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


