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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel 

3.1.1 Populasi 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode kuantitatif dalam 

rangka memahami permasalahan yang sudah diuraikan oleh peneliti 

pada rumusan masalah. Sebuah metode penelitian ini akan menjadi 

sangat akurat dan tentunya berguna jika pertanyaan yang diajukan 

peneliti dijawab dengan benar yang dilakukan melalui pengumpulan 

data dan analisis yang tepat. Namun metode tersebut tidal akan 

bermanfaat jika tidak ditujukan pada populasi yang tepat. Maka 

populasi pada penelitian ini memiliki peran yang penting. Sujarweni 

(2015) menyatakan populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri 

ayas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. Maka populasi yang penulis tetapkan pada 

penelitian ini adalah masyarakat yang pernah membeli tiket bioskop 

secara online. 

3.1.2 Sampel 

Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Purposive sampling. Menurut Sujarweni (2015) purposive sampling 

merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan atau 
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kriteria-kriteria tertentu. Alasan penelitian ini menggunakan purposive 

sampling adalah populasi yang tidak diketahui secara pasti sehingga 

peneliti dapat memilih sampel dengan mudah sesuai dengan kriteria 

yang ditentukan. Dengan menggunakan cara ini hanya masyarakat yang 

secara langsung sudah pernah menggunakan e-ticketing melalui TIX ID 

minimal 1 kali penggunaan yang dapat dijadikan sampel.  

Dalam menggunakan SEM terdapat persyaratan perhitungan 

jumlah sampel. Menurut Ghozali (2006) dalam Sany (2018) diperoleh 

beberapa pedoman sampel yang dapat digunakan dalam menentukan 

besarnya SEM, antara lain: 

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. 

Berdasarkan pedoman diatas maka dalam menentukan ukuran 

sampel pada penelitian ini sebagai berikut: 

 5 x 24 (jumlah pertanyaan pada kuesioner) = 120 sampel 
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Cara mendapatkan sampel pada penelitian ini dengan cara peneliti 

akan menggunakan media sosial untuk mendapatkan data pengguna 

aplikasi TIX ID. Setelah mendapatkan data tersebut maka peneliti akan 

memberikan kuesioner fisik ataupun google form terhadap pengguna. 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

3.2.1 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer dimana 

data tersebut diperoleh secara langsung dari responden. Data primer ini 

dikumpulkan melalui kuesioner fisik dan google form yang telah 

berisikan pertanyaan yang sesuai dengan penelitian ini.  

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah 

teknik survei. Dalam rangka untuk mendapatkan opini individu adalah 

alasan mengapa peneliti memilih teknik pengumpulan data ini. Survei 

adalah metode pengumpulan data primer dengan memberikan 

pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu (Jogiyanto, 2013). 

3.2.3 Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti berupa 

kuesioner fisik dan google form yang sudah diberikan pertanyaan-

pertanyaan kepada responden berkaitan dengan penelitian ini. 
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3.3 Definisi dan Pengukuran Variabel 

3.3.1 Perceived Usefulness (PU) 

Perceived Usefulness adalah persepsi responden mengenai 

besarnya manfaat aplikasi TIX ID untuk memesan tiket bioskop. 

Indikator yang digunakan dalam mengukur Perceived Usefulness 

adalah peningkatkan kinerja, mempercepat pekerjaan, peningkatan 

efektifitas, peningkatan kualitas, dan mempermudah pekerjaan. 

Variabel ini diukur menggunakan lima item pertanyaan dengan 

menggunakan skor satu sampai lima (dengan pernyataan sangat tidak 

setuju sampai dengan sangat setuju) dengan menggunakan skala Likert. 

Semakin tinggi skor (5) menunjukkan semakin besar manfaat aplikasi 

TIX ID. 

3.3.2 Perceived Ease of Use (PEOU) 

Perceived Ease of Use adalah persepsi responden mengenai 

kemudahan dalam menggunakan aplikasi TIX ID. Indikator yang 

digunakan dalam mengukur Perceived Ease of Use adalah mudah 

digunakan, mudah dipelajari, tidak mengalami kesulitan, dan jarang 

memerlukan pertolongan dalam menjalankan aplikasi tersebut. 

Variabel ini diukur menggunakan lima item pertanyaan dengan 

menggunakan skor satu sampai lima (dengan pernyataan sangat tidak 

setuju sampai dengan sangat setuju) dengan menggunakan skala Likert. 

Semakin tinggi skor (5) menunjukkan semakin mudah menggunakan 

aplikasi TIX ID. 
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3.3.3 Attitude Toward Using (ATU) 

Attitude Toward Using adalah persepsi responden mengenai sikap 

penggunaan aplikasi TIX ID. Indikator yang digunakan dalam 

mengukur Attitude Toward Using adalah memberikan keuntungan dan 

menyukai penggunaan. Variabel ATU diukur dengan menggunakan 

lima item pertanyaan dengan menggunakan skor satu sampai lima 

(dengan pernyataan sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju) 

dengan menggunakan skala Likert. Semakin tinggi skor (5) 

menunjukkan semakin positif sikap dalam menggunakan aplikasi TIX 

ID. 

3.3.4 Behavioural Intention to Use (BIU) 

Behavioural Intention to Use adalah perilaku responden untuk 

tetap menggunakan TIX ID. Indikator yang digunakan dalam mengukur 

Behavioural Intention to Use adalah keinginan menggunakan dalam 

pekerjaan, berlanjut dimasa mendatang, dan keinginan meningkatkan 

penggunaan. Variabel ini diukur menggunakan lima item pertanyaan 

dengan menggunakan score satu sampai lima (dengan pernyataan 

sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju) dengan menggunakan 

skala Likert. Semakin tinggi skor (5) menunjukkan semakin besar 

perilaku pengguna untuk menggunakan TIX ID. 
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3.3.5 Keberhasilan Implementasi Aplikasi 

Keberhasilan implementasi aplikasi adalah keberhasilan dari 

penerapan aplikasi secara keseluruhan yang dirasakan responden. 

Indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan 

implementasi aplikasi adalah penggunaan aplikasi dan kepuasan 

terhadap aplikasi secara keseluruhan. Variabel ini diukur 

menggunakan lima item pertanyaan dengan menggunakan score 

satu sampai lima (dengan pernyataan sangat tidak setuju sampai 

dengan sangat setuju) dengan menggunakan skala Likert. Semakin 

tinggi skor (5) menunjukkan semakin besar keberhasilan dalam 

implementasi aplikasi. 

3.4 Pengujian Alat Pengumpulan Data 

3.4.1 Uji Validitas 

Uji validitas merupakan pengujian yang mengukur validnya suatu 

kuesioner. Kuesioner akan dikatakan valid jika pertanyaan yang 

diajukan melalui kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang 

diukur pada kuesioner tersebut. 

3.4.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan pengujian untuk mengetahui konsistensi 

dari instrumen sebagai alat ukur, sehingga pengukuran tersebut dapat 

dipercaya. Intrumen dapat dikatakan reliabel apabila dalam beberapa 

kali pelaksanaan pengukuran terhadap subjek yang sama diperoleh hasil 

yang relatif sama. 
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3.5 Desain Analisis Data atau Uji Hipotesis 

3.5.1 Uji Partial Least Square 

Dalam penelitian ini akan menggunakan metode analisis data 

dengan menggunakan software SmartPLS versi 3.2.7. Uji Partial Lease 

Square (PLS) merupakan pendekatan Structural Equation Modelling 

(SEM) berbasis varian. Pendekatan SEM digunakan dalam melakukan 

analisis jalur yang banyak digunakan dalam studi keperilakuan, 

sehingga PLS ini menjadi teknik statistik yang digunakan dalam model 

pengujian yang memiliki lebih dari satu variabel dependen dan variabel 

independen. Uji PLS ini memiliki dua model dalam pengujian utama 

yaitu model pengukuran dan struktural. Model pengukuran ini 

digunakan untuk menguji validitas dan reabilitas, sedangkan untuk 

model struktural digunakan untuk uji kausalitas. 

Jogiyanto (2007) menyatakan bahwa analisis menggunakan PLS 

merupakan suatu teknik statistika multivarian yang dilakukan dengan 

membandingkan antara variabel dependen berganda dan variabel 

independen berganda. Analisa pada PLS dilakukan dengan tiga tahap :  

3.5.1.1  Analisa Outer Model (Model Pengukuran) 

 Analisa Outer Model  digunakan untuk menguji validitas 

internal dan reliabilitas. Berikut ini merupakan uji yang 

dilakukan pada model ini: 
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1. Convergent Validity 

Nilai Convergent Validity  adalah nilai loading factor 

dalam variabel laten dengan indikator-indikatornya. Nilai 

diharapkan > 0,7 (Muniarti et al. 2013) 

2. Discriminant Validity 

Nilai ini adalah nilai Cross Loading faktor yang 

digunakan untuk mengetahui apakah kontruk memiliki 

diskriminan yang memadai. Cara untuk mengetahui nilai 

Discriminant Validity adalah membandingkan nilai loading 

dengan kontruk yang dituju harus lebih besar dibandingkan 

dengan nilai loading dengan konstruk yang lain. 

3. Composite Reliability 

Composite reliability > 0,7, dengan data seperti itu 

menunjukkan bahwa memiliki reliabilitas tinggi. 

4. Average Variance Extracted 

Nilai AVE diharapkan > 0,5. 

5. Cronbach Alpha 

Nilai Cronbach Alpha diharapkan > 0,7 pada semua 

konstruk. 
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3.5.1.2 Analisa Inner Model (Model Struktural)  

Analisis Inner Model digunakan untuk memprediksi 

hubungan kausal antar variabel yang akan diuji dalam model. 

Berikut ini merupakan indikator dalam analisa Inner Model: 

1. Koefisien Determinasi (R2) 

2. Predictive Relevance (Q2) 

Nilai Q2 > 0 memperlihatkan bahwa model mempunyai 

Predictive Relevance dan model layak jika dikatakan memiliki 

nilai prediktif yang relevan. 

3.5.1.3 Pengujian Hipotesis  

Model explanatory research adalah pendekatan dengan 

metode yang menggunakan PLS, karena model ini dapat 

menguji hipotesa. Dalam menguji hipotesis dapat melihat di 

nilai t-statistik dan nilai probabilitas. Untuk pengujian 

hipotesis menggunakan nilai statistik maka untuk alpha 5% 

nilai t-statistik yang digunakan adalah 1,645 (Muniarti et al. 

2013). Ha diterima dan H0 ditolak jika t-statistik menunjukkan 

> 1,645.  

 

  


