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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.Populasi dan Sampel 

Tabel 3.1. Populasi 

Pengguna Aplikasi Transportasi Online 

per Mei 2019 

Perusahaan Jumlah 

Gojek 2.437.799 

Grab 3.125.265 

  Sumber: www.play.google.com 

Populasi pada penelitian ini adalah para pengguna aplikasi transportasi 

onlineyang berada di Kota Semarang. Dalam penelitian ini pengambilan sampel 

menggunakan metode simple random sampling dengan cara mengambil sampel dari 

populasi dengan cara acak. Hill (1998) mengatakan bahwa paduan untuk dapat 

menentukan sampe dari jumlah populasi tidak terbatas yaitu dalam penelitian 

multivariate, ukuran sampel sebaiknya menggunakan 10 kali lipat dari jumlah 

variabel dalam sebuah penelitian. Jika penelitian ini mempunyai 5 variabel 

sehingga sampel berjumlah 50 responden dengan pengguna aplikasi transportasi 

online dan maksimal 100 responden yang menggunakan aplikasi transportasi 

online. 

 

3.2. Sumber dan Jenis Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dan sekunder. Data 

primer adalah jenis data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber tanpa 

media perantara. Data primer ini diperoleh dari pengguna aplikasi transportasi 

online dengan menggunakan daftar pernyataan yang terstruktur dengan tujuan 

untuk mengumpulkan informasi dari pengguna atau konsumen transportasi online 

yang ada di Kota Semarang. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yaitu 

sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data 

misalnya melalui orang lain maupun dokumen terkait. Data sekunder dalam 
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penelitian ini diperoleh dari website resmi perusahaan transportasi online untuk 

menentukan profil aplikasi transportasi online. 

 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini untuk mendapatkan data menggunakan kuesioner yang 

diberikan kepada seluruh pengguna aplikasi transportasi online yang berada di Kota 

Semarang yang bersedia menjadi responden dan mengisi seluruh kuesioner yang 

nantinya diberikan oleh peneliti.  

 

3.4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

1. Minat Penggunaan (MP) 

Minat penggunaan dalam penelitian mempunyai arti bahwa minat 

responden untuk menggunakan aplikasi transportasi online dalam 

rangka untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya. Variabel ini diukur 

menggunakan skala likert dari Venkatesh (2003). Skala likert 5 poin: (5) 

sangat setuju; (4) setuju; (3) netral; (2) tidak setuju; (1) sangat tidak 

setuju. Semakin besar poin maka semakin tinggi minat penggunaan 

aplikasi transportasi online 

 

2. Ekspektasi Kinerja 

Dalam penelitian ini ekspektasi kerja mempunyai arti bahwa tingkat 

dimana responden meyakini dengan menggunakan aplikasi transportasi 

online dapat membantu dalam meningkatkan kinerjanya. Variabel 

diukur menggunakan skala likert dari Venkatesh (2003) dengan 5 poin 

yaitu: (5) sangat setuju; (4) setuju; (3) netral; (2) tidak setuju; (1) sangat 

tidak setuju. Semakin besar poin memberikan makna bahwa semakin 

tinggi ekspektasi kinerja dalam penggunaan transportasi online 

 

 

 

3. Ekspektasi Usaha 
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Ekspektasi usaha dalam penelitian ini mempunyai arti bahwa tingkat 

kemudahan penggunaan aplikasi transportasi online akan dapat 

mengurangi upaya dalam melakukan pekerjaan. Variabel ini diukur 

menggunakan skala likert dari Venkatesh (2003) menggunakan 5 poin 

yaitu: (5) sangat setuju; (4) setuju; (3) netral; (2) tidak setuju; (1) sangat 

tidak setuju. Semakin besar poin yang didapat berarti semakin tinggi 

pula merasakan kemudahan dalam penggunaan aplikasi online tersebut 

 

4. Pengaruh Sosial 

Dalam penelitian ini pengaruh sosial mempunyai arti sebagai tingkat 

responden menganggap bahwa orang lain memberikan keyakinan 

kepada diri responden untuk dapat menggunakan aplikasi transportasi 

online tersebut. Variabel ini diukur menggunakan skala likert dari 

Venkatesh (2003) dengan menggunakan 5 poin yaitu: (5) sangat setuju; 

(4) setuju; (3) netral; (2) tidak setuju; (1) sangat tidak setuju. Semakin 

tinggi poin memberikan arti bahwa semakin tinggi pula pengaruh sosial 

dalam penggunaan aplikasi transportasi online. 

 

5. Kondisi Pemfasilitasi 

Dalam penelitian ini kondisi pemfasilitasi mempunyai arti sebagai 

faktor-faktor obyektif yang dapat memudahkan dalam penerapan 

aplikasi transportasi online tersebut. Variabel diukur dengan skala likert 

dari Venkatesh (2003) terdiri dari 5 poin yaitu; (5) sangat setuju; (4) 

setuju; (3) netral; (2) tidak setuju; (1) sangat tidak setuju. Semakin tinggi 

poin yang didapat memberikan arti bahwa semakin banyak pula kondisi 

yang memfasilitasi dalam penggunaaan apliasi transportasi online. 

 

 

3.5. Metode Analisa Data 

3.5.1. Uji Alat Pengumpulan Data 

1. Uji Validitas 
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Suatu kuesioner dapat dikatakan valid kuesionernya jika keseluruhan butir 

pertanyaan ataupun pernyataan yang ada di dalam kuesioner tersebut mampu untuk 

dapat mengungkapkan dimensi yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Valid jika 

r hitung > r tabel (Ghozali, 2009) 

2. Uji Reliabilitas 

Suatu kuesioner dapat dikatakan reliable jika jawaban dari tiap-tiap 

responden terhadap setiap pertanyaan maupun pernyataan adalah konsisten atau 

stabil dari waktu ke waktu. Reliabel jika nilai cronbach’s alpha > 0,6 (Ghozali, 

2009). 

 

3.5.2. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji ini dilakukan yang berguna untuk mengetahui apakah data berdistribusi 

normal ataukah tidak, dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorv-Smirnov. 

Data berdistribusi dengan normal jika nilai sig Kolmogorv-Smirnov> 0,05 (Ghozali, 

2009). 

2. Uji Heterokedastisitas 

Uji ini dilakukan dengan maksud untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatann ke 

pengamatan yang lain, menggunakan uji Glesjer. Data tidak terdapat 

heterokedastisitas jika nilai sig > 0,05 (Ghozali, 2009) 

3. Uji Multikoleniaritas 

Untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar 

variable independen. Dilakukan dengan tolerance value dan VIF (Variance 

Inflation Factor). Tidak terdapat multikolinearitas jika tolerance value >0,1 dan 

VIF < 10 (Ghozali, 2009) 

 

 

3.6. Uji Hipotesis 

Model dari penelitian ini adalah: 
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MP = β0 + β1 EK + β2 EU + β PS + ββ KP + e 

Dengan keterangan: 

β0 = Konstanta 

β1-β4 = Koefisien 

MP = Minat Penggunaan 

EK = Ekspektasi Kinerja 

PS = Pengaruh Sosial 

KP = Kondisi Pemfasilitasi 

E = error 

 

Karena pada penelitian ini mempunyai hipotesis yang berarah (positif) maka 

dari itu untuk mendapatkan hasil dari pengambilan keputusan dalam 

hipotesis ini adalah: 

1. Jika pada penelitian ini memberikan hasil nilai sig < 0,05 dan nilai β1-

β4 > 0 maka H1-H4 diterima. 

2. Jika pada penelitian ini memberikan hasil nilai sig ≥ 0,05 dan nilai β1-

β4 ≤ 0 maka H1-H4 ditolak.  

 

 

 

 

 


