
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metodologi penelitian adalah langkah demi langkah dalam pengejaan 

penelitian hingga penyusunan laporan penelitian tugas akhir. Dimulai dari proses 

perencanaan daa hingga pembuatan dokumentasi tugas akhir yang berupa laporan 

tugas akhir. Metodologi penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara inilah 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 dan penelitiannya atas 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, 

menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan 

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

pengertian tersebut, 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). 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif 

yaitu jenis penelitian yang menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran 

variabel penelitian dengan menggunakan prosedur statistika (Sugiyono, 2015). 

Penelitian kuantitatif digunakan untuk mencari fakta atau penyebab fenomena 

sosial secara objektif dengan menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan 

untuk menguji hipotesis yang mengawali proses penelitian (Sugiyono, 2015). 

Objek pada penelitian ini adalah sistem SAP yang sedang berjalan pada 

PT.Gunung Mas Raya Perkebunan Sungai Rumbia-1 (PT. GMR SRE-1).  
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Penelitian ini menggunakan metode Unified Theory of Acceptance and Use of 

Technology  (UTAUT) untuk mengukur seberapa besar minat perilaku user 

terhadap teknologi yang sedang diimpelentasikan di perusahaan. Untuk 

memudahkan dalam menjelaskan proses ini, maka dibuat dalam bentuk alur data. 

Alur metodologi penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.1. 
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3.1 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. 

3.1.1 Menentukan Topik Penelitian 

Topik pada penelitian ini ialah kesuksesan implementasi Systems, 

Applications, Products In Data Processing (SAP) dengan menggunakan metode 

UTAUT yang dilakukan pada PT. Gunung Mas Raya Sungai Rumbia Estate-1 

(PT. GMR SRE-1) yang beralamat di Rokan Hilir-Riau, dengan objek penelitian 

yaitu sistem SAP. 

3.1.2 Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup 

 Perumusan masalah adalah dimana permasalahan yang terjadi terhadap 

perilaku pengguna terhadap penerimaan implementasi SAP di PT. GM SRE-1 

didefinisikan secara jelas. Adapun permasalahan yang terjadi (Lampiran A) 

disesuaikan berdasarkan konstruk yang terdapat pada metode UTAUT yang dapat 

dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Permasalahan Berdasarkan Metode UTAUT 
No Variabel Permasalahan Dampak 

1 Ekspektasi 

Kinerja 

a. Sinkronisasi, recalculate, 

dan post data tidak bisa 

dilakukan pada sistem 

SAP dikarenakan adanya 

ketidaksesuaian HPBS 

dari kantor divisi dengan 

PKS  

b. SAP yang sedang diakses 

akan mengalami 

pengulangan login 

kembali jika tidak 

digunakan dalam waktu 

kurang lebih 5 menit 

a. Karyawan harus memeriksa 

ulang HPBS yang telah 

mereka inputkan pada sistem 

SAP untuk mencari tahu pada 

bagian mana data HPBS yang 

tidak sesuai. Apabila 

karyawan sudah menemukan 

data yang keliru, maka 

karyawan harus 

memberitahukan kepada 

pihak yang bersangkutan 

melalui via email perusahaan. 
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Tabel 3.1 Permasalahan Berdasarkan Metode UTAUT(Lanjutan) 
No Variabel Permasalahan Dampak 

   b. Jika persoalan tersebut tidak 

segera diatasi maka 

karyawan yang bertanggung 

jawab dalam bagian tersebut 

tidak akan bisa untuk 

melakukan pekerjaan yang 

selanjutnya. Sehingga 

pekerjaan karyawan tersebut 

akan semakin menumpuk. 

Dalam hal ini sangat 

dibutuhkan kinerja karyawan 

yang lebih optimal, teliti 

untuk penggunaan SAP. 

2 Ekspektasi 

Usaha 

Proses pekerjaan berupa 

pengolahan, peng-input-an 

data yang dilakukan 

karyawan dilakukan pada dua 

kali pengerjaan 

Karyawan merasa kelelahan 

karena harus melakukan 

penginputan data pada software 

pengolah angka terlebih dahulu 

sebelum melakukan 

penginputan pada SAP, 

menyebabkan banyaknya 

lembar kerja yang harus 

digunakan dalam melakukan 

pekerjaan karena jika secara 

tiba-tiba server down,  maka 

karyawan harus  mengulang 

pekerjaannya kembali. Hal ini 

membuat karyawan menjadi 

harus lebih ekstra, tekun, 

terampil dan membutuhkan 

usaha yang lebih maksimal 

dalam penggunaan sistem SAP. 
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Tabel 3.1 Permasalahan Berdasarkan Metode UTAUT (Lanjutan) 

No Variabel Permasalahan Dampak 

3 Pengaruh 

Sosial 

Karyawan meninggalkan 

pekerjaannya dan melakukan 

kegiatan lain, sementara 

pekerjaan belum selesai 

dilakukan 

Pekerjaan menjadi lama 

dikerjakan dan diselesaikan, 

pelaporan menjadi lebih lama 

dari waktu yang telah 

ditentukan untuk dilaporkan ke 

pusat. Jika hal ini tidak segera 

ditindak lanjuti, maka pihak 

perusahaan akan sangat 

dirugikan. 

4 Kondisi 

Pemfasilitas 

Pekerjaan karyawan sering 

terhenti saat proses closing 

dilakukan hingga jaringan 

pulih kembali. Hal ini karena 

manajemen bandwith belum 

diterapkan sementara 

kebutuhan bandwidth setiap 

user berbeda-beda 

Karyawan menjadi banyak yang 

lembur saat bukan jam kerja 

mereka, karena saat jam kerja 

berlangsung sistem SAP untuk 

setiap akan dilakukan closing 

akan sulit untuk diakses dan 

bahkan tidak bisa dilakukan 

pengaksesan sistem SAP. 

Permasalahan yang ada tersebut di masukkan ke dalam konstruk-konstruk 

UTAUT guna menyesuaikan permasalahan yang ada dengan konstruk-konstruk 

agar dapat diketahui bahwasannya dari permasalahan tersebut sesuai untuk 

diselesaikan dengan menggunakan metode UTAUT. 

Pada penelitian ini menggunakan tiga moderator yang terdapat pada 

UTAUT, yaitu jenis kelamin, usia, dan pengalaman. Hal ini didasarkan bahwa 

perbedaan jenis kelamin pria dan wanita mempengaruhi dalam penggunaan 

teknologi. Usia digunakan sebagai moderator penelitian ini dikarenakan 

perbedaan pimpinan, supervisor, operator komputer yang berbeda satu sama lain. 

Sedangkan pengalaman mempengaruhi dalam perilaku penggunaan teknologi. 

Sehingga ingin diketahui hubungan antara perbedaan usia pada niat penggunaan 

teknologi. Variabel gender dan age akan memberikan kontribusi duntuk 

mengevaluasi kekuatan antara variabel independen dan variabel dependen. Ketika 
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dianggap sebagai variabel moderator gender,age, dan experience memainkan 

peran penting dalam hubungan diantara konstruksi psikologis model UTAUT dan 

niat untuk menggunakan teknologi. Moderator lainnya yang ada pada model 

UTAUT yakni kesukarelaan diabaikan dalam penelitian ini. Hal ini didasarkan 

karena penggunaan SAP merupakan sebuah kewajiban (mandatory) dari 

perusahaan. 

3.1.3 Studi Pustaka 

 Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian reoritis 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, hali ini dikarnakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur 

ilmiah. 

3.1.4 Menentukan Responden 

 Dalam menentukan responden, harus diketahui terlebih dahulu sasaran 

ataupun yang akan menjadi responden dalam penelitian. 

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalalisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu tang ditetapkan 

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 (Sugiyono, 

2015). 

Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 30 populasi yang 

menggunakan SAP (Lampiran C) berdasarkan modul yang diteliti yaitu 

modul Production Planning (PP) dan  Material Management (MM), yang 

terdiri dari pimpinan 2 orang di PT. GMR SRE-1 dan di PT. GMR SRE-1 

dan 2 orang di kantor perwakilan pekanbaru, supervisor 3 orang di PT. 

GMR SRE-1 dan 4 orang di kantor perwakilan pekanbaru, operator 

komputer 8 orang di PT. GMR SRE-1 dan 11 orang di kantor perwakilan 

pekanbaru. Sehingga keseluruhan populasi dijadikan sebagai sampel pada 
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penelitian ini yang berumlah 30 orang pengguna SAP pada PT. GMR 

SRE-1 (Lampiran C).  

2. Sampel 

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. 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan 

teknik sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel 

bila semua anggota populasi digunakan seabagai sampel (Riduwan, 2009). 

Populasi dan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 

menggunakan teknik sampling jenuh atau total sampling dengan 

mengambil semua anggota populasi menjadi sampel. Teknik ini digunakan 

jika populasi berjumlah kurang dari 30 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, usia, dan 

pengalaman. 

 Identitas Responden     

 Usia    : 

 Jenis Kelamin   :      Laki-laki        Perempuan 

 Pengalaman Menggunakan  :      < 2 Tahun        2-5 Tahun       > 5 Tahun 

SAP ERP     

 Latar Belakang Pendidikan :      Komputer        Non Komputer 

Lama Bekerja   : _____ Tahun _____ Bulan 

3.1.5 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 instrument 
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dalam penelitian ini adalah menggunakan skala likert, skala ini digunakan untuk 

mengukur respon subjek ke dalam 4 poin skala interval yang sama, dapa dilihat 

pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Skala Likert 

Keterangan Intensitas Kesetujuan Pernyataan Di Dalam 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 dikembangkan oleh (Venkatesh et al., 

2003). Variabel tersebut adalah performance expectancy, effort expectancy, social 

influence, facilitating conditions. Keempat faktor tersebut dimoderasi oleh faktor 

jenis kelamin, usia, dan pengalaman. 

3.1.6 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 pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Hipotesis Penelitian 

No Hipotesis 

H1 
Ekspektasi kinerja (performance expectancy) mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap minat pemanfaatan dan penggunaan SAP (behavioral intention) 

H2 Ekspektasi usaha (effort expectancy) mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

minat pemanfaatan dan penggunaan SAP (behavioral intention) 

H3 Faktor sosial (social influence) mempunyai pengaruh signifikan terhadap minat 

pemanfaatan dan penggunaan SAP (behavioral intention) 
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Tabel 3.3 Hipotesis Penelitian (Lanjutan) 

No Hipotesis 

H4 Kondisi-kondisi pemfasilitasi (facilitating conditions) mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap minat pemanfaatan dan penggunaan SAP (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 behavioral intention 

H11 Usia mempunyai pengaruh yang signifikan dalam hubungan antara  facilitating 

conditions terhadap behavioral intention 

H12 Pengalaman mempunyai pengaruh yang signifikan dalam hubungan antara  

effort expectancy terhadap behavioral intention 

H13 Pengalaman mempunyai pengaruh yang signifikan dalam hubungan antara  

social influence terhadap behavioral intention 

H14 Pengalaman mempunyai pengaruh yang signifikan dalam hubungan antara  

facilitating conditions terhadap behavioral intention 

3.2 Tahap Pengumpulan Data 

Pada tahap ini penulis melakukan proses pengumpulan data dengan alat 

bantu pengumpulan data, yatu: 

1. Observasi atau pengamatan 

Observasi merupakan proses untuk memperoleh data dari tangan pertama 

dengan mengamati orang dan tempat pada saat dilakukan penelitian 

(Sugiyono, 2015). Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan 
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langsung di lingkungan PT. GMR SRE-1, yaitu dengan melihat karyawan 

pengguna SAP modul PP dan MM mengoperasikan SAP (Lampiran G). 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dimana pewawancara 

(peneliti yang diberi tugas melakukan pengumpulan data) dalam 

mengumpulkan data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang 

diwawancarai (Sugiyono, 2015).  Dalam penelitian ini, peneliti melakukan 

wawancara kepada pihak-pihak terkait, seperti seperti kepada estate 

manager, pengguna SAP modul MM dan PP (Lampiran A). 

3. Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bisa peneliti 

tahu dengan pasti varibel 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 (Sugiyono, 2015).   

Peneliti menyebarkan kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan secara 

tertulis untuk diisi oleh sumber informasi. Kuesioner disebarkan kepada 

pimpinan, supervisor, operator komputer. 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 pemfasilitas 

(facilitating conditions) (Lampiran B).  

3.3 Tahap Pengolahan Data 

Setelah tahapan pengumpulan data selesai, lalu dilanjutkan tahap 

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

diperlukan sudah didapatkan. 

3.3.1 Uji Kualitas Data 

 Pada uji kualitas data terdapat uji validitas dan uji reliabilitas, yaitu: 
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1. Uji Validitas 

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 (Sugiyono, 2015). 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner 

tersebut (Ghozali, 2011). Pengujian akan dilakukan dengan software SPSS 

versi 22 for windows. Pengujian validates dalam penelitian ini 

menggunakan Pearson Corelation yaitu dengan cara menghitung korelasi 

antar nilai yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan. Kriteria valid atau 

tidak adalah jika korelasi antar skor masing-masing butir pertanyaan 

dengan total skor mempunyai tingkat signifikan di bawah 0,05 naka 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 

Insrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa 

kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama 

(Sugiyono, 2015). 

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 digunakan uji statistik cronbach’s alpha (α). Suatu variabel 

dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach’s alpha > 0,60. 

Sedangkan, jika sebaliknya data tersebut diikatakan tidak reliable 

(Ghozali, 2011). 

3.3.2 Uji Asumsi Klasik 

 Tujuan pengujian asumsi klasik adalah untuk mengetahui apakah hasil 

estimasi regresi yang dilakukan terbebas dari yang mengakibatkan hasil regresi 
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yang diperoleh tidak valid dan akhirnya hasil regresi tersebut tidak dapat 

dipergunakan sebagai dasar untuk menguji hipotesis dari penarikan kesimpulan. 

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. Suatu data dikatakan 

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

dan suatu data dikatakan tidak terdistribusi secara normal jika memiliki 

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

2. Uji Multikolonearitas 

Uji multikolonearitas 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 

orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel bebas yang nilai kolerasi 

antar sesama variabel bebas sama dengan nol (0). Untuk dapat dilihat dari 

besaran VIF (Variance Inflation Factor) dan tolerance. Regresi bebas dari 

multikononearitas jika nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,10 (Ghozali, 

2011). 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian Heteroskedastisitas dalam model regresi dilakukan untuk 

mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan 

dari suatu pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak 

terjadi heteroskedastisitas. Pengujian ini dilakukan dengan melihat pola 

tertentu pada grafik dimana sumbu Y adalah yang diprediksikan dan 

sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang di 

standarizet. Dasar pengambilan keputusannya adalah jika ada pola tertentu 

seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pun yang teratur 

(bergelombang melebar kemudian menyempit), maka telah terjadi 

heteroskedastisitas. Jika tidak terdapat pola yang jelas serta titik-titik 
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menyebar diatas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, maka tidak 

terjadi heteroskedastisitas.  

3.4 Tahap Analisis 

Tahap analisis adalah menganalisis data-data yang telah didapatkan dari 

pengolahan data, sehingga dapat ditarik kesimpulan dari penelitian yang di 

lakukan.  

3.4.1 Analisis Sistem Berdasarkan Metode UTAUT 

 Penelitian ini berhungan dengan penelitian terhadap perilaku penggunaan 

sistem informasi. Pada metode 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 tiga moderator yaitu jenis kelamin, usia, dan 

pengalaman. Berikut merupakan modifikasi model UTAUT yang digunakan 

dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.2. 

 

Gambar 3.2 Modifikasi Model UTAUT 

 Setelah dilakukan analisis dengan regresi linear berganda, maka tahap 

selanjutnya adalah analisis hasil yang didapatkan berdasarkan model UTAUT. 

3.4.2 Uji Hipotesis Regresi Berganda 

 Uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. 

Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan antara 

dua variabel atau lebih (variabel independen terhadap variabel dependen) 
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(Ghozali, 2011). Persamaan regresi berganda menggunakan regresi berganda yang 

dapat dilihat pada Rumus 3.1 berikut ini: 

Y1 = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e………………………………(3.1) 

Keterangan: 

Y1 =  Behavioral intention 

X1 = Performance expectancy 

X2 =  Effort expectancy 

X3 =  Social influence 

X4 =  Facilitating conditions 

A = Konstanta 

b = Koefisien regrsi 

e = Error 

 Dalam uji hipotesis ini dilakukan melalui: 

1. Uji Koefisien Determinasi (R
2 
) 

Koefisien Determinasi (R
2
) 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 R
2
 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 Staristik 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 
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pengaruh secara 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). 

3.5 Hasil dan dokumentasi 

Tahapan ini mengumpulkan dan menyusun setiap tahapan yang telah 

dilakukan serta menyusun penemuan- penemuan berdasarkan batasan penelitian 

yang ada, dan membuat kesimpulan hasil penelitian yang sesuai dengan hipotesis 

yang diajukan serta menyajikan saran karena penelitian yang dibuat memiliki 

keterbatasan ataupun asumsi-asumsi. Seluruh hasil penelitian dibuat dalam 

laporan tertulis Tugas Akhir dengan teknik mengikuti format dan penulisan 

laporan tugas akhir pada UIN SUSKA Riau. Hasil dokumentasi dapat dijadikan 

sebagai rekomendasi terhadap implementasi SAP untuk PT. GMR SRE-1 

berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. 


