
BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 JenisPenelitian

Jenis penelitian ini merupakan riset survey, yaitu metode pengumpulan

informasi  dengan menyampaikan serangkaian pertanyaan yang telah

diformulasikan sebelumnya dan urutan tertentu dalam sebuah kuesioner

terstruktur kepada suatu sampel individu terpilih untuk menjadi wakil sebuah

populasi terdefinisi. Kuesioner dan wawancara adalah teknik-teknik yang

merupakan inti salah satu tipe riset survei(Sudaryono dkk, 2010). Metode survei

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan

kuantitatif. Metode deskriptif (descriptive researc) bertujuan mendiskripsikan

atau menjelaskan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena yang diteliti dari

perspektif individu, organisasi, industri, dan perspektif lainnya (Sudaryono dkk,

2010) . Dalam penelitian ini data dan informasi dikumpulkan dari responden

dengan menggunakan kuesioner.

3.2 DesainPenelitian

Desainpenelitian yang akandigunakanadalahdesainkausal yang

bertujuanuntukmelihatpengaruhantaravariabelbebasterhadapvariabelterikat.

Asumsi dalam model kausal serupa dengan asumsi model runtun waktu, yaitu

bahwa data mengikuti pola teridentifikasi sepanjang waktu dan ada hubungan

yang dapat diidentifikasi di antara informasi yang diestimasi dan faktor

lainnya(Tjiptono dkk, 2007).Dalampenelitianinivariabelbebasadalah kualitas

layanan yang terdiridaribuktifisik / tangible (X1), keandalan/ realibility (X2), daya

tanggap /responsiveness (X3), jaminan / assurance (X4)dan empati /empathy

(X5)danvariabelterikatdaripenelitianiniadalahkepuasanpenggunasistemInformasi

(Y). PenelitianiniinginmelihatpengaruhVariabelbukti fisik / tangible (X1),

keandalan/ realibility (X2), daya tanggap /responsiveness (X3), jaminan /

assurance (X4) danjaminan / assurance (X4), empati /empathy
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(X5)terhadapvariabelkepuasanpenggunasisteminformasi

(Y)secaraparsialdansecarasimultan / serentak.

Pengaruhparsial merupakan pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel-

variabel bebas (independen) secara terpisah atau sendiri-sendiri terhadap variabel

terikat (dependen) dengan menggunakan uji t. Sedangkan pengaruh simultan atau

serentak adalah pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel-variabel bebas jika

digabungkan terhadap variabel terikat dengan menggunakan uji F.

3.3 LokasiPenelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan pada perpustakaan Universitas Riau yang

beralamatkanJalan HR Soebrantas KM 12,5 Simpang Baru, Panam, Pekanbaru.

3.4 Objek Penelitian

Objek penelitian dari penelitian ini adalah pengunjung Perpustakaan

Universitas Riau yaitu mahasiswa dan dosen.

3.5 Sumber Data

Sumber adalah

Adapun data yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Data Primer, yaitu data yang didapat dari objek penelitian secara langsung

yaitu hasil wawancara kepada Pimpinan perpustakaan, Kepala Sub Bagian

Pelayanan,Staff IT (Programer)Perpustakaan Universitas Riau, dalam hal

ini kepada BapakAgus Sutikno,SP,M.Si. Ajir, S.Pd, Bapak Yasin

Setiawan, S.Kom dan Aria Setiawan yaitu salah satu mahasiswa UNRI

sebagai pengunjung perpustakaan.Selain wawancara, data primer diambil

dari penyebaran angket yang disebar kepada pengunjung Perpustakaan

yaitu Mahasiswa dan Dosen Universitas Riau.Mahasiswa Universitas Riau

merupakan pengunjung terbesar dari perpustakaan Universitas Riau,

adapun sirkulasi data pengunjung saat ini diambil dari bulan Januari s/d

Desember  2013 dengan jumlah 29.554 pengunjung. Sirkulasi data

pengunjung tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 3.1Sirkulasi Pengunjung dari Bulan Januari s/d Desember 2013

Sumber: PerpustakaanUniversitas Riau (2013)

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh selain dari objek penelitian.

Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku, jurnal, hasil penelitian, dan

literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang dibutuhkan sebagai bahan pembuatan

laporan penelitian, ada beberapa teknik, cara atau metode yang dilakukan oleh

peneliti. Teknik pengumpulan datanya yaitu :

1. Wawacara, yaitu dengan mewawancarai Kepala Sub Bagian

Pelayanan,Staff IT (Programer)Perpustakaan Universitas Riauyaitu

BapakAgus Sutikno,SP,M.Si, Ajir, S.Pd, Bapak Yasin Setiawan, S.Kom

No Bulan Mahasiswa Dosen Karyawan Jumlah

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

JANUARI

FEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOPEMBER

DESEMBER

1.960

2.586

2.643

1.875

2.473

2.087

2.501

1.980

2.435

2.400

2.220

2.340

116

105

98

145

150

135

102

95

100

120

113

121

52

45

55

57

60

59

48

62

57

54

49

56

2.128

2.736

2.796

2.077

2.683

2.481

2.737

2.127

2.597

2.574

2.382

2.517

Jumlah 27.500 1.400 654 29554
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dan Aria Setiawan yaitu salah satu mahasiswa UNRI sebagai pengunjung

perpustakaan.

2. Angket, yaitu dengan menyebar angket kepada pengunjung perpustakaan

yaitu mahasiswa dan dosen Universitas Riau.

3. Studi Literatur, dengan mempelajari buku-buku dan literatur-literatur yang

relevan untuk acuan penelitian.

3.7 Analisa Sistem Yang Berjalan

3.7.1 Proses Bisnis Sistem Lib.UNRI

Dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan dilakukan pencarian

informasi proses bisnis di perpustakaan Universitas Riau. Adapun jenis informasi

yang dibutuhkan diantaranya:

1. Job Description.

2. Indikator kinerja unit bisnis.

3. Proses bisnis secara umum.

4. Alur informasi.

5. Ketergantungan dengan unit bisnis lain atau pihak eksternal.

6. Frekuensi pertukaran informasi dan Isu/ permasalahan dalam pertukaran

informasi.

3.7.2 Aplikasi

Adapun yang dilakukan untuk mendapatkan informasi Aplikasi yang

digunakanperpustakaan universitas Riau adalah:

1. Mengidentifikasi aplikasi yang ada yang digunakan oleh perpustakaan

universitas riau dan menjelaskan fungsi-fungsiya.

2. Melakukan pemetaan input, proses, aplikasi dan mekanisme transfer data

(integrated atau non integrated).

3. Arsitektur aplikasi, tools/ bahasa pemograman yang digunakan, dan

interface / middleware

4. Masalah dan harapan terkait aplikasi
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3.7.3 Data Base

Dalam mendapatkan informasi Database yang digunakan perpustakaan

universitas Riau yang dilakukan adalah:

1. Mengidentifikasi nama database yang digunakan oleh perpustakaan

universitas Riau, fungsinya dan data / informasi yang disimpan.

2. Versi database, total ukuran data saat ini, kapasitas database dan jumlah

pertumbuhan database.

3. Melakukan pemetaan pengguna data dan penyumbang data dari aplikasi

yang ada.

4. Menjelaskan masalah dan harapan terkait database yang ada di

perpustakaan universitas riau.

3.7.4 Infrastruktur

Adapun yang dilakukan dalam mendaptkan informasiinfrastruktur yang

digunakan oleh perpustakaan universitas riau adalah:

1. Infrastruktur Teknologi Informasi secara umum (desktop client, printer,

server, hub, switch, router, server, data center, dan lainnya).

2. Menjelaskan Fungsi Teknologi Informasi yang di outsource.

3. Fungsional server (web server,application server, file server, middleware

server, print server, DNS server, mail server, dan lainnya).

4. Sistem operasi pada server

5. Layanan pada server

6. Aplikasi / database / unit bisnis yang menggunakan server.

7. Layanan pengamanan (firewall, virus protection, intrusion detection,

identity mangement, anti spyware dan lainnya).

8. Menjelaskan permasalahan dan harapan.

3.8 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini

diambildaripengunjungperpustakaanUniversitas Riau terlihat pada tabel

3.1.SirkulasiPengunjungdariBulanJanuaris/d Desember
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2013,adapunjumlahpopulasinyaadalah 29.554

Pengunjung.SasaranpopulasinyaadalahmahasiswadandosenUniversitas Riau.

3.9 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Nonprobability Sampling yaitu suatu prosedur penarikan sampel bersifat

subyektif. Penarikan sampel nonprobabilitas bisa menghemat waktu dan biaya

karena tidak memerlukan adanya kerangka penarikan sampel (sampiling frame),

tetapi hasilnya bisa mengandung bias dan ketidakpastian. Dan metode penarikan

sampelnya dalam penelitian ini adalahaccidental sampling, yaitu pengambilan

sampel dilakukan sesuka hati, pemilihan anggota sampel hanya pada momen atau

saat tertentu saja (penentuan sampel dilakukan dengan memilih mereka yang pada

saat dilakukan penelitian berada pada atau lokasi penelitian).( Sudaryono dkk,

2010).

Dari jumlahpopulasipengunjungperpustakaanUniversitas Riau tersebut,

makadimasukkankedalamrumusSlovindenganmenggunakantarafkesalahan

10%yaitusebagaiberikut:

(3.1)

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e =persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan

sampel yang masih dapat ditolerir/diinginkan, yaitu 0,1.

Berdasarkan

keterangandiatasmakahasildariperhitunganrumusSlovindijadikanukuransampel

yang nantinyaakandigunakanuntukpenyebaranangket.

3.9.1 Perhitungan Sample

Populasi dalam penelitian inidilihatdaripengunjungperpustakaanUniversitas Riau

dan datapopulasitahun 2013adalah 29.554 Pengunjung. Dari
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jumlahpopulasipengunjungperpustakaanUniversitas Riau tersebut,

makadilakukanperhitungandenganmenggunakantarafkesalahan 10% yaitusebagaiberikut:

n =

n	= ( , )
n= ( , )
n = ,
n= ,
n = 99,66

Jumlahsampelyang didapatdariperhitunganrumusSlovin di atassebanyak

99,66digenapkanmenjadi 100 orang.

3.10 Definisi Operasional

Defenisi operasional sering dijelaskan sebagai suatu spesifikasi kegiatan

peneliti dalam mengukur variabel. Variabel operasional merupakan unsur

penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel.

Definisi operasional akan mampu menjelaskan suatu fenomena secara tepat.

Tabel 3.2. menjelaskan tentang operasional variabel yang digunakan pada

penelitian ini.

Tabel 3.2 Operasional Variabel Penelitian

Variabel Dimensi Skala

Tangibles(X1) -Fasilitas

-Pegawai

-Perlengkapan

-Peralatan

Interval

Reliability(X2) -Konsisten

-Akurat

-Handal

Interval
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Responsiveness(X3) -Kesigapan staff dalam melayani

pengguna

-Kecepatan staff dalam

menangani transaksi

-penanganan keluhan pemakai

sistem

Interval

Assurance(X4) -Kompetensi

-Kesopanan

-Kredibilitas

Interval

Empathy(X5) -Akses

-Komunikasi

-Pemahaman pada pemakai

sistem

Interval

Kepuasan Pengguna

Sistem Informasi(Y)

-Faktor-faktor kejiwaan

-Interaksi sosial antara sesama

-Kondisi Lingkungan

Interval

Sumber: Marlindawati(2013)

3.11 Instrumen Penelitian

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan

oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi

sistematis dan dipermudah olehnya (Sudaryono dkk, 2010).

Instrumen dalam penelitian ini adalah angket / kuisioner. Hal-hal yang

dilihat adalah bukti fisik (tangible), keandalan(reliabilityI),daya

tanggap(responsiveness),jaminan(assurance)dan

empati(empathy)terhadapkepuasanpenggunasisteminformasiperpustakaan. Semua

data diklasifikasikankedalamindikator-indikator yang

dikonstruksikandalaminstrumenkuisioner.Yang

selanjutnyadigunakanujivaliditasdanreliabilitas.Nilaicronbachalphamenunjukkans

ejauhmanasuatualatdapatdipercayauntukmengukursuatuobjek.Jikakoefisiencronba

chalpha>dari 0.6 makakuisioner yang digunakandikatakanrelibel. Dan
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nilaikorelasirhitung yang lebihbesardari r tabelmenyatakanbahwakuisioner yang

digunakan valid.

Kuisioner yang dibuatmemilikiskala 1 sampai 5.Skala yang

digunakanadalahskalalinkert.Skor 5 untuk jawaban Sangat Setuju, Skor 4 untuk

jawaban Setuju, nilai 3 untuk jawaban Netral, nilai 2 untuk jawaban Tidak Setuju

dan nilai 1 untuk jawaban Sangat Tidak Setuju.Dari

jawabanrespondenkemudiandiberiskornilai, agar dapatdiolahsecarakuantitatif.

3.12 Variabel Penelitian

1. Variabel independen

Variabel independen (X) sering disebut variable stimulus, predictor atau

antecedent. Dalam bahasa Indonesia  variabel ini sering disebut variabel bebas.

Variabel bebas merupakan  variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab

perubahan atau timbulnya variabel dependen(terikat) (Sudoryono, 2010).

Variabel independen pada penelitian ini  ada lima yaitubukti fisik (tangible),

keandalan(reliabilityI),daya tanggap(responsiveness), jaminan(assurance)dan

empati(empathy).

2. Variabel Dependen

Variabel dependen (Y) sering juga disebut variabel output, kriteria, atau

konsekuen. Dalam Bahasa Indenesia variabel ini sering disebut variabel terikat.

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat

karena adanya variabel bebas. Variabel dependen pada penelitian ini adalah

Kepuasan Pengguna terhadap sistem informasi.Seperti terlihat pada Gambar 3.1
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Gambar 3.1 Desaianvariabel penelitian

Keterangan:

X1 = Bukti fisik (tangible)

X2 =Keandalan (reliability)

X3 =Daya tanggap (responsiveness)

X4 =Jaminan (assurance)

X5 =Empati(Empathy)

Y =Kepuasanpenggunasisteminformasi

3.12.1 Identifikasi Variabel-Variabel

1. Bukti fisik / tangible(X1)

Dimensi tangible meliputi fasilitas fisik, peralatan, perlengkapan, dan

sarana komunikasi.

2. Keandalan / reliability(X2)

Dimensi reliability yakni kemampuan memberikan pelayanan yang

dijanjikan dengan konsisten, segera dan memuaskan.

3. Daya tanggap / responsiveness(X3)

Dimensi responsiveness yaitu kesigapan dan kecepatan untuk membantu

para pengguna dalam memberikan pelayanan dengan tanggap.

X2

X4

YX3

X1

X5
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4. Jaminan / assurance(X4)

Dimensi assurancemencakup kemampuan, dapat dipercaya yang dimiliki

sistem, bebas dari bahaya, resiko dan keragu-raguan dalam memberikan

pelayanan kepada pengguna.

5. Empati/ Empathy(X5)

Dimensi empathy merupakan perhatian penyedian jasa kepada pengguna

yang meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang

baik, dan memahami kebutuhan para pengguna.

6. Kepuasanpenggunasisteminformasi (Y)terikat

VariabeldependeninimencangkupFaktor-faktor kejiwaan,Interaksi sosial

antara sesama dan Kondisi Lingkungan.

3.12.2 Pembuatan Angket

Alat pengumpulan data pada penelitian ini adalah berupa angket yang

disebar kepada responden yang telah ditentukan.Peneliti menyebarkan angket

yang berisi pernyataan-pernyataan secara tertulis untuk diisi oleh sumber

informasi. Pada penelitian ini kuesioner yang disebarkan dalam jumlah terbatas

yaitu mengambil sampel dari mahasiswa

dandosenUniversitasRiau.Dalampenelitianinidibuatkuisionerdenganpernyataan-

pernyataansebanyak 31pernyataan.Pertanyaan 1-26 pada kuisioner berdasarkan

pada kelima dimensi yang ada di metode servqualyang

menjadivariabelindependen (X) yaitu bukti fisik (tangible),

keandalan(reliability),daya tanggap(responsiveness), jaminan(assurance)dan

empati(empathy).danpernyataan 27-31adalahvariabeldependen (Y)

yaituKepuasanpenggunasisteminformasi.

Pada penelitian ini,  digunakan skala pengukuran variable dan pembobotan

dengan skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial dengan 5

skala. Skala Likert yang digunakan dalam kuesioner ini adalah :

1. Nilai 5 untuk jawaban Sangat Setuju
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2. Nilai 4 untuk jawaban Setuju

3. Nilai 3 untuk jawaban Netral

4. Nilai 2 untuk jawaban TidakSetuju

5. Nilai 1 untuk jawaban Sangat Tidak Setuju

Setelah skala ditentukan barulah dibuat butir-butir pernyataan.

3.13 Teknik Analisis

3.13.1 Pengujian Validitas dan Reliabilitas

a. Uji Validitas

Menurut Amijaya (2010), Uji validitas dilakukan dengan mengukur

korelasi antara variabel/item dengan skor total variabel. Alat ukur yang digunakan

dalam pengujian validitas adalah daftar pertanyaan yang telah diisi oleh responden

dan akan diuji hasilnya guna menunjukkan valid tidaknya suatu data.

Agustiani (dalam Sri Rahayu, 2012)Jika tampilan output Cronbach Alpha

pada kolom Correlated Item–Total Correlation r hitung lebih besar dari r tabel dan

nilai positif, maka butir atau pertanyaan tersebut dinyatakan valid. Distribusi

untuk α = 0,05, kaidah keputusan :

Jika r hitung> r tabel berarti valid

Jika r hitung< r tabel berarti tidak valid

Setelah pertanyaan angket didapat, maka dilakukan uji validitas terhadap

butur-butir pertanyaan angket tersebut. Pengujian validitas perlu dilakukan

sebagai alat untuk menguji apakah butir-butir pertanyaan dalam kuesioner betul-

betul valid atau tidak. Uji validitas yang dilakukan adalah uji validitas konstruk

dan uji validitas isi. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan metode korelasi

product moment dengan bantuan aplikasi SPSS 16.0 For Windows. Jika angka

korelasi yang diperoleh lebih besar dari pada angka kritis maka pernyataan

tersebut Valid. Jika data tidak valid berarti instrumen harus segera direvisi, atau

menambah daftar pertanyaan atau malah mengurangi dilihat sesuai dengan

keadaan data.

Langkah-langkah pengujian validitas dapat dijelaskan seperti berikut

(Umar, 2003):
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1. Mendefenisikan secara operasional suatu konsep yang akan diukur.

2. Melakukan uji coba pengukur pada sejumlah responden. Responden

diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada.

3. Mempersiapkan tabel tabulasi jawaban.

4. Menghitung nilai korelasi antara data pada masing-masing pernyataan

dengan skor total memakai rumus teknik korelasi product moment, yang

rumusnya seperti berikut: ∑ (∑ ∑ )∑ [ ∑ (∑ ) ] (3.2)

Dimana:

r = korelasi product moment

n = banyaknya responden

∑X = jumlah skor variabel (X)

∑Y = jumlah skor variabel (Y)

∑X2 = jumlah kuadrat skor variabel (X)

∑Y2 = jumlah kuadrat skor variabel (Y)

∑XY = jumlah perkalian skor item dengan skor butir (X) dan skor

variabel (Y).

b. UjiReliabilitas

Dilakukan pengujian reliabilitas pada butir pertanyaan angket adalah untuk

mengetahui bahwa hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan beberapa

kali terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama.

Menurut Nunnaly (Ghozali, 2007), reliabilitas adalah alat untuk mengukur

suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu

kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap

pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu konstruk atau

variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60.
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Pengujian reliabilitas dilakukan menggunakan metode Cronbach Alpha

terhadap responden. Semakin besar nilai a cronbach yang didapat, maka semakin

tinggi tingkat reliabilitas penelitian yang dilakukan. Dengan rumus , yaitu:
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(3.3)

Keterangan :

= Reabilitas Instrumen

= Banyaknya butir pertanyaan∑ = Jumlah Varian butir

= Varian Total

Semakin besar nilai α cronbach yang didapat, maka semakin tinggi tingkat

reliabilitas penelitian yang dilakukan.Koefisien Cronbach ini didasarkan pada

konsistensi internal dari suatu alat ukur, yaitu rata-rata korelasi item-item yang

membentuk sebuah alat ukur. Diasumsikan bahwa item-item pembentuk alat ukur

yang diuji berkorelasi satu sama lain karena item-item tersebut mengukur entitas

yang sama. Uji Cronbach menghasilkan satu nilai α untuk setiap variabel laten.

3.13.2 Deskriptif Kuantitaif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang dikumpulkan

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk

umum atau generalisasi dan dapat digunakan bila peneliti hanya ingin

mendeskripsikan data sampel, dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku

untuk populasi dimana sampel diambil. Kegiatan dalam analisis data antara lain

mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data

berdasarkan variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab
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rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesa yang telah

diajukan.

3.13.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi kasik merupakan uji persyaratan regresi linear ganda, maka

untuk menggunakan regresi linear ganda sebagai alat analisis perlu dilakukan uji

persyaratan terlebih dahulu. Apabila persyaratan tersebut terpenuhi, maka regresi

linear ganda tersebut dapat digunakan dan apabila tidak memenuhi persyaratan

yang ada, maka regresi linear berganda tersebut tidak dapat digunakan yang

berarti harus menggunakan alat analisis yang lainnya. ( Sudarmanto, 2005).

Beberapa persyaratan yang perlu diuji sebelumnya diantaranya berupa  uji

multikolonieritas, uji autokorelasi, uji heterokedastisitas dan uji normalitas.

(Ghozali, 2007).

1. Uji Multikolonieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi

ditemukan adanya korelasi antar variable bebas. Jika variable bebas terdapat

korelasi yang cukup tinggi dari R2 maka tejadi multikolinieritas. Model regresi

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variable bebas tersebut.

(Mahyarni, dkk 2010).

Multikolinieritas dapat diuji melalui nilai toleransi dengan Varience

Inflation Factor (VIF). Nilai VIF dapat dihitung dengan formula sebagai berikut :

VIP =
1

1-R2 =
1

Toleransi
(3.4)

- Jika VIF >10, terdapat persoalan multikolinieritas diantara variable bebas.

- Jika VIF<10, tidak terdapat persoalan multikolinieritas diantara variabel bebas.

2. Uji Autokorelasi
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Pengujian ini bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dangan kesalahan

pengganggu pada periode t-1(sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan

ada problem auto korelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan

sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual

(kesalahan penggangu) tidak bebas dari observasi keobservasi lainnya. Model

regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. (Ghozali, 2007).

Pengujian ini dilakukan Durbin-Watson (Tabel DW Test), dengan

ketentuan:

1. Angka D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi

2. Angka D-W diantara -2 sampai 2 berarti tidak ada autokorelasi

3. Angka D-W diatas  2 berarti ada autokorelasi.

3. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan menguji apakah model regresi terjadi

ketidaksamaan varience dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya.

Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka

terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya

heteroskedastisitasadalah dengan cara meihat Grafik Plot antara nilai prediksi

variabel terikat yaitu ZPRED dan residualnya SRESID. Jika gambar membentuk

pola tertentu maka ada masalah heteroskedastisitasdan jika tidak membentuk

berarti tidak ada masalah heteroskedastisitas. (Ghozali, 2007).

4. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi,

variabel  pengganggu (residual) memiliki distribusi normal, seperti diketahui, uji t

dan uji F mangasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi

normal.Deteksi normalitas dilakukan dengan melihat penyebaran data (titik) pada

sumbu diagonal dari grafik. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal, maka

model regresi memenuhi asumsi Normalitas. (Ghozali, 2007).

3.13.4 Pengujian Korelasi dan Koefisien Determinasi
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1. Uji Korelasi

Analisa korelasi berguna untuk mengetahui kekuatan hubungan antara

suatu variabel dengan variabel yang lain. Simbol dari besaran korelasi adalah r

yang disebut koefisien korelasi sedangkan simbol parameternya adalah p. Untuk

menghitung nilai korelasi digunakan rumus:

Koefisien korelasi merupakan indeks atau bilangan yang digunakan untuk

mengukur keeratan (kuat, lemah, atau tidak ada) hubungan antarvariabel.(Iqbal,

2008).

Koefisien korelasi ini memiliki nilai antara -1 dan +1 (-1 ≤ r ≤ +1).

1. Jika r bernilai positif, maka variabel-variabel berkorelasi positif.

Semakin dekat nilai r ini ke +1 semakin kuat korelasinya, demikian

pula sebaliknya.

2. Jika r bernilai negatif, maka variabel-variabel berkorelasi negatif.

Semakin dekat nilai r ini ke -1 semakin kuat korelasinya, demikian

pula sebaliknya.

3. Jika r bernilai 0 (nol), maka variabel-variabel tidak menunjukkan

korelasi.

4. Jika r bernilai +1 atau -1, maka variabel menunjukkan korelasi positif

dan negatif yang sempurna.

Untuk menentukan keeratan hubungan/korelasi antarvariabel tersebut,

berikut ini diberikan nilai-nilai dari r sebagai patokan.

- r = 0, tidak ada korelasi.

- 0 <r ≤ 0,20, korelasi sangat rendah/ lemah sekali.

- 0,20 <r ≤ 0,40, korelasi rendah / lemah tapi pasti.

- 0,40 <r ≤ 0,70, korelasi yang cukup berarti.

- 0,70 <r ≤ 0,90, korelasi yang tinggi; kuat.

- 0,90 <r ≤ 1,00, korelasi sangat tinggi; kuat sekali, dapat diandalkan.

- r = 1, korelasi sempurna. (Hasan, M. Iqbal 2001).
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2. Koefisien Determinasi

Tingkat ketepatan suatu garis regresi dapat diketahui dari besar kecilnya

koefisien determinasi atau koefisien R2 (R Square). Nilai koefisien

R2dalamanalisis regresi dapat digunakan sebagai ukuran untuk menyatakan

kecocokan garis regresi yang diperoleh. Semakin besar nilai R2 (R Square) maka

semakin kuat kemampuan model regresi yang diperoleh untuk menerangkan

kondisi yang sebenarnya. Kemampuan garis regresi untuk menjelaskan variasi

yang terjadi pada Y ditunjukkan pada besarnya koefisien determinasi atau

koefisien R2. (Sudarmanto, R.Gunawan 2005).

Koefisien determinasi Adj R2 (Adj R Square) memiliki kegunaan untuk:

1. Sebagai ukuran kecepatan/kecocokan garis regresi yang dibuat dari hasil

pendugaan terhadap sekelompok data hasil obsrvasi. Makin besar nilai R2,

semakin bagus garis regresi yang terbentuk, sebaliknya makin kecil nilai

R2 makin tidak tepat garis regresi tersebut mewakili data hasil observasi.

2. Untuk mengukur besar proporsi (persentase) dari jumlah ragam Y yang

diterangkan oleh model regresi atau untuk mengukur besar sumbangan

dari peubah penjelas X terhadap ragam peubah respon Y.

3.13.5 PengujianRegresi Linier Berganda

Analisisregresidilakukanuntukmengetahuibagaimanavariabeldependendap

atdiprediksikanmelaluivariabel independenatau predictor secara individual.

Dampakpenggunaandapatdigunakanuntukmemutuskanapakahnaikdanmenurunnya

variabeldependendapatdilakukanmelaluimenaikkandanmenurunkankeadaanvariab

elindependenatauuntukmeningkatkankeadaanvariabeldependendapatdilakukanden

ganmeningkatkanvariabelindependenatausebaliknya.

Analisisregresibergandadigunakanbilajumlahvariabelindependennya minimal 2.

Persamaanregresiuntukduaprediktoradalah:

(3.5)

Y = Variabel terikat

Y = a + b1 X1 + b2 X2+b3X3+ b4X4 + b5 X5 +e
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a = Konstanta

X1, X2, X3, X4, X5 = Variabel bebas

b1,b2, b3, b4, b5 = Koefisien regresi

e = Variabel pengganggu.

Analisis Regresi Berganda tersebut dapat dihitung dengan alat bantu

perangkat lunak Statistical Product and Service Solutions (SPSS) 16.00for

windows.

1. Uji signifikansi simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel

independen dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama

(simultan) terhadap variabel dependen.(Mahyarni, dkk 2010).

a. Hipotesis pengujiannya adalah :

H0 : Tidak terdapat pengaruh yang signfikan secara simultan antara

bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan dan empati terhadap

kepuasan pengguna sistem informasi perpustakaan.

Ha : Terdapat pengaruh yang signfikan secara simultan antara bukti

fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan dan empati terhadap

kepuasan pengguna sistem informasi perpustakaan.

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

c. Menggunakan F hitung

Dasar Pengambilan Keputusan :

Jika F hitung < F tabel maka H0diterima

Jika F hitung > F tabel maka Haditerima

2. 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 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara

variabel bebas terhadap variabel terikat.
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Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel

bebas terhadap variabel terikat.

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

c. Menggunakan t hitungdengan rumus sebagai berikut

thitung = Bi / Se (Bi)

Dimana : Bi =Unstandardized coefficients B

Se= Standard Error

d. Kaidah pengujian / Dasar pengambilan keputusan:

Jika t hitung < t tabel maka H0diterima.

Jika t hitung > t tabel maka Haditerima.

3.13.6 Faktor-Faktor Dominan

Untuk melihat faktor yang lebih dominan berpengaruh terhadap variabel Y

dapat dilihat pada tabel Coefficienstpada kolom standardized coefficients.

3.14 Alat Penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian adalah berupa software yang

dibutuhkan dalam pengolahan data. Adapun software yang dibutuhkan adalah:

Tabel 3.3 Rincian Kebutuhan Perangkat Lunak

Perangkat Lunak Kegunaan

Microsoft Windows Seven

Ultimate

Sebagai sistem operasi computer untuk

menjalankan software lainnya

Microsoft Office 2010

Untuk pengolahan, pembuatan /

pendokumentasian data Tugas Akhir

menjadi laporan.

SPSS 16.0 for Windows Pengolah data angket hasil penelitian
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3.15 LangkahPenelitian Tugas Akhir

Langkahpenelitian ini adalah langkah demi langkah dalam penyusunan

Tugas Akhir. Berikut adalah alur metodologi penelitian :
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Gambar 3.2 Metodologi Penelitian

3.15.1 Tahap Pendahulaun

1. Menentukan topik Tugas Akhir
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Proses yang dilakukan pertama kali adalah menentukan topik

permasalahan yang akan dibahas pada penelitian tugas akhir ini. Dan topik

dalam penelitian tugas akhir ini adalah Analisa Kualitas Layanan Sistem

Informasi Perpustakaan Terhadap Kepuasan User Menggunakan Servqual

Method.

2. Menentukan Lokasi Objek Penelitian

Proses yang kedua adalah menentukan lokasi dan objek penelitian. Adapun

Lokasi yang dipilih pada penelitian ini adalah Perpustakaan Universitas

Riau.

3. Studi Pendahuluan

Proses selanjutnya yang dilakukan adalah studi pendahuluan. Adapun studi

pendahuluan yang dilakukan adalah observasi ke tempat yang telah

ditentukan yaitu di perpustakaan Universitas Riau, selanjutnya melakukan

wawancara kepada kepala perpustakaan yaitu bapak Agus

Sutikno,SP,M.Si, Kepala Sub Bagian Pelayanan yaitu ibu Ajir, S.Pd dan

Staff IT (Programer) yaitu bapak Yasin Setiawan, S.Kom serta

pengunjung perpustakaan yaitu Aria Setiawan.

Hasil dari tahap pendahuluan ini adalah Judul dan outline proposal Tugas

Akhir. Setelah proses ini selesai, maka dilanjutkan ketahap selanjutnya

yaitu tahap kedua tahap perencanaan.

3.15.2 Tahap Perencanaan

Tahapan kedua yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membuat Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Manfaat

Penelitian.

Pada tahap ini dirumuskan permasalahan  apa yang akan dikaji dan

menentukan batasan masalahnya serta memembuat tujuan dan manfaat

yang hendak dicapai seperti yang telah diuraikan pada BAB I.

2. Menentukan Kebutuhan Data
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Pada tahap ini akan ditentukan data-data apa saja yang akan dibutuhkan

dalam Tugas Akhir. Penentuan data ini dilakukan setelah melakukan studi

pedahuluan yaitu observasi dan wawancara di perpustakaan Universitas

Riau guna untuk membantu menentukan data seperti apa yang diperlukan

dalam menganalisis kualitas layanan sistem informasi perpustakaan

terhadap kepuasan user.

3. Menentukan Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini sebelumnya perlu ditentukan

teknik dan alat-alat pengumpulan data yang akan digunakan. Untuk

menentukan teknik pengumpulan data, maka dilakukan studi literatur,

studi pendahuluan yaitu observasi dan wawancara di perpustakaan

Universitas Riauuntuk memastikan alat apa yang bisa di terapkan. Setelah

teknik pengumpulan data ditentukan, maka ditentukanlah alat untuk

mengumpulkan datanya, yaitu angket, wawancara, dan studi literatur.

4. Menentukan Hipotesis

Hipotesis ini dibuat guna untuk mendapatkan jawaban sementara terhadap

penelitian dan memfokuskan terhadap jawaban akan dicapai yaitu hasil

pengujian pengaruh setiap variabel-variabel pada penelitian ini.

Hasil dari tahapan perencanaan ini adalah Proposal Tugas Akhir.

3.15.3 Tahap Pengumpulan Data

Tahap selanjutnya yaitu tahap pengumpulan data, yaitu dengan cara :

1. Menyebarkan Angket

Melakukan penyebaran angket yang berisi butir pernyataan secara tertulis

untuk diisi oleh responden. Pada penelitian ini, angket ini disebarkan sesuai

dengan jumlah sampel yang telah ditentukan, yaitu sebanyak 100 orang

responden. Data yang diperoleh dari hasil penyebaran angket ini adalah data

primer, yaitu data yang berasal langsung dari objek penelitian yang digunakan

untuk menganalisis kualitas layanan sistem informasi perpustakaan terhadap

kepuasan user.
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Didalam pembuatan angket terlebih dahulu ditentukan variabel-variabel

penelitian yang akan digunakan. Dalam penelitian ini variabel independen (X)

yang digunakan dalam angket ini menggunakan metode servqual dan variabel

dependen (Y) sebagai kepuasan pengguna sistem informasi perpustakaan.

Pada penelitian ini,  digunakan skala pengukuran variable dan pembobotan

dengan skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial dengan 5

skala. Skala Likert yang digunakan dalam kuesioner ini adalah :

1. Nilai 5 untuk jawaban Sangat Setuju

2. Nilai 4 untuk jawaban Setuju

3. Nilai 3 untuk jawaban Netral

4. Nilai 2 untuk jawaban TidakSetuju

5. Nilai 1 untuk jawaban Sangat Tidak Setuju

2. Uji Validitas dan Reliabilitas Angket

Untuk melakukan pengujian prasyarat (instrumen/angket) dilakukan

dengan menggunakan uji validitas data dan reliabilitas data.

Pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui apakah semua pertanyaan

(instrumen) penelitian yang diajukan untuk mengukur variabel penelitian adalah

valid. Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukan tingkat keandalan atau

kesahihan suatu alat ukur.

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah butir-butir

pertanyaan dalam angket betul-betul reliable dan konsisten untuk mengukur

gejala yang sama pada responden. Konsep dari  reliabilitas adalah sejauh mana

hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Pengujian reliabilitas dilakukan

menggunakan metode Cronbach Alpha.

3. Studi Literatur dan Pustaka

Studi literatur dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu data

yang diperoleh dari data internal objek penelitian, seperti data yang diperoleh dari
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buku, jurnal, paper, dan alamat website rujukan yang ada kaitannya dengan judul

penelitian.

3.15.4 Tahap Analisa Dan Pengolahan Data

Pada tahapan ini kegiatan yang dilakukan adalah

1. Analisis kualitas layanan sistem informasi perpustakaan terhadap kepuasan

user.

2. Menganalisis data dengan teknik regresi berganda dan pengolahan data

menggunakan software SPSS 16.0 for windows. Pada proses ini akan diuji

diantaranya :

a. Uji asumsi klasik

1) Uji Multikolonieritas

Guna untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi

antar variable bebas. Jika variable bebas terdapat korelasi yang cukup

tinggi dari R2 maka tejadi multikolinieritas.

2) Uji Autokorelasi

Guna untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi

antara kesalahan pengganggu pada periode t dangan kesalahan

pengganggu pada periode t-1(sebelumnya).

3) Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan menguji apakah model regresi terjadi

ketidaksamaan varience dari residual satu pengamatan ke pengamatan

lainnya.

4) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi,

variabel  pengganggu (residual) memiliki distribusi normal, seperti

diketahui, uji t dan uji F mangasumsikan bahwa nilai residual

mengikuti distribusi normal.
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b. Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara bersama-sama

(simultan) variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen

(terikat).

c. Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik t)

Untuk mengetahui pengaruh satu variabel penjelas secara individual

dalam menerangkan variasi variabel dependen.

3. Pengujian Hipotesis

Pada proses ini akan dilakukan pengujian hipotesis berdasarkan hasil uji statistik t

dan uji F.

3.15.5 Tahap Penulisan Laporan Tugas Akhir

Pada tahapan ini kegiatan yang dilakukan adalah melakukan dokumentasi

dari hasil tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu mulai dari

tahapan pendahuluan hingga tahapan analisis kualitas layanan sistem informasi

perpustakaan terhadap kepuasan user.


