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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Populasi dan Sampel 

3.1.1. Populasi 

 Populasi merupakan suatu wilayah yang terdiri dari benda yang 

mempunyai karakteristik himpunan (Sugiyono, 2010). Populasi yang akan diteliti 

dalam penelitian ini adalah konsumen transportasi online di Semarang. 

3.1.2. Sampel 

Sampel menurut Sugiyono (2014) adalah sebagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Penentuan sampel adalah proses 

memilih sejumlah elemen dari populasi target sehingga dengan berdasarkan 

analisis terhadap sample yang memiliki karakteristik tertentu, akan dapat ditarik 

kesimpulan umum (generalisasi) terhadap populasi. Teknik incidental sampling 

adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang 

secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila 

dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data 

(Sugiyono, 2014).  Metode pengambilan sampel ini dipilih untuk memudahkan 

pelaksanaan riset dengan alasan bahwa peneliti mempunyai kebebasan untuk 

menentukan dan memilih sampel, serta efisiensi waktu dan biaya dalam penelitian 

ini menggunakan jumlah sampel 200 responden 
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3.2. Sumber dan Jenis Data 

Sumber data yang dikumpulkan berasal dari data primer. Data primer  

adalah data mengenai tanggapan responden mengenai variabel penelitian. Jenis 

data yang digunakan adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah  jenis data 

yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau 

penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. 

 

3.3. Definisi Operasional Variabel 

1. Kualitas informasi (information quality) adalah persepsi responden tentang 

sejauh mana informasi secara konsisten dapat memenuhi persyaratan dan 

harapan semua orang yang membutuhkan informasi tersebut. Kuesioner 

dikembangkan dari penelitian Gorla et al. (2010). Pada penelitian ini  

diukur dengan skala Likert. Semakin tinggi skor menunjukkan information 

quality semakin baik. 

2. Kualitas layanan adalah persepsi responden tentang pelayanan yang 

didapatkan pengguna dari pengembangan sistem informasi. Misalnya 

layanan dapat berupa pembaharuan sistem informasi dan respons dari 

pengembang jika sistem informasi mengalami masalah. Kuesioner 

dikembangkan dari penelitian  Zaied (2012). Pada penelitian ini  diukur 

dengan skala Likert. Semakin tinggi skor menunjukkan kualitas layanan 

semakin baik. 

3. System Quality adalah persepsi responden tentang ukuran sistem informasi 

dan fokus di dalam interaksi antara pengguna dengan sistem yang 
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digunakan untuk mengukur kualitas suatu teknologi. Kuesioner 

dikembangkan dari penelitian Gorla et al. (2010). Pada penelitian ini  

diukur dengan skala Likert. Semakin tinggi skor menunjukkan system 

quality semakin baik. 

4. Perceived usefulness adalah persepsi responden tentang manfaat yang 

diterima oleh seseorang. Kuesioner dikembangkan dari penelitian Gorla et 

al. (2010). Pada penelitian ini  diukur dengan skala Likert. Semakin tinggi 

skor menunjukkan perceived usefulness semakin baik. 

5. Perceived Ease of Use adalah persepsi responden tentang sejauh mana 

kemudahan sebuah sistem untuk digunakan. Kuesioner dikembangkan dari 

penelitian Gorla et al. (2010). Pada penelitian ini  diukur dengan skala 

Likert. Semakin tinggi skor menunjukkan perceived ease of use semakin 

baik. 

6. Kepuasan pengguna adalah persepsi responden tentang tanggapan dan 

umpan balik yang dimunculkan pengguna setelah memakai sistem 

informasi. Kuesioner dikembangkan dari penelitian Gorla et al. (2010). 

Pada penelitian ini  diukur dengan skala Likert. Semakin tinggi skor 

menunjukkan kepuasan pengguna semakin baik. 
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3.4. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan 

kuesioner. Menurut Sugiyono (2010) kuesioner merupakan teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner dibuat dengan 

kategori multiple choice dengan menggunakan skala likert, dimana setiap butir 

pertanyaan dibagi menjadi 5 skala ukur yaitu sangat setuju (skor 5), setuju (skor 

4), netral (skor 3), tidak setuju (skor 2), sangat tidak setuju (skor 1). 

 

3.5.Uji Instrumen 

Instrumen yang baik merupakan instrumen yang telah memenuhi syarat 

validitas dan reliabilitas data. Penggunaan instrumen berupa angket (kuesioner) 

untuk memperoleh data yang akurat diperlukan alat pengumpulan data yang dapat 

dipertanggungjawabkan dengan diuji validitas dan reliabilitasnya. Validitas 

menunjukkan kepastian, ketelitian atau ketepatan alat ukur, sedangkan reliabilitas 

menunjukkan konsistensi jika alat ukur itu dipergunakan 
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3.5.1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner (Ghozali, 2011). Pengujian validitas pada penelitian ini dilakukan 

menggunakan perhitungan korelasi Product Moment dari Karl Pearson.  

Kriteria pengujian validitas penelitian: 

1. jika r hitung > r tabel, maka memenuhi persyaratan validitas. 

2. jika r hitung < r tabel, maka tidak memenuhi persyaratan validitas. 

 

3.5.2. Uji Reliabilitas 

 Kuesioner dikatakan dapat diandalkan apabila tanggapan seseorang 

terhadap sebuah pernyataan konsisten atau stabil sepanjang waktu (Ghozali, 

2011). Uji reliabilitas dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan 

uji statistik Alpha Cronbach ( ) dimana suatu variabel dikatakan reliabel jika 

memberikan nilai Alpha Cronbach> 0,60 (Ghozali, 2011).   

 

3.6. Uj i Asumsi Klasik 

 Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah data yang dipakai 

telah sesuai kriteria dalam model regresi. Kriteria model regresi yang baik yaitu 

data residual terdistribusi normal, data yang linier dan tidak ada multikolinearitas 

dan heteroskedastisitas. Pada penelitian ini tidak digunakan uji autokorelasi  

karena uji autokorelasi hanya digunakan untuk jenis data time-series (data 

sekunder), sedangkan pada penelitian ini menggunakan data primer (Ghozali, 

2018).  Tes ini meliputi: 
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3.6.1. Uj i Normalitas 

Menurut Ghozali (2011), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi, variabel bebas dan variabel terikat keduanya memiliki 

distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi 

data normal atau mendekati normal. Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan 

melalui metode grafik.  

Metode grafik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melihat 

normal probability plot. Normal probability plot adalah membandingkan 

distribusi komulatif dari distribusi normal (Ghozali, 2011). Dasar pengambilan 

keputusan melalui analisis ini, jika data menyebar disekitar garis diagonal sebagai 

representasi pola distribusi normal, berarti model regresi memenuhi asumsi 

normalitas.  

 

 

 

3.6.2. Uji Multikolonieritas 

 Uji multikolinearitasmemiliki tujuan yaitu untuk melakukan pengujian 

apakah model regresi menemukan korelasi antara variabel bebas. Deteksi 

dilakukan dengan menggunakan nilai toleransi ≤ 0,10 atau dengan niali VIF ≥ 10 

maka ada multikoloneritas. Sebaliknya jika toleransi> 10 dan nilai VIF <10 maka 

tidak terjadi multicolonieritas (Ghozali, 2011). 
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3.6.3. Uj i Heteroskedastisitas 

 Uji heteromemiliki tujuan yaitu untuk dapat mengetahui apakah dalam 

model regresi varians ketidaksetaraan satu pengamatan residual terhadap 

pengamatan lain terjadi. Model regresi yang baik adalah Homoskedastity. Uji 

heteroskedastisitas melibatkan uji Glejser yang mengusulkan untuk mengatur nilai 

absolut absolut dari variabel independen (Ghozali, 2011). Jika variabel 

independen secara statistik signifikan dalam mempengaruhi variabel dependen, 

maka terdapat indikasi heteroskedastisitas. 

3.6.4. Uji Linearitas 

Uji linieritas dilakukan dilakukan dengan mencari persamaan garis regresi  

variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Berdasarkan garis regresi yang telah 

dibuat, selanjutnya diuji keberartian koefisien garis regresi serta linearitasnya 

(Muniarti dkk, 2013). 

 

3.7. Metode Analisis dan Pengujian Hipotesis 

3.7.1. Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif adalah bagian dari statistik yang mempelajari cara 

pengumpulan dan penyajian data agar mudah dipahami. Statistik deskriptif 

berhubungan dengan menguraikan atau memberikan keterangan-keterangan 

mengenai suatu keadaan atau fenomena. Uji statistik deskriptif bertujuan untuk 

menggambarkan suatu data dalam variable yang dilihat dari nilai mean (rata-rata), 

minimum, dan standar deviasi (Ghozali,2011). 
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3.7.2. Regresi Linier Berganda 

 Uji analisis regresi linier berganda bertujuan untuk memprediksi seberapa 

besar kekuatan pengaruh variable independen terhadap variable dependen. 

Adapun persamaan regresi sebagai berikut : 

Y = a+β1X1++β2X2+β3X3+β4X4+β5X5e..................................(H1-H5) 

Keterangan : 

Y = Kepuasan Pengguna 

a = konstanta 

b1 = koefisien regresi 

X1 = Kualitas Informasi 

X2 = Kualitas layanan 

X3 =Kualitas Sistem 

X4 = Perceived Usefulness (PU) 

X5 = Perceived ease of use (PEOU) 

e = error 
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3.7.3. Koefisien Determinasi (R²) 

 Koefisien determinasi antara nol dan satu. Nilai R² kecil yang disesuaikan 

berarti kemampuan variabel independen menyediakan hampir semua informasi 

yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). 

 Koefisien determinasi (R ²) memiliki tujuan yaitu untuk melakukan 

pengukuran sejauh mana kemampuan model dalam menjelaskan variabel 

dependen atau koefisien determinasi (R ²) akan menggambarkan kontribusi 

variabel independen X terhadap variasi variabel dependen Y dalam kaitannya 

dengan persamaan regresi yang dihasilkan.  

 

3.7.4. Uj i F Atau Uji Kelayakan 

 Uji F memiliki tujuan untuk mengukur apakah semua variabel 

independen yang dimaksudkan dalam model dapat digunakan untuk memprediksi 

variabel dependen dengan kata lain apakah model yang digunakan layak atau 

tidak. Uji F dilakukan dengan melihat nilai signifikansi F pada keluaran hasil 

regresi dengan menggunakan SPSS dengan signifikansi 0,05 (α = 5%). Apabila 

nilai signifikansi lebih besar dari α maka hipotesis ditolak, yang berarti model 

regresi tidak layak dilakukan. Jika nilainya jauh lebih kecil dari α maka 

hipotesisnya diterima, yang berarti model regresi layak dilakukan. 
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3.7.5. Uj i T Atau Pengujian Parsial 

 Uji hipotesis memiliki tujuan untuk menguji setiap hipotesis yang ada 

dengan menggunakan uji statistik yang sesuai yaitu (Uji t). Hasil pengujian akan 

menentukan apakah hipotesis dapat diterima atau ditolak. Test step Test t sebagai 

berikut: 

1. Pengujian hipotesis 

Hơ:β=0 tidak ada pengaruh yang signifikan antara antara variabel independen 

terhadap variabel dependen. 

Hα:β≠0 ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap 

variabel dependen. 

2. Menentukan taraf signifikansi 

Tingkat kepercayaan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 95% atau 

signifikansi 5% (α=0.05). Apabila p value ≤ 0.05 maka hipotesis diterima 

artinya variable-variabel independen secara individual mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap variable dependen. 

 

 

 

 

 

 

 


