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a) Tahap Pendahuluan

Tahap ini merupakan langkah awal dari penelitian ini. Pada tahap ini

penulis menentukan tempat dan objek serta merencanakan judul

penelitian. Sehingga hasil yang diperoleh pada tahapan pendahuluan

ini adalah berupa outline tugas akhir dan judul tugas akhir.

b) Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan penulis mengidentifikasi permasalahan-

permasalahan yang terdapat pada pengguna dalam menggunakan

SIASY Fakultas Ekonomi dan Sosial Riau, menentukan batasan

masalah, menentukan kebutuhan data untuk dapat diolah menjadi

sebuah informasi dengan teknik pengumpulan data yang telah tersusun

yaitu dengan melakukan pengamatan (observasi), wawancara, angket

(questionnaire), dokumentasi, dan kepustakaan (literatur). Serta

menentukan hipotesis guna mendapatkan jawaban sementara terhadap

penelitian dan memfokuskan terhadap jawaban yang akan dicapai,

yaitu hasil pengujian pengaruh setiap variabel-variabel pada penelitian

ini, juga menentulkan instrumen yang akan dipakai berdasarkan

metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode HOT-Fit. .

Sehingga hasil dari tahapan ini adalah berupa proposal tugas akhir.

c) Tahap Pengumpulan Data

Angket disebarkan kepada responden yang sudah dipilih. Responden

merupakan mahasiswa dan admin SIASY pada Fakultas Ekonomi dan

Ilmu Sosial Uin Suska Riau yang ditentukan berdasarkan Rumus

Slovin. Sebelum angket disebarkan, dilakukan uji prasyarat (instrumen

atau angket) dilakukan dengan menggunakan uji validitas data dan

reliabilitas data. Pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui

apakah semua pertanyaan (instrumen) penelitian yang diajukan untuk

mengukur variabel penelitian adalah valid. Pengujian validitas

dilakukan untuk mengetahui seberapa baik suatu instrumen mengukur

konsep yang seharusnya diukur. Suatu instrumen dikatakan reliabel

atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah
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konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian reliabilitas

dilakukan untuk mengetahui apakah butir-butir pertanyaan dalam

angket betul-betul reliable dan konsisten untuk mengukur gejala yang

sama pada responden.  Pengujian reliabilitas dilakukan menggunakan

metode composite reliability. Dalam Penetapan variabel untuk

membuat angket maka peneliti menggunakan variabel dalam angket

berdasarkan salah satu variabel yang terdapat pada metode HOT-Fit

yaitu variabel kesesuaian. Angket disebarkan kepada mahasiswa dan

admin yang menggunakan SIASY Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Uin Suska Riau. Responden ini ditentukan dengan Rumus Slovin,

untuk mengetahui tanggung jawab dari masing-masing responden.

d) Tahap Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan mengunakan teknik analisis statistik SEM

(Structural Equation Model) dengan tools atau alat berupa aplikasi,

yaitu aplikasi SmartPLS 3.0. Dengan aplikasi ini, dilakukanlah

pengujian validitas dan reabilitas data serta regresi sederhana. Dengan

aplikasi ini pula dilakukan pencarian terhadap jawaban dari angket

yang disebar untuk mengetahui persentase dari masing-masing butir

pertanyaan yang berikan. Hasil dari pengolahan data inilah yang akan

dijadikan bahan untuk dianalisis.

e) Tahap Pembahasan dan Analisis Data

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah menganalisis hipotesis

dan menganalisis secara deskriptif kuantitatif data yang diperoleh dari

hasil penyebaran angket. Teknik pengolahan data pada penelitian ini

menggunakan metode SEM berbasis partial least Square (PLS). Pada

analisis SEM-PLS biasanya terdiri dari dua sub model, yaitu model

pengukuran atau outer model dan model struktural atau inner model.

Outer model merupakan model pengkuran unuk menilai validitas dan

realibilitas model (Jogiyanto, 2009). Melalui proses iterasi algoritma,

parameter model pengukuran (validitas konvergen, validitas

diskriminan, composite reliability dan cronbach’s alpha) diperoleh,
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termasuk nilai R2 sebagai parameter ketepatan model prediksi. Inner

model merupakan model struktural untuk memprediksi hubungan

kausalitas antar variabel laten (Jogiyanto, 2009). Melalui proses

bootstraping, parameter uji T-statistic diperoleh untuk memprediksi

adanya hubungan kausalias.

f) Tahap Dokumentasi Penulisan

Pada tahap ini penulis melakukan dokumentasi dari awal penelitian

hingga akhir, sehingga diperoleh hasil akhir dari penelitian ini berupa

laporan tugas akhir.

3.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dua bagian yaitu:

1) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek

penelitian, dalam hal ini melalui observasi, wawancara kepada admin,

dan penyebaran angket kepada mahasiswa yang telah menggunakan

SIASY di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Uin Suska Riau.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari data internal objek

penelitian, seperti data yang diperoleh dari buku, jurnal, paper, dan

alamat website rujukan yang ada kaitannya dengan judul penelitian.

3.3 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dan

mengetahui apa, siapa, kapan dan dimana penelitian tersebut dilakukan. Objek

penelitian atau responden dalam penelititan ini adalah mahasiswa yang

menggunakan SIASY dan admin SIASY di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Uin Suska Riau.
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3.4 Jenis Penelititan

Jenis penelitian ini merupakan riset survey, dan metode survey yang

digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan

kuantitatif. Riset survey adalah metode pengumpulan informasi  dengan

menyampaikan serangkaian pertanyaan yang telah diformulasikan sebelumnya

dan urutan tertentu dalam sebuah kuesioner terstruktur kepada suatu sampel

individu terpilih untuk menjadi wakil sebuah populasi terdefinisi. Kuesioner dan

wawancara adalah teknik-teknik yang merupakan inti salah satu tipe riset survey

(Sudaryono dkk, 2010). Penelitian deskriptif (descriptif research) bertujuan

mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena apa adanya (Sudaryono dkk,2010).

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh dari responden dengan

menggunakan angket (kuesioner).

Angket atau kuesioner merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan

data secara tidak langsung (peneliti tidak langsung bertanya-jawab dengan

responden). Instrumen atau alat pengumpulan datanya pun disebut angket dan

berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab atau diresponsoleh

responden. Angket (questionnaire) adalah daftar pertanyaan yang diberikan

kepada orang lain yang bersedia memberikan respons (responden) sesuai dengan

permintaan pengguna.Tujuan dari penyebaran angket adalah mencari informasi

lengkap mengenai suatu masalah dari responden tanpa merasa khawatir bila

responden memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam

pengisian daftar pertanyaan (Sudaryono dkk, 2010).

3.5 Populasi dan Sampel

Populasi berkaitan dengan seluruh kelompok orang, peristiwa, atau benda

yang menjadi pusat perhatian penelitian untuk diteliti. Dengan kata lain, populasi

adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek atau subyek yang mempunyai

kualitasdan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari

dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel merupakan suatu bagian populasi.

Hal ini mencakup sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. Dengan kata lain,
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sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi

tersebut(Sudaryono dkk, 2010). Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa

yang menggunakan SIASY di Fakultas Ekonomi dan Sosial Riau.

3.6 Teknik Pengambilan Sampel

Penarikan sampel merupakan proses pilihan sejumlah elemen dari

populasi. Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. teknik

pengambilan sampel pada penelitian ini adalah Nonprobability Sampling yaitu

teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama

bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel(Sangadji dkk,

2010). Metode penarikan sampelnya adalah Purposive Sampling dimana peneliti

memilih sampel berdasarkan memilih sampel suatu kriteria dari anggota sampel

yang disesuaikan dengan maksud penelitian (Jogiyanto, 2008).

Jumlah anggota populasi dalam penelitian ini adalah 5.547 orang

mahasiswa dan 4 admin SIASY Arikunto (dalam Riduwan, 2010),

mengemukakan bahwa untuk sekedar ancer-ancer apabila subyek kurang dari 100,

maka lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian

populasi. Selanjutnya jika subjeknya besar, maka dapat diambil 10%-15% atau

20%-25% atau lebih. Besarnya sampel yang akan diambil pada penelitian ini

berdasarkan rumus Slovin. (Ginting, 2009).

n =
N

1+N
(3.1)

Keterangan: n merupakan jumlah sampel,

N merupakan ukuran populasi,

e merupakan persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan

pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, 10%

(0,1).

n =
5.547

1 + (5547).(0,1)
2

n =
.

1+55,47
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n =
5.547

56,47

n = 98,229 (dibulatkan menjadi 100 orang responden).

Jadi, jumlah sampel pada penelitian ini untuk responden mahasiswa

adalah sebanyak 100 orang dan 4 orang untuk admin SIASY.

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian yaitu:

1) Pengamatan (Observasi)

Cara ini dilakukan untuk mengamati secara langsung kegiatan-

kegiatan yang sedang dilaksanakan. Pengamatan dilakukan di Fakultas

Ekonomi dan Sosial Riau.

2) Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan

untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Responden

dari wawancara yang dilakukan adalah admin dan pengguna SIASY di

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Uin Suska Riau.

3) Angket (Questionnaire)

Suatu teknik atau cara pengumpulan data secara tidak langsung

(peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan responden). Sumber

data atau responden dari angket ini adalah mahasiswa yang pernah

menggunakan SIASY dan admin SIASY di Fakultas Ekonomi dan

Sosial Riau. Angket pada penelitian ini berjumlah 104 angket.

4) Dokumentasi

Dokumentasi bertujuan memperoleh data langsung dari tempat

penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan,

laporan kegiatan, foto-foto, serta data yang berkaitan dengan

penelitian(Sudaryono dkk, 2010). Dokumentasi pada penelitian ini

berupa data wawancara terhadap admin dan mahasiswa yang

menggunakan SIASY di Fakultas Ekonomi dan Sosial Riau, buku-

buku yang berhubungan dengan penelitian, dan jurnal-jurnal.
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5) Kepustakaan (Literatur)

Cara ini dilakukan untuk mendapatkan dasar-dasar referensi yang kuat

bagi penulis guna membantu penyelesaian laporan. Literatur diperoleh

dari buku, internet, dan jurnal yang relevan.

3.7.1 Metode dan Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan

digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan

tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah dilakukan (Suharismi Arikunto,

2004). Metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat

digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data (Riduwan, 2010). Metode yang

digunakan penulis dalam pengumpulan data ini adalah Angket (questionnaire).

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh

penulis dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi

sistematis dan dipermudah olehnya. Jenis instrumen dalam penelitian ini adalah

menggunakan skala Likert, yaitu dengan tingkat jawaban terdiri atas 4 tingkatan

(Riduwan,2010). Alternatif jawaban tersebut dapat diberi skor dari nilai 1 sampai

4 sebagai berikut:

4 = Sangat Setuju

3 = Setuju

2 = Tidak Setuju

1 = Sangat Tidak Setuju

Didalam pembuatan angket terlebih dahulu ditentukan variabel-variabel

penelitian yang akan digunakan. Variabel angket yang digunakan dalam penelitian

ini adalah konstruk HOT-Fit yang telah dimodifikasi. Variabel dan dimensi

konstruk yang telah dimodifikasi adalah sebagai berikut:
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Tabel 3.1 Variabel dan indikator Pertanyaan

Konstruk Variabel Pernyataan
Kode
Item

Human (Manusia) System Use
(Penggunaan Sistem)

Level of use PS1
Expectation PS2
Acceptance PS3
Knowledge PS4

User Satisfaction
(Kepuasaan Pengguna)

Perceived
usefulness

KP1

User satisfaction KP2

User satisfaction KP3
Organization
(Organisasi)

Structure Organization
(Struktur Organisasi)

Strategy SO1

Strategy SO2
Top management SO3
Top management SO4

Technology
(Teknologi)

System Quality
(Kualitas Sistem)

Ease of use KS1

Ease of learning KS2
Availibility KS3
Reliability KS4
Technical support KS5
Security KS6

Information Quality
(Kualitas Informasi)

Completeness KI1
Legibility KI2
Timeliness KI3

Service Quality
(Kualitas Layanan)

Quick responsive KL1
Emphaty KL2

Net Benefit
(Manfaat)

Effectivitness NB1
Error reduction NB2
Efficiency NB3
Job effect NB4

(Sumber: Yusof, 2006)

Dalam penelitian ini pengolahan dan analisa data dilakukan

denganmenggunakan metode analisis SEM-PLS dengan alat bantu perangkat

lunak (software) SmartPLS versi 3.0.

3.8 Teknik Analisis Data

Tahap ini merupakan tahap awal dalam melakukan analisis SEM-PLS,

dimana pada tahap ini peneliti menentukan bentuk dari model penelitian. Di

dalam PLS-SEM, langkah ini merupakan langkah awal yang harus dilakukan

untuk menentukan variable konstruk dan variable indikator (manifest) dari
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penelitian. Pada penelitian ini variabel-variabel laten atau konstruk yang diteliti

adalah Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, Kualitas Layanan, Penggunaan

Sistem, Kepuasan Pengguna, Struktur Organisasi, dan Manfaat.

H1
H2 H9
H3
H4 H10
H5   H6 H8

H11

Gambar 3.2  Konseptual Model HOT-Fit

(Sumber: Data Olahan, 2017)

Keterangan :

H1: Kualitas Sistem berpengaruh terhadap PenggunaanSistem.

H2: Kualitas Sistem berpengaruh terhadap Kepuasan Pengguna.

H3: Kualitas Informasi berpengaruh terhadap Penggunaan Sistem.

H4: Kualitas Informasi berpengaruh terhadap Kepuasan Pengguna.

H5:Kualitas Layanan berpengaruh terhadap Penggunaan Sistem.

H6: Kualitas Layanan berpengaruh terhadapKepuasanPengguna.

H7: Kepuasan Pengguna berpengaruh terhadapPenggunaanSistem.

H8: Struktur Organisasi berpengaruh  terhadap KepuasanPengguna.

H9:Penggunaan Sistem berpengaruh terhadap Net Benefit.

H10:KepuasanPengguna berpengaruhterhadap Net Benefit.

H11:Sruktur Organisasi berpengaruh terhadap Net Benefit.

Technology

System Quality

Information
Quality

Service Quality

Human

H7

System Use

Use Satisfaction

Organization

Structure
Organization

Net Benefit
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Pada tahapan ini dilakukan pengkonstruksian atau pembangunan model

diagram jalur penelitian dari  model struktural (inner model) dan model

pengukuran (outer model) yang telah ditentukan diawal. Dari pengkonstruksian

jalur tersebut maka akan dapat dianalisis dan diukur model penelitian yang

dibangun.

Gambar 3.3 Diagram Jalur yang Dirancang

(Sumber: Output SmartPLS 3, 2018)

3.8.1 Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)

Evaluasi untuk Model Measurement difungsikan untuk menilai validitas

dan reliabilitas dari model. Adapun evaluasi outer model adalah:

1) Dengan melakukan pengujian Validitas Convergent, dimana dengan

melihat nilai loading faktor dari masing-masing indikator. Rule of

Thumb digunakan untuk menilai validitas Convergent dimana Nilai

loading harus diatas 0.70 (pada penelitian pada bidang yang belum

berkembang biasa menggunakan 0.50-0.60).

2) Dengan melihat Discriminant validity pada cross loading antara

indikator dengan konstruknya. Jika korelasi konstruk dengan item

pengukuran lebih besar dari pada ukuran konstruk lainnya, maka

menunjukkan bahwa konstruk laten memprediksi ukuran pada blok

mereka lebih baik dari pada ukuran blok lainnya.

51

Pada tahapan ini dilakukan pengkonstruksian atau pembangunan model

diagram jalur penelitian dari  model struktural (inner model) dan model

pengukuran (outer model) yang telah ditentukan diawal. Dari pengkonstruksian

jalur tersebut maka akan dapat dianalisis dan diukur model penelitian yang

dibangun.

Gambar 3.3 Diagram Jalur yang Dirancang

(Sumber: Output SmartPLS 3, 2018)

3.8.1 Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)

Evaluasi untuk Model Measurement difungsikan untuk menilai validitas

dan reliabilitas dari model. Adapun evaluasi outer model adalah:

1) Dengan melakukan pengujian Validitas Convergent, dimana dengan

melihat nilai loading faktor dari masing-masing indikator. Rule of

Thumb digunakan untuk menilai validitas Convergent dimana Nilai

loading harus diatas 0.70 (pada penelitian pada bidang yang belum

berkembang biasa menggunakan 0.50-0.60).

2) Dengan melihat Discriminant validity pada cross loading antara

indikator dengan konstruknya. Jika korelasi konstruk dengan item

pengukuran lebih besar dari pada ukuran konstruk lainnya, maka

menunjukkan bahwa konstruk laten memprediksi ukuran pada blok

mereka lebih baik dari pada ukuran blok lainnya.

51

Pada tahapan ini dilakukan pengkonstruksian atau pembangunan model

diagram jalur penelitian dari  model struktural (inner model) dan model

pengukuran (outer model) yang telah ditentukan diawal. Dari pengkonstruksian

jalur tersebut maka akan dapat dianalisis dan diukur model penelitian yang

dibangun.

Gambar 3.3 Diagram Jalur yang Dirancang

(Sumber: Output SmartPLS 3, 2018)

3.8.1 Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)

Evaluasi untuk Model Measurement difungsikan untuk menilai validitas

dan reliabilitas dari model. Adapun evaluasi outer model adalah:

1) Dengan melakukan pengujian Validitas Convergent, dimana dengan

melihat nilai loading faktor dari masing-masing indikator. Rule of

Thumb digunakan untuk menilai validitas Convergent dimana Nilai

loading harus diatas 0.70 (pada penelitian pada bidang yang belum

berkembang biasa menggunakan 0.50-0.60).

2) Dengan melihat Discriminant validity pada cross loading antara

indikator dengan konstruknya. Jika korelasi konstruk dengan item

pengukuran lebih besar dari pada ukuran konstruk lainnya, maka

menunjukkan bahwa konstruk laten memprediksi ukuran pada blok

mereka lebih baik dari pada ukuran blok lainnya.



52

3) Metode lain untuk menilai Discriminant validity adalah dengan

membandingkan akar kuadrat dari average variance extracted ( √ )

untuk setiap konstruk dengan korelasi antar konstruk lainnya dalam

model. Model mempunyai Discriminant validity yang cukup jika akar

AVE untuk setiap konstruk lebih besar dari pada korelasi antar

konstruk dan konstruk lainnya.

4) Selain uji Validitas dilakukan, pengukuran model juga dilakukan

untuk menguji reliabilitas suatu konstruk. Uji reliabilitas digunakan

untuk membuktikan akurasi, konsistensi dan ketepatan dalam

menggunakan instrument dalam mengukur konstruk. Dalam

pengukuran reliabilitas SEM-PLS menggunakan SmartPLS,

pengukuran reliabilitas diukur dengan menggunakan 2 cara, yaitu

Cronbach’s Alpha dan Composite Reliability. Namun berdasarkan

keefektifan dari kedua metode ini, didalam penelitian ini akan

menggunakan Composite Reliability untuk mengukur reliabilitas. Hal

ini di karenakan bahwa pengujian dengan Cronbach Alpha akan

memberikan nilai yang rendah (under estimate).

3.8.2 Evaluasi  Model Struktural ( Inner Model )

Model structural dalam PLS dievaluasi dengan menggunakan R2 atau R

square untuk konstruk dependen. Perubahan nilai R square dapat digunakan untuk

menilai pengaruh variable laten independen tertentu terhadap variable dependen

apakah mempunyai pengaruh yang substantive. Semakin tinggi nilai R2 berarti

semakin baik model prediksi dari model penelitian yang diajukan. Dasar

pengujian hipotesis menurut Jogiyanto (2011 : 73) yaitu :

a) Jika nilai t statistik> dari t tabel sebesar 1,96 pada α 5% maka

hipotesis diterima.

b) Jika nilai t statistik<dari t tabel 1,96 pada α 5% maka hipotesis

ditolak.


