
 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 Pada penelitian ini ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam melakukan 

penerimaan sistem informasi akademik menggunakan metode WEBQUAL 4.0 

pada PekanbaruMX. Adapun tahapan analisis yang dilakukan adalah: 

Metodologi Penelitian

Kegiatan HasilTahapan

Tahap I

Perencanaan

Tahap II

Pengumpulan Data

Tahap III

Analisa dan 

Pembahasan

Tahap IV

Dokumentasi

Mulai

1.  Menentukan Masalah 

2.  Menentukan Metode yang digunakan

3.  Menentukan Tujuan Penelitian

4.  Menentukan Hipotesis

Proposal Tugas 

Akhir

1.  Observasi

2.  Wawancara

3.  Menentukan Responden 

4.  Kuisioner

5.  Melakukan Studi Pustaka

1.  Melakukan analisis data menggunakan   

     teknik analisis Structural Equation 

     Modelling - Partial Least Squares 

     (SEM-PLS)

2.  Evaluasi outer model

3.  Evaluasi inner model

4.  Pengujian hipotesis

Melakukan dokumentasi tugas akhir

Laporan Tugas 

Akhir

Selesai

1. Nilai hubungan 

    pengaruh antar  

    variabel.

2. Hasil uji    

    hipotesis

Data Primer dan Data 

Sekunder

 

Gambar 3.1 Flowchart Metodologi Penelitian 
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Keterangan : 

3.1 Tahap Perencanaan 

  Tahap perencanaan merupakan tahap awal saat akan melakukan penelitian, 

kegiatan yang dilakukan adalah: 

1) Menentukan Masalah 

Tahap perumusan masalah yaitu dilakukan dengan cara observasi langsung 

ke PekanbaruMX sehingga diketahui sistem yang digunakan dan 

permasalahan apa yang terjadi. Permasalahan yang akan dianalisa adalah 

permasalahan yang terjadi pada Website PekanbaruMX. 

2) Menentukan Metode yang Digunakan 

Berdasarkan langkah-langkah yang telah dilakukan maka telah diketahui 

permasalahan yang terjadi pada Website PekanbaruMX. Olehkarena itu 

metode yang sesuai untuk menganalisa Website PekanbaruMX pada 

PT.PekanbaruMX adalah metode Webqual 4.0. 

3) Menentukan Tujuan Penelitian  

 Tahap menentukan tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan sasaran 

yang akan dituju serta untuk memperjelas kerangka apa saja yang menjadi 

sasaran dalam melakukan penelitian ini.  

 Tujuan dalam penelitian ini ada empat, yaitu : untuk mengetahui pengaruh 

faktor manfaat (perceived usefulness) terhadap penerimaan pengguna 

Website PekanbaruMX (acceptance IT), untuk mengetahui pengaruh 

faktor kemudahan (perceived ease of use) terhadap penerimaan pengguna 

Website PekanbaruMX(acceptance IT), untuk mengetahui pengaruh faktor 

kemudahan (perceived ease of use) terhadap faktor manfaat (perceived 

usefulness), dan untuk mengetahui faktor yang dominan mempengaruhi 

Website PekanbaruMX.  

4) Menentukan  Hipotesis 

Langkah selanjutnya adalah menentukan hipotesis penelitian yang akan 

dibuat dalam tugas akhir ini yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban 

sementara terhadap penelitian dan memfokuskan terhadap jawaban akan 
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dicapai yaitu hasil pengujian pengaruh setiap variabel-variabel pada 

penelitian ini. 

Usability quality

(WEB-U)

Information 

quality (WEB-IQ)
User Statisfaction

(US)

Interaction 

quality (WEB-INQ)

H1 (+)

H2 (+)

H3 (+)

 

Gambar 3.2 Model Konseptual Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:  

H1. Kualitas Kegunaan (X1) Website pekanbarumx.co mempunyai 

pengaruh signifikan/positif terhadap kepuasan pengguna. 

H2. Kualitas Informasi (X2) Website pekanbarumx.co mempunyai 

pengaruh signifikan/positif terhadap kepuasan pengguna. 

H3. Kualitas Interaksi Pelayanan (X3)  Website pekanbarumx.co 

mempunyai signifikan/positif pengaruh terhadap kepuasan 

pengguna. 

 

3.2 Tahap Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang 

dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian dan pengumpulan data 

diperlukan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian.  

Dalam pengumpulan data, ada dua sumber data, yaitu: 

1) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber 

asli tanpa melalui media perantara. Dalam penelitian ini data primer 

yang dikumpulkan diperoleh dari hasil pengamatan, hasil wawancara 

serta kuisioner yang diperoleh dari admin Website PekanbaruMX. 
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2) Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui 

media perantara seperti studi literatur, jurnal, buku, dan dokumen yang 

berkaitan dengan judul atau metode penelitian. 

Dalam pengumpulan data, ada lima teknik yang dilakukan, yaitu : 

1) Observasi 

Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung ke obyek penelitian. 

Dalam penelitian ini dilakukan  observasi dengan mendatangi langsung 

PekanbaruMX. 

2) Wawancara 

Wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dan 

sistematis untuk mengetahui permasalahan yang sedang diamati untuk 

menyakinkan kegiatan observasi yang telah dilakukan sebelumnya. 

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada 

Bapak Abib Hidayatullah selaku admin Website PekanbaruMX. 

3) Menentukan Responden 

Responden merupakan user/pengguna website PekanbaruMX 

khususnya di daerah pekanbaru yang ditentukan berdasarkan teknik 

random sampling dengan populasi sebanyak 7.2635 orang (data 

berdasarkan jumlah pengunjung website pekanbarumx.co). kemudian 

untuk menghitung sampel menggunakan rumus Slovin. Banyaknya 

responden atau sampel yang digunakan dalam proses penyebaran 

kuesioner menggunakan Rumus Slovin seperti terlihat pada rumus 3.1 

dibawah ini: 
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                                                 (digenapkan menjadi 100)                       (3.1) 

Jadi jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 

orang setelah dibulatkan.  

4)  Kuisioner 

Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawab. 

a. Menentukan Variabel  

Kuesioner dirancang berdasarkan indikator dari setiap variabel yang 

dimodifikasi sesuai dengan permasalahan yang terdapat dalam 

Website PekanbaruMX. Adapun variabel dan indikator penelitian 

terdapat pada tabel berikut: 

Tabel 3.1: Variabel dan Indikator Penelitian 

No Variabel Indikator Kode Item 

1 Usability quality Saya merasa mudah untuk mempelajari cara 

mengoperasikan website www.PekanbaruMX.co 
UQ1 

Saya merasa jelas dan paham berinteraksi dengan 

website www.PekanbaruMX.co 
UQ2 

Saya merasa mudah menjalankan menu dari website 

www.PekanbaruMX.co 
UQ3 

Saya merasa mudah menemukan alamat website 

www.PekanbaruMX.co 
UQ4 

  Website www.PekanbaruMX.co memiliki tampilan 

yang menarik 
UQ5 

Desain tampilan website www.PekanbaruMX.co 

sesuai dengan jenis website “website berita” 
UQ6 

Saya merasa mudah untuk mempelajari cara 

mengoperasikan website www.PekanbaruMX.co 
UQ7 

  Saya merasa jelas dan paham berinteraksi dengan 

website www.PekanbaruMX.co 
UQ8 

 Sumber : Data Sekunder (2016) 
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Tabel 3.1: Variabel dan Indikator Penelitian (lanjutan) 

No Variabel Indikator Kode Item 

2. Information quality Website www.PekanbaruMX.co memberikan 

informasi yang akurat 
IQ1 

Website www.PekanbaruMX.co memberikan 

informasi yang dapat di percaya 
IQ2 

Website www.PekanbaruMX.co memberikan 

informasi yang tepat waktu 
IQ3 

Website www.PekanbaruMX.co memberikan 

informasi yang relevan 
IQ4 

Website www.PekanbaruMX.co memberikan 

informasi yang mudah dipahami 
IQ5 

Website www.PekanbaruMX.co memberikan 

informasi secara terperinci 
IQ6 

Website www.PekanbaruMX.co memberikan 

informasi dengan format yang sesuai 
IQ7 

3. Interaction quality Website www.PekanbaruMX.co memiliki reputasi 

yang baik. 
INQ1 

Website www.PekanbaruMX.co memberikan rasa 

aman ketika saya melakukukan transaksi 
INQ2 

Website www.PekanbaruMX.co memberikan rasa 

aman dalam menyampaikan data pribadi. 
INQ3 

Website www.PekanbaruMX.co memberikan kesan 

menarik minat dan perhatian 
INQ4 

Website www.PekanbaruMX.co memberikan rasa 

komunitas 
INQ5 

 Memberikan kemudahan dalam melakukan 

komunikasi dengan pihak www.PekanbaruMX.co 
INQ6 

Saya merasa yakin dengan informasi yang diberikan 

www.PekanbaruMX.co. 
INQ7 

Sumber : Data Sekunder (2016) 
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Tabel 3.1: Variabel dan Indikator Penelitian (lanjutan) 

No Variabel Indikator Kode Item 

4. User Satisfaction Apakah anda merasa puas tentang keseluruhan 

website www.PekanbaruMX.co 
US1 

Website www.PekanbaruMX.co sangat membantu 

saya dalam memperoleh informasi 
US2 

Sumber : Data Sekunder (2016) 

5) Studi Pustaka 

 Studi Pustaka yang dilakukan untuk mengumpulkan data adalah 

dari jurnal nasional, paper, penelitian terdahulu, dan buku-buku yang 

berhubungan dengan analisis pengukuran kualitas website terhadap 

pengguna menggunakan metode Webqual 4.0. 

 

3.3 Tahap Analisa dan Pembahasan 

 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 (Ghozali, 2014). Tahapan analisis data pada SEM-PLS adalah 

sebagai berikut: 

3.3.1   Tahap Analisa 

Metode analisis berisi pengujian-pengujian data yang diperoleh dari hasil 

jawaban responden yang diterima. Analisis menggunakan SEM. 

 

3.3.2 Model Pengukuran (Outer Model) 

 Model pengukuran digunakan untuk menguji validitas konstruk dan 

reliabilitas instrumen. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan 

instrumen penelitian mengukur apa yang seharusnya diukur (Cooper dan 

Schindler dalam Jogiyanto, 2009). Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur 
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konsistensi alat ukur dalam mengukur suatu konsep atau dapat juga digunakan 

untuk mengukur konsistensi responden dalam menjawab item pernyataan dalam 

kuesioner. 

1. Uji Validitas 

Validitas terdiri atas validitas eksternal dan validitas internal. Validitas 

eksternal menunjukkan bahwa hasil dari suatu penelitian adalah valid. 

Validitas internal menunjukkan kemampuan dari instrumen penelitian 

mengukur apa yang seharusnya diukur dari suatu konsep. Validitas 

internal terdiri dari validitas kualitatif dan validitas konstruk. 

Validitas konstruk menunjukkan seberapa baik hasil yang diperoleh 

dari penggunaan suatu pengukuran sesuai teori-teori yang digunakan 

untuk mendefinisikan suatu konstruk (Jogiyanto, 2009). Korelasi yang 

kuat antara konstruk dan item-item pertanyaannya dan hubungan yang 

lemah dengan variabel lainnya adalah salah satu cara untuk menguji 

validitas konstruk. Validitas konstruk terdiri dari validitas konvergen 

dan validitas diskriminan. 

a. Validitas Konvergen 

Validitas konvergen terjadi jika skor yang diperoleh dari dua 

instrumen yang berbeda yang mengukur konstruk yang sama 

mempunyai korelasi tinggi. (Jogiyanto, 2009). Uji validitas 

konvergen dalam PLS dengan indikator reflektif dinilai berdasarkan 

loading factor indikator-indikator yang mengukur konstruk tersebut. 

Menurut Hair et all dalam (Jogiyanto ,2009) mengemukakan bahwa 

rule of thumb yang biasanya digunakan untuk membuat pemeriksaan 

awal dari matrik faktor adalah ±.30 dipertimbangkan telah 

memenuhi level minimal, loading ±.40 dianggap lebih baik dan 

loading >0.50 dianggap signifikan secara praktikal. Menurut Chin 

(Jogiyanto, 2008) Rule of thumb yang digunakan untuk validitas 

konvergen adalah outer loading > 0.7, communality > 0.5 dan 

average variance extracted (AVE) > 0.5. 

b. Validitas Diskriminan 
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Menurut Hartono (Jogiyanto, 2009) Validitas diskriminan terjadi jika 

dua instrumen yang berbeda yang mengukur dua konstruk yang 

diprediksi tidak berkorelasi menghasilkan skor yang memang tidak 

berkorelasi. Uji validitas diskriminan dinilai berdasarkan cross 

loading pengukuran dengan konstruknya, dan membandingkan akar 

AVE untuk setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk dengan 

konstruk lainnya dalam model. Menurut Chin (Jogiyanto, 2009) 

Model mempunyai validitas diskriminan yang cukup jika akar AVE 

untuk setiap konstruk lebih besar dari pada korelasi antara konstruk 

dengan konstruk lainnya dalam model. 

Tabel 3.2: Parameter Uji Validitas dalam Model Pengukuran PLS 

Uji Validitas Parameter Rule of Thumbs 

Konvergen Faktor loading Lebih dari 0,7 

 Average Variance Extracted 

(AVE) 

Lebih dari 0,5 

 Communality Lebih dari 0,5 

Diskriminan Akar AVE dan korelasi variabel 

laten 

Akar AVE > Korelasi variabel laten 

 Cross loading Lebih dari 0,7 dalam satu variabel 

 Sumber: Jogiyanto (2009) 

2. Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas untuk mengukur konsistensi internal alat ukur. 

Reliabilitas menunjukkan akurasi, konsistensi, dan ketepatan suatu alat 

ukur dalam melakukan pengukuran (Hartono, 2008 dalam Jogiyanto, 

2009). Uji reliabilitas dalam PLS dapat menggunakan dua metode yaitu 

Cronbach’s alpha dan Composite reliability. 

Cronbach’s alpha mengukur batas bawah nilai reliabilitas suatu 

konstruk dan Composite reliability mengukur nilai sesungguhnya 

reliabilitas dinilai lebih baik dalam mengestimasi konsistensi internal 

suatu konstruk. Untuk dapat dikatakan suatu konstruk reliable, maka 

nilai Cronbach’s alpha > 0,6 dan nilai Composite reliability > 0,7. 
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3.3.3 Model Struktural (Inner Model) 

Nilai R
2
 digunakan untuk mengukur tingkat variasi perubahan variabel 

independen terhadap variabel dependen. Semakin tinggi nilai R
2
 berarti semakin 

baik model prediksi dari model penelitian. Namun, R
2
 bukanlah parameter absolut 

dalam mengukur ketepatan model prediksi karena dasar hubungan teoritikal 

adalah parameter yang paling utama untuk menjelaskan hubungan kausalitas 

tersebut. 

Nilai koefisien path atau inner model menunjukkan tingkat signifikansi 

dalam pengujian hipotesis. Skor koefisien path atau inner model yang ditunjukkan 

oleh nilai T-statistic, harus di atas 1,96 untuk hipotesis dua ekor (two-tailed) dan 

diatas 1,64 untuk hipotesis satu ekor (one-tailed) untuk pengujian hipotesis pada 

alpha 5 persen dan power 80 persen (Hair et al. 2006 dalam jogiyanto, 2009). 

 

3.3.1 Uji Hipotesis 

Untuk pengujian seluruh hipotesis maka digunakan metode Partial Least 

Square (PLS). PLS merupakan metode analisis yang powerfull oleh karena tidak 

didasarkan banyak asumsi (Ghozali, 2014). 

Dengan metode PLS maka model yang diuji dapat mempergunakan 

asumsi: data tidak harus berdistribusi normal, skala pengukuran dapat berupa 

nominal, ordinal, interval maupun rasio, jumlah sample tidak harus besar, 

indikator tidak harus dalam bentuk refleksif (dapat berupa indikator refleksif dan 

formatif) dan model tidak harus berdasarkan pada teori (Ghozali, 2014). 

3.4 Tahap Dokumentasi  

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

dilakukan sebelumnya. Dari tahap perencanaan, pengumpulan data, serta tahap 

analisis dan pembahasan dari analisis pengukuran kualitas website terhadap 

pengguna menggunakan metode WEBQUAL 4.O pada PekanbaruMX. 

Dokumentasi berupa laporan penelitian yaitu laporan penelitian yang sesuai 

dengan format penelitian, yang dilakukan dengan menggunakan Microsoft Office. 
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Dan pada tahap ini akan berisi tentang kesimpulan dan saran yang dapat 

digunakan sebagai acuan untuk pengembangan website pada PekanbaruMX. 

 

 


