
 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini akan membahas tetang metodologi penelitian yang dilakukan 

dalam penyusunan Tugas Akhir yang dibuat. Adapun langkah-langkah yang 

ditempuh dalam Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Alur  Tahapan penelitian 

3.1 Tahap Perencanaan 

  Tahap perencanaan merupakan tahap awal saat akan melakukan penelitian, 

kegiatan yang dilakukan adalah: 

1. Menentukan Masalah 

Dalam langkah ini yang dilakukan peneliti adalah melakukan 

wawancara kepada subbid sistem Keuangan Daerah dan staff keuangan 

(pengguna akhir) SIMDA Keuangan Kabupaten Pelalawan. Adapun 

permasalahan yang dalam penerapan sistem ini adalah sesuai dengan 

yang telah dijelaskan peneliti pada Bab I.  

2. Menentukan Tujuan Penelitian 

Penentuan tujuan penelitian berfungsi untuk memperjelas tentang apa 

saja yang menjadi sasaran dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

Tahap Perencananaan 

Tahap Pengumpulan Data 

Tahap Pengolahan Data 

Tahap Analisa dan Pembahasan 

Tahap Dokumnetasi Penelitian 
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tingkat Kesuksesan atas implementasi SIMDA Keuangan di 

Pemerintahan Kabupaten Pelalawan.  

3. Menentukan Data yang dibutuhkan  

Pada penelitian ini data yang diperlukan yaitu:  

a. Data Primer (Primary Data) 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber 

aslinya, meliputi: 

1. Data dari BPKAD Pelalawan seperti sejarah dan struktur  

organisasi. 

2. Data yang didapat langsung dari hasil wawancara  

3. Data yang didapat dari kuisioner 

4. Data dari observasi seperti screenshoot sistem 

b. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperlukan sebagai pendukung data 

primer. Adapun data yang diperoleh penulis berasal dari buku-buku, 

jurnal-jurnal internasional maupun lokal dan informasi dari internet 

yang berhubungan dengan teori-teori yang berhubungan dengan 

Analisis Kesuksesan Implementasi SIMDA Keuangan Pada 

Kabupaten Pelalawan Menggunakan Model Delone and Mclean  

4. Menentukan Metode yang digunakan 

Metode yang digunakan dalam penelitian disesuaikan dengan masalah 

yang diteliti yaitu masalah kesuksesan implementasi sistem informasi. 

Seperti penyesuaian indikator kesuksesan simda berdasarkan undang-

undang dengan indikator kesuksesan berdasarkan model delon and 

mclean Pada penelitian ini metode yang digunakan  adalah pengukuran 

dengan model Delone and Mclean.  

3.2  Tahap Pengumpulan Data 

Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data di Kantor BPKAD 

Kabupaten Pelalawan. Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan 

beberapa teknik. Adapun teknik dan data yang dikumpulkan adalah sebagai 

berikut: 
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a. Observasi 

Yang dilakukan saat observasi di BPKAD adalah bertemu dengan 

pihak-pihak yang bersangkutan untuk memperkenalkan diri dan 

berdiskusi tentang SIMDA dengan mereka. Setelah perkenalan dan 

diskusi peneliti langsung melihat profil instansi dan struktur 

organisasi. 

b. Studi Pustaka 

Studi pustaka dilakukan untuk mendapatkan referensi tentang 

permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu buku-buku 

tentang delone and mclean. Jurnal-jurnal internasional maupun lokal, 

yang berhubungan dengan Analisis Kesuksesan Implementasi SIMDA 

Keuangan di Kabupaten Pelalawan Menggunakan Model Delone and 

Mclean. Adapun tools atau teknik yang digunakan pada tahapan ini 

adalah seperti melakukan wawancara dengan alat tulis, kamera, alat 

perekam suara. 

c. Menetukan Sampel 

Populasi penelitian adalah SKPD pengguna SIMDA Keuangan. dalam 

penelitian ini teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel 

adalah dengan simple random sampling. Simple random sampling 

adalah teknik pengambilan sampel dari semua anggota populasi secara 

acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam anggota populasi. 

d. Penyebaran Kuisioner 

Penelitian ini menggunakan kuisioner sebagai alat memperoleh data 

primer. Kuisioner berisi demografi responden pertanyaan atau 

pernyataan. Variabel yang Diukur yaitu kualitas sistem, kualitas 

informasi, kualitas layanan, kepuasan pengguna dan manfaat bersih. 

Jawaban dari responden yang bersifat kuantitatif dan diukur dengan 

menggunakan skala Likert. yaitu dengan tingkat jawaban terdiri dari 4 

tingkatan yaitu Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Setuju (3) 

dan Sangat Setuju (4). Kuesioner yang telah diisi dan dikembalikan 

oleh responden, apabila memenuhi syarat akan diolah lebih lanjut. 
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Data diolah dengan menggunakan Partial Least Square (PLS) yang 

merupakan bagian sekaligus alternatif dari Structural Equation 

Modeling (SEM). Sedangkan software yang dipergunakan adalah 

SmartPLS versi 3.0.  Kuisioner dalam penelitian ini dirancang untuk 

mengetahui tingkat kesuksesan SIMDA Keuangan pada BPKAD 

Pelalawan. Kuisioner akan berisi pernyataan-pernyataan sesuai pada 

dimensi indeks kesuksesan sistem informasi. Kuisioner dibuat oleh 

peneliti berdasarkan indikator-indikator Delone and Mclean. 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka berfikir maka disusun 

hipotesis sebagai berikut:  

 

Gambar 3.2 Konstruksi Hipotesis 

Keterangan :  

H1 : Kualitas Sistem berpengaruh terhadap manfaat bersih 

H2 : Kualitas Informasi berpengaruh terhadap manfaat bersih 

H3 : Kualitas Layanan berpengaruh terhadap manfaat bersih 

H4 : Kepuasan Pengguna berpengaruh terhadap manfaat bersih 

 Kerangka berfikir diatas mengacu pada referensi pada penelitian Rio dkk 

pada tahun 2015 tentang Analisis Kesuksesan Implementasi Sistem Informasi 

Skripsi pada Program Studi Teknik Informatika Universitas Pembangunan 

Nasional “Veteran” Yogyakarta. 
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3.3  Tahap Pengolahan Data 

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah melakukan pengukuran 

terhadap Kesuksesan SIMDA Keuangan. Hal yang pertama dilakukan adalah 

mengolah data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuisioner berdasarkan 

kerangka kerja yang terdapat pada indeks SIMDA Keuangan. Kuesioner yang 

telah diisi dan dikembalikan oleh responden, apabila memenuhi syarat akan diolah 

menggunakan Partial Least Square (PLS) yang merupakan bagian sekaligus 

alternatif dari Structural Equation Modelling (SEM). Kemudian melakukan uji 

outer model (uji validitas dan realibilitas) uji inner (R-Square). Tools yang 

digunakan untuk uji outer model dan uji inner model yaitu model persamaan 

structural dengan menggunakan software Smart-PLS. 

3.3.1 Uji Validitas 

Suatu dimensi atau indikator dikatakan valid apabila indikator tersebut 

mampu mencapai tujuan pengukuran dari konstruk laten dengan tepat. Validiatas 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas konstruk yang terdiri dari 

validitas konvergen dan validatas diskriminan. Parameter uji validitas dalam 

model pengukuran PLS dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 3.1 Parameter Uji Validitas dalam Model Pengukuran PLS  

Uji Validitas 
Parameter Rule of Thumbs 

Konvergen 

Factor Loading >0,7 

Average Variance Extracted 

(AVE) 
>0,5 

Diskriminan 

Akar AVE dan Korelasi 

variabel laten 

Akar AVE > korelasi 

variabel laten 

Cross Loading >0,70 dalam satu variable 
Sumber: Chin dalam Jogiyanto dan Abdillah (2009) 

3.3.2    Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas dalam PLS dapat menggunakan dua metode, yaitu 

Cronbach’s alpha dan Composite reliability dari blok indikator yang mengukur 

konstruk. Konstruk dinyatakan reliabel jika nilai composite reliability diatas 0.70 



30 

 

dan nilai cronbach alpha ≥P 0,50. Dari hasil pengolahan data diperoleh nilai 

composite reliability dan cronbach alpha. 

3.4 Tahap Analisa dan Pembahasan 

 Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah: 

1. Analisis data dengan menggunakan model delone dan mclean 2003 

yang menggunakan 5 variabel yaitu : kualitas sistem, kualitas informasi, 

kepuasaan pengguna, dan manfaat bersih. Langkah-langkah yang 

dilakukan dalam analisis data adalah : 

a. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara menyebarkan 

kuesioner, dimana yang diteliti adalah sampel yang telah ditentukan 

sebelumnya. 

b. Setelah metode pengumpulan data, kemudian ditentukan alat untuk 

memperoleh data dari elemen-elemen yang akan diselidiki, alat yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah daftar penyusunan pertanyaan 

atau kuesioner. 

c. Daftar kuesioner kemudian disebar ke bagian-bagian yang telah 

ditetapkan. 

2. Uji Hipotesis 

Melakukan pengujian hipotesis yang sudah dibuat dengan metode yang  

sudah ditetapkan 

3.5  Tahap Dokumentasi Penelitian 

Tahap dokumentasi penelitian merupakan penulisan laporan penelitian 

dimulai dari awal penelitian sampai akhir. Hasil dari dokumentasi ini nantinya 

dapat digunakan sebagai rekomendasi dan pertimbangan bagi Pemerintah 

Kabupaten Pelalawan. Adapun tools atau teknik pada tahapan ini adalah dengan 

menggunakan PC, Printer dan kertas. 

 

 


