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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.1.1 Populasi 

Populasi merupakan keseluruhan unsur yang memiliki ciri dan 

karakteristik yang sama. Penentuan spesifikasi populasi dalam suatu penelitian 

dilakukan agar penelitian dapat dilakukan dengan terarah dan sistematis. 

Populasi  adalah  keseluruhan  objek  penelitian  baik  terdiri  dari  objek 

nyata, abstrak, kejadian atau gejala yang merupakan sumber data dan memiliki 

karakter tertentu dan sama. (Sukandarrumidi, 2006:47). Dalam penelitian ini 

yang menjadi populasi adalah jumlah keseluruhan karyawan pada perusahaan 

pasar swalayan di kota  Blora yang bekerja menggunakan IT. Karena jumlahnya 

yang cukup besar maka dibutuhkan sampel. 

 

3.1.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki sifat yang sama dari 

objek yang menjadi sumber data (Sukandarrumidi, 2006:50). Dalam penelitian 

ini,  peneliti  menggunakan  perusahaan-perusahaan  yang  ada  di  kota  Blora. 

Perusahaan yang akan digunakan sebagai sampel tersebut merupakan 

perusahaan  skala  besar  di  kota  Blora  yang  merupakan    kota  kecil  namun 

mempunyai banyak industri dan perdagangan yang berkembang yang mampu 
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menyerap  banyak  tenaga  kerja  dan  memberikan  kontribusi  besar  terhadap 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sampel pada penelitian ini adalah : 

1. Pasar swalayan tersebut terdaftar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Blora 

2. Responden dalam penelitian ini adalah pemakai teknologi sistem informasi, 

dimana dalam konteks penelitian ini adalah supervisor dalam pasar 

swalayan. 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

3.2.1 Jenis Data 

 Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah 

ukuran yang tidak dapat diukur pada skala numerik. Data kualitatif hanya bisa 

dikelompokkan  menjadi  satu  kelompok  kategori  (McClave  Benson  Sincich, 

2010). 

 Data  kualitatif  adalah  data  penelitian  non  numerik,  yang  tidak  dapat 

dihitung  dalam  bentuk  informasi  atau  penjelasan  berdasarkan  pendekatan 

teoritis dan penilaian logis.  

 

3.2.2 Sumber Data 

 Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer.  Data 

primer biasanya dilengkapi dengan survei yang menggunakan semua metode 
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data asli (Mudrajad Kuncoro, 2003:127).Data primer diperoleh secara langsung 

melalui penyebaran kuesioner kepada responden. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data  

 Dalam  penelitian  ini  data  yang  dikumpulkan  diperoleh  melalui  kuesioner. 

Kuesioner adalah teknik data dengan mengirimkan daftar pertanyaan kepada responden 

yang akan diisi. (Sukandarrumidi, 2006:78). 

 

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel  

 Definisi  operasional  adalah  menjelaskan  karakteristik  dari  objek  (  property) 

kedalam elemen-elemen (elements) yang dapat diobservasi yang menyebabkan konsep 

dapat  diukur  dan  dioperasionalkan  di  dalam  riset  (Jogiyanto,  2004).  Ada  dua  jenis 

variable,  yaitu variable terikat (dependen) dan variable bebas ( independen). Kedua 

jenis  variable  tersebut  telah  menunjukan  adanya  hubungan  sebab  akibat  dimana 

variable independen sebagai penyebabnya dan variable dependen merupakan akibat 

yang terjadi. Maka variable yang digunakan adalah: 

 Variabel terikat (dependen)  : Minat Pemanfaatan Sistem Informasi (Y1) dan 

Penggunaan Sistem Informasi (Y2) 

 Variabel bebas (Independen)  : Ekspektasi Kinerja (X1), Ekspektasi Usaha 

(X2), Faktor Sosial (X3), dan Kondisi-Kondisi 

yang Memfasilitasi Pemanfaatan Sistem 

Informasi (X4). 
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Maka secara operasional, variable tersebut didefinisikan sebagai berikut : 

1. Variabel Terikat (Y) atau dependen 

  Minat Pemanfaatan sistem informasi adalah tingkat keinginan 

atau  niat  pengguna  menggunakan  sistem  secara  terus  menerus  dengan 

anggapan  bahwa  mereka  memiliki  akses  terhadap  informasi.  Davis  dkk. 

(1989)  mengemukakan  bahwa  manfaat  yang  dirasakan  oleh  pengguna 

sistem  informasi  akan  meningkatkan  minat  mereka  untuk  menggunakan 

sistem informasi. Terdapat 3 pernyataan yang mengukur minat pemanfaatan 

sistem  informasi  dan  3  pertanyaan  yang  mengukur  penggunaan  sistem 

informasi dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan karyawan.Untuk 

mengukur  minat  pemanfaatan  sistem  informasi  dan  penggunaan  sistem 

informasi  pada  karyawan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  self  rating 

yaitu setiap responden diminta untuk mengukur kinerjanya sendiri.Setiap 

responden diminta untuk memilih skala 1 sampai 5.Skala rendah 

menunjukkan tingkat pemanfaatan dan penggunaan sistem informasi 

rendah  yang berarti pengaruh  yang dirasakan karyawan dari penggunaan 

teknologi sistem informasi yang rendah pula.Jika skala tinggi, maka 

menunjukkan tingkat pemanfaatan dan penggunaan sistem informasi tinggi 

pengaruh yang dirasakan oleh karyawan dari penggunaan teknologi sistem 

informasi juga tinggi. 

2. Variabel bebas (X) atau independen 
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  Variabel bebas terdiri dari dua macam variable yang 

berpengaruh terhadap kinerja individu : 

a. Ekspektasi Kinerja 

  Ekpektasi kinerja didefinisikan sebagai tingkat dimana 

seorang indivdu meyakini bahwa menggunakan sistem akan 

membantu dalam meningkatkan kinerjanya. Terdapat 6 pernyataan 

yang  mengukur  tinggi  dan  rendahnya  ekspektasi  kinerja  sistem 

informasi dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan 

karyawan.Responden diminta untuk memilih skala 1 sampai 5.Skala 

rendah  menunjukkan  ekspektasi  kinerja  sistem  informasi  dalam 

menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan karyawan rendah, yang berarti 

karyawan  kurang  meyakini  penggunaan  sistem  informasi  dalam 

menyelesaikan  pekerjaannya.Sebaliknya,  jika  skala  tinggi  maka 

menunjukkan ekpektasi kinerja sistem informasi tinggi pula, berarti 

karyawan  telah  menggunakan  teknologi  sistem  informasi  untuk 

membantu menyelesaikan pekerjaannya. 

b. Ekspektasi Usaha 

  Ekpektasi usaha didefinisikan dioperasionalkan dengan 

tingkat kemudahan penggunaan sistem informasi.Terdapat 6 

pernyataan yang mengukur tinggi dan rendahnya ekspektasi usaha 

sistem informasi dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan 
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karyawan.Responden  diminta  untuk  memilih  skala  1  sampai  5. 

Kuesioner nomor 3 dan 4 direcording. 

c. Faktor Sosial 

  Faktor  sosial  dioperasionalkan  sebagai  tingakt  dimana 

individu menganggap bahwa orang-orang lian yang penting 

menyakinkannya untuk menggunakan atau tidak menggunakan 

sistem baru.Terdapat 6 pernyataan yang mengukur tinggi dan 

rendahnya ekspektasi usaha sistem informasi dalam menyelesaikan 

pekerjaan-pekerjaan  karyawan.Responden  diminta  untuk  memilih 

skala 1 sampai 5. 

d. Kondisi-Kondisi yang Memfasilitasi Pemakai 

  Kondisi-kondisi yang memfasilitasi pemakai merupakan 

tingkat dimana seorang individu meyakini bahwa terda[at adanya 

infrastruktur organisasi  dan teknis untuk mendukung penggunaan 

sisteminformasi. Terdapat 5 pernyataan yang mengukur tinggi dan 

rendahnya ekspektasi usaha sistem informasi dalam menyelesaikan 

pekerjaan-pekerjaan  karyawan.Responden  diminta  untuk  memilih 

skala 1 sampai 5. 

 Skala yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah skala 

likert.Skala  likert,  dimana  responden  menyatakan  setuju  atau  tidak  setuju  dengan 

berbagai pernyataan tentang perilaku, objek, orang atau kejadian (Mudrajad Kuncoro, 

2003:157).Pengukuran pemanfaatan teknologi sistem informasi dan tingkat 
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kepercayaan terhadap teknologi sistem informasi telah menggunakan teknik kuesioner, 

responden  diminta  untuk  mengisi  jawaban  yang  dianggapnya  paling  tepat.  Setiap 

variable mempunyai nilai sebagai berikut : 

  STS (Sangat Tidak Setuju) : 1 

  TS (Tidak Setuju)  : 2  

  N (Netral)   : 3 

  S (Setuju)   : 4 

  SS (Sangat Setuju)  : 5 

 Dalam hal ini peneliti akan memberikan gambaran mengenai kuesioner untuk 

mengukur variable-variabel yang akan diteliti : 

 Variabel No. Pernyataan Jumlah 

Bagian A Ekspektasi Kinerja 1-6 6 

Bagian B Ekspektasi Usaha 1-6 6 

Bagian C Faktor Sosial 1-6 6 

Bagian D Kondisi 

Memfasilitasi 

Pemakai 

1-5 5 

Bagian E Minat Pemanfaatan 

Sistem Informasi 

1-3 3 

Bagian F Penggunaan Sistem 

Informasi 

1-3 3 
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Sumber : Kuesioner Terlampir 

3.5. Metode Analisis 

3.5.1 Uji Kualitas Data 

3.5.1.1 Uji Validitas 

 Validitas digunakan sebagai suatu alat ukur karena dapat menunjukkan 

sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi 

ukurnya.Validitas berhubungan dengan ketepatan alat ukur untuk melakukan 

tugasnya  mencapai  sasarannya  (Jogiyanto,  2007:120).Validitas  berhubungan 

dengan kenyataan dan juga berhubungan erat dengan masalah tujuan 

pengukuran. 

 Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan 

mengkorelasikan antara skor item dengan skor total dari variable dengan teknik 

korelasi produk momen yang dikemukakan oleh Pearson. Perhitungan validitas 

dalam penelitian ini dengan menggunakan bantuan SPSS. 

Rumus :

 

Keterangan: 

r = koefisien korelasi 

X = tingkat skor indicator 
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Y = total skor indicator 

N = jumlah sampel 

Kriteria pengujian validitas pada taraf yang signifikan adalah (α) = 5% ) = 5% ) = 5% ) = 5% 

1. Jika  r  hitung  >  r  tabel,  maka  dinyatakan  valid/memenuhi  persyaratan 

validitas 

2. Jika  r  hitung  <  r  tabel,  maka  dinyatakan  tidak  valid  /  tidak  memenuhi 

persyaratan validitas 

 

3.5.1.2 Uji Reliabilitas 

  Pengujian reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh 

mana  alat  ukur  dapat  dipercaya  atau  yang  dapat  diandalkan  (singarimbum, 

2002:140).Untuk mengukur reliabilitas suatu data dapat menggunakan 

pendekatan Cronbach’s Alpha. 

  Semakin kecil kesalahan pengukuran maka akan semakin kecil 

reliable alat pengukuran, jika sebalinya semakin besar kesalahan pengukuran 

maka  akan  semakin  besar  pula  reliable  alat  pengukuran.  Ukuran  reliabilitas 

adalah : 

1. Apabila  nilai  α) = 5% ) = 5% ) = 5%     lebih  besar  dari  0,6  maka  item  pernyataan  tersebut 

dinyatakan reliable. 

2. Apabila nilai α) = 5% ) = 5% ) = 5%  lebih kecil dari0,6 maka item pernyataan tersebut 

dinyatakan tidak reliable.  

Rumus : 
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Keterangan : 

α) = 5% ) = 5% ) = 5%  = koefisien reliabilitas 

k = jumlah pecahan 

Si = variasi butir pertanyaan 

Sx = varians skor test 

 

3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

3.5.2.1 Uji Normalitas 

  Uji  normalitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  regresi 

variabel  dependen  dan variabel  independen  keduanya  memiliki  distribusi 

normal atau tidak (Ghozali, 2005).Untuk mengetahui hal tersebut dapat 

menggunakan uji Kolmogrov-Smirnov (K-S).Uji ini adalah metode yang 

umum digunakan untuk menguji normalitas data. Menurut (Ghozali, 2005), jika 

nilai Kolmogorov-Smirnov tidak signifikan (variabel memiliki tingkat 

signifikan diatas 0,05) makasemua data terdistribusi secara normal. Bila data 

tidak  terdistribusi  normal  maka  dapat  diatasi  dengan  transformasi  logaritma 

natural atay menghilangkan data yang bermasalah. 
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3.5.2.2 Uji Multikolinearitas 

   Uji  multikolinearitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  model 

regresi menemukan adanya pengumpulan antara variabel bebas (independen). 

Model regresi yang baik sebaiknya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas. 

Ada  tidaknya  multikolineritas  dapat  dilihat  dari  nilai  tolerance  dan  nilai 

variance inflation factor (VIF). Tolerace mengukur variabiliitas variabel 

independen yang  terpilih  yang  tidak  dijelaskan  oleh  variabel  independen 

lainnya. Jadi nilai tolerace yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena 

VIF  =  1/Tolerance).  Nilai  cut  off  yang  dipakai  untuk  menunjukkan  adanya 

multikolineritas adalah nilai tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10 

(Ghozali, 2005) 

 

3.5.2.3 Uji Heteroskedasitias 

 Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah pada 

model regresi ada varians ketidaksetaraan pengamatan residual dengan 

observasi ke pengamatan lain (Ghozali, 2005).Model regresi yang baik adalah 

yang  tidak  mengandung  heteroskedastisitas.Pengujian  dilakukan  dengan  uji 

Glejser,  yaitu dengan mengregresikan nilai mutlak residual dengan variabel-

variabel independennya. Bila nilai t signifikan di atas 5% (0,05) berarti data 

yang digunakan tidak mengandung unsur heteroskedastisitas. 
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3.5.2.4 Uji Autokorelasi 

 Uji  autokorelasi  berfungsi  untuk  menguji  apakah  pada  model 

regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pembaur pada periode t dengan 

kesalahan penyusup pada periode t-1 (sebelumnya). Jika ada korelasi, maka ada 

yang disebut masalah autokorelasi (Imam Ghozali, 2011: 110). 

  Pada penelitian ini tidak dilakukan uji autokorelasi karena tidak 

ada penelitian sebelumnya, sehingga tidak dapat membandingkan data saat ini 

dengan data periode sebelumnya.  

 

3.5.2.5 Uji Regresi Linear Berganda 

 Data  diolah  dengan  menggunakan  cara  statistic  dalam  bentuk 

regresi berganda dengan persamaan : 

Y1 = α) = 5% ) = 5% ) = 5%  + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + e 

Y2 = α) = 5% ) = 5% ) = 5%  + β4 X4 + β5 X4 + e 

Keterangan : 

 Y1 : Minat Pemanfaatan Sistem Informasi  

   Y2 : Penggunaan Sistem Informasi 

   X1 : Ekspektasi Kinerja 

   X2 : Ekspektasi Usaha 

   X3 : Faktor Sosial 

X4 : Kondisi-Kondisi yang Memfasilitasi Pemanfaatan Sistem 

Informasi. 
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 α) = 5% ) = 5% ) = 5%  : konstanta 

 β : koefisien Regresi 

 e : Error 

 

3.5.3  Uji Hipotesis 

 Untuk  menguji  signifikansi  hubungan  antara  variabel  maka  dilakukan  uji 

regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS. Pengujian ini digunakan untuk 

menguji hubungan ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, faktor sosial terhadap minat 

pemanfaatan sistem informasi akuntansi juga pengaruh minat pemanfaatan sistem serta 

kondisi yang memfasilitasi terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi. 
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