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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Obyek dan Lokasi Penelitian 

Objek pada penelitian ini adalah mahasiswa aktif program studi 

akuntansi Unika Soegijapranata yang sudah lulus mata kuliah Sistem Informasi 

Manajemen (SIM). Lokasi penelitian ini berada di Unika Soegijapranata 

Semarang.   

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa program studi akuntansi Unika 

Soegijapranata angkatan 2015-2019 yang sudah mengambil mata kuliah SIM 

dan sudah mengalami proses pembelajaran menggunakan MonsoonSIM. 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 

Purposive Sampling. Teknik Purposive Sampling adalah teknik pengambilan 

sampel dari populasi dengan menggunakan kriteria tetentu dari peneliti. 

Kriteria sampel dari penelitian ini adalah responden yang merupakan 

mahasiswa program studi akuntansi Unika Soegijapranata angkatan 2015-2019 

yang sudah mengambil mata kuliah Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan 

sudah mengalami proses pembelajaran menggunakan MonsoonSIM yang dapat 

diketahui dengan memberi pertanyaan pada kuesioner yang diberikan kepada 

responden.   

Pengambilan jumlah sampel dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin 

untuk menentukan jumlah sampel minimal yang diperlukan dalam penelitian. 

n = 
𝑁

1+𝑁.𝑒2 

Keterangan : 

n = ukuran sampel 

N = ukuran populasi, dalam penelitian ini berjumlah 925 

e = batas toleransi (5%) 
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n = 
𝑁

1+𝑁(0,05)2
 

n = 
925

1+925(0,0025)
 

n = 279,25 

Jumlah sampel minimal yang harus digunakan dengan dibulatkan keatas adalah 

280 responden. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Jenis dan sumber data 

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan sumber data diperoleh 

dengan menyebarkan kuesioner kepada sampel yang merupakan 

responden yang memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan oleh peneliti. 

3.3.2 Teknik dan pengumpulan data 

Dalam penelitian ini menggunakan teknik survei. Survei merupakan 

teknik atau metode pengumpulan data primer dengan memberikan 

pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu (Hartono, 2004). 

Pertanyaan diberikan kepada responden yang sesuai dengan kriteria yang 

ditetapkan oleh peneliti. 

3.3.3 Alat pengumpulan data 

Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. 

Pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner diukur dengan skala likert. 

Skala likert yang digunakan untuk mengukur respon dari responden 

diukur dalam 5 poin skala dengan interval yang sama untuk setiap 

indikator. Dengan rincian skala sebagai berikut: 

Skor 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)  

Skor 2 = Tidak Setuju (TS) 

Skor 3 = Netral (N) 
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Skor 4 = Setuju (S) 

Skor 5 = Sangat Setuju (SS) 

3.3.4 Pengujian alat pengumpulan data 

3.3.4.1 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Ketepatan dan keandalan kuesioner menjadi hal yang penting 

dalam penelitian, karena kuesioner memungkinkan membantu 

peneliti dalam mengamati indikator yang mencerminkan variable-

variabel yang tidak dapat diukur secara langsung (Muniarti et al., 

2013). Uji validitas dan uji reliabilitas dalam penelitian ini 

menggunakan aplikasi PLS. 

Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur ketepatan dari setiap 

pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner (Muniarti et al., 

2013). Validitas menunjukkan ketepatan alat ukur dalam 

melakukan tugasnya untuk mencapai sasaran. Pengukuran 

dianggap valid apabila masing-masing pertanyaan dalam 

kuesioner memberikan hasil yang nyata dan benar dan tidak 

terjadi kesalahan (eror) varian (Hartono, 2004). Dalam uji 

validitas, suatu indikator dikatakan valid apabila hasil statistik 

memiliki nilai  

Validitas Konvergen Validitas Diskriminan 

Ukuran Nilai Ukuran Nilai 

Loading Factor >0,7 Akar AVE : 

korelasi antar 

variabel laten 

(konstruk) 

Akar AVE > korelasi 

variabel laten 

AVE >0,5 Cross Loading Korelasi konstruk dan 

indikator>konstruk lain 
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Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur ketetapan dan 

konsistensi data dari instrument penelitian atau kuesioner 

(Muniarti et al., 2013). Reliabilitas berhubungan dengan akurasi 

dan konsistensi dari pengukurnya. Suatu pengukur dikatakan 

reliabel jika pengukur tersebut dapat dipercaya. Untuk dapat 

dipercaya, maka pengukur harus menunjukkan hasil yang akurat 

dan konsisten. Dan dikatakan konsisten apabila pengukuran 

terhadap subjek yang sama diperoleh hasil yang sama juga 

(Hartono, 2004). Ukuran reliabilitas menggunakan Cronbach’s 

alpha dan Composite Reliability. Dapat dikatakan reliabel apabila 

nilai Cronbach’s alpha > 0,7 dan Composite Reliability > 0,7. 

3.4 Desain Analisis Data atau Uji Hipotesis 

3.4.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif merupakan alat yang digunakan untuk memberikan 

gambaran dari data penelitian, diantaranya seperti rata-rata, standar 

deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range. Dengan diketahuinya 

data tersebut, peneliti dapat memperoleh gambaran umum mengenai data 

penelitian. Analisis statistik deskriptif pada penelitian ini menggunakan 

bantuan aplikasi SPSS. 

3.4.2 Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Partial Least 

Square (PLS) untuk analisis data. Terdapat dua model pengujian utama 

dalam PLS, yaitu model pengukuran (outer model) dan model struktural. 

3.4.2.1 Model Pengukuran (Outer Model) 

Analisis model pengukuran dilakukan untuk menguji validitas internal 

dan reliabilitas. Model ini digunakan untuk menilai hubungan antar 
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variabel laten dengan indikator-indikatornya. Uji yang akan dilakukan 

pada model pengukuran adalah: 

Uji Validitas Internal 

Dalam uji validitas internal terdapat uji validitas konvergen dan uji 

validitas diskriminan. Untuk uji validitas konvergen dinilai dengan 

mengukur loading factor dan AVE. Nilai loading factor masing-masing 

indikator pada variabel harus >0,7, sedangkan nilai AVE harus >0,5. 

Untuk uji validitas diskriminan adalah dengan melihat pada nilai cross 

loading, dengan membandingkan nilai cross loading pada korelasi antara 

konstruk dan indikatornya harus lebih besar dari nilai cross loading pada 

korelasi indikator dengan konstruk lain. Dalam melakukan uji validitas 

diskriminan, selanjutnya dilakukan analisis dengan membandingkan nilai 

akar AVE dengan korelasi antar variabel laten (konstrak). Nilai akar AVE 

harus lebih besar dari korelasi variabel laten (konstrak). 

Uji Reliabilitas 

Dalam uji reliabilitas dinilai dengan memperhatikan nilai cronbach’s 

alpha dan composite reliability. Nilai cronbach’s alpha dan composite 

reliability harus >0,7. 

3.4.2.2 Analisis Model Struktural (Inner Model) 

Analisis model struktural digunakan untuk memprediksi hubungan antar 

variabel yang diuji dalam model. Model ini dapat diinterpretasikan 

dengan melihat nilai r-square dari variabel yang dipengaruhi. Nilai dari r-

square menunjukkan seberapa besar pengaruh dari variabel yang 

mempengaruhi terhadap variabel dipengaruhi. Selain itu dengan 

menganalisis path coefficient untuk menilai arah hubungan variabel 

apakah memiliki arah positif atau negatif. Apabila path coefficient berada 

di rentang (-1) sampai 0 artinya arah hubungan negatif dan apabila path 

coefficient berada di rentang 0 sampai 1 artinya arah hubungan positif. 
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3.4.2.3 Uji Hipotesis 

Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1. Jika nilai P-Value < a (dalam penelitian ini a= 0,05), maka Ho ditolak 

dan Ha diterima. 

2. Jika nilai P-Value > a (dalam penelitian ini a= 0,05), maka Ho 

diterima dan Ha ditolak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


