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BAB III 

 METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Alur Metodologi Penelitian 

Penelitian ini untuk menganalisis perbandingan tingkat penerimaan 

pengguna Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG) dan Sistem Informasi 

Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) menggunakan metode Unified Theory Of 

Acceptence And Use Of Technology (UTAUT). Gambar 3.1 merupakan langkah-

langkah dalam penyusunan Tugas Akhir ini dari tahap perencanaan atau persiapan 

hingga pembuatan dokumentasi tugas akhir.  
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3.2 Tahap Perencanaan  

Langkah pertama dalam penelitian ini adalah memilih dan merencanakan 

apa yang akan diteliti, menentukan tujuan dalam melakukan penelitian serta 

menentukan apa-apa saja data yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun tahap 

perencanaan ini adalah: 

1) Perumusan masalah  

Melakukan pengamatan yang berhubungan dengan penerapan SIMPEG. 

2) Menentukan Tujuan 

Penentuan tujuan ini berfungsi untuk memperjelas kerangka tentang apa 

saja yang menjadi sasaran dari penelitian tugas akhir ini. 

3) Studi Pustaka 

Bertujuan untuk mengetahui teori-teori yang dapat digunakan untuk 

menyelesaikan permasalahan yang diteliti. 

4) Data yang dibutuhkan 

Yaitu melihat dan menyusun data-data apa saja yang dibutuhkan terkait 

dengan penelitian tugas akhir ini. 

3.3 Tahap Pengumpulan Data 

Yaitu mengumpulkan data-data dari BPS Provinsi Riau yang berkaitan 

dengan penelitian. Data-data tersebut dikumpulkan dengan cara sebagai berikut: 

1) Wawancara 

Yaitu penulis bertatap muka langsung dengan narasumber di BPS 

Provinsi Riau untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara 

langsung  terkait dengan proses penggunaan SIMPEG. Dalam hal ini 

penulis melakukan wawancara dengan beberapa pegawai pengguna 

SIMPEG di BPS Provinsi Riau. Daftar wawancara terlampir pada 

Lampiran A. 

2) Observasi 

Yaitu melakukan pengamatan langsung ke BPS Provinsi Riau terkait 

dengan SIMPEG yang telah diterapkan untuk lebih mengetahui 

permasalahan yang diteliti dan kondisi lapangan. Daftar observasi 

terlampir pada lampiran. 
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3) Kuesioner 

Peneliti menyebarkan kuisioner atau angket yang berisi pernyataan-

pernyataan secara tertulis untuk diisi oleh sumber informasi atau 

responden. Pada penelitian ini kuesioner yang disebarkan sesuai 

dengan sampel yang telah ditentukan yaitu sebanyak 90 orang 

responden. Kuesioner pada penelitian ini menggunakan skala 

pengukuran variabel dan pembobotan dengan skala likert. Skala likert 

yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang penerimaan SIMPEG 

dengan 5 skala. Skala likert yang digunakan dalam kuesioner ini 

adalah: 

a. Nilai 5 untuk jawaban Sangat Setuju. 

b. Nilai 4 untuk jawaban Setuju. 

c. Nilai 3 untuk jawaban Netral. 

d. Nilai 2 untuk jawaban Tidak Setuju. 

e. Nilai 1 untuk jawaban Sangat Tidak Setuju. 

Teknik pengambilan sampel menggunakan Sampel jenuh. Jumlah 

Responden yang akan diambil berjumlah 90 orang, diambil dari jumlah 

populasi pengguna SIMPEG di BPS Provinsi Riau. 

4) Studi Pustaka 

Peneliti mengumpulkan data dengan cara mencari sumber untuk 

mendapatkan teori yang digunakan untuk mendukung penelitian yang 

dilakukan baik dari buku, jurnal, paper maupun literatur-literatur yang 

sesuai dan mendukung.  

Dari pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini, peneliti 

mendapatkan: 

a. Data Primer, yaitu data yang berasal langsung dari objek 

penelitian. Data primer untuk penelitian ini berasal dari 

wawancara, observasi dan kuisioner. 

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh bukan dari objek 

penelitian, berupa studi literatur, buku, jurnal, hasil penelitian 
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sebelumnya yang mendukung dalam penelitian ini dan mengkaji 

ulang penelitian yang sudah ada. 

3.4 Populasi dan Sampel 

Sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel apabila semua anggota  

populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan apabila jumlah 

populasi relatif kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus yaitu semua anggota 

populasi dijadikan sampel. Pada penelitian ini populasi berjumlah 90 orang 

pengguna sampel. Berdasarkan sampel jenuh, maka sampel pada penelitan adalah 

90 orang. 

3.5 Tahap Pengolahan Data 

Pada tahap ini peneliti melakukan pengolahan data dari proses 

pengumpulan data. Data-data yang dioleh oleh peneliti dalam penelitian ini 

adalah: 

3.5.1 Uji Validitas  

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioener. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut 

(Imam Ghozali, 2006). Pengujian akan dilakukan dengan software SPSS versi 

23.0 for Windows. Adapun kriteria pengambilan keputusan uji validitas untuk 

setiap pertanyaan adalah nilai Corected Item to Total Corelation atau nilai r hitung 

harus berada diatas 0.3, hal ini dikarenakan jika r hitung lebih kecil dari 0.3. Berarti 

item tersebut memiliki hubungan yang lebih rendah dengan item-item pertanyaan 

lainnya dari pada variabel yang diteliti, sehingga item tersebut dinyatakan tidak 

valid. 

3.5.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel atau konstruk. Pengujian reliabilitas dilakukan untuk 

mengetahui apakah hasil jawaban dari kuesioner oleh responden benar-benar 

stabil dalam mengukur suatu gejala atau kejadian. Instrumen yang reliable adalah 

instrumen yang digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan 

menghasilkan data yang sama. Pengujian akan dilakukan dengan software SPSS 
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versi 23.0 for Windows. Adapun kriteria pengambilan keputusan untuk uji 

reliabilitas adalah dengan melihat nilai Cronbach Alpha (α) untuk  masing-masing 

variabel. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha 

>0,60. 

3.5.3 Uji Normalitas Data 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data yang akan digunakan 

dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 2006). Untuk 

menguji suatu data berdistribusi normal atau tidak, dapat diketahui dengan 

menggunakan grafik normal plot (Ghozali, 2006). Pada grafik normal plot, dengan 

asumsi: 

1) Apabila data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah 

garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi 

normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

2) Apabila data menyebar jauh dari diagonal atau tidak mengikuti arah 

garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi 

normal, maka model regresi tidak memenuhi uji asumsi normalitas. 

3.5.4 Uji Asumsi Klasik 

Tujuan pengujian asumsi klasik adalah untuk mengetahui apakah hasil 

estimasi regresi yang dilakukan terbebas dari bisa yang mengakibatkan hasil 

regresi yang diperoleh  tidak valid dan akhirnya hasil regresi tersebut tidak dapat 

dipergunakan sebagai  dasar untuk menguji hipotesis dan penarikan kesimpulan. 

Dua asumsi klasik yang perlu diperhatikan: 

1) Uji Multikolonieritas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Jika 

variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak 

ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi 

antar sesama variabel bebas sama dengan nol (0). Untuk mendeteksi 

ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi adalah 

sebagai berikut (Ghozali, 2006): 
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a. Mempunyai angka Tolerance diatas (>) 0,1 

b. Mempunyai nilai VIF di di bawah (<) 10 

2) Uji Heterokedastisitas 

Pengujian Heterokedastisitas 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 heterokedastisitas. 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 telah distandarizet. Dasar pengambilan 

keputusannya adalah:  

a. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola 

yang teratur (bergelombang melebar kemudian menyempit) maka telah 

terjadi heterokedastisitas. 

b. Jika tidak terdapat pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan 

dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y maka tidak terjadi 

heterokedastisitas. 

3.6 Tahap Analisa Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode regresi linier berganda, 

yaitu suatu metode statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara 

variabel bebas dan terikat. Analisis regresi linier berganda memberikan 

kemudahan bagi pengguna untuk memasukkan lebih dari satu variabel, 

ditunjukkan dengan persamaan sebagai berikut:  

Y1 = b1X1 + b2X2 + b3X3 + e        ...(3.1) 

Y2= b4Y1 + b5X4+ e        ...(3.2) 

Dimana:  

Y1 = Niat Keperilakuan (Behavioral Intention). 

Y2 = Perilaku Menggunakan  (Use Behavior). 

X1 = Ekspektasi Kinerja. 

X2  = Ekspektasi Usaha. 

X3 = Faktor Sosial. 
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X4 = Kondisi-Kondisi yang Memfasilitasi Pemakai. 

B = Koefisien regresi. 

e = Tingkat Kesalahan. 

Dalam menganalisis data yang diperoleh, penulis menggunakan metode 

deskriptif kuantitatif, yaitu suatu cara yang dapat menjelaskan hasil penelitian 

yang ada dengan menggunakan persamaan rumus matematis dan 

menghubungkannya dengan teori yang ada, kemudian ditarik kesimpulan. 

Pengukuran variabel-variabel yang terdapat dalam model analisis penelitian ini 

bersumber dari jawaban atas pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner. Karena 

jawaban tersebut bersifat deskriptif, sehingga diberi nilai agar menjadi data 

kuantitatif. Penentuan nilai jawaban untuk setiap pertanyaan menggunakan 

metode skala likert dengan pembobotan setiap pertanyaan sebagai berikut: 

1) Jika memilih jawaban Sangat Setuju (SS), maka diberi nilai 5. 

2) Jika memilih jawaban Setuju (S), maka diberi nilai 4. 

3) Jika memilih jawaban Netral (N), maka diberi nilai 3. 

4) Jika memilih jawaban Tidak Setuju (TS), maka diberi nilai 2. 

5) Jika memilih jawaban Sangat Tidak Setuju (STS), maka diberi nilai 1. 

3.6.1 Uji Koefisien Determinasi 

Koefesien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Untuk 

mengetahui  kecocokan garis regresi yang diperoleh. Semakin besar nilai R
2
 (R 

Square) maka semakin kuat kemampuan model regresi yang diperoleh, sebaliknya 

semakin kecil nilai R
2 
makin tidak tepat garis regresi tersebut (Ghozali, 2006). 

3.6.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-

sama terhadap variabel dependen atau terikat (Ghozali, 2006). 

a. Hipotesis pengujiannya adalah: 

H0: semua variabel independen secara simultan tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 
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Ha: semua variabel independen secara simultan mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel dependen. 

b. Menentukan level of signifikan pada α = 0,05 

c. Menggunakan F hitung  

Dasar Pengambilan Keputusan: 

H0: diterima bila F hitung <F tabel 

Ha: diterima bila F hitung >F tabel 

3.6.3 Uji Signifikansi Individual (Uji Statistik T) 

Menguji koefisiendi regresi masing-masing variabel independen secara 

parsial dengan menggunakan uji-test, dengan tahapan sebagai berikut: 

a. Hipotesis:  

H0:  variabel independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen.  

Ha: variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. 

b. Menentukan level of signifikan pada α = 0,05 

c. Menggunakan t hitung  

d. H0: diterima bila t hitung <t tabel  

Ha: diterima bila t hitung >t tabel 

3.6.4 Tahap Perbandingan  

Pada penelitian ini menggunakan analisis faktor sebagai metode analisis 

untuk mengetahui keterkaitan antar variabel dan untuk mengetahui faktor-faktor 

yang terbentuk dalam penerapan SIMPEG dan SIMRS. Analisis faktor merupakan 

cara yang digunakan untuk mengidentifikasi variabel dasar atau faktor yang 

menerangkan pola hubungan dalam suatu himpunan variabel observasi.  

Analisis faktor sering digunakan pada reduksi data untuk mengidentifikasi 

suatu jumlah kecil faktor yang menerangkan beberapa faktor yang mempunyai 

kemiripan karakter. Tujuan reduksi data untuk mengeliminasi variabel independen 

yang saling berkorelasi sehingga akan diperoleh jumlah variabel yang lebih 

sedikit dan tidak berkorelasi. Variabel-variabel yang saling berkorelasi mungkin 
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mempunyai kesamaan atau kemiripan karakter dengan variabel lainnya sehingga 

dapat dijadikan menjadikan satu faktor. 

3.7 Kerangka Penelitian 

Pada model UTAUT terdapat empat variabel dan empat moderator yang 

mempengaruhi. Namun pada penelitian ini yang digunakan adalah empat variabel 

dan dua moderator. Gambar 3.2 merupakan bagian dari modifikasi model UTAUT 

yang digunakan pada penelitian ini:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gamabar 3.2 Kerangka Penelitian 

(Sumber: Data Primer) 

Adapun kerangka penelitian dalam penelitian ini adalah melihat pengaruh 

ke empat variabel UTAUT terhadap penerimaan pengguna. Sehingga penerimaan 

pengguna terhadap SIMPEG dapat diukur. 

Tabel 3.1 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis Penelitian 

(H1)  Performace Expectancy berpengaruh signifikan behavioral intention. 

(H2) Effort expectancy berpengaruh signifikan terhadap behavioral intention. 

Sumber: Data Primer (2016) 
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Tabel 3.1 Hipotesis Penelitian (lanjutan) 

(H3) Social Influence berpengaruh signifikan terhadap behavioral intention. 

(H4) Facilitating Condition berpengaruh signifikan terhadap behavioral intention. 

(H5) Behavioral Intention mempunyai pengaruh terhadap use behavior. 

Sumber: Data Primer (2016) 

Pada Tabel 3.1 menjelaskan tentang hipotesis penelitian yang diajukan 

oleh peneliti. Dari tabel tersebut dapat dilihat ada lima hipotesis yang diajukan. 

Tabel 3.2 Definisi Variabel UTAUT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Sekunder (2008) 

Pada Tabel 3.2 menjelaskan pengertian tentang variabel UTAUT. Ditabel 

tersebut dapat kita lihat penjelasan mengenai pengertian setiap variabel yang ada 

pada UTAUT.  

3.8 Tahap Dokumentasi Hasil Penelitian 

Pada tahap ini yang dilakukan adalah melakukan dokumentasi hasil dari 

tahap-tahap yang telah dilakukan sebelumnya, dari pengumpulan data, pengolahan 

data serta analisa data. Hasil dokumentasi tersebut digunakan sebagai nilai 

rekomendasi atau masukan bagi pihak BPS Provinsi Riau untuk melakukan 

perbaikan-perbaikan pada SIMPEG agar terwujudnya visi dan misi BPS Provinsi 

Riau. 


