
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan mengenai metodologi penelitian, yaitu langkah 

demi langkah dalam penyusunan Tugas Akhir ini, dimulai dari proses 

perencanaan hingga pembuatan laporan 

3.1 Tahap Perencanaan 

Tahap perencanaan merupakan tahap awal penelitian, kegiatan yang 

dilakukan pada tahap ini adalah : 

3.1.1 Mengidentifikasi masalah 

Dalam latar belakang, dikemukakan identifikasi masalah, atau 

penyimpangan yang timbul terkait penerapan sistem presensi fingerprint pada 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau, yang nantinya akan 

dijadikan sebagai topik utama dalam penelitian.  Identifikasi masalah ini 

dilakukan dengan melakukan wawancara kepada bagian IT (Information 

Technology) dan pegawai bagian kepegawaian sebagai pengguna (user) Sistem 

Presensi Fingerprint pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi 

Riau. 

3.1.2 Kajian Sistem dan Teori 

Sistem Presensi Fingerprint merupakan  sebuah aplikasi yang digunakan 

untuk pendataan presensi atau kehadiran pegawai secara otomatis menggunakan 

sidik jari yang digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Provinsi Riau. Penerapan sistem presensi fingerprint bertujuan untuk 

memudahkan instansi dalam mengelola dan merekap data absensi 

pegawainya.Peneliti membatasi Kajian penelitian menggunakan metode End User 

Computing Satisfaction (EUCS). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur 

kepuasan pengguna Sistem Presensi Fingerprint, mengetahui faktor yang secara 

signifikan mempengaruhi kepuasan pengguna yang nantinya akan menghasilkan 

manfaat berupa pengetahuan menenai penerapan Sistem Presensi Fingerprint dan 

usulan untuk pengembangan sistem berdasarkan hasil analisis yang dilakukan. 
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3.1.3 Menentukan Populasi dan Sampel 

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah pegawai Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau tahun 2018 yang berjumlah 

389 orang. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan 

rumus Slovin. Adapun perhitungannya berdasarkan persamaan 2.1 sebagai 

berikut: 

  
   

           
 

  
   

    
 

                             

Jumlah responden  yaitu 80 orang. 

3.1.4 Pengembangan Instrumen 

Instrumen dalam penelitian ini adalah kuisioner. Dimana dalam 

mengembangkan kuisioner terdapat 4 tahapan, yaitu : 

1) Menentukan metode dan variabel Penelitian 

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah End User Computing 

Satisfaction (EUCS) yang dikembangkan oleh Doll dan Torkzadeh. 

Variabel metode EUCS yang digunakan adalah tiga dimensi yang 

terdiri dari isi (content), keakuratan (accuracy), dan ketepatan waktu 

(timeliness).  

2) Merumuskan Hipotesis 

 Adapun Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H1 Adanya pengaruh positif dan signifikan variabel isi (content) 

terhadap kepuasan pengguna  

H2 Adanya pengaruh positif dan signifikan variabel keakuratan 

(accuracy) terhadap kepuasan pengguna 

H3 Adanya pengaruh positif dan signiikan variabel ketepatan waktu 

(timeliness) terhadap kepuasan pengguna 
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H4  Adanya pengaruh positif dan signifikan variabel isi (content), 

keakuratan (accuracy),  dan ketepatan waktu (timeliness) secara 

bersama-sama terhadap kepuasan pengguna 

3) Menyusun indikator pertanyaan  sesuai dengan metode End User 

Computing Satisfaction (EUCS) 

Kuisioner dirancang berdasarkan indikator yang dikembangkan oleh 

Doll & Torkzadeh 

Tabel 3.1 Variabel dan indikator pertanyaan 

Variabel Penelitian Pernyataan Item 

 Isi (Content) Sistem Presensi Fingerprint menyediakan 

informasi absensi yang saya butuhkan 

C1 

Isi dari Informasi yang disediakan sesuai 

dengan kebutuhan saya 

C2 

Sistem Presensi Fingerprint memberikan 

hasil keluaran (output) yang saya butuhkan 

C3 

Sistem menyediakan laporan yang hanya 

tentang apa yang saya butuhkan 

C4 

Keakuratan 

(Accuracy) 

Fingerprint merupakan alat absensi yang 

akurat 

A1 

Saya puas dengan keakuratan Sistem Presensi 

Fingerprint 

A2 

Fingerprint tidak pernah mengalami error A3 

Ketepatan waktu 

(Timeliness) 

Fingerprint menyediakan informasi yang 

dibutuhkan dengan tepat waktu (real time) 

T1 

Fingerprint menyediakan informasi yang up 

to date (informasi absensi yang selalu 

diperbaharui) 

T2 

Kepuasan 

pengguna (User 

Satisfaction) 

Saya merasa puas dengan informasi yang 

dihasilkan oleh Fingerprint 

S1 

Saya merasa puas dengan keakuratan dan S2 
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Variabel Penelitian Pernyataan Item 

keandalan Fingerprint 

Saya merasa puas dengan format keluaran 

yang dihasilkan oleh Fingerprint 

S3 

Saya merasa puas berinteraksi dengan 

Fingerprint karena mudah digunakan 

S4 

 

4) Menentukan skala pengukuran 

Skala pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala likert. 

Kategori yang digunakan 4 kategori yang dapat ditunjukkan pada tabel 

3.2 berikut : 

Tabel 3.2 Keterangan Skala Likert 

Kategori Skala 

Sangat Setuju 4 

Setuju 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 

 

3.2 Tahap Pengumpulan Data 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data yang nantinya akan di analisa. 

Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuisioner kepada pengguna 

Sistem Presensi Fingerprint yaitu pegawai Dinas PUPR.  

3.2.1 Menentukan Jenis dan Sumber Data 

Terdapat dua jenis sumber data yang dibedakan berdasarkan cara 

memperoleh data, yaitu : 

1.) Data Primer 

Merupakan data yang diperoleh melalui wawancara langsung kepada 

bagian IT (Informtion Technology) dan kuisioner yang disebarkan 

kepada user Sistem Presensi Fingerprint. Jenis dan sumber data primer 

penelitian dapat ditunjukkan pada tabel 3.3 berikut : 
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Tabel 3.3 Data Primer 

Jenis Data Sumber Data 

Data Pegawai Bagian Kepegawaian 

Profil & Struktur Organisasi Dinas Bagian Kepegawaian 

Kondisi Sistem Bagian IT (Informtion 

Technology) 

Kuisioner Pengguna Fingerprint 

Sumber : Data Primer 2018 

Terdapat 4 jenis data yang diperlukan, yaitu: 

a. Data pegawai digunakan untuk penentuan responden 

b. Profil & Struktur Organisasi Dinas PUPR digunakan untuk 

memahami job description dinas 

c. Kondisi sistem digunakan untuk memahami alur kerja 

fingerprint dan mengidentifikasi permasalahan yang ada 

d. Kuisioner digunakan untuk  mengetahui persepsi pengguna 

terhadap penerapan fingerprint 

2.) Data Sekunder 

Data yang diperoleh peneliti dari buku, jurnal, dan internet sebagai 

bahan referensi. Adapun referensi yang digunakan peneliti terlampir 

pada daftar pustaka 

3.2.2 Menyebarkan Kuesioner  

Kuesioner disebarkan kepada rensponden menggunakan teknik penarikan 

sampel yaitu simple random sampiling. Responden diambil 80 orang dari 389 

orang jumlah populasi yang di ambil berdasarkan data pegawai Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau tahun 2018. 

3.2.3 Rekapitulasi Data Penelitian 

Pada tahap ini dilakukan rekapitulasi jawaban kuisioner menggunakan 

aplikasi Ms. Excel 

3.3 Tahap Analisis dan Hasil Penelitian 

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah menganalisis data yang 

diperoleh dengan menggunakan analisis regresi linier berganda yang diperoleh 
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dari hasil penyebaran kuisioner. Data yang diperoleh dari hasil penyebaran 

kuisioner disajikan dalam bentuk presentase yang dimuat dalam tabel yang berisi 

jawaban responden terhadap pernyataan. Data yang diperoleh dari kuisioner inilah 

yang akan diolah dan dianalisis, sehingga peneliti dapat mengetahui bagaimana 

pengaruh dimensi isi, keakuratan, dan ketepatan waktu terhadap kepuasan 

pengguna sistem presensi fingerprint.  

3.3.1 Tahap Pengolahan data  

Pengolahan Data dilakukan dengan menguji validitas dan reliabilitas data 

serta menganalisis regresi linier berganda. Data yang diolah merupakan hasil 

jawaban responden terhadap hasil pernyataan yang ada pada kuisioner, dengan 3 

variabel bebas (X), yaitu content (isi), accuracy (keakuratan), dan timeliness 

(ketepatan waktu) serta satu variabel terikat (Y), yaitu kepuasan pengguna.  

Dari proses ini akan dilakukan uji validitas dan reliabilitas data kuesioner. 

Validitas menunjukan sampai sejauh mana suatu alat ukur dapat mengukur apa 

yang ingin di ukur. Dengan demikian, suatu kuesioner yang digunakan dapat 

berfungsi sebagai alat pengumpul data yang akurat dan dapat dipercaya. Suatu 

pertanyaan kuesioner dinyatakan valid apabila nilai korelasi lebih besar dari r-

tabel yaitu 0,259. Jika terdapat suatu pernyataan yang tidak valid, maka 

pernyataan tersebut harus diperbaiki atau dihilangkan. Pengukuran validitas 

dilakukan dengan teknik korelasi Product Moment dari Pearson.  

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah butir-butir 

pernyataan dalam kuesioner betul-betul konsisten untuk mengukur kepuasan 

pengguna menggunakan EUCS. Pengujian ini menggunakan metode Cronbach 

Alpha. Suatu pernyataan dikatakan reliable apabila nilai Cronbach Alpha lebih 

besar dari 0,600.  

Setelah dilakukan pengujian, maka dilakukan penyusunan data lalu data-

data tersebut di klasifikasikan dan dilakukan pengkalkulasian dengan 

menggunakan SPPS 21 for Windows. Dari pengolahan tersebut, akan diperoleh 

informasi-informasi sebagai bahan analisis. 
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3.3.2 Uji Hipotesis 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah menganalisis hipotesis dan 

menganalisis secara regresi linier berganda terhadap kuantitatif data yang 

diperoleh dari hasil penyebaran kuisioner. Analisis kuantitatif penelitian ini 

menggunakan tools SPSS 21 for windows, karena analisis regresi cocok 

digunakan untuk variable-variabel yang memiliki hubungan linier dan dapat 

digunakn sebagai bahan analisis untuk membuktikan hipotesis. . Uji hipotesis 

yang digunakan  dalam penelitian ini menggunakan uji secara simultan (uji F), uji 

secara parsial (uji T) dan uji koefisien determirnasi (R
2
). 

3.3.3 Uji Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah 

hubungan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y) berhubungan 

positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dan variabel bebas apabila nilai 

variabel terikat mengalami kenaikan atau penurunan. Adapun variabel yang 

digunakan adalah variabel bebas (isi, keakuratan, dan ketepatan waktu) terhadap 

variabel terikat (kepuasan pengguna). Hubungan yang terjadi anatara variabel 

dapat dilihat dari hasil data kuesioner yang diolah menggunakan SPSS 21. For 

windows.  

3.3.4 Nilai Kepuasan 

Setelah analisis data dilakukan, maka dikemukakan evaluasi hasil analisis 

tentang kepuasan pengguna dalam penerapan Sistem Presensi Fingerprint dengan 

metode End User Computing Satisfaction (EUCS) dan menghasilkan rekomendasi 

atas hasil analisis. 

3.4 Tahap Dokumentasi  

Tahap terakhir yang dilakukan dalam penelitian ini adalah tahap 

dokumentasi dan penulisan laporan. Dua tahap yang dilakukan adalah : 

1.) Membuat Kesimpulan dan saran 

Setelah proses analisis selesai, maka dibuat kesimpulan dan saran 

penelitian 

 

 



43 

 

2.) Dokumentasi Hasil Penelitian 

Pembuatan laporan sesuai dengan format penyusunan tugas akhir yang 

berlaku. Pada tahap ini semua hasil yang didapat selama penelitian 

didokumentasikan sehingga menjadi laporan tugas akhir. Adapun 

penulisan laporan tugas akhir ini menggunakan Microsoft Office. 

 


