
 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Proses Alur Penelitian 

Dalam menyusun penelitian dibutuhkan langkah-langkah untuk menyusun 

dan menghasilkan sebuah laporan yang terstruktur. Langkah-langkah yang 

dilakukan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.1.  

Gambar 3.1 Metodologi Penelitian 
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3.2 Tahap Pendahuluan 

Pada tahapan pendahuluan ini kegiatan yang dilakukan adalah: 

1. Menentukan Tempat Penelitian 

Langkah yang paling pertama dilakukan adalah mencari tempat penelitian 

untuk melakukan penelitian Tugas Akhir. Tempat penelitian pada 

penelitian ini yaitu pada Pekanbaru Store. 

2. Menentukan Objek Penelitian 

Pada penyusunan laporan Tugas Akhir ini, hal yang pertama dilakukan 

adalah menentukan objek penelitian, yang menjadi objek penelitian adalah 

website Pekanbaru Store. 

3. Menentukan Judul Penelitian 

Setelah menentukan objek penelitian, langkah selanjutnya adalah 

menentukan judul penelitian Tugas Akhir ini yaitu evaluasi kualitas 

website e-Commerce pekanbarustore.com menggunakan metode WebQual 

4.0. 

3.3 Tahap Perencanaan 

 Adapun tahapan dalam perencanaan adalah sebagai berikut: 

1. Identifikasi Masalah 

Mengidentifikasi masalah untuk dipecahkan. Hal ini dilakukan untuk 

menghilangkan keragu-raguan. Membuat rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Pada tahap ini dirumuskan 

permasalahan apa yang akan dikaji dan menentukan batasan masalahnya 

serta menjelaskan tujuan dan manfaat penelitian ini. 

2. Menentukan Hipotesis 

Langkah selanjutnya adalah menentukan hipotesis penelitian yang akan 

dibuat dalam Tugas Akhir ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban 

sementara penelitian dan memfokuskan terhadap jawaban yang akan 

dicapai yaitu hasil pengujian pengaruh setiap variabel-variabel pada 

penelitian ini. 

3. Menentukan Data yang Dibutuhkan 

Sebelum data dikumpulkan, terlebih dahulu ditentukan data apa saja yang 

akan dibutuhkan dalam Tugas Akhir ini. Penentuan data ini dilakukan 
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setelah melakukan observasi langsung, kemudian melakukan studi literatur 

untuk mengetahui data apa saja yang dibutuhkan. Data yang dibutuhkan 

dalam Tugas Akhir ini yaitu: 

a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber, yaitu 

seperti data tentang sejarah Pekanbaru Store dan visi misi. 

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka atau teori 

pendukung berupa jurnal, buku dan dokumen yang berkaitan dengan 

judul penelitian. 

4. Menentukan Teknik Pengumpulan Data 

Teknik dan alat pengumpulan data sangat penting untuk mendapatkan data 

yang dibutuhkan. Pada penentuan teknik dilakukanlah studi literatur dan 

observasi untuk memastikan apakah alat yang ditentukan bisa diterapkan 

di objek penelitian. Setelah teknik pengumpulan data ditentukan, maka 

ditentukanlah alat untuk mengumpulkan datanya yaitu kuesioner, 

wawancara dan studi pustaka. 

3.4 Tahap Pengumpulan Data 

Tahap ini merupakan tahap yang dilakukan setelah tahap perencanaan. 

Setelah data ditentukan, maka selanjutnya adalah mengumpulkan data tersebut. 

Tahapan ini berisi tentang proses dalam pengumpulan data, baik data primer 

maupun data sekunder. Tahapannya adalah sebagai berikut: 

1. Studi Pustaka 

Kegiatan ini memungkinkan untuk melanjutkan penulisan dalam laporan 

Tugas Akhir ini, karena dengan melakukan studi pustaka akan 

mendapatkan informasi untuk mendukung penulisan yang berkaitan 

dengan topik yang diangkat. Studi pustaka dilakukan untuk 

mengumpulkan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari data internal 

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

berhubungan dengan judul penelitian. 

2. Observasi 

Pada tahap ini melakukan pengamatan langsung terhadap website 

Pekanbaru Store dengan melihat tampilan website dan melihat 

permasalahan-permasalahan yang ada pada website. 
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3. Wawancara 

Melakukan studi lapangan berdasarkan topik penelitian yang ingin 

dilakukan dan mendapatkan informasi awal secara umum melalui 

wawancara kepada pihak pengelola (manajemen) tentang website yang 

akan diteliti. Wawancara (Lampiran A) dilakukan langsung dengan bapak 

Roni Suprianto. 

Hasil wawancara yang dilaksanakan sebagai berikut: 

a. Apa saja yang dimuat pada website Pekanbaru Store? 

Jawab: Produk rumah tangga,mobil dan jasa seperti kredit rumah, 

pembuatan website dan kredit motor. 

b. Apakah website Pekanbaru Store sudah pernah dilakukan evaluasi? 

Jawab: Belum pernah karena waktu yang tidak memadai untuk 

dilakukan evaluasi. 

c. Apa tujuan website Pekanbaru Store dibuat? 

Jawab: Untuk membantu masyarakat dalam melakukan jual-beli 

online. 

d. Sudah berapa lama website Pekanbaru Store, apakah ada unit khusus 

yang mengelolanya? 

Jawab: Website ini sudah mulai 2013 dan ada dua admin untuk 

mengelola website. 

e. Bagaimana animo masyarakat terhadap website Pekanbaru Store? 

Jawab: Masyarakat kota Pekanbaru khususnya masih takut untuk 

membeli online tetapi sudah ada sedih perkembangan untuk 

berani memberi produk secara online. 

f. Bagaimana capaian jumlah pengunjung dari mulai pertama kali 

sampai saat ini? 

Jawab: Capaian pengunjung masih belum banyak karena website 

belum terlalu dikenal masayarakat. 

g. Selama dipublikasikan apakah website memiliki masalah dalam segi 

kualitas? 
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Jawab: Ada, website belum terlalu menarik untuk dikunjungi 

masyarakat dan kami juga belum terlalu mempromosikan 

keberadaan website ini. 

h. Apakah pemilihan warna dalam website sudah mengikuti standart? 

Jawab:   Sudah mengikuti standart. 

i. Hosting apa yang digunakan website Pekanbaru Store? 

Jawab:   id warehouse. 

j. Berapa besar bandwith yang digunakan website Pekanbaru Store? 

Jawab:  Besarannya 1 GB. 

k. Apakah website Pekanbaru Store pernah terserang virus atau pernah di 

hack? 

Jawab:  Belum pernah terserang virus. 

l. Apakah kualitas informasi website Pekanbaru Store sudah pernah di 

ukur? 

Jawab:  Belum pernah. 

m. Permasalahan apa saja yang pernah terjadi? 

Jawab: Website belum terlalu menarik untuk dikunjungi masyarakat 

sehingga data pengunjung masih sedikit dan lokasi yang 

belum memadai untuk jaringan sehingga terkadang masih 

sering koneksi terputus. 

n. Sudah pernahkan di maintenance dan berapa kali melakukan 

maintenance? 

Jawab:  Belum pernah dilakukan maintenance. 

4. Menentukan Responden 

Responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah konsumen 

pada website Pekanbaru Store. Teknik penarikan sampel menggunakan 

teknik random sampling dengan populasi sebanyak 779 orang (data 

berdasarkan jumlah pengunjung website Pekanbaru Store) dan kemudian 

menghitung sampel menggunakan rumus slovin. Banyak responden atau 

sampel yang digunakan dalam proses penyebaran kuesioner menggunakan 

rumus Slovin yang dapat dilihat pada Rumus 2.1. Dari rumus tersebut 

maka didapatkan hasil: 
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𝑛 =
779

1 + 779(10%)2
 

𝑛 =
779

8.79
 

𝑛 = 88,6234357224 

Jadi, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 90 orang 

setelah dibulatkan. 

5. Menyebar Kuesioner 

Kuesioner dalam penelitian ini dirancang untuk mengetahui kualitas 

website yang telah digunakan oleh Pekanbaru Store. Setelah kuesioner 

disebarkan dilakukan uji prasyarat (instrument) dengan menggunakan uji 

validitas data dan reliabilitas data. Pengujian validitas dilakukan untuk 

mengetahui apakah semua pertanyaan penelitian yang diajukan untuk 

mengukur variabel penelitian adalah valid. Dalam penetapan variabel 

untuk membuat kuesioner peneliti menggunakan variabel dalam angket 

berdasarkan variabel yang terdapat pada metode WebQual 4.0. Variabel 

dan pernyataan yang digunakan pada kuesioner dapat dilihat pada Tabel 

3.1. 

Tabel 3.1 Variabel dan Pernyataan Kuesioner 

No. Variabel Pernyataan Item Kuesioner 

1 Kegunaan/kemud

ahan (usability) 

(X1) 

1. Website Pekanbaru Store mudah untuk di 

operasikan. 

KG1 

2. Interaksi dengan Website Pekanbaru 

Store mudah di mengerti.  

KG2 

3. Website Pekanbaru Store mudah untuk 

dijelajahi. 

KG3 

4. Website Pekanbaru Store mudah 

digunakan. 

KG4 

5. Tampilan website Pekanbaru Store 

menarik. 

KG5 

6. Desain website Pekanbaru Store tepat 

dalam penyusunan tata letak informasi. 
KG6 
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Tabel 3.1 Variabel dan Pernyataan Kuesioner (Lanjutan) 

No. Variabel Pernyataan Item Kuesioner 

  7. Desain website Pekanbaru Store telah 

sesuai dengan desain sistem berbasis 

web. 

KG7 

8. Website Pekanbaru Store memberikan hal 

yang positif. 
KG8 

2 Kualitas informasi 

(information 

quality) (X2) 

9. Informasi yang tersedia pada website 

Pekanbaru Store akurat. 

KI9 

10. Informasi yang disajikan website 

Pekanbaru Store terpercaya. 
KI10 

11. Informasi yang disediakan website 

Pekanbaru Store up to date. 
KI11 

12. Informasi yang disajikan pada website 

Pekanbaru Store relevan. 
KI12 

13. Informasi yang disediakan pada website 

Pekanbaru Store mudah dimengerti. 
KI13 

14. Website Pekanbaru Store memberikan 

informasi secara terperinci. 

KI14 

15. Website Pekanbaru Store memberikan      

informasi dengan format yang sesuai. 

KI15 

3 Kualitas interaksi 

layanan (service 

interaction 

quality) (X3) 

16. Website Pekanbaru Store memiliki 

reputasi yang baik. 

KL16 

17. Website Pekanbaru Store memberikan 

rasa aman ketika melakukan transaksi. 

KL17 

18. Informasi yang bersifat pribadi dari 

Pekanbaru Store diperhatikan dengan 

seksama. 

KL18 

19. Website Pekanbaru Store memberikan 

kesan menarik minat dan perhatian . 
KL19 

20. Website Pekanbaru Store memberikan 

rasa komunitas. 
KL20 
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Tabel 3.1 Variabel dan Pernyataan Kuesioner (Lanjutan) 

No. Variabel Pernyataan Item Kuesioner 

 

 

21. Memberikan kemudahan dalam 

melakukan komunikasi dengan pihak 

Pekanbaru Store. 

KL21 

22. Merasa yakin dengan informasi yang 

diberikan website Pekanbaru Store. 
KL22 

4 Kepuasan 

Pengguna (Y) 

23. Website Pekanbaru Store sudah sangat 

baik secara keseluruhan 
KP 

 

Setelah variabel dan pernyataan ditentukan maka tentukan pula skala 

pengukurannya. Dalam Penelitian ini skala yang akan digunakan adalah skala 

Likert. Skala ini digunakan untuk mengukur respon subjek ke dalam empat poin 

skala dengan interval yang sama. 

3.5 Tahap Pengolahan Data 

Data yang terkumpul lalu diolah. Pertama data di seleksi atas dasar 

validitas dan reliabilitas. Pengolahan data dilakukan menggunakan analisis 

statistik dengan tools atau alat berupa aplikasi, yaitu aplikasi SPSS 20.0. Dengan 

aplikasi ini, dilakukanlah pengujian validitas dan reabilitas data. 

1. Uji Validitas 

Pada tahapan ini peneliti akan melakukan uji validitas yang bertujuan 

untuk mengetahui apakah data kuesioner yang kita dapat sudah valid atau 

tidak. Pengujian dilakukan dengan cara membandingkan nilai korelasi 

Product Moment atau Rtabel dengan Rhitung dimana Rhitung harus lebih besar 

dari Rtabel. 

2. Uji Reliabilitas 

Pada tahapan ini peneliti melakukan uji reliabilitias yang bertujuan untuk 

mengetahui apakah data yang penelita peroleh sudah reliabel atau non-

reliabel. 

Hasil dari pengolahan data inilah yang akan dijadikan bahan untuk 

dianalisis dan dengan aplikasi ini pula dilakukan pencarian terhadap jawaban dari 

kuesioner yang disebarkan untuk mengetahui persentase dari masing-masing butir 

pertanyaan yang diberikan. 
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3.6 Tahap Analisis dan Pembahasan 

1. Deskripsi Tanggapan Responden antar Variabel 

Tahap ini melakukan pendeskripsian jawaban dari setiap responden dari 

tiap variabel WebQual untuk melihat persentase dari setiap pernyataan 

yang diajukan. 

2. Uji Asumsi Klasik 

Untuk mengetahui prosedur analisis data dalam penelitian ini yang akan 

dilakukan dengan menggunakan asumsi bahwa penggunaan model regresi 

linear berganda harus memenuhi uji asumsi klasik yang terdiri dari uji 

normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas dan uji autokorelasi 

yang diolah dengan menggunakan aplikasi SPSS 20.0. 

3. Uji Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara tentang rumusan masalah penelitian 

yang belum dibuktikan kebenarannya. Hipotesis dinyatakan dengan 

kalimat pernyataan dan bukan kalimat pertanyaan. dalam hipotesis 

terdapat hipotesis nihil dan hipotesis alternatif sebagai berikut: 

a. Hipotesis nihil atau nol hipotesis (H0) adalah hipotesis yang 

menyatakan tidak adanya hubungan antar variabel. 

b. Hipotesis alternatif atau hipotesis kerja (Ha) adalah hipotesis yang 

adanya hubungan antar variabel. 

Uji hipotesis adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah 

kesimpulan pada sampel dapat berlaku untuk populasi. Hipotesis dalam penelitian 

ini dapat diliha pada Gambar 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Hipotesis penelitian 
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Keterangan: 

H1: Kualitas kegunaan (X1) mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap 

kepuasan pengguna (Y). 

H2: Kualitas informasi (X2) mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap 

kepuasan pengguna (Y). 

H3: Kualitas interaksi layanan (X3) mempunyai pengaruh signifikan dan positif 

terhadap kepuasan pengguna (Y). 

4. Uji Regresi Linear Berganda 

 Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier 

berganda yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel 

bebas dan varibel terikat. Uji regresi adalah alat ukur yang digunakan untuk 

mengetahui pengaruh variabel kegunaan atau kemudahan (usability), kualitas 

informasi (information quality), kualitas interaksi layanan (service interaction 

quality) terhadap kepuasan pengguna (user satisfaction). 

3.7 Tahap Dokumentasi 

Melakukan dokumentasi hasil penelitian yaitu seluruh data yang diperoleh 

dari serangkaian penelitian yang telah dilakukan akan menghasilkan sebuah 

laporan yang nantinya akan diujikan kembali kepada pembimbing ataupun 

penguji penelitian. Data yang didapatkan sebelumnya diolah sedemikian rupa 

kedalam laporan penelitian yang akhirnya diharapkan dapat memberikan manfaat 

dalam penelitian ini. 


