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BAB III  

METODE PENELITIAN  

 

3.1 Metodologi Penelitian  

Berdasarkan Sugiyono (2010), pada dasarnya metode penelitian adalah 

suatu cara ilmiah dalam mendapatkan sebuah data dengan tujuan dan kemanfaatan 

tertentu. Metode adalah sebuah prosedur untuk dapat mencapai sebuah tujuan 

dengan cara tertentu. Dalam penelitian ini menggunakan metode dengan 

melakukan pengamatan sehingga dapat menjawab pertanyaan dari setiap 

permasalahan. 

 

3.2 Objek dan Lokasi Penelitian  

Pada objek dan lokasi penelitian ini yaitu pada seluruh masyarakat yang 

menggunakan aplikasi GRAB yang terdapat di kota Semarang. 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan seluruh 

konsumen aplikasi GRAB yang ada di kota Semarang. Pada penelitian ini sampel 

yang digunakan yaitu denan menggunakan metode simpel random sampling yaitu 

suatu teknik pengambilan sampel dengan cara mengambil populasi sampel dari 

populasi yang ada di kota Semarang secara acak tanpa adanya kriteria tertentu. 
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Menurut Hill (1998) memberikan cara dalam menentukan ukuran sample dari 

jumlah populasi yang sangat banyak dan tidak terbatas yaitu dalam penelitian 

mutivariate (analisis regresi berganda), ukuran dari sampel 10 kali dari jumlah 

variabel dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini berjumlah 5 variable 

sehingga jumlah dari sample minimal yaitu 5 x 10 = 50 responden dari para 

pengguna aplikasi GRAB dan maksimal : 100, penelitian ini akan menggunakan 

100 responden yang diambil secara acak serta diberikan kepada pengguna aplikasi 

GRAB di Semarang.  

 

3.4 Sumber dan Jenis Data 

3.4.1 Sumber Data 

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data 

primer, dan data yang digunakan adalah data yang bersifat  kuantitatif 

yang akan dinyatakan dalam bentuk angka dari jumlah hasil pengukuran 

dan perhitungan.  

3.4.1.1 Data Primer 

Menurut Sugiyono (2010) menyatakan bahwa data primer yaitu 

sumber data yang diambil dengan cara langsung. Dalam penelitian ini data 

primer dapat diperoleh dengan cara langsung menyebarkan sejumlah 

kuesioner kepada seluruh konsumen yang menggunakan aplikasi GRAB. 
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3.4.2 Jenis Data  

Dalam penelitian ini memakai jenis data primer dimana data akan 

diperoleh dengan cara langsung dari hasil jawaban responden yang telah 

mengisi kuesioner yang menggunakan Aplikasi GRAB di kota Semarang. 

3.4.2.1 Data Kuantitatif 

Menurut Sugiyono (2010) menyatakan bahwa data kuantitatif 

merupakan data yang berbentuk angka. Data kuantitatif diperoleh dengan 

cara menyebar sejumlah kuesioner kepada konsumen yang menggunakan 

aplikasi GRAB. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang diambil dari penelitian ini adalah 

menggunakan kuesioner yang di sebar kepada seluruh pengguna aplikasi GRAB. 

Kuesioner menurut Sugiyono (2010) adalah suatu bentuk pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberian beberapa pertanyaan yang dapat menjawab 

permaslahan dari penelitian ini. 

 

3.6 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Definisi operasional dan pengukuran variabel dalam penelitian akan 

dijelaskan lebih mendalam sebagai berikut : 

3.6.1 Minat Penggunaan 

 Minat penggunan adalah minat responden terhadap penggunaan aplikasi 

GRAB untuk menyelesaikan pekerjaan. Dalam penelitian ini variabel diukur 
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dengan menggunakan 4 pertanaan skala Likert berdasarkan Venkatesh (2003). 

Skala Likert terdiri dari 5 point yaitu : 

(1) Sangat Tidak Setuju (STS) 

(2) Tidak Setuju (TS) 

(3) Netral (N) 

(4) Setuju (S) 

(5) Sangat Setuju (SS) 

 Jika point yang diberikan oleh responden semakin tinggi, maka minat 

responden terhadap penggunaan aplikasi GRAB juga tinggi. 

3.6.2 Ekspektasi Kinerja  

 Ekspetasi kinerja memiliki definisi yaitu bahwa dengan menggunakan 

aplikasi GRAB dapat memberikan keyakinan kepada konsumen untuk membantu 

dalam meningkatkan kinerja mereka. Dalam penelitian ini variabel diukur dengan 

menggunakan 4 pertanyaan skala Likert berdasarkan Venkatesh (2003). Skala 

Likert terdiri dari 5 point yaitu : 

(1) Sangat Tidak Setuju (STS) 

(2) Tidak Setuju (TS) 

(3) Netral (N) 

(4) Setuju (S) 

(5) Sangat Setuju (SS) 

Jika point yang diberikan oleh responden semakin tinggi, maka minat 

responden terhadap penggunaan aplikasi GRAB juga tinggi. 
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3.6.3 Ekspektasi Usaha  

 Ekspetasi usaha dapat didefinisikan sebagai tingkat kemudahan dalam 

penggunaan aplikasi GRAB tidak akan mengurangi waktu pada pekerjaan 

responden. Dalam penelitian ini variabel diukur dengan menggunakan 4 

pertanyaan skala Likert berdasarkan Venkatesh (2003). Skala Likert terdiri dari 5 

point yaitu : 

(1) Sangat Tidak Setuju (STS) 

(2) Tidak Setuju (TS) 

(3) Netral (N) 

(4) Setuju (S) 

(5) Sangat Setuju (SS) 

Jika point yang diberikan oleh responden semakin tinggi, maka minat 

responden terhadap penggunaan aplikasi GRAB juga tinggi. 

3.6.4 Pengaruh sosial  

 Pengaruh sosial dapat didefinisikan sebagai seorang individu yang dapat 

memberikan persepsi kepada individu yang lain untuk ikut memakai aplikasi 

GRAB. Dalam penelitian ini variabel diukur dengan menggunakan 4 pertanyaan 

skala Likert berdasarkan Venkatesh (2003). Skala Likert terdiri dari 5 point yaitu : 

(1) Sangat Tidak Setuju (STS) 

(2) Tidak Setuju (TS) 

(3) Netral (N) 

(4) Setuju (S) 

(5) Sangat Setuju (SS) 
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Jika point yang diberikan oleh responden semakin tinggi, maka minat 

responden terhadap penggunaan aplikasi GRAB juga tinggi. 

3.6.5 Kondisi Pemfasilitasi  

 Kondisi-kondisi pemfasilitasi dalam hal ini adalah sebagai faktor untuk 

memudahkan seseorang untuk menerapkan aplikasi GRAB. Dalam penelitian ini 

variabel diukur dengan menggunakan 4 pertanyaan skala Likert berdasarkan 

Venkatesh (2003). Skala Likert terdiri dari 5 point yaitu : 

(1) Sangat Tidak Setuju (STS) 

(2) Tidak Setuju (TS) 

(3) Netral (N) 

(4) Setuju (S) 

(5) Sangat Setuju (SS) 

 Jika point yang diberikan oleh responden semakin tinggi, maka minat 

responden terhadap penggunaan aplikasi GRAB juga tinggi. 

 

3.7  Pengumpulan Data  

Pengambilan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner yang akan 

di sebar di seluruh masyarakat di kota Semarang yang menggunakan aplikasi 

GRAB. Kuesioner disusun berdasarkan model UTAUT sebagaimana dimuat di 

dalam model penelitian. Item kuesioner dinilai dengan menggunakan skala likert 

5 poin. Skala tersebut memiliki definisi sebagai berikut Putri (2017) : 
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Skala 1  : Sangat Tidak Setuju (STS) 

Skala 2   : Tidak Setuju (TS) 

Skala 3  : Netral (N) 

Skala 4  : Setuju (S) 

Skala 5  : Sangat Setuju (SS) 

 

3.8 Uji Validitas  

Uji validitas digunakan dalam pengujian yang dilakukan untuk 

menunjukkan sejauh mana sautu alat pengukuran dapat  diukur dengan 

menggunakan kuesioner . Jadi metode ini digunakan untuk mengukur ketepatan 

tiap pertanyaan kuesioner atau indikator yang digunakan (Murniati dkk, 2013:20). 

Kriteria valid adalah jika nilai Cronbach's Alpha if Item Deleted masing-masing 

indikator pertanyaan ≤ dari nilai Cronbach's Alpha instrumen (Murniati dkk., 

2013:34). 

 

3.9 Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas digunakan dalam mengukur kehandalan pada kuesioner 

tersebut sebagai indikator dari veriabel-variabel. pengujian yang dilakukan untuk 

mengetahui sejauh mana skor hasil pengukuran terbebas dari kekeliruan 

pengukuran ( measurement error). Jadi uji reliabilitas di sini digunakan untuk 

mengukur konsistensi data atau ketetapan dari keseluruhan kuesioner atau 

instrument penelitian (Murniati dkk., 2013:20). Kriteria reliabel adalah jika nilai 

cronbach alpha di antara 0,7-0,9 berarti bahwa kuesioner telah tergolong kriteria 
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reliabel tinggi. Sementara jika nilai cronbach alpha di antara 0,5-0,7 berarti bahwa 

kuesioner telah tergolong kriteria reliabel moderat (Murniati dkk., 2013:34). 

 

3.10 Uji Asumsi Klasik  

Model regresi bisa dipakai menjadi estimacy tool yang tidak biasa, tidak 

ada heteroskedastistas, tidak ada multikolinearitas yang sempurna, tidak ada 

autokorelasi antar unsur pengganggu dan model regresi adalah linear dalam 

parameter apabila sudah sesuai kriteria BLUE (best linear unbiased estimator) 

(Murniati dkk., 2013:59-60). 

1. Uji Normalitas  

Uji normalitas adalah pengujian untuk mengetahui apakah data nilai 

residual terdistribusi secara normal atau tidak yang akan digunakan dalam 

pengujian hipotesis yang merupakan sampel dari populasi. Model regresi yang 

baik adalah model regresi yang memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. 

Data dikatakan normal jika nilai probabilitas (sig) Kolmogorov-Smirnov > 0,05 

(Murniati dkk., 2013:62). 

2. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas berkenaan dengan terdapatnya lebih dari satu hubungan 

linear pasti. Multikolinearitas menyebabkan regresi tidak efisien atau 

penyimpangannya besar Murniati (2013). Multikolinearitas dilihat dari nilai 

tolerance dan variance inflation factor (VIF). Suatu model regresi dikatakan bebas 
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dari multikolinearitas jika nilai tolerance ≥ 0,1 dan nilai VIF ≤ 10 (Murniati dkk, 

2013:71). 

 

3. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah terjadi kolerasi diantara 

observasi dalam satu variabel atau tidak . Adanya autokorelasi dapat memberikan 

kesimpulan yang salah pada penelitian. Secara teori autokorelasi terjadi pada 

waktu yang tidak runtut. autokorelasi. Data atau observasi dilakukan pada satu 

waktu tertentu (t) jadi tidak ada t-x (Murniati dkk., 2013:66-67). Menggunakan 

Uji Glejser. Pengambilan keputusan (Murniati dkk, 2013:95) : 

1. Tidak terjadi autokorelasi jika dU < DW < (4-dU) 

2. Terjadi autokorelasi positif jika DW < dL 

3. Terjadi autokorelasi negatif jika DW > (4-dU) 

4. Tanpa keputusan jika dL < DW < dU atau (4-dU) < DW < (4-dL) 

 

4. Uji Hekteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2011) uji hekteroskedastisitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan dari residual dari satu 

pengamatan ke pengamatan lain, jika variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain berbeda maka disebut hekteroskedastisitas. Data dikatakan bebas 

heteroskedastisitas jika sig. > 0,05 (Murniati, 2013:65). 
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3.11 Uji Hipotesis 

 Dalam penelitian ini menggunakan model : 

MP = βθ + β1EK + β2EU + β3PS + β4KP + e 

 

Keterangan : 

βθ  = Konstanta 

β1-β4  = Koefisien 

MP  = Minat Penggunaan  

EK  = Ekspektasi Kinerja 

EU  = Ekspektasi Usaha 

PS  = Pengaruh Sosial 

KP  = Kondosi Pemfasilitasi  

e  = Eror 

 

3.12 Unstandardized β 

Nilai statistik dalam regresi linier yang menggambarkan kekuatan dan arah 

hubungan linier antara variabel tergantung (kriteria) dan variabel bebas. Nilai ini 

disebut baku karena kisaran nilainya antara -1 sampai dengan 1. Jika nilainya 

semakin mendekati 1 maka hal tersebut menunjukkan hubungan antara kedua 

variabel semakin kuat dengan mengabaikan apakah positif atau negatif. Dengan 

demikian variabel bebas akan semakin kuat untuk digunakan memprediksi 

variabel tergantung. Karena prediktor –prediktor sudah distandarisasi maka hal 

tersebut memungkinkan untuk membandingkan kekuatan relatif hubungan atau 
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bobot mereka dengan variabel tergantungnya. Jika tidak terdapat tanda (positif 

atau negatif), maka diinterpretasikan hubungan kedua variabel positif.  

Hubungan positif bermakna jika nilai pada prediktor tinggi, maka nilai 

pada variabel tergantung juga tinggi. Sebaliknya jika terdapat tanda negatif, maka 

hubungan kedua variabel tersebut negatif. Hubungan negatif mempunyai 

maknajika jika nilai pada prediktor tinggi, maka nilai pada variabel tergantung 

rendah. Koefesien dengan nilai sebesar 0,50 mempunyai makna bahwa untuk 

setiap kenaikan simpangan baku pada nilai prediktor, maka simpangan baku pada 

variabel tergantungnya naik sebesar 0,5. 

 

3.13 Uji Koefisien Determinasi (R2)  

 

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui seberapa jauh 

kemampuan dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Semakin besar nilai 

koefisien determinasi berarti semakin besar kemampuan variabel independen 

dalam menjelaskan variabel dependen. Sebaliknya, semakin kecil nilai koefisien 

determinasi berarti semakin kecil kemampuan variabel independen dalam 

menjelaskan variabel dependen atau sangat terbatas. Nilai koefisien determinasi 

ditunjukkan dengan nilai adjusted R Square bukan R Square dari model regresi 

karena R Square bias terhadap jumlah variabel dependen yang dimasukkan ke 

dalam model,  sedangkan adjusted R Square dapat naik turun jika suatu variable 

independen ditambahkan dalam model Ghozali (2006). 

 

 




