
 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Jenis  Penelitian 

Penelitian dilakukan pada Universitas Abdurrab. Jenis penelitian adalah 

penelitian analisis yang diharapkan dapat memberikan masukan atau mendukung 

pengambilan keputusan. Sifat dan jenis data pada penelitian adalah kuantitatif, 

dimana data dinyatakan dalam bentuk angka dan dianalisis dengan teknik statistik. 

Tingkat eksplanasi penelitian adalah deskriptif. Alur penelitian ditunjukan oleh 

Gambar 3.1. 

Gambar 3.1. Metodologi Penelitian 
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3.2. Tahap Perencanaan 

 Adapun kegiatan yang dilakukan pada tahapan perencanaan adalah : 

1. Menentukan Program Yang Akan Di Analisis 

Pada tahap awal peneliti melakukan observasi dan wawancara ke 

Universitas Abdurrab Pekanbaru untuk mengetahui proses bisnis pada 

Universitas Abdurrab Pekanbaru. Proses administrasi akademik 

merupakan kegiatan yang menjadi core dalam sebuah institusi 

pendidikan, oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai Sistem Administrasi Akademik (SIMAK), dan membatasi 

penelitian pada penerapan sistem informasi yang dimiliki oleh 

Universitas Abdurrab Pekanbaru dalam membantu kegiatan akademik, 

yaitu Sistem Administrasi Akademik (SIMAK).  
 

2. Latar Belakang & Pertanyaan Penelitian 

Dalam latar belakang dapat dikemukakan identifikasi permasalahan atau 

kendala yang timbul terkait penerapan SIMAK. Identifikasi masalah 

dilakukan dengan cara observasi lagsung ke Universitas Abdurrab 

Pekanbaru dan melakukan wawancara. Peneliti bertatap muka langsung 

dengan sumber informasi untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

secara langsung dengan bapak Zul Indra, ST, M.Sc selaku Kepala UPT 

Komputer dan Sistem Informasi, bapak Dimas Ashari Septia Aden, 

MM.Pd selaku Head of Academic & Administration, Ibu Siti 

Hayatunisma, A.Md selaku Tata Usaha. Hal pertama yang harus 

dilakukan adalah menyusun daftar pertanyaan. Dari pertanyaan tersebut 

dirangkum menjadi 4 tema  yang dapat dilihat pada Lampiran A.  Dengan 

pertanyaan sebagai berikut : 

Tema 1: Proses kegiatan penggunaan Sistem Adminstrasi Akademik 

(SIMAK)  

a. Sistem Informasi apa saja yang terdapat di Universitas Abdurrab? 

b. Apa yang dimaksud dengan SIMAK pada Universitas Abdurrab 

Pekanbaru? 

c. Apa kegunaan dari SIMAK? 
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d. Apakah tujuan dari penerapan SIMAK? 

e. Sudah berapa lama SIMAK diimplementasikan? 

f. Apa saja fitur yang terdapat dalam SIMAK? 

g. Berapa jumlah pengguna SIMAK? 

h. Apakah terdapat hierarki pengguna dan hak akses terhadap SIMAK? 

Tema 2: Pengetahuan tentang SIMAK 

a. Apakah semua pengguna sudah menerima buku panduan/SOP 

penggunaan SIMAK? 

b. Apakah SIMAK telah berfungsi dengan baik? 

c. Apakah semua pengguna sudah mendapatkan pelatihan tentang 

penggunaan SIMAK?  

d. Apakah anda pernah menggunakan SIMAK? 

e. Apa sajakah insfrastruktur yang mendukung untuk penerapan 

SIMAK? 

Tema 3: Masalah yang terdapat pada kegiatan penggunaan SIMAK 

a. Apakah selama ini anda mengalami kesulitan/kendala dalam 

menggunakan SIMAK? 

b. Menurut anda apakah perlu dilakukan perbaikan terhadap SIMAK? 

c. Menurut anda apakah perlu dilakukan penambahan fitur pada 

SIMAK?  
 

3. Kajian Program Dan Teori 

Sistem Administrasi Akademik (SIMAK) merupakan nama sebuah 

sistem informasi yang digunakan untuk mempermudah proses akademik 

pada Universitas Abdurrab  Pekanbaru sejak tahun 2015. SIMAK 

berbasis web dengan URL https://simak.univrab.ac.id. Tujuan 

diimplementasikannya SIMAK pada Universitas Abdurrab adalah untuk 

mempermudah pengerjaan data akdemik, pengolahan nilai, dan 

pengolahan data akademik. SIMAK memiliki fitur yang dapat 

mempermudah penggunanya dalam memproses kegiatan akademik 

seperti, mahasiswa dapat mencetak KRS, KHS, Transkrip Nilai secara 

https://simak.univrab.ac.id/
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online. Oleh karena itu SIMAK dapat meningkatkan kinerja, 

mengefisiensi pengggunaan waktu, dan menghemat biaya. Peneliti 

membatasi kajian penelitian menggunakan HOT-Fit Model serta 

menggunakan teknik analisa SEM-PLS. Tujuan penelitian adalah untuk 

mengukur kesuksesan penerapan SIMAK, mengetahui faktor yang 

secara signifikan mempengaruhi penerapan SIMAK yang nantinya akan 

menghasilkan  manfaat berupa pengetahuan  mengenai penerapan 

SIMAK dan usulan untuk pengembangan sistem berdasarkan hasil 

analisis yang dilakukan. 

4. Menentukan Populasi Dan Sampel 

Pengambilan sampel dilakukan pada pengguna SIMAK Universitas 

Abdurrab yaitu mahasiswa program studi teknik informatika, dosen, 

admin akademik, dan admin jurusan yang berjumlah 272 dengan 

menggunakan Rumus Slovin (Noor, 2011) yaitu: 

𝑛 =
𝑁

1+𝑁𝑒2        (3.1) 

𝑛 =
272

1 + 272 (0.1)2
 

 
𝑛 =  73.1183 dibulatkan 73 

 

Keterangan =  - n : Sampel 

    - N : Populasi 

    - e : Taraf Kesalahan (10%) 

Jadi dari total pengguna sistem yang berjumlah 272 (dua ratus tujuh 

puluh dua) orang, diambil sampel sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) orang 

setelah dibulatkan. Selanjutnya dikarenakan jumlah populasi yang ada 

tidak homogen, maka untuk memperoleh besaran sampel yang sesuai 

pada masing-masing pengguna sistem, diambil sampel berikutnya 

menggunakan proportionate stratified random sampling dengan rumus 

(Noor, 2011)           (3.2) 

𝑛 = (
𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠

 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛
 ) × 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑛𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛  
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Sehingga perhitungannya adalah sebagai berikut: 

a. Mahasiswa Teknik Informatika, dengan populasi yang berjumlah 

125 orang  

𝑛 =
125

272
× 73 

𝑛 = 33,5478 dibulatkan 34 

Jumlah sampel mahasiswa teknik informatika yang akan diambil 

berjumlah 34 (tiga puluh empat) orang. 

 

b. Dosen, dengan populasi yang berjumlah 120 orang  

𝑛 =
120

272
× 73 

𝑛 = 32,2059 dibulatkan 32 

Jumlah sampel dosen yang akan diambil berjumlah 32 (tiga puluh 

dua) orang 

 

c. Admin Akademik, dengan populasi yang berjumlah 4 orang  

𝑛 =
4

272
× 73 

𝑛 = 1,07353 dibulatkan 1 

Jumlah sampel admin akademik yang akan diambil berjumlah 1 

(satu) orang 

 

d. Admin Jurusan, dengan populasi yang berjumlah 23 orang  

𝑛 =
23

272
× 73 

𝑛 = 6.17279 dibulatkan 6 

Jumlah sampel admin jurusan yang akan diambil berjumlah 6 

(enam) orang 

 

 

 



35 
 

5. Pengembangan Instrumen 

a. Menentukan Model & Variabel Penelitian 

Pada penelitian ini model yang digunakan adalah HOT-Fit Model 

yang dikembangkan oleh Yusof et al (2006). Terdapat 8 variabel 

dalam kontstruk HOT-Fit, yaitu Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, 

Kualitas Layanan, Penggunaan Sistem, Kepuasan Pengguna, 

Struktur Organisasi, Lingkungan Organisasi, dan Net Benefit. Pada 

penelitian ini menggunakan 7 variabel dan tidak memasukan 

variabel lingkungan organisasi dikarenakan tidak sesuai dengan 

permasalahan yang ada.   
 

b. Menentukan Hipotesis Penelitian 

Hipotesis pada penelitian ini disesuaikan dengan permasalahan pada 

penerapan SIMAK dan diselaraskan dengan metode HOT-Fit 

sehingga menghasilkan hipotesis sebagai berikut : 

H1. Adanya pengaruh kualitas sistem (KS) terhadap penggunaan 

sistem (PS) 

H2. Adanya pengaruh kualitas sistem (KS) terhadap kepuasan 

pengguna (KP) 

H3. Adanya pengaruh kualitas informasi (KI) terhadap 

penggunaan sistem (PS) 

H4. Adanya pengaruh kualitas informasi (KI) terhadap kepuasan 

pengguna (KP) 

H5. Adanya pengaruh kualitas layanan (KL) terhadap penggunaan 

sistem (PS) 

H6. Adanya pengaruh kualitas layanan (KL) terhadap kepuasan 

pengguna (KP) 

H7. Adanya pengaruh kepuasan pengguna (KP) terhadap 

penggunaan sistem (PS) 

H8. Adanya pengaruh struktur organisasi (SO) terhadap kepuasan 

pengguna (KP) 
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H9. Adanya pengaruh struktur organisasi (SO)  terhadap manfaat 

(NB) 

H10. Adanya pengaruh penggunaan sistem (PS) terhadap manfaat 

(NB) 

H11. Adanya pengaruh kepuasan pengguna (KP) terhadap manfaat 

(NB) 

c. Mengkonsep Konstruk Penelitian 

Konstruk pada penelitian ini disesuaikan berdasarkan hipotesis 

penelitian yang telah di tentukan. Adapun konseptualisasi model 

penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.2. 

 

Gambar 3.2. Konseptual Model Penelitian 

Berdasarkan konseptual model penelitian yang telah di konstruk, maka 

dibangun model diagram jalur penelitian. Dari pengkonstruksian jalur 

tersebut maka dapat dianalisis dan diukur model penelitian yang 

dibangun. Diagram jalur yang dibangun dapat dilihat pada Gambar 3.4. 
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Gambar 3.3. Diagram Jalur Penelitian (Path Diagram) 

d. Menyusun Indikator Pertanyaaan Sesuai Dengan Metode HOT-Fit 

Model 

Kuesioner dirancang berdasarkan indikator dari setiap variabel yang 

dimodifikasi sesuai dengan permasalahan yang terdapat dalam 

penggunaan SIMAK. Kuesioner yang telah dirancang dapat dilihat 

pada Lampiran B. Adapun indikator penelitian diadopsi dari 

indikator yang dikemukakan oleh Yusof et al (2006), yang 

ditunjukan pada Tabel 3.1. 
 

Tabel 3.1. Variabel dan Indikator Pertanyaan 

Komponen Variabel Indikator Pertanyaan Kode Item 

Human 

Penggunaan 

Sistem 

1. Selalu menggunakan sistem PS1 

2. Sangat tergantung pada sistem PS2 

3. Pengguna percaya sistem dapat 

mempermudah pekerjaan 
PS3 

4. Pengguna menerima sistem dengan baik PS4 

5. Memiliki keahlian yang baik PS5 

6. Mengikuti pelatihan-pelatihan PS6 

Kepuasan 

Pengguna 

1. Membantu dalam mengolah data 

informasi 
KP1 

2. Sistem memuaskan KP2 
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Tabel 3.1. Variabel dan Indikator Pertanyaan (Lanjutan) 

Komponen Variabel Indikator Pertanyaan Kode Item 

Organization Struktur 

1. Mempertimbangkan latar belakang 

pengguna 
SO1 

2. Memberikan pelatihan SO2 

3. Perencanaan yang baik SO3 

4. Memiliki komunikasi yang baik SO4 

5. Mampu mengatasi konlik SO5 

Technology 

Kualitas Sistem 

1. Mudah digunakan dan user friendly KS1 

2. Tampilan yang mudah untuk dipelajari KS2 

3. Bermanfaat falam proses akademik KS3 

4. Sistem terintegrasi KS4 

5. Memiliki fasilitas petunjuk penggunaan KS5 

6. Sistem yang handal dan jarang mengalami 

error 
KS6 

7. Memiliki hak akses KS7 

Kualitas 

Informasi 

1. Informasi lengkap KI1 

2. Informasi benar dan akurat KI2 

3. Informasi mudah dipahami KI3 

4. Informasi yang update dan tepat waktu KI4 

5. Informasi dapat dipertanggung jawabkan KI5 

6. Informasi yang relevan KI6 

7. Informasi yang sama dengan yang 

dimasukkan 
KI7 

Kualitas 

Layanan 

1. Layanan yang cepat dan tanggap KL1 

2. Jaminan kualitas KL2 

3. Memiliki sikap peduli KL3 

4. Dapat menyelesaikan masalah KL4 

Net Benefit Manfaat 

1. Memperudah proses akademik NB1 

2. Meningkatkan efektif dan efisiensi 

pekerjaan 
NB2 

3. Menurunkan tingkat kesalahan NB3 

4. Meningkatkan komunikasi antar 

pengguna 
NB4 

5. Meningkatkan kinerja organisai menjadi 

lebih baik 
NB5 

6. Menjadikan kinerja organisasi dalam 

menghadapi persaingan. 
NB6 

7. Mendukung Visi dan Misi NB7 

Human 
Penggunaan 

Sistem 

7. Selalu menggunakan sistem PS1 

8. Sangat tergantung pada sistem PS2  

9. Pengguna percaya sistem dapat 

mempermudah pekerjaan 
PS3 

10. Pengguna menerima sistem dengan baik PS4 

11. Memiliki keahlian yang baik PS5 

12. Mengikuti pelatihan-pelatihan PS6 

Sumber: Data Sekunder (2016) 
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e. Menentukan Skala Pengukuran 

Skala pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala Likert. 

Kategori yang digunakan oleh skala likert berupa analisis tingkat 

kepentingan dan kinerja dengan empat kategori yang dapat 

ditunjukan pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2. Kategori Jawaban Menurut Skala 

Kategori Skala 

Sangat Setuju 4 

Setuju 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 

Sumber: Suryani (2015) 

 

3.3. Tahap Pengumpulan Data 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data yang nantinya akan dianalisa 

dan dievaluasi. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner 

kepada pengguna SIMAK. Dalam pengumpulan data ada beberapa hal yang harus  

ditentukan terlebih dahulu, yaitu: 

1. Menentukan Jenis dan Sumber Data 

Terdapat dua jenis sumber data yang dibedakan berdasarkan cara 

memperoleh data, yaitu: 

a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh melalui wawancara 

dan kuesioner yang disebarkan kepada responden, wawancara 

langsung kepada pengguna sistem di Universitas Abdurrab 

Pekanbaru.  

Data yang diperlukan adalah sebagai berikut: 

1) Jumlah populasi pengguna sistem. Digunakan untuk penentuan 

responden; 

2) Struktur organisasi. Digunakan untuk memahami tentang proses 

akademik Universitas Abdurrab; 

3) Kondisi TI/SI. Digunakan untuk memahami alur kerja SIMAK 

dan mengidentifikasi permasalahan yang ada; 

4) Kuesioner digunakan untuk mengetahui persepsi pengguna 

mengenai penerapan SIMAK. 
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b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh selain dari obyek 

penelitian, seperti buku/ literatur yang berkaitan dengan metode 

analisis, evaluasi, jurnal ilmiah, serta informasi web yang 

berhubungan dengan penelitian. 

2. Menyebarkan Kuesioner 

Dilakukan penyebaran kuesioner kepada seluruh responden penelitian. 

Penyebaran keseluruhan kuesioner dilakukan dalam jangka 5 hari, yaitu 

pada tanggal 20 Januari sampai dengan 4 Januari 2017. 

3. Rekapitulasi Data Penelitian 

Pada tahap ini dilakukan rekapitulasi jawaban kuesioner menggunakan 

aplikasi Ms. Excel. Hasil rekapitulasi data penelitian dapat dilihat pada 

Lampiran C. 

 

3.4. Analisis dan Hasil 

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan Structural Equation 

Model dengan Partial Least Square (SEM-PLS), yaitu suatu teknik statistik yang 

mampu menganalisis variabel laten, variabel indikator dan kesalahan pengukuran 

secara langsung. Hasil pengolahan data menggunakan SEM-PLS dapat dilihat pada 

Lampiran D. Tahapan analisis data pada SEM-PLS adalah sebagai berikut: 
 

1. Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)  

Evaluasi untuk model pengukuran difungsikan untuk menilai validitas 

dan reliabilitas dari model. Evaluasi outer model adalah: 

a. Dengan melakukan pengujian Validitas Convergent, dimana dengan 

melihat nilai loading factor dari masing-masing indikator. Rule of 

Thumb digunakan untuk menilai validitas convergent dimana Nilai 

loading harus diatas 0.70 (pada penelitian pada bidang yg belum 

berkembang bisa menggunakan 0.50-0.60).  

b. Dengan melihat discriminant validity pada cross loading antara 

indikator dengan konstruknya. Jika korelasi konstruk dengan item 

pengukuran lebih besar dari pada ukuran konstruk lainnya, maka 
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menunjukkan bahwa konstruk laten memprediksi ukuran pada blok 

mereka lebih baik dari pada ukuran blok lainnya. 

c. Metode lain untuk menilai discriminant validity adalah dengan 

membandingkan akar kuadrat dari average 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. 

d. Selain uji validitas dilakukan, pengukuran model juga dilakukan 

untuk menguji reliabilitas suatu konstruk. Uji reliabilits digunakan 

untuk membuktikan akurasi, konsistensi dan ketepatan dalam 

menggunakan instrument dalam mengukur konstruk. Dalam 

pengukuran reliabilitas SEM-PLS menggunakan Smartpls, 

pengukuran reliabilitas diukur dengan menggunakan 2 cara, yaitu 

Cronbach’s Alpha dan composite reliability. 

2. Evaluasi Model Struktural (Inner Model)  

Model struktural dalam PLS dievaluasi dengan menggunakan R2 atau 

R square untuk konstruk dependen. Perubahan nilai R-Square dapat 

digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen tertentu 

terhadap variabel dependen apakah mempunyai pengaruh yang 

substantive. Semakin tinggi nilai R2 berarti semakin baik model 

prediksi dari model penelitian yang diajukan. Dasar pengujian hipotesis 

menurut Jogiyanto (2011) yaitu: 

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 1.96 pada α 5% maka hipotesis 

ditolak. 
 

3. Pengujian Hipotesis  

Dari hasil estimasi yang dilakukan memberikan informasi mengenai 

hubungan antar variabel-variabel penelitian. 
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4. Perbandingan Tujuan dan Hasil 

Tujuan dari penelitian evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana 

tujuan dari suatu program telah tercapai. Dalam hal ini akan 

dikemukakan perbandingan antara kondisi existing penerapan SIMAK 

dan tujuan yang ingin dicapai. 

5. Nilai Kesuksesan 

Setelah analisis data dilakukan, maka dikemukakan evaluasi hasil 

mengenai Kesuksesan penerapan SIMAK sesuai dengan HOT-Fit 

Model. Dari hasil ini diketahui informasi mengenai nilai Kesuksesan 

penerapan SIMAK dan menghasilkan rekomendasi atas hasil evaluasi. 

 

3.5. Tahap Dokumentasi 

Pada tahap ini berisi tentang dokumentasi dari hasil tahap-tahap yang 

dilakukan sebelumnya. Dari tahap perencanaan, pengumpulan data, 

serta tahap analisis dan hasil dari analisis kesuksesan penerapan sistem 

administrasi akademik akademik pada Universitas Abdurrab Pekanbaru. 

Dokumentasi berupa laporan penelitian yaitu laporan penelitian yang 

sesuai dengan format penelitian. Dilakukan dengan menggunakan 

Microsoft Office. Hasil dokumentasi dapat dilihat pada Lampiran E. 

 


