
 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk 

mendeskripsikan suatu keadaan atau sebuah fenomena yang terjadi secara apa 

adanya(Guritno dkk, 2011). Prosedur untuk memecahkan masalah dalam jenis 

penelitian deskriptif yaitu dengan cara menggambarkan objek penelitian sesuai 

keadaan saat ini berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya, kemudian dianalisis 

dan diinpretasikan, bentuknya berupa survei dan studi perkembangan (Siregar, 

2013). 

Dalam penelitian jenis deskriptif, pendekatan yang digunakan dapat 

merupakan pendekatan kuantitatif, pendekatan kualitatif, atau penggambaran 

secara naratif-kualitatif. Untuk hal ini, penelitian ini menggunakan jenis 

pendekatan kuantitatif untuk teknik pengumpulan data dan pendekatan kualitatif 

untuk memfasilitasi penelitian kuantitatif (data berbentuk angka), dimana 

pendekatan kualitatif (data berbentuk kalimat) dapat membantu memberikan latar 

belakang informasi tentang konteks dan subyek-subyek yang diteliti, bertindak 

sebagai sumber hipotesis, dan juga membantu skala kontruksi.  

3.2 Menentukan Topik Tugas Akhir 

Menentukan topik permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian Tugas 

akhir ini menjadi tahap awal dalam penelitian.  Untuk menentukan topik yang 

akan diangkat, awalnya dilakukan studi literatur kepada beberapa penelitian 

terdahulu serta mencari topik dengan melakukan pencarian di berbagai tempat 

menggunakan internet dan studi pustaka lainnya. Setelah studi literatur dilakukan, 

maka ditetapkanlah topik pada Tugas Akhir ini adalah menganalisis pengaruh 

budaya organisasi terhadap kesiapan penerimaan teknologi informasi  di PT. 

Modul Jaya. 
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3.3 Menentukan Objek Penelitian 

Setelah menentukan topik, langkah selanjutnya adalah menntukan objek 

penelitian. Setelah melakukan observasi, budaya organisasi di PT. Modul Jaya 

ditetapkan sebagai objek dalam penelitian Tugas Akhir ini. 

3.4 Perencanaan Penelitian 

Untuk langkah selanjutnya, diperlukan sebuah perencanaan bentuk 

penelitian yang akan dibuat. Setelah melakukan studi literatur dan observasi pada 

budaya organisasi dan teknologi informasi di PT. Modul Jaya, maka dibuatlah 

rencana alur penelitian untuk Tugas Akhir ini, yaitu dengan menganalisis 

pengaruh budaya organisasi terhadap kesiapan penerimaan teknologi informasi  di 

PT. Modul Jaya. 

3.5 Proses Alur Penelitian 

Penelitian ini menggunakan kerangka berpikir yang diadopsi dari kerangka 

berpikir Hevner et al, (2004) mengenai metodologi Information System Research 

yang telah dimodifikasi mengikuti penelitian Fauzi (2015). Metodologi penelitian 

ini terbagi dalam dua sisi yaitu relevanve (sesuai dengan fakta dilapangan) dan 

Rigor (pengetahuan). Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian 

ini dapat dilihat pada gambar 3.1, antara lain: 
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Gambar 3.1 Alur Metodologi Penelitian  

3.5.1 Analisis Lingkungan (Relevance) 

Pada tahap ini peneliti melakukan analisis terhadap lingkungan PT. Modul 

Jaya untuk mengembangkan solusi berbasis teknologi untuk masalah bisnis yang 

penting dan relevan sehingga mendapatkan data-data pendukung terkait 

permasalahan kesiapan penerimaan sistem informasi. 

1) Populasi dan Sampel 

Siregar (2013) menyebutkan bahwa populasi merupakan jumlah 

keseluruhan dari suatu objek penelitian seperti manusia, hewan, tumbuhan, 

udara, gejala, nilai, peristiwa, dan lain sebagainya. Populasi dari penelitian 

ini merupakan seluruh karyawan PT. Modul Jaya yang berjumlah 49 orang 

dan dianggap sebagai objek dari penelitian ini. 

Siregar (2013) juga menyatakan bahwa sampel merupakan sebuah 

prosedur pengambilan data yang mengambil hanya sebagian jumlah dari 

populasi untuk menentukan sifat atau ciri yang diinginkan dari suatu 

populasi.  
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Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah keseluruhan karyawan 

yang ada di PT. Modul Jaya yaitu, karyawan kantor, karyawan lapangan tetap, dan 

karyawan lapangan tidak tetap.  Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan teknik Total Sampling. Total sampling merupakan sebuah teknik 

pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan jumlah populasi yang 

ada di lapangan (Sugiyono, 2007). Menurut Sugiyono (2007) jumlah populasi 

yang kurang dari 100 seluruh populasi dijadikan sebagai sampel penelitian. Maka, 

sampel yang diambil dari penelitian ini adalah 49 orang. Dapat dilihat pada tabel 

3.1 merupakan gambaran jumlah populasi dari sampel yang akan diambil dalam 

penelitian ini. 

Tabel 3.1 Populasi dan Sampel Karyawan PT. Modul Jaya 

No Nama Populasi Jumlah 

1 Karyawan Kantor 5 

2 Karyawan Lapangan Tetap  11 

3 Karyawan Lapangan Tidak Tetap 33 

          Total 49 

 

2) Organisasi 

PT. Modul Jaya dimiliki oleh Bapak Ichi Sanjaya selaku sebagai 

Direktur Utama.Kemudian diikuti oleh ke empat pegawai level manajerial 

lainnya seperti Sekretaris, Admin Keuangan, Manajer Proyek Lapangan, 

dan Pimpinan Proyek Lapangan. PT. Modul Jaya diketahui bahwa terdapat 

total 49 pegawai yang bekerja di bawah naungan PT. Modul Jaya dengan 

rincian terdapat 5 pegawai kantor, 11 pegawai lapangan berstatus tetap, dan 

33 pegawai lapangan berstatus tidak tetap. 

3) Teknologi 

Saat ini perusahaan telah memiliki sebuah sistem absensi (Finger 

Print) dan juga E-Procurement dari PT. PLN Perserosebagai sarana 

pengadaan barang/jasa serta informasi pengadaan antar unit PLN, sesuai 

dengan pedoman pengadaan barang/jasa yang berlaku di PT PLN (Persero) 
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yang dilakukan secara online/elektronik. Tetapi perusahaan masih 

membutuhkan sebuah sistem informasi baru guna memaksimalkan 

manajemen, aplikasi, kolaborasi, inovasi, adaptasi, penguasaan teknologi 

dan pasar serta pengelolaan aset-aset intelektual yang ada pada perusahaan. 

3.5.2 Analisis Pengetahuan atau Studi Literatur (Rigor) 

 Tahapan ini dalam penelitian Hevner et al (2004) disebut sebagai tahapan  

Desain-ilmu pengetahuan. Metode pengumpulan data, referensi dan informasi 

dengan cara menggali ilmu pengetahuan yang diperoleh dari sumber-sumber 

buku, karya tulis, jurnal ilmiah, makalah dan sumber lainnya yang berhubungan 

dengan subjek penelitian. Desain-ilmu penelitian harus menghasilkan artefak yang 

layak dalam bentuk konstruk, model, metode, atau instantiasi yang berkaitan 

dengan permasalahan di perusahaan. Untuk mengumpulkan data, penulis 

menggunakan beberapa metode atau pendekatan, antara lain : 

1) Observasi 

 Siregar (2013) menyebutkan bahwa observasi merupakan suatu 

kegiatan pengumpulan data yang dilakukan secara langsung ke lingkungan 

objek penelitian guna mendukung kegiatan penelitian, sehingga akan 

didapat gambaran tentang kondisi objek penelitian tersebut secara jelas. 

Observasi langsung di lakukan pada PT. Modul Jaya yang beralamat 

di Jl. Melati Indah No. 08 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya guna 

mendapatkan data permasalahan yang ada pada PT. Modul Jaya saat ini. 

Dari hasil observasi diperoleh sebuah penelitian dengan judul, “Analisis 

Budaya Organisasi dan Pengaruhnya Terhadap Kesiapan Penerimaan Sistem 

Informasi Baru.” 

2) Wawancara 

Wawancara merupakan suatu kegiatan  yang dilakukan untuk 

memperoleh data primer penelitian dengan cara tanya jawab dan bertatap 

muka secara langsung antara pewawancara dengan responden berdasarkan 

panduan wawancara (Siregar, 2013).  

Wawancara awal dilakukan pada hari Jum’at tanggal 16 Maret 2018, 

kepada semua pegawai level manajerial. Mereka mengaku bahwa sudah 
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banyak vendor yang menawarkan sebuah penerapan sistem informasi baru 

pada perusahaan mereka, tertutama dari pihak Bank. Pegawai level 

manajerial PT. Modul Jaya mengaku setuju bahwa perusahaan sangat 

membutuhkan sebuah sistem informasi baru untuk mendukung proses 

pekerjaan para pegawai kantor di kegiatan sehari-hari mereka.  

Namun, bagi Direktur Utama dan juga Pimpinan Proyek lapangan 

merasa bahwa sistem informasi sulit untuk digunakan oleh para pegawai 

biasa yang sudah berumur seperti mereka terlebih pada pegawai lapangan 

yang lebih banyak bekerja di lapangan. Oleh karena itu, penelitian Tugas 

Akhir ini akan mengukur seberapa besar hubungan budaya organisasi 

terhadap kesiapan penerimaan sistem informasi di PT. Modul Jaya.  

3) Kuesioner 

Metode pengambilan data menggunakan kuesioner merupakan sebuah 

teknik pengumpulan informasi sehingga membantu penulis dalam 

menganalisis sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa 

orang utama di dalam organisasi yang memiliki pengaruh terhadap sistem 

yang akan diajukan atau oleh sistem yang telah tersedia (Siregar, 2013).  

Kuesioner dibagi menjadi dua bagian utama, yaitukesiapan teknologi dan 

budaya organisasi. instrumen kuesioner untuk mengukur kesiapan penerimaan 

teknlogi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Technology Readiness Idex 

(TRI) oleh Parasuraman dan Technology Acceptance Model (TAM) oleh Davis.  

Skala kesiapan teknologi asli Parasuraman terdiri dari total 36 item, namun 

penelitian ini hanya menggunakan 20 item dan dibagi menjadi empat dimensi. 

Skala penerimaan teknologi Davis memiliki 13 item, namun penelitian ini hanya 

menggunakan 9 item dan 3 faktor. Sementara itu, untuk pemetaan budaya 

organisasi menggunakan kerangka CVF dengan instrumen 4 dimensi budaya 

organisasi OCAI. Berikut daftar konstruk dan jumlah item kuesioner. 
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Tabel 3.2 Daftar Konstruk Dan Jumlah Item Kuesioner  

No. Konstruk Jumlah Item Model Konstruk 

1.  Optimism  5 item TRI oleh 

Parasuraman 

(2000) 

2.  Innovativeness 5 item 

3.  Discomfort 5 item 

4.  Insecurity 5 item 

5.  Perceived of 

Usefulness 

3 item TAM oleh Davis 

(1989) 

6.  Perceived of Ease to 

Use 

3 item 

7.  Intention to Use 3 item 

8.  Clan 6 item OCAI dengan 6 

dimensi kerangka 

penilaian CVF 

(Cameron & 

Quinn, 2006) 

9.  Adhocracy 6 item 

10.  Hyrarchy 6 item 

11.  Market 6 Item 

 

Pengukuran kuesioner dengan konstruk TRAM menggunakan tipe penilaian 

skala Likert. 

Tabel 3.3 Skala Likert 

Persepsi Responden Nilai Sikap 

Sangat Setuju 4 

Setuju 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 

 

Penyebaran kuesioner ini menggunakan skala likert dengan 4 pengukuran. 

Dengan point Netral atau ragu-ragu dihilangkan guna menghindari data 

ambiguitas sehingga menghasilkan data yang lebih akurat nantinya. Berikut 

urutan pengukuran atau penilaian kuesioner TRAM. 
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a. Seleksi Data 

Seleksi data dilakukan untuk memilih himpunan data (dataset) yang 

akan digunakan pada penelitian ini. Dataset berupa hasil kuesioner dengan 

menggunakan satu persatu dari hasil jawaban yang berupa pilihan-pilihan 

dari pengukuran skala likert. 

b. Transformasi 

Dalam tahapan ini, format data dibuat dalam bentuk tabel dengan 

memberikan atribut nama dan hasil pertanyaan yang terlampir pada 

kuisioner. 

c. Eksperimen 

Setelah tahapan pengolahan data awal dilakukan maka selanjutnya di 

lakukan pengolahan data dengan beberapa uji statistik dan SEM 

menggunakan SmartPLS. 

3.5.3 Penentuan Konstruk 

Berikut daftar konstruk-konstruk yang digunakan dalam penelitian ini. 

Penyusunan konstruk ini digunakan untk mempermudah perancangan kuesioner 

yang akan disebarkan. 

Tabel 3.4 Daftar indikator Konstruk  

Model Konstruk Indikator 

Technology 

Readiness Index 

(TR) 

Parasuraman 

(2000) 

Optimism 

(OPT) 

OPT1: Teknologi memberi orang lebih 

banyak kendali atas kehidupan sehari-hari 

mereka 

  OPT2: Produk dan layanan yang 

menggunakan teknologi terbaru jauh lebih 

mudah digunakan 

  OPT3: Anda menyukai ide melakukan bisnis 

via komputer karena Anda tidak terbatas 

pada jam kerja reguler. 

  OPT4: Anda lebih suka menggunakan 

teknologi paling mutakhir yang tersedia. 
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Tabel 3.4 Daftar indikator Konstruk (Lanjutan 1) 

Model Konstruk Indikator 

  OPT5: Anda menyukai program komputer 

yang memungkinkan Anda menyesuaikan 

hal-hal agar sesuai dengan kebutuhan Anda 

sendiri 

 Innovativeness 

(INN) 

INN1: Orang lain datang kepada Anda untuk 

meminta saran tentang teknologi baru. 

  INN2: Tampaknya teman-teman Anda 

sedang belajar lebih banyak tentang 

teknologi terbaru daripada Anda 

[membalikkan skor] 

  INN3: Secara umum, Anda termasuk orang 

pertama di lingkaran teman Anda yang 

memiliki teknologi paling baru. 

  INN4: Anda biasanya dapat menemukan 

produk dan layanan teknologi tinggi tanpa 

bantuan orang lain 

  INN5: Anda menemukan Anda memiliki 

lebih sedikit masalah daripada orang lain 

dalam membuat teknologi bekerja untuk 

Anda 

 Discomfort 

(DIS) 

DIS1: Jalur dukungan teknis tidak membantu 

karena mereka tidak menjelaskan hal-hal 

yang Anda pahami 

  DIS2: Terkadang, Anda berpikir bahwa 

sistem teknologi tidak dirancang untuk 

digunakan oleh orang biasa 

  DIS3: Tidak ada yang namanya manual 

untuk produk atau layanan berteknologi 

tinggi yang ditulis dalam bahasa sederhana 

  DIS5: Harus hati-hati dalam mengganti tugas 

orang-orang penting dengan teknologi karena 
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teknologi baru dapat rusak atau terputus. 

 Insecurity 

(INS) 

INS1: Anda tidak menganggap aman untuk 

memberikan nomor kartu kredit di komputer 

  INS2: Anda tidak menganggap aman untuk 

melakukan segala jenis bisnis keuangan 

online 

  INS3: Anda khawatir bahwa informasi yang 

Anda kirim melalui Internet akan dilihat oleh 

orang lain 

  INS4: Anda tidak merasa percaya diri 

melakukan bisnis dengan tempat yang hanya 

bisa dihubungi secara online 

  INS5: Setiap transaksi bisnis yang Anda 

lakukan secara elektronik harus dikonfirmasi 

kemudian dengan sesuatu secara tertulis 

Technology 

Acceptance 

Model (TAM) 

oleh Davis 

(1989) 

Perceived 

Usefulness 

(PU) 

PU1: Sistem Informasi memungkinkan saya 

menyelesaikan tugas lebih cepat. 

  PU2: Menggunakan Sistem Informasi dapat 

Meningkatkan kinerja pekerjaan saya 

  PU3: Menggunakan Sistem Informasi dapat 

meningkatkan produktivitas saya 

 Perceived 

Ease to Use 

(PEU) 

PEU1: Belajar mengoperasikan Sistem 

Informasi mudah bagi saya 

  PEU2: Saya merasa Sistem Informasi mudah 

menggunakannya untuk melakukan apa yang 

saya inginkan 

  PEU3: Penggunaan Sistem Informasi jelas 

dan dapat dimengerti 
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 Intention to 

Use (IU)  

IU1: Di masa depan, saya akan menggunakan 

Sistem Informasi secara teratur untuk 

membantu proses penyelesaian tugas kantor. 

   IU2: Saya akan menggunakan Sistem 

Informasi lebih sering untuk mendukung 

pekerjaan sehari-hari di masa depan 

  IU3: Saya akan menyarankan / 

merekomendasikan kepada orang lain untuk 

menggunakan Sistem Informasi untuk 

mendukung pekerjaan kantor. 

 

1) Variabel 

Menurut Siregar (2013), variabel merupakan suatu konstruk yang 

sifat-sifatnya telah diberi angka (kuantitatif) atau variabel merupakan suatu 

konsep yang memiliki berbagai macam nilai, berupa kuantitatif maupun 

kualitatif yang dapat berubah-ubah nilainya.  

Berikut beberapa variabel yang akan digunakan sebagai tolak ukur : 

1) Variabel Dependent (Terikat) adalah variabel yang dipengaruhi atau 

menjadi akibat karena adanya variabel bebas, antara lain : Technology 

Readiness (TR) &Intention to Use (IU) 

2) Variabel Independent (Bebas) adalah variabel yang mempengaruhi 

atau menjadi sebab yang mempengaruhi variabel terikat, antara lain : 

Perceived Ease of Use (PEU), Perceived Usefulness (PU), Budaya 

Organisasi (BO). 

2) Pembangunan Model Penelitian 

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam penelitian ini akan digunakan 

sebuah model penelitian gabungan dari model Budaya Organisasi (CVF) 

dan model kesiapan penerimaan sistem informasi (TRAM). Menurut Hevner 

et al (2004)tahapan ini disebut sebagai tahap penelitian desain-sains yang 
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efektif sehingga harus memberikan kontribusi yang jelas dan dapat 

diverifikasi di bidang artefak desain, pondasi desain, dan / atau metodologi 

desain yang digunakan dalam penelitian. Pada Gambar 3.2 dapat dilihat 

kerangka model penelitian yang  diajukan. 

 

Gambar 3. 2 Model Penelitian Yang Diusulkan  

3) Hipotesis 

Dari kerangka penelitian di atas, hipotesis yang digunakan dalam 

penelitian ini, antara lain : 

Tabel 3.5 Hipotesis Penelitian  

Hipotesis Indikator Hipotesis Pernyataan Hipotesis 

H1 Technology Readiness (TR) 

berpengaruh terhadap 

Perceived Usefulness (PU) 

Kecenderungan  Kesiapan 

pengguna(TR)  teknologi secara 

positif berkorelasi terhadap 

Presepsi Kegunaan(PU) Teknologi 

Informasi. 

H2 Technology Readiness (TR) 

berpengaruh terhadap 

PerceivedEase to Use 

(PEU)  

Kecenderungan  Kesiapan 

pengguna(TR)  teknologi secara 

positif berpengaruh terhadap 

Presepsi Kemudahan Penggunaan 

(PEU) Teknologi Informasi 

H3 Technology Readiness (TR) 

berpengaruh terhadap 

Intention to Use (IU) 

Kecenderungan  Kesiapan 

pengguna(TR) teknologi secara 

positif berpengaruh terhadap Niat 

(IU) untuk terus menggunakan 

Teknologi Informasi. 
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Tabel 3.5 Hipotesis Penelitian (Lanjutan) 

Hipotesis Indikator Hipotesis Pernyataan Hipotesis 

H4 Perceived Usefulness 

(PU) berpengaruh 

terhadap Intention to Use 

(IU) 

Presepsi Pengguna tentang 

Kemanfaatan(PU) teknologi informasi 

secara positif berpengaruh dengan 

Niat(IU) untuk terus 

menggunakannya. 

H5 PerceivedEase to Use 

(PEU) berpengaruh 

terhadap Intention to Use 

(IU) 

Presepsi Pengguna tentang 

Kemudahan penggunaan (PEU) 

teknologi informasi secara positif 

berpengaruh dengan Niat(IU)  untuk 

terus menggunakannya. 

H6 Organizational Culture  

(OC) berpengaruh 

terhadap Technology 

Readiness (TR)  

Budaya Organisasi(OC) di perusahaan 

berpengaruh terhadap Kesiapan 

pengguna(TR) pada Teknologi 

Informasi. 

 

Langkah-langkah konseptualisasi model dan hipotesis dengan SEM-PLS 

adalah sebagai berikut: 

4) Merancang Model Struktural (Inner Model) 

Pada tahap ini dilakukan perancangan model struktural atau 

merancang hubungan tiap variabel laten (dependen) sebagai landasan 

pengujian hipotesis dari setiap konstruk yang telah dibangun. Pada 

penelitian ini ada lima variabel yang digunakan untuk menguji model 

struktural yang dirancang.  

5) Merancang Model Pengukuran (Outer Model) 

Pada tahap ini dilakukan perancangan model pengukurn atau 

merancang variabel indikator (manifest) dari setiap konstruk yang telah 

dibangun. Pada penelitian ini ada lima variabel yang digunakan untuk 

mengukur model pengukuran yang dirancang. Model pengukuran dalam 

penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

a. Mengkonstruksi Diagram Jalur 

Pada tahap ini dilakukan pengkonstruksian atau pembangunan sebuah model 

diagram jalur penelitian dari model struktural (inner model) dan model 
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pengukuran (outer model) yang telah dirancang sebelumnya. Berdasarkan 

pengkonstruksian jalur tersebut maka akan dianalisis dan diukur model penelitian 

yang telah dibangun untuk kemudian dapat dilakukan respesifikasi dan evaluasi 

kembali. Berikut gambar diagram jalur pada penelitian tugas akhir ini:

 

Gambar 3.3 Diagram Jalur 

3.5.4 Evaluasi Model Pengukuran (OuterModel) 

Tahap ini dilkukan pengujian dan evaluasi terhadap model dan konstruk-

konstruk kedua model menggunakan SEM-PLS. Ditahap pengujian ini akan 

dinilai validitas dan reliabilitas dari model. Tahapan evaluasi outer model adalah 

sebagai berikut: 

1) Melakukan pengujian validitas convergentdengan melihat nilai 

loading factor dari masing-masing indikator. Rule of Thumb 

digunakan untuk menilai validitas convergent dengan ketentuan nilai 

loading factor harus berada di atas 0.70, sementara pada bidang yang 

belum berkembang dapat menggunakan ketentuan nilai loading harus 

di atas 0.50-0.60. 

2) Melihat nilai Discriminant validitypada 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 ukuan pada blok mereka lebih baik 

dari pada ukuran blok lainnya. 
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3) Metode lain untk menilai Discriminant validity yaitu dengan 

melakukan perbandingan akar kuadrat dari avarage variance 

extracted (√AVE) 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) Setelah uji validitas dilakukan, maka akan dilakukan pengujian 

reliabilitas pada setiap konstruk. Uji reliabilitas dilakukan untuk 

membuktikan akurasi, konsisten dan ketepatan dalam menggunakan 

instrument dalam mengukur konstruk. Dalam pengukuran reliabilitas 

SEM-PLS digunakan aplikasi SmartPLS 3, pengukuran reliabilitas 

dapat diukur dengan menggunakan dua cara, yaitu melihat nilai 

Cronbach’s Alpha dan Composite reliability. Namun dalam penelitian 

ini, berdasarkan kefektifan dari kedua metode tersebut, maka 

penelitian ini akan menggunakan penilaian composite reliability untuk 

mengukur reliabilitas konstruknya. 

Setelah dilakukan pengukuran uji validitas dan uji reliablitas pada setidap 

indikator, maka akan dilakukan tahap respesifikasi dimana setiap indikator yang 

tidak memenuhi syarat pengujian akan dihilangkan dari model untuk kemudian 

dilakukan evaluasi pengukuran ulang hingga semua indikator memenuhi syarat 

pengujian. Setelah respesifikasi dilakukan, barulah tahap evaluasi inner model 

dilakukan setelahnya. 

3.5.5 Evaluasi Model Struktural (Inner Model) 

Model yang telah di respesifikasi akan dilakukan evaluasi model struktural 

menggunakan nilai R2 atau R square untuk konstruk dependen. Perubahan nilai R 

square dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen tertentu 

terhadap variabel dependen apakah memiliki pengaruh yang subtantive atau tidak. 

Semakin tinggi nilai R2 berarti semakin baik model prediksi dari model penelitian 

yang diajukan. Dasar pengujian hipotesis menurut Jogiyanto (2011:73) adalah 

sebagai berikut: 
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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 sebesar 1.96 pada α 5%, maka 

hipotesis ditolak. 

Desain-ilmu penelitian harus disajikan secara efektif baik untuk berorientasi 

pada teknologi maupun khalayak yang berorientasi pada manajemen. Dari 

evaluasi model ini diperoleh dua output sebagai konstribusi keilmuan dan 

konstribusi praktis yaitu : 

1) Konstribusi keilmuan 

 Output akhir penelitian ini sebagai konstribusi keilmuan adalah Model 

pengaruh budaya organisasi terhadap kesiapan penerimaan sistem informasi. 

2) Konstribusi Praktis 

Output akhir penelitian ini sebagai konstribusi Praktis adalah hasil 

analisa Pengaruh Budaya Terhadap Kesiapan Penerimaan Sistem 

Informasi. 

 


