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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengumpulkan data-data yang 

berhubungan dengan pokok-pokok pembahasan. Dalam pengumpulan data ini 

penulis melakukan penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung 

melalui sumber-sumber lain yang berkaitan dengan pokok-pokok pembahasan. 

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis antara lain : 

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian 

kuasalitas, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan 

sebab-akibat dari variabel-variabel yang diteliti untuk menjawab 

pertanyaan penelitian. Jenis penelitian ini proporsional stratifed random 

sampling. Proporsional stratifed random sampling adalah metode 

penarikan sampel responden yang dilakukan dengan menggunakan teknik 

acak. Pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini yaitu kuantitatif. 

Kuantitatif ini adalah menyebarkan kuesioner yang akan diisi oleh 

sampel yang telah ditentukan. selanjutnya adalah mengolah data tersebut 

hingga tercipta kesimpulan dan hasil yang diinginkan. Dalam metode 

penelitian ini menggunakan model diagram jalur. Model diagram jalur 

terdiri dari lima variable bebas, yaitu: Desain Antar Muka Aplikasi (X1), 

Penggunaan (X2), Sikap Pengguna Terhadap Aplikasi (X3), Perilaku 

Pengguna (X4), dengan tiga variabel terikat, yaitu: Kondisi Nyata 

Pengguna (Y1) 
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1. Sumber Data 

1. Data Primer yaitu data yang diambil langsung, tanpa perantara, 

dari sumbernya. Dalam hal ini peneliti dapat memperoleh data 

yang langsung ditemui dilapangan dalam hal ini user yang aktif 

menggunakan aplikasi penjualan dan service di CV Jaya Citra 

Madani. 

2. Data Sekunder yaitu data yang diambil secara tidak langsung 

dari sumbernya bersumber dari kepustakaan, yang diteliti dari 

literatur-literatur, buku-buku, dokumen dan artikel yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpilan data dalam penelitian ini menggunkan tiga cara, 

yaitu  penelitian pustaka, penelitian lapangan dan kuesioner. 

a. Teknik Kepustakaan (Library Research) 

Kepustakaan dengan mengambil materi dan jurnal mengenai 

metode TAM dimana jurnal acuan adalah jurnal dari lisa m noor 

mengenai analisa penggunaan quipperschool dan buku mengenai 

metode TAM.  

b. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Data utama penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan, 

peneliti ini memperoleh data langsung dari pihak pertama (data 

primer). Pada penelitian ini, yang menjadi subyek penelitian 

adalah petugas dan pegawai di CV Jaya Citra Madani. 
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c. Kuisioner 

Kuisioner dengan meminta jawaban dari responden disini 

Karyawan CV Jaya Citra Madani. 

d. Jurnal Referensi 

Jurnal referensi merupakan acuan penulis dalam membuat karya 

ilmiah berdasarkan jurnal yang sudah ada, meliputi sebagai 

berikut : 

- Menurut Jurnal dari Agung Nugroho Saputro dari jurnal yang 

berjudul Analisis Persepsi Penerapan Sistem Informasi Pada 

PT UPS dengan Menggunakan Metode Technology 

Acceptance Model (TAM).  

- Menurut dari Sapari UIN dengan jurnal yang berjudul 

Analisis Technology Acceptable Model(TAM) Pada 

Pengguna Sistem Temu Balik Informasi Berbasis Bahasa 

Indeks di Library And Knowledge Center (LKC) The Joseph 

Wibowo Center (JWC) Binus International University. 

3. Populasi dan Sample 

Populasi pada dasarnya adalah kesatuan atau keseluruhan yang 

terdiri dari unit-unit. Populasi dalam penelitian ini adalah user yang 

aktif menggunakan aplikasi penjualan dan service di CV Jaya Citra 

Madani. 
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Tabel 1.1  

Jenis Jabatan User yang menggunakan aplikasi penjualan dan service 

di CV Jaya Madani. 

No Departement Jumlah 

1 Bagian Penjualan 12 

2 Bagian Pembelian 10 

3 Teknisi 12 

4 Kepala Toko 4 

5 Pimpinan 2 

6 Pelanggan 10 

Jumlah 50 

 

Sedangkan sample adalah wakil dari populasi yang mewakili daftar 

elemen-elemen yang mungkin dalam populasi. Jumlah sampel yang 

disebarkan di CV Jaya Citra Madani sebanyak 50 sampel dengan 

responden user yang menggunakan aplikasi dan pelanggan yang 

mengakses data keterangan barang yang akan dibeli. Penelitian 

memakai rumus Slovin dan Tabel Krejcie-Morgan dengan rumus 

sebagai berikut : 

1)( 2 


dN

N
n  

Keterangan : 

N = Populasi 

n = Ukuran Sample 

d = Galat Pendugaan 

4. Teknik Analisis Data 

a. Statistik Deskriptif 

Berdasarkan data jawaban dari responden maka data diolah 

melalui media Smart PLS untuk diuji tingkat kinerja 

penggunaan aplikasi penjualan pada CV Jaya Citra Madani. 
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b. Uji Kualitas Data 

Untuk melakukan uji kualitas data diatas data primer ini, maka 

peneliti menggunakan uji validitas dan reliabilitas. 

1) Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidak 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan 

pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang 

akan diukur oleh kuesioner tersebut. pengujian validitas ini 

menggunakan Pearson Correlation yaitu dengan cara 

menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari 

pertanyaan-pertanyaan. Apabila Pearson Correlation yang 

didapat memilik nilai di bawah 0,05 berarti data yang 

diperoleh adalah valid. 

2) Uji Reliabilitas 

Uji reliabiltas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner 

yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner 

dikatakan reliabel atau handal jika seseorang terhadap 

pernyataan tersebut konsisten atau stabil dari waktu ke 

waktu. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur bahwa 

variabel yang digunakan benar-benar bebas dari kesalahan 

sehingga menghasilkan hasil yang konsisten meskipun diuji 

berkali-kali.  
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5. Operasional Variabel Penelitian 

Pada bagian ini diuraikan dari masing-masing variabel yang 

digunakan berikut dengan definisi operasional dan cara 

pengukurannya. 

a. Desain Antar Muka (X1) 

Adapun item pertanyaan pada variabel Akurasi dan Kecapatan 

Akses sebagai berikut : 

1. Bagaimana tentang Desain Antar Muka Aplikasi Penjualan 

CV Jaya Citra Madani? 

2. Apakah dengan desain program aplikasi penjualan di CV 

Jaya Citra Madani mudah digunakan? 

3. Dengan model rancangan aplikasi penjualan tidak 

menyulitkan dalam pengoperasian aplikasi? 

4. Apakah dengan aplikasi penjualan memudahkan dalam akses 

informasi data? 

b. Penggunaan (X2) 

Adapun item pertanyaan pada variabel Penggunaan sebagai 

berikut : 

1. Apakah Penggunaan Aplikasi Penjualan di CV Jaya Citra 

Madani mudah digunakan? 

2. Apakah dapat diandalkan dalam menangani kebutuhan 

konsumen? 

3. Apakah dengan penggunaan aplikasi penjualan memberikan 

kemudahan dan efisiensi waktu dalam transaksi? 
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c. Sikap Pengguna Terhadap Aplikasi (X3) 

Adapun item pertanyaan pada variabel Sikap Pengguna terhadap 

aplikasi sebagai berikut : 

1. Pengalaman menyenangkan menggunakan sistem aplikasi cv 

Jaya Citra Madani? 

2. Apakah Sistem Aplikasi CV Jaya Citra Madani Memudahkan 

Kinerja?. 

3. Apakah Sistem Aplikasi CV Jaya Citra Madani Menghambat 

Pekerjaan? 

d. Perilaku Pengguna (X4) 

Adapun item pertanyaan pada variabel Perilaku Pengguna 

sebagai berikut : 

1. Dengan Sistem Aplikasi di CV Jaya Citra Madani bisa 

mempermudah dan berpengaruh terhadap pengguna yang 

lain? 

2. Apakah dengan system aplikasi tersebut meringankan 

pekerjaan? 

e. Kondisi Nyata Pengguna (Y1) 

Adapun item pertanyaan pada variabel Kondisi Nyata 

Penggunaan Mesin ATM sebagai berikut : 

1. Apakah Aplikasi Penjualan tidak pernah mengalami kendala 

sehingga transaksi sering gagal? 

2. Apakah dengan aplikasi penjualan ini setiap pekerjaan ingin 

menggunakan aplikasi? 
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3. Dengan Aplikasi Penjualan ini Keinginan menggunakan 

sistem lebih sering? 

Variabel ini diukur dengan menggunakan skala 5 poin dari 

variabel X dan Y yang diukur dengan skala linkert 5 point yang 

sama yaitu sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), netral (3), 

setuju (4), dan sangat setuju (5). 

6. Hipotesis 

Hipotesis yang digunakan pada penelitian adalah : 

> 0,0005 maka H0 diterima 

< 0,0005 maka H0 ditolak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Hipotesis Metode TAM 

 

Variabel  
Respon Tingkah Laku Pengguna 

Desain Antar 

Muka 

Penggunaan 

Sikap Pengguna 

Terhadap Aplikasi 

Perilaku Pengguna 

Kondisi Nyata 

Pengguna 

H1 

H2 

H3 

H4 
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- Pengaruh Desain Antar Muka terhadap Kondisi Nyata Pengguna 

(H1) 

Desain antar muka aplikasi menjadi tolak ukur dalam penggunaan 

aplikasi dimana setiap pengguna akan melihat sisi balik dari 

aplikasi dimana memudahkan dan nyaman dalam penggunaan 

aplikasi tersebut, dikategorikan dalam 3 point mudah, cukup 

mudah, susah digunakan. 

- Pengaruh Penggunaan Aplikasi terhadap kondisi nyata pengguna 

(H2) 

Pengaruh penggunaan aplikasi secara mental akan berpengaruh 

dalam kinerja sehari-hari, dimana setiap pengguna yang 

menggunakan aplikasi apakah ada keluhan secara fisik seperti 

mata lelah apabila terlalu lama menunggu loading sistem dan 

sebagainya. 

- Pengaruh sikap pengguna terhadap kondisi nyata pengguna 

aplikasi (H3) 

Sikap pengguna aplikasi menjadi tolak ukur dimana kondisi nyata 

pengguna aplikasi dalam menggunakan aplikasi tersebut apakah 

berpengaruh dalam emosi atau tidak, sehingga secara konseptual 

aplikasi bisa berjalan normal tanpa mengganggu kondisi 

pengguna aplikasi. 

- Pengaruh Perilaku Pengguna dengan Kondisi Nyata Pengguna 

Aplikasi (H4) 
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Perilaku sehari-hari pengguna menjadi salah satu tolak ukut kondisi 

nyata pengguna aplikasi, apakah perilaku baik atau buruk pengguna 

berpengaruh terhadap aplikasi apakah akan merugikan atau 

menguntungkan. 

7. Hasil Penelitian 

Dalam penelitian pada CV Jaya Citra Madani, penulis mengajukan 

beberapa kuesioner kepada responden yang berjumlah 40 orang yang 

diambil secara random. Kuesioner ini terdiri dari 27 butir pernyataan  

yang mewakili 5 variabel yang diteliti. Ada lima instrumen 

penelitian yang berbentuk kuesioner diantaranya sebagai berikut : 

No Instrument Banyaknya 

Pertanyaan 

Nilai Tertinggi 

dan Terendah 

Total 

Responden 

1 Disain Antar Muka 4 Pertanyaan Tertinggi = 50 

Terendah = 10 

40 

2 Penggunaan 3 Pertanyaan Tertinggi = 25 

Terendah = 5 

40 

3 Sikap Pengguna Terhadap 

Aplikasi 

3 Pertanyaan Tertinggi = 25 

Terendah = 5 

40 

4 Perilaku Pengguna 2 Pertanyaan Tertinggi = 50 

Terendah = 10 

40 

5 Kondisi Nyata 

Penggunaan 

2 Pertanyaan Tertinggi = 50 

Terendah = 10 

40 

 


