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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

3.1 Metodologi Penelitian 

Bab ini menjelaskan tentang metodologi yang dilakukan dalam penelitian 

dan dapat dijabarkan seperti pada Gambar 3.1. 

Tahap Kegiatan Hasil 

   

Gambar 3.1 Metodologi Penelitian (Sumber: Peneliti, 2017) 

Tahap V 

Hasil dan 

Dokumentasi  

Tahap II 

Pengumpulan 

Data 

Tahap I 

Perencanaan  

Tahap III 

Pengolahan 

Data 

Mulai 

Selesai  

Proposal Tugas Akhir 

Hasil uji validitas dan 

reliabilitas. Hasil uji 

asumsi klasik  

Data jumlah mahasiswa, 

dosen, pegawai, data hasil 

pengisian kuesioner   

Laporan Tugas Akhir 

(Skripsi) 

1. Merumuskan permasalahan dan 

ruang lingkup 

2. Studi pustaka  

3. Menentukan responden  

4. Menentukan metode dan 

instrumen pengumpulan data 

5. Mentukan hipotesis 

1. Melakukan observasi 

2. Melakukan wawancara  

3. Penyebaran kuesioner  

1. Uji validitas dan reliabilitas  

2. Uji asumsi klasik  

1. Menganalisa kebutuhan sistem 

informasi akademik (SIMAK)  

2. Menganalisis data hasil kuesioner 

terhadap konstruk UTAUT: 

ekspektansi usaha, ekspektansi 

kinerja, pengaruh sosial, kondisi 

pendukung.  

1. Membuat kesimpulan 

2. Membuat laporan penelitian 

Tahap IV 

Analisis 

1. Hasil analisa kebutuhan 

sistem SIMAK 

2. Hasil analisa data setiap 

variabel UTAUT.  
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Proses metodologi penelitian ini adalah langkah demi langkah dalam 

pengerjaan penelitian hingga penyusunan laporan penelitian tugas akhir. Dimulai 

dari proses pengumpulan data hingga pembuatan dokumentasi tugas akhir yang 

berupa laporan tugas akhir. Untuk memudahkan dalam menjelaskan proses ini 

terlebih dahulu dibuat dalam bentuk alur data. Gambar diatas adalah alur 

metodologi penelitian tugas akhir. 

Metodologi penelitian pada dasasrnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti 

kegiatan penelitian berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan 

sistematis (Sugiyono, 2015). 

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam 

pengumpulan data penelitiannya atau suatu teknis untuk mencari, memperoleh, 

mengumpulkan dan mencatat data baik berupa data primer maupun data sekunder 

yang digunakan untuk keperluan menyusun suatu karya ilmiah. Kemudian, 

menganalisa faktor-faktor yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan 

sehingga akan terdapat suatu kebenaran data-data yang akan diperoleh. Dari 

pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan cara 

pemecahan masalah penelitian yang dilaksanakan secara terencana dan cermat 

dengan maksud mendapatkan fakta dan kesimpulan agar dapat memahami, 

menjelaskan, meramalkan dan mengendalikan keadaan. Metodologi penelitian juga 

merupakan cara kerja untuk memahami dan mendalami objek yang menjadi sasaran 

(Sugiyono, 2015). 

3.2 Tahap Perencanaan 

Langkah pertama dalam penelitian ini adalah memilih dan merencanakan 

apa yang akan diteliti, merumuskan masalah yang akan diteliti serta menentukan 

tujuan dalam melakukan penelitian. Kemudian menentukan data-data serta 

informasi akurat yang dibutuhkan dalam penelitian.  

3.2.1 Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup 

Perumusan masalah adalah dimana permasalahan yang terjadi terhadap 

perilaku pengguna terhadap penerimaan SIMAK Universitas Abdurrab tersebut 
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didefinisikan secara jelas. Adapun permasalahan yang terjadi dapat dilihat pada 

Tabel 3.1.  

Tabel 3.1 Permasalahan yang Terjadi  

Konstruk Masalah 

Ekspektasi kinerja 

1. User atau pengguna sering mengalami lupa password, user 

harus melapor pada bagian UPT Komputer dan Sistem 

Informasi karena tidak dapat reset password sendiri.  

2. SIMAK sering mengalami error terdapat kode mata kuliah 

yang sama, sehingga menyebabkan informasi yang diterima 

mahasiswa tidak akurat. 

3. Mahasiswa yang mendapat IPK 3,00 tidak dapat mengambil 

jumlah sks sebanyak 24 sks. Sehingga mempersulit 

mahasiswa dalam mengambil mata kuliah semester baru.  

Ekspektasi usaha 

Masih ada dosen yang belum mengerti cara menambahkan nilai 

mahasiswa. Hal ini dikarenakan tidak meratanya pelatihan yang 

diberikan kepada pengguna SIMAK, yang mengakibatkan 

kekurangpahaman pengguna dan berkurangnya minat pengguna 

dalam menggunakan SIMAK.  

Pengaruh sosial 

Tidak semua dosen menerapkan penggunaan SIMAK. Masih ada 

dosen yang menyerahkan nilai mahasiswa kepada admin jurusan 

untuk di-input-kan ke SIMAK. Sehingga menambah pekerjaan 

admin jurusan. Hal ini dikarenakan tidak ada kebijakan seperti 

sanksi yang diberikan universitas kepada dosen yang tidak 

menggunakan SIMAK.  

Kondisi pendukung 
Sistem sering down, tidak dapat di akses untuk beberapa waktu 

karena gangguan jaringan dan server down. 

 

Permasalahan yang ada tersebut di masukkan kedalam konstruk-konstruk 

UTAUT guna menyesuaikan permasalahan yang ada dengan konstruk-konstruk 

UTAUT agar dapat diketahui bahwasanya dari permasalahan tersebut cocok di 

selesaikan dengan menggunakan Model UTAUT.  
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Pada penelitian ini hanya menggunakan dua moderator yaitu jenis kelamin 

dan usia. Hal ini didasarkan bahwa perbedaan jenis kelamin pria dan wanita 

mempengaruhi dalam penggunaan teknologi. Sedangkan usia digunakan sebagai 

moderator penelitian ini dikarenakan perbedaan usia mahasiswa, dosen dan admin 

yang berbeda satu sama lain. Sehingga ingin diketahui hubungan antara perbedaan 

usia pada niat penggunan teknologi. Menurut Baron dan Kenny (1989) Variabel 

gender dan age akan memberikan kontribusi untuk mengevaluasi kekuatan 

hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Ketika di anggap 

sebagai variabel moderator, gender dan age memainkan peran penting dalam 

hubungan di antara konstruksi psikologis model UTAUT dan niat untuk 

menggunakan teknologi.  

Kedua moderator lainnya yang ada dalam model UTAUT yakni pengalaman 

dan kesukarelaan diabaikan dalam penelitian ini. Hal ini didasarkan kepada 

beberapa pertimbangan. Pertama, pengalaman dalam menggunakan SIMAK 

dipandang relatif sama. SIMAK diterapkan pada awal tahun 2015 yang berjalan 

kurang lebih 3 tahun, karena itu penelitian ini mengabaikan moderator experience. 

Kedua, pada kondisi tertentu seperti pengisian KRS di awal semester dan 

pencetakan KHS diakhir semester bagi mahasiswa, peng-input-an nilai bagi dosen, 

pengelolaan kurikulum dan pembuatan paket matakuliah bagi admin, penggunaan 

SIMAK menjadi sebuah kewajiban (mandatory), namun pada konsisi lain 

penggunaan SIMAK menjadi bersifat voluntary. Untuk menghindari ambiguitas 

yang mungkin terjadi penelitian ini memutuskan untuk menghilangkan moderator 

voluntariness. 

3.2.2 Studi Pustaka 

Menurut Sugiyono (2012) studi kepustakaan berkaitan dengan kajian 

teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang 

berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat 

penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas 

dari literatur-literatur ilmiah. 
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3.2.3 Mentukan Responden  

Dalam menentukan responden, harus diketahui terlebih dahulu sasaran 

ataupun yang akan menjadi responden dalam penelitian.   

1. Populasi  

Pengertian populasi menurut Sugiyono (2015) adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. Dari pernyataan tersebut dapat ditarik 

kesimpulan bahwa populasi meliputi seluruh karakteristik yang memiliki 

objek dan subjek tersebut. 

Jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu 2.823 populasi, yang 

terdiri dari mahasiswa 2.701 orang, dosen 94 orang, admin 14 orang. Dalam 

menentukan sampel pada mahasiswa di bagi berdasarkan angkatan yaitu 

angkatan 2015, 2016, 2017 dan teknik pengambilan sampel menggunakan 

rumus slovin dan proportionate random sampling. Sedangkan untuk dosen 

dan  admin di ambil keseluruhan populasinya. Jumlah responden penelitian 

yang terdiri dari mahasiswa, dosen, dan admin dijelaskan pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Jumlah Pengguna SIMAK 

No Responden Jumlah Total 

1 Mahasiswa 

2015:579 

1.824 2016:585 

2017:660 

2 Dosen 94 94 

3 Admin 14 14 

           (Sumber: Universitas Abdurrab Pekanbaru, 2017) 

2. Sampel 

Menurut Sugiyono (2015) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi dan harus bersifat representatif 

(mewakili). Sampel inilah yang akan diselidiki dan dari sampel tersebut 

dapat diambil kesimpulan untuk seluruh populasi.  Metode yang digunakan 
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untuk menentukan jumlah sampel secara keseluruhan dapat dilakukan 

dengan menggunakan rumus slovin yang dapat dilihat pada Rumus 3.1. 

n =
N

1+N(ⅇ)2
 ........................................................................................... (3.1) 

Keterangan: 

n  = ukuran sampel 

N = ukuran populasi  

e  = nilai kritis  

n =
1824

1+1824(0,1)2
  

n =
1824

19.24
  

n = 94  

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan 

proportionate random sampling. Menurut Sugiyono (2015) proportionate 

random sampling adalah teknik yang digunakan bila populasi mempunyai 

anggota/unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. 

Teknik pengambilan sampel ini dipilih dengan alasan bahwa karakteristik 

populasi bersifat heterogen, dimana populasi terbagi kedalam beberapa 

kategori angkatan. Pengambilan sampel proportionate random sampling 

dapat menggunakan Rumus 3.2.  

𝑛𝑖 =
𝑁𝑖

𝑁
× 𝑛 ........................................................................................ (3.2) 

Keterangan: 

N  = jumlah populasi seluruhnya  

Ni  = jumlah populasi menurut stratum  

ni  = jumlah sampel menurut stratum  

n   = jumlah sampel seluruhnya  

Maka jumlah sampel mahasiswa berdasarkan rumus proportionate random 

sampling yaitu:  
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𝑛𝑖 =
579

1824
× 94  

𝑛𝑖 = 30  

𝑛𝑖 =
585

1824
× 94  

𝑛𝑖 = 30  

𝑛𝑖 =
660

1824
× 94  

𝑛𝑖 = 34  

Jumlah sampel responden penelitian yang terdiri dari mahasiswa, dosen dan 

admin dijelaskan pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Jumlah Sampel Responden Civitas Akademik 

No Responden Jumlah 

1 Mahasiswa 

2015:30   Orang 

2016:30   Orang 

2017:34   Orang  

2 Dosen          94   Orang 

3 Admin           14   Orang 

Total Responden 202    Orang  

 

3. Deskripsi Responden  

Pendeskripsian responden diperlukan untuk mengetahui identitas 

dari responden, yang didapatkan dari masing-masing kuesioner. Dalam 

penelitian ini menggunakan moderator jenis kelamin dan usia.  

  Identitas Responden  

Usia     :  

Jenis Kelamin   :         Laki-Laki   Perempuan  

Angkatan    :         2015   2016          2017 

Latar Belakang Pendidikan  :  Komputer  Non Komputer  

 E-Mail    :  
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3.2.4 Menentukan Metode dan Instrumen Pengumpulan Data  

Metode yang digunakan penulis dalam pengumpulan data ini adalah 

kuesioner. Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan 

digunakan oleh peneliti agar menjadi sistematis dan dipermudah. Jenis instrumen 

dalam penelitan ini adalah menggunakan skala likert, skala ini di gunakan untuk 

mengukur respon subjek kedalam 4 poin skala dengan interval yang sama, dapat 

dilihat pada Tabel 3.4. 

Tabel 3.4 Skala Likert  

Keterangan intensitas kesetujuan pernyataan didalam angket 

Angka 1 2 3 4 

Keterangan 
Sangat tidak  

setuju (STS) 

Tidak setuju  

(TS) 
Setuju (S) 

Sangat setuju  

(SS) 

 

Di dalam pembuatan kuesioner terlebih dahulu ditentukan variabel-variabel 

penelitian yang akan digunakan. Variabel angket yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah konstruk UTAUT yang merupakan model gabungan penerimaan dan 

penggunaan teknologi yang di kembangkan oleh Venkatesh dkk (2003). Variabel 

tersebut adalah  performance expectancy, effort expectancy, social influence, 

facilitating conditions. Keempat faktor tersebut dimoderasi oleh faktor jenis 

kelamin dan umur.  

3.2.5 Menentukan Hipotesis 

Hipotesis adalah dugaan atau pernyataan, yang bertujuan untuk mendapat 

jawaban sementara terhadap penelitian dan memfokuskan terhadap jawaban akan 

mencapai hasil pengujian pengaruh setiap variabel. Adapun hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.5. 

Tabel 3.5 Hipotesis Penelitian  

NO Hipotesis 

H1 

Ekspektasi kinerja (performance expectancy) mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap minat pemanfaatan dan penggunaan SIMAK (behavioral 

intention) 

H2 
Ekspektasi usaha (effort expectancy) mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap minat pemanfaatan dan penggunaan SIMAK (behavioral intention) 

H3 
Faktor sosial (social influence) mempunyai pengaruh signifikan  terhadap 

minat pemanfaatan dan penggunaan SIMAK (behavioral intention) 
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Tabel 3.5 Hipotesis Penelitian (Lanjutan) 

NO Hipotesis 

H4 

Kondisi-kondisi pemfasilitasi (facilitating conditions) mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap minat pemanfaatan dan penggunaan SIMAK (behavioral 

intention) 

H5 
Jenis kelamin mempunyai pengaruh yang signifikan dalam hubungan antara 

performance expectancy terhadap behavioral intention 

H6 
Jenis kelamin mempunyai pengaruh yang signifikan dalam hubungan antara 

effort expectancy terhadap behavioral intention  

H7 
Jenis kelamin mempunyai pengaruh yang signifikan dalam hubungan antara 

social influence terhadap behavioral intention 

H8 
Usia mempunyai pengaruh yang signifikan dalam hubungan antara 

performance expectancy terhadap behavioral intention 

H9 
Usia mempunyai pengaruh yang signifikan dalam hubungan antara effort 

expectancy terhadap behavioral intention  

H10 
Usia mempunyai pengaruh yang signifikan dalam hubungan antara social 

influence terhadap iehavioral intention 

H11 
Usia mempunyai pengaruh yang signifikan dalam hubungan antara 

facilitating conditions terhadap behavioral intention  

 

3.3 Tahap Pengumpulan Data  

Pada tahap ini penulis melakukan proses pengumpulan data dengan alat 

bantu pengumpulan data yaitu:  

1. Observasi atau pengamatan  

Menurut Sugiyono (2015) observasi merupakan proses untuk memperoleh 

data dari tangan pertama dengan mengamati orang dan tempat pada saat 

dilakukan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan 

langsung di lingkungan Universitas Abdurrab, yaitu dengan melihat admin 

akademik mengoperasikan SIMAK.  

2. Wawancara 

Menurut Sugiyono (2015) wawancara merupakan teknik pegumpulan data 

dimana pewawancara (peneliti yang diberi tugas melakukan pengumpulan 

data) dalam mengumpulkan data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang 

diwawancarai. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada 

staff IT yang berperan dalam mengelola sistem informasi akademik 
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Universitas Abdurrab, yaitu bapak Zul indra ST, M.Sc selaku Kepala UPT 

Komputer dan Sistem Informasi dan staff Akademik yang berperan dalam 

segala urusan mengenai akademik, yaitu bapak Dimas Ashari Septa Aden, 

MM. Pd selaku Head of Academic and Administration.  

3. Kuesioner  

Menurut Sugiyono (2015) kuesioner merupakan teknik pengumpulan data 

yang efisian bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan 

tahu apa yang bisa diharapkan dari responden, selain itu kuesioner juga cocok 

untuk digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah 

yang luas. Kuesioner dapat berupa pertanyaan-pertanyaan tertutup atau 

terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim 

melalui pos, atau internet.  

Peneliti menyebarkan kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan secara 

tertulis untuk diisi oleh sumber informasi. Kuesioner disebarkan kepada 

mahasiswa, dosen, admin akademik dan admin jurusan. Pertanyaan-

pertanyaan pada kuesioner berdasarkan kepada empat konsep yang ada pada 

metode UTAUT yaitu harapan kinerja (performance expectancy), harapan 

usaha (effort expectancy), pengaruh sosial  (social influence), kondisi 

pendukung ( facilitating conditions). 

3.4 Tahap Pengelolahan Data  

Setelah tahapan pengumpulan data selesai, lalu dilanjutkan tahap 

pengolahan data. Tahap pengolahan data ini dilakukan setelah data-data yang 

diperlukan sudah didapatkan.  

3.4.1 Uji Kualitas Data 

Pada uji kualitas data terdapat uji validitas dan uji reliabilitas  

1. Uji Validitas  

Menurut Sugiyono (2015) instrumen yang valid berarti alat ukur yang 

digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid, dengan kata 

lain instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang 

seharusnya diukur.  
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Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada 

kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh 

kuesioner tersebut (Ghozali, 2011). Pengujian akan dilakukan dengan 

software SPSS versi 17.0 for windows. Pengujian validitas dalam 

penelitian ini menggunakan Pearson Corelation yaitu dengan cara 

menghitung korelasi antar nilai yang diperoleh dari pertanyaan-

pertanyaan. Kriteria valid atau tidak adalah jikan korelasi antar skor 

masing-masing butir pertanyaan dengan total skor mempunyai tingkat 

signifikan di bawah 0,05 maka bukti pertanyaan tersebut dapat dikatakan 

valid, dan jika korelasi skor masing-masing butir pertanyaan dengan total 

skor mempunyai tingkat signifikan di atas 0,05 maka butir pertanyaan 

tersebut tidak valid (Ghozali, 2011).  

2. Uji Reliabilitas   

Menurut Sugiyono (2015) instrumen yang reliabel adalah instrumen 

yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, 

akan menghasilkan data yang sama. 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable 

atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten 

atau stabil dari waktu ke waktu. Untuk mengukur reliabilitas dalam 

penelitian ini di gunakan uji statistik cronbach alpha (α). Suatu variabel 

di katakan reliable jika memberikan nilai cronbach alpha > 0,60. 

Sedangkan, jika sebaliknya data tersebut dikatakan tidak reliable 

(Ghozali, 2011).  

3.4.2 Uji Asumsi Klasik  

Tujuan pengujian asumsi klasik adalah untuk mengetahui apakah hasil 

estimasi regresi yang dilakukan terbebas dari yang mengakibatkan hasil regresi 

yang diperoleh tidak valid dan akhirnya hasil regresi tersebut tidak dapat 

dipergunakan sebagai dasar untuk menguji hipotesis dan penarikan kesimpulan.  
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1. Uji normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi 

variabel independen dan variabel dependen keduanya mempunyai 

distribusi normal atau mendekati normal. Model regresi yang baik adalah 

memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Suatu data dikatakan 

terdistribusi secara normal jika memiliki tingkat signifikansi di atas 0,05 

dan suatu data dikatakan tidak terdistribusi secara normal jika memiliki 

tingkat signifikansi di bawah 0,05 (Ghozali, 2011).  

2. Uji multikolonieritas  

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (independen). Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi di antara variabel 

bebas. Jika variabel bebas saling berkolerasi, maka variabel-variabel ini 

tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai 

kolerasi antar sesama variabel bebas sama dengan nol (0). Untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi 

dapat dilihat dari besaran VIF (Variance Inflation Factor) dan tolerance. 

Regresi bebas dari multikolonieritas jika nilai VIF < 10 dan nilai 

tolerance > 0,10 (Ghozali, 2011). 

3. Uji heterokedastisitas   

Pengujian heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksaman varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke 

pengaman yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika 

berbeda disebut heterokedastisitas.  

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heterokedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas 

adalah dengan cara melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel 

terikat (ZPRED) dan nilai residual (SRESID).  Pengujian ini dilakukan 

dengan melihat pola tertentu pada grafik di mana sumbu Y adalah yang 

diprediksikan dan sumbu X adalah residual (Y prediksi X sesungguhnya) 
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yang telah di standarizet. Dasar pengambilan keputusannya adalah jika 

ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola yang 

teratur (bergelombang melebar kemudian menyempit) maka telah terjadi 

heterokedastisitas. Jika tidak terdapat pola yang jelas serta titik-titik 

menyebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y maka tidak 

terjadi heterokedastisitas.  

4. Uji Autokorelasi  

Pengujian Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi 

korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi 

muncul karena observasi yang beruntun sepanjang waktu berkaitan satu 

sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual tidak bebas dari satu 

observasi ke observasi lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi 

yang bebas dari autokorelasi. Pengujian ini dilakukan menggunakan uji 

Durbin-Watson (Ghozali, 2011).  

Pengambilan keputusan pada uji Durbin Watson adalah sebagai berikut: 

a. Angka D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif 

b. Angka D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi 

c. Angka D-W diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif. 

3.5 Tahap Analisis  

3.5.1 Analisis Sistem Menurut Model UTAUT  

Penelitian ini berhubungan dengan penelitian terhadap perilaku penggunaan sistem 

informasi. Pada model UTAUT terdapat 4 (empat) variabel yaitu performance 

expectancy, effort expectancy, social influence dan facilitating conditions yang 

dimoderatori oleh empat moderator yang mempengaruhi yaitu  jenis kelamin, usia, 

pengalaman dan kesukarelaan. Namun pada penelitian ini yang digunakan empat 

variabel dan dua moderator yaitu jenis kelamin dan usia. Berikut merupakan 
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modifikasi model UTAUT yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

Gambar 3.2.  

Gambar 3.2 Modifikasi Model UTAUT 

Setelah dilakukan analisa dengan regresi linear berganda, maka tahap 

selanjutnya adalah analisis hasil yang didapatkan berdasarkan model UTAUT.   

3.5.2 Uji Hipotesis Regresi Berganda   

Uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. 

Menurut Ghozali (2011), analisis regresi berganda bertujuan untuk mengukur 

kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih (variabel independen terhadap 

variabel dependen). Persamaan regresi berganda menggunakan regresi berganda 

yang dapat dilihat pada Rumus 3.3. 

Y1 = a+b1X1+b2X2+b3X3+b4 X4+e.................................................................... (3.3) 

Keterangan: 

Y1 = Behavioral intention  

X1 = Performance expectancy 

X2 = Effort expectancy 

X3 = Social influence 

X4 = Facilitating conditions 

a = Konstanta 

b    = Koefisien Regresi 

e     = Error 
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Dalam uji hipotesis ini dilakukan melalui: 

1. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien Determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen 

(Ghozali, 2011). Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 (nol) dan 1 

(satu). Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. 

Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). 

2. Uji Statistik T 

Uji statistik T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan 

variasi variabel dependen. Hipotesis diterima jika nilai probabilitas 

signifikansi ≤ 0,05. Hipotesis ditolak jika nilai probabilitas signifikansi 

≥ 0,05 (Ghozali, 2011).   

3. Uji Statistik F 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai 

pengaruh sacara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. 

Hipotesis diterima jika nilai probabilitas signifikansi ≤ 0,05. Hipotesis 

ditolak jika nilai probabilitas signifikansi ≥ 0,05 (Ghozali, 2011).  

3.6 Hasil dan Dokumentasi  

Pada tahap ini yang dilakukan adalah melakukan dokumentasi dari semua 

tahap yang telah dilakukan sebelumnya. Dari tahap perencanaan hingga tahap 

analisis data SIMAK. Selain itu juga membuat kesimpulan dari hasil penelitian.  


