
 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1.  Proses Alur penelitian 

 Pada BAB ini akan membahas tentang metodologi penelitian yang 

dilakukan dalam penyusunan laporan ini. Adapun langkah-langkah yang ditempuh 

dalam laporan ini dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

 

      Gambar 3.1. Alur Metodologi Penelitian  

3.2.  Tahap Perencanaan  

Tahap perencanaan adalah tahapan yang harus direncanakan saat akan 

melakukan penelitian, data yang direncanakan adalah: 
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1. Penentuan Tujuan  

Penentuan tujuan berfungsi untuk memperjelas kerangka tentang apa saja 

yang menjadi sasaran dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah 

menentukan faktor-faktor apa saja yang menjadi penentu dari kesuksesan 

IHS di Hotel Alpha Pekanbaru. 

2. Perumusan Masalah 

Mengamati dan mencari permasalahan yang terdapat pada IHS. Namun 

dalam penelitian ini akan mencari dan menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi sukses atau tidaknya penerapan IHS di Hotel Alpha 

Peknabaru. Sehingga hasil dari penelitian ini dapat menjadi pertimbangan 

oleh pihak hotel untuk dapat mengembangkan sistem yang digunakan Hotel 

Alpha Pekanbaru. 

3. Menetukan Data Penelitian 

Menurut Kriyantono (2006), menentukan pengumpulan data adalah teknik 

atau cara yang dapat digunakan peneliti untuk pengumpulan data. Ada 

beberapa teknik atau metode pengumpulan data yang biasanya dilakukan 

oleh penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode 

kuantitatif yaitu dengan mengumpulkan data dengan melakukan kuesioner, 

wawancara, dokumentasi. 

4. Studi Pustaka 

Bertujuan untuk mengetahui teori-teori apa yang akan digunakan untuk 

menyelesaikan permasalahan yang akan diteliti, serta mendapatkan dasar-

dasar referensi yang kuat bagi peneliti untuk menganalisa metode terkait 

Delone and Mclean yang digunakan di dalam penelitian ini. 

5. Indentifikasi Masalah dan Menentukan Variabel 

Setelah melakukan penelitian dan pengumpulan data yang dibutuhkan 

penliti menemukan masalah pada perusahan tersebut dan menyesuaikan 

dengan metode yang digunakan. Variabel yang akan digunakan dalam 

penelitian ini merupakan variabel dari model Delone and Mclean, variabel 

yang digunakan adalah variabel kualitas sistem, kualitas informasi, dan 
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kualitas layanan yang merupakan variabel X. dan variabel kepuasan 

pengguna merupakan variabel Y. 

Dimana tahap ini juga dilakukan untuk menguji apakah data yang akan 

digunakan pada penelitian ini validitas dan reliabilitas: 

1. Uji Validitas 

Melakukan uji validitas terhadap data yang akan diuji, untuk mengetahui 

data tersebut valid atau tidak sebelum dilakukan pengolahan data. 

2. Uji Reliabilitas 

Melakukan uji reliabilitas terhadap data yang akan diolah dalam 

pengumpulan data, mengetahui data yang akan diolah teruji kebenarannya 

atau tidak sebelum melakukan pengolahan data. 

3.3.  Tahap Pengumpulan Data 

 Pada tahap ini terdiri atas beberapa tahapan untuk mengumpulkan data, 

yaitu: 

1. Observasi 

Observasi merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk merekam 

berbagai fenomena yang terjadi seperti situasi atau kondisi penggunaan 

IHS . 

2. Wawancara  

Metode ini dilakukan dengan cara mewawancarai secara langsung para 

pegawai serta staf-staf yang ada. Wawancara dilakukan kepada beberapa 

Narasumber guna mendapatkan data dan informasi yang akurat. Wawancara 

pertama dilakukan kepada bapak Khairul Fata selaku karyawan di 

perusahaan guna mengetahui situasi dan kondisi dari perusahaan untuk 

mengetahui masalah yang ada di perusahaan.  

3. Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberikan seperangkat pertanyaan kepada responden untuk dijawab. Pada 

penelitian ini kuesioner yang disebarkan ditentukan dengan metode sampel 

jenuh yaitu bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini 

sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil atau kurang dari 100. 
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Istilah lain dari sampel jenuh adalah sensus, yaitu semua populasi dijadikan 

sampel, pada penelitian ini penulis menyebar kuesioner ke semua pengguna 

IHS yaitu sebanyak 35 responden. 

Menurut Riduwan (2007) kuesioner atau daftar pertanyaan disusun dengan 

memperhatikan atau menerapkan Skala Likert, yaitu skala yang digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok 

orang tentang variabel penelitian. Dengan Skala Likert maka variabel yang 

diukur dijabarkan menjadi indikator variabel.  

Jawaban setiap item istrumen yang menggunakan Skala Likert mempunyai 

gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif antara lain: 

Sangat Setuju (SS)  = diberi nilai 4 

Setuju (S)   = diberi nilai 3 

Tidak Setuju (TS)  = diberi nilai 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) = diberi nilai 1 

3.4. Tahap Analisis dan Hasil 

Tahapan analisis kesuksesan penerapan IHS dilakukan dengan 

menggunakan metode Delone And Mclean. Pada tahap ini, data dianalisis secara 

metode kuantitatif yang diperoleh dari hasil pengolahan data yang dilakukan. 

1. Analisis Data 

Seleksi data dilakukan untuk memilih himpunan data (dataset) yang akan 

digunakan pada penelitian ini. Dataset berupa hasil kuesioner dengan 

menggunakan satu persatu dari hasil jawaban yang berupa pilihan-pilihan. 

2. Analisis Metode Delone and Mclean 

Variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan variabel dari 

model Delone and Mclean, variabel yang digunakan adalah variabel kualitas 

sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan yang merupakan variabel X. 

dan variabel kepuasan pengguna merupakan variabel Y 

a. Kualitas sistem        (X1) = Variabel independent. 

b. Kualitas layanan      (X2) = Variabel independent. 

c. Kualitas informasi   (X3) = Variabel independent. 

d. Kepuasan pengguna  (Y) = Dependent. 
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Terkait dengan adanya penerapan IHS di Hotel Alpha Pekanbaru. maka 

dibutuhkan perumusan hipotesis untuk selanjutnya diuji kebenarannya karena 

hipotesis merupakan jawaban sementara.     

 

                               

                              H1 

       

                 H2  

 

                  H3 

 

Gambar 3.2. Konstruksi Hipotesis  

(Sumber: Jumardi, dkk, 2015) 

Keterangan: 

H1= Kualitas sistem (sistem quality) berpengaruh terhadap kepuasan 

pengguna (user  satisfaction). 

H2=  Kualitas pelayanan (service quality) berpengaruh terhadap kepuasan   

pengguna (user satisfaction). 

H3= Kualitas informasi (information quality) berpengaruh terhadap 

kepuasan   pengguna (user satisfaction). 

Dalam tahapan ini, format data dibuat dalam bentuk tabel dengan 

memberikan atribut nama dan hasil pertanyaan yang terlampir pada kuesioner. 

Hasil dari transformasi data ini akan digunakan sebagai dataset yang akan 

diolah menggunakan aplikasi IBM Statistik SPSS 20. 

Setelah tahapan pengolahan data awal dilakukan maka selanjutnya di 

lakukan pengolahan data dengan beberapa uji statistik menggunakan aplikasi 

IBM Statistik SPSS 20 guna mendapatkan data yang signifikan untuk melihat 

seberapa besar pengaruh faktor-faktor terhadap kesuksesan penerapan IHS di 

Hotel Alpha Pekanabru. 

 

Kepuasan 

Pengguna  

Kualitas Informasi  

Kualitas Layanan 

Kualitas Sistem 
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3.5. Dokumentasi 

  Menurut Kriyanto (2006) dokumentasi adalah instrumen pengumpulan data 

yang sering digunakan dalam berbagai metode pengumpulan data. Metode 

observasi, wawancara, kuesioner sering dilengkapi dengan kegiatan penelusuran 

dokumentasi. Tujuan untuk mendapatkan informasi yang mendukung analisis dan 

interpretasi data. 


