
BAB 3  

Metode Penelitian 

3.1 Pendahuluan 

 Dalam penelitian kali ini akan dijelaskan bagaimana langkah yang digunakan 

dalam melakukan penelitian tentang pengaruh TAM terhadap pengguna Instagram. 

Instagram diambil dari dasar kata tersebut. Terdapat kata insta yang asal katanya adalah 

instan, sama seperti kata polaroid yang diketahui juga berarti foto instan pada 

zamannya yang dapat langsung menghasilkan foto yang telah di ambil. Instagram 

dapat memaparkan hasil foto secara instan seperti album foto yang telah dicetak hanya 

saja ini secara online. Kemudian untuk kata sisanya yaitu “gram” diambil dari asal kata 

"telegram" yang berarti bisa memberikan kemudahan dalam mengirimkan gambar 

yang berasal dari akun kita kepada dunia. Aplikasi Instagram menggunakan Internet 

dalam peng-operasiannya sehingga informasi dapat dibagi dan diterima dengan cepat 

dan akurat. Itulah konsep kata dari aplikasi Instagram yang didapat dari penggabungan 

2 kata. (Frommer, 2010).  

Menurut TEMPO.CO, Instagram telah memberikan data internalnya tentang 

pengguna yang berada di Indonesia. Ditemukan sebesar lebih dari 40 juta 

menggunakan media sosial secara aktif di Negara Indonesia, merupakan peringkat 

pertama di dunia dalam pengunggah Instagram Story. Bukan hanya kalangan dan 

batasan usia tertentu, melainkan semua kalangan yang menggunakan. Oleh sebab itu 

https://id.wikipedia.org/wiki/Telegram


banyak pengguna yang menggunakan Platform yang sangat besar ini untuk media 

promosi produk secara  

Online atau bahkan menjadi media e-commerce. Tidak hanya akun per-seorangan 

bahkan pelaku bisnis dari merek besar pun menggunakan aplikasi ini.  

 Rumusan masalah yang disimpulkan berdasarkan latar belakang seperti diatas, 

yaitu: 

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penggunaan  aplikasi Instagram 

sebagai media transaksi jual beli? 

2. Bagaimana hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan 

aplikasi Instagram sebagai media transaksi jual beli? 

3. Hubungan mana saja yang berpengaruh signifikan positif terhadap 

penggunaan aplikasi Instagram sebagai media transaksi jual beli? 

Dalam penelitian ini penelitian akan menggunakan metode TAM dalam 

pengujiannya yang telah dikembangkan sejak tahun 1989 oleh David, TAM telah telah 

dikembangkan oleh Al_ghantani (1999), Abdullah, Ward, & Ahmed (2016), sehigga 

peneliti dapat menggunakan teori yang telah mereka kembangkan sehingga menjadi 

sebuah model TAM seperti berikut : 
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Gambar 3. 1. Variabel Penelitian 

3.2 Perumusan Hipotesa 

 Dari model Extended TAM yang di tampilkan pada gambar 3.1 dapat 

ketahui hubungan-hubungan antar variabel sehingga dapat membentuk 

hipotesis-hipotesis yang akan dijabarkan melalui tabel 3.1 . 

Tabel 3. 1 Tabel Hipotesa 

Perceived 

Usefulness 



Hipotesis Hipotesis Penelitian Referensi 

H1 Trust diduga memiliki dampak yang 

positif terhadap Consumer 

satisfaction pada pengguna 

Instagram. 

(Panca, 2010) 

H2 Trust diduga memiliki dampak yang 

positif terhadap Perceived 

Usefulness pada pengguna 

Instagram 

(Lee & Wan, 2010) 

H3 Consumer Satisfaction diduga 

memiliki dampak yang positif 

terhadap  Intention to Use pada 

pengguna Instagram 

(Nova, 2012) 

H4 Perceived Usefulness diduga 

memiliki dampak yang positif 

terhadap  Intention to Use pada 

pengguna Instagram 

(Wardhana & Aditya, 2016) 

3.3 Pengumpulan Data 

Dalam penelitian pengaruh TAM terhadap penggunaan Aplikasi Instagram 

sebagai media transaksi jual beli, peneliti melakukan metode pengumpulan data dengan 

menggunakan kuesioner berbasis online dengan menggunakan platform dari google 

yaitu google form. Pengukuran terhadap jawaban dari pernyataan yang dibentuk 

penulis adalah skala Likert. 



Skala ini diartikan sebagai skala yang menilai sebuah subjek tentang seberapa 

kuat dalam setuju atau tidak setuju terhadap sebuah pernyataan yang dipaparkan, dalam 

skala ini digunakan pernyataan dengan menggunakan lima point untuk menghitung 

skor yang didapatkan dari responden (Sekaran & Bougie, 2009).  

 Dengan menggunakan skala Likert responden dapat memilih jawaban 

dari pernyataan yang ada pada kuesioner dengan cara memberikan checklist yang 

sesuai dengan apa yang telah mereka alami. Terdapat lima skala pada setiap pernyataan 

yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Sangat Tidak Setuju 

2. Tidak Setuju 

3. Netral 

4. Setuju 

5. Sangat Setuju 

3.3.1 Populasi & Sample 

3.3.1.1. Populasi 

 Menurut Sekaran & Bougie (Sekaran & Bougie, 2009) populasi 

mengacu kepada suatu golongan manusia, peristiwa atau hal yang menarik bagi 

peneliti sehingga peneliti ingin menyelidiki suatu fenomena tersebut. 

Pengertian dari Sekaran & Bougie menunjukkan bahwa dalam pengambilan 

data populasi ini bukan hanya manusia dan jumlah saja yang dipelajari, tetapi 

semua karakteristik dari subyek dan obyek .   



 Masyarakat Indonesia yang menggunakan aplikasi Instagram sebagai 

media transaksi jual beli ditentukan sebagai populasi penelitian tersebut.  

3.3.1.2. Sample  

Menurut (Sekaran & Bougie, 2009) hanya beberapa bagian dari 

populasi yang diambil namun tidak semua, dan dengan pengambilan sampel 

tersebut peneliti dapat menarik kesimpulan yang digeneralisasikan dari 

penelitiannya. 

Dalam pengambilan sampel terdapat dua teknik yang dapat digunakan 

yaitu : tekni Probability Sampling serta teknik Non Probability Sampling 

(Kuncoro, 2009). 

Probability Sampling adalah suatu teknik pengambilan data atau sampel 

sehingga semua data mempunyai kemungkinan terpilih sebagai sampel sama 

besar. Dengan demikian, tidak terdapat kendala apapun dalam melakukan 

penelitian terhadap kemungkinan atau probabilitas dari setiap  elemen manapun 

jika nantinya terpilih sebagai sampel.  

Non Probability Sampling adalah suatu teknik pengambilan data atau 

sampel sehingga semua data kemungkinan terpilih sebagai sampel tidak sama 

besar. Berdasarkan kebijakan peneliti dalam menentukan elemen sampel yang 

akan digunakan. Pada non probability sampling ini, elemen yang akan 

digunakan mempunyai sifat tidak menentu. 



Teknik Non Probability Sampling yang didukung oleh teknik  Sampling 

Accidental dan Judgement Sampling telah ditentukan penulis sebagai metode 

Sampling.  

Dalam Non Probability Sampling, terbagi menjadi beberapa jenis, 

antara lain : Sampling Accidental dan Judgement Sampling. Berdasarkan jenis-

jenis sampling yang ada di dalam Non Probability Sampling. Menurut (Davis, 

Gallardo, & Lachlan, 2012) yaitu dilakukan pemilihan berdasarkan keputusan 

peneliti, sehingga akan secara khusus memilih orang-orang yang memenuhi 

tujuan atau kriteria. Ada kesengajaan memilih orang tersebut karena mereka 

dapat berfungsi sebagai informan (orang yang dapat memberikan informasi) 

dan dirasa dapat mewakili populasi. Dibatasi oleh Roscoe dalam sugiyono 

(2011 : 90) jumlah sampel yang benar adalah diatas tiga puluh dan dibawah 

lima ratus, sehingga penelitian multivariate disarankan bahwa jumlah sampel 

baiknya adalah  lebih besar sepuluh kali dari ukuran variable yang ada di 

penelitian. Dengan landasan teori tersebut, peneliti menentukan sampel size 

sebanyak 40 responden.   

3.3.2 Pengembangan Instrumen Penelitian 

 Dalam penelitian pengaruh TAM terhadap Aplikasi Instagram, peneliti 

menggunakan kuesioner online yang dibagikan ke responden. Dalam kuesioner 

tersebut terdapat empat variabel yang akan diteliti, antara lain :  Trust, Consumer 



Satisfaction, Perceived Usefulness, Intention to Use. Tabel 3.2 dibawah ini adalah 

definisi dari setiap variabel. 

Tabel 3. 2 Tabel Definisi Variabel 

Variabel Definisi Referensi 

Trust Trust yang yaitu kepercayaan 

adalah dasar perasaan saling 

percaya antara beberapa pihak 

ketika melakukan suatu transaksi 

bisnis. 

(Panca, 2010) 

Consumer 

Satisfaction  

Kepuasan pelanggan didapatkan 

dari persepsi konsumen dalam 

membandingkan antara kesan yang 

didapat terhadap kinerja suatu 

produk dengan ekspektasi dari 

konsumen itu sendiri. 

(Panca, 2010) 

Perceived 

Usefulness  

Definisi per-sepsi kegunaan 

sebagai sejauh mana individu 

yakin dengan menggunakan suatu 

(Yudianto, Agung, 

& Jenny, 2017) 



teknologi akan mening-katkan 

kinerja pekerjaannya 

 Intention to Use Intention on Use (ITU) merupakan 

perilaku niat dari pengguna untuk 

menggunakan suatu sistem 

informasi, sehingga akan menjadi 

kecenderungan perilaku untuk 

tetap menggunakan sistem 

informasi tersebut.  

(Tanamal, 2017) 

3.3.3 Instrument Pengukuran Variabel 

 Setelah mengetahui definisi dari setiap variabel pengukuran pada tabel diatas, 

peneliti telah mendapatkan indikator pernyataan yang berfungsi untuk mengukur 

variabel tersebut. Tabel 3.3 memberikan penjelasan untuk setiap indikator pada setiap 

elemen variabel. 

Tabel 3. 3 Tabel Indikator Pernyataan 

Variabel Label Pernyataan 

Trust TU 1 Percaya bahwa Instagram dapat bekerja dengan 

baik sebagai media transaksi jual atau beli 



Variabel Label Pernyataan 

TU 2 Percaya akan validitas Instagram sebagai media 

transaksi jual atau beli 

TU 3 Testimoni yang tertera dalam aplikasi Instagram 

memberikan efek kepercayaan.  

Consumer 

Satisfaction 

CS 1 Kualitas yang diberikan oleh penjual atau pembeli 

yang ada di aplikasi Instagram sesuai dengan yang 

dijanjikan.  

CS 2 Pelayanan yang diberikan baik dan memberikan 

kepuasan bagi konsumen. (Pembeli maupun 

penjual)  

CS 3 Pada aplikasi Instagram memberikan kepuasan bagi 

setiap konsumen yang menggunakan (Pembeli 

maupun penjual).  

Perceived 

Usefulness 

PU 1 Instagram membuat transaksi jual atau beli saya 

semakin mudah. 

PU 2 Instagram membuat efektifitas transaksi jual atau 

beli saya semakin meningkat. 



Variabel Label Pernyataan 

PU 3 Instagram sangat bermanfaat bagi transaksi jual 

atau beli saya. 

Intention to Use ITU 1 Saya akan merekomendasikan untuk bertransaksi 

jual beli melalui Instagram kepada orang lain. 

ITU 2 Saya akan mengatakan hal yang baik tentang 

bertransaksi jual beli melalui aplikasi Instagram 

kepada orang lain. 

ITU 3 Saya akan kembali menggunakan Instagram untuk 

transaksi jual beli selanjutnya 

ITU 4 Saya akan menjadikan aplikasi Instagram sebagai 

pilihan pertama saya untuk transaksi jual beli. 

 

 Setelah mengetahui setiap indikator-indikator pernyataan dari setiap variabel 

pada tabel diatas, pada beberapa tabel dibawah ini adalah pernyataan dari setiap 

variabel yang telah diberi skala likert untuk mengukur jawabannya. 

Tabel 3. 4 Trust 



Trust  

Pertanyaan STS TS N S SS 

Percaya bahwa Instagram dapat bekerja 

dengan baik sebagai media transaksi jual 

atau beli 

     

Percaya akan validitas Instagram sebagai 

media transaki jual atau beli 

     

Testimoni yang tertera dalam aplikasi 

Instagram memberikan efek kepercayaan.  

     

 

Tabel 3. 5 Pertanyaan Consumer Satisfaction  

Consumer Satisfaction 

Pertanyaan STS TS N S SS 

Kualitas yang diberikan oleh penjual atau 

pembeli yang ada di aplikasi Instagram 

sesuai dengan yang dijanjikan.  

     



Pelayanan yang diberikan baik dan 

memberikan kepuasan bagi konsumen. 

(Pembeli maupun penjual)  

     

Pada aplikasi Instagram memberikan 

kepuasan bagi setiap konsumen yang 

menggunakan (Pembeli maupun penjual).  

     

 

 

Tabel 3. 6 Pertanyaan Perceived Usefulness  

Perceived Usefulness 

Pertanyaan STS TS N S SS 

Instagram membuat transaksi jual atau 

beli saya semakin mudah. 

     

Instagram membuat efektifitas transaksi 

jual atau beli saya semakin meningkat. 

     

Instagram sangat bermanfaat bagi 

transaksi jual atau beli saya. 

     

Tabel 3. 7 Pertanyaan  Intention to Use 



 Intention to Use 

Pernyataan STS TS N S SS 

Saya akan merekomendasikan untuk 

bertransaksi jual beli melalui Instagram 

kepada orang lain 

     

Saya akan mengatakan hal yang baik 

tentang bertransaksi jual beli melalui 

aplikasi Instagram kepada orang lain. 

     

Saya akan kembali menggunakan 

Instagram untuk transaksi jual beli 

selanjutnya 

     

Saya akan menjadikan aplikasi Instagram 

sebagai pilihan pertama saya untuk 

transaksi jual beli. 

     

3.3.4. Pengujian Instrumen  

3.3.4.1 Uji Validitas 

Validitas adalah suatu tolak ukur dalam mengukur seberapa valid atau 

sah suatu instrumen. Sehingga uji validitas ini berdasarkan sejauh mana sebuah 

instrumen dapat mengaplikasikan fungsinya. Valid tidak nya sebuah intsrumen 



diukur dari seberapa baik mengukur apa yang hendak diukur. (Sugiyono, 

Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 2008).  

3.3.4.2 Uji Reliabilitas  

Mudrajad Kuncoro (Kuncoro, 2009) dalam bukunya menyebutkan 

bahwa reliabilitas dapat menunjukkan stabilitas dan konsistensi dari suatu nilai 

(skala pengukuran). Reliabilitas lebih terpusatkan perhatiannya  terhadap 

masalah ketetapan dan konsistensi, sehingga hal inilah yang membuat 

realibilitas berbeda dengan validitas. 

3.4 Analisis Data Responden 

3.4.1 Uji Asumsi 

 3.4.1.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah uji yang dilakukan dengan tujuan membuktikan 

bahwa data responden yang terkumpul berdistribusi normal sehingga dapat 

dilanjutkan kepada uji berikutnya (Pratama & Sopryadi, 2016). 

Uji Normalitas memiliki tujuan dalam menguji apakah model regresi 

normal. Model regresi yang normal didapatkan ketika data terkumpul 

berdistribusi normal pada sumbu diagonal. Dalam pengujiannya maka 

dilakukan menggunakan metode Kolmogorov Smirnov yang mempunyai nilai 

sig > 0,05, maka model telah terdistribusi normal (Tanamal, 2017).   



 3.4.1.2. Uji Outlier 

Uji Outlier menguji data responden terkumpul yang memiliki karakter 

unik dan terlihat berbeda dari data yang lain serta mempunyai nilai yang ektrim 

yang jauh dari data lain maka nilai tersebut dihapus dari penilaian selanjutnya 

(Ghozali, 2011). 

Data dapat dikatakan memiliki nilai yang ekstrim dan dikatakan outlier 

apabila data tersebut memiliki nilai z-score dengan ambang batas 3.00 (Loanata 

& Tileng, 2016). 

3.4.2 Uji Path Diagram 

Pengujian path diagram dalam penelitian ini menggunakan aplikasi AMOS, 

dan pengujian path diagram tersebut dilakukan setelah uji validitas, uji reliabilitas dan 

uji asumsi. 

3.4.3 Uji Model Fit 

 Setelah melakukan uji path diagram, selanjutnya adalah melakukan uji model 

fit, uji ini bertujuan untuk mengukur kesesuaian input dari hasil observasi dengan 

prediksi dari model yang telah diajukan (Loanata & Tileng, 2016). Dengan 

menggunakan 9 model seperti yang tertulis didalam tabel dibawah. 

Tabel 3. 8 Uji Model Fit 

Goodness Fit Index  Intrepertasi 

Chi Square  
Nilai angka kecil dan p 

lebih besar 0.05 



Normed Chi Square < 3 

RMR (Root mean Square 

Residual) 
Mendekati nol 

GFI (goodness of Fit index) 
> 0.90 

AGFI (adjusted GFI) 

NFI (Normal Fit Index) 

> 0.90 IFI (Incremental Fit Index) 

CFI (Comparative Fit Index) 

RMSEA (Root Mean Square 

Error of Approximation) 

< 0.05 

(Loanata & Tileng, 2016) 

3.5 Company Profile 

 
AK Analysis adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang analisis data 

yang berdiri sejak tahun 2018. Perusahaaan ini menyediakan keakuratan dalam 

menyediakan data yang lengkap dan berguna untuk pengembangan suatu perusahaan. 

Memberikan pelayanan yang maksimal secara intensif sehingga memberikan dampak 

positif dan signifikan terhadap kemajuan perusahaan tersebut. 

  



3.6 Nilai Entrepreneurship 

 Market Sensitivity erat kaitannya dengan sensitivitas yang merupakan kepekaan 

dalam melihat fenomena yang ada di sekeliling.   

1.      Market Sensitivity 

Untuk bertahan bahkan berkembang, suatu perusahaan perlu untuk 

mengambil keputusan berdasarkan keakuratan data yang dimiliki. Serta AK 

Analysis fokus dalam suatu potensi dan peluang yang terjadi dalam sebuah 

fenomena. AK Analysis berani mengambil peluang bisnis, dipersiapkan dan 

direncanakan dengan baik kemudian dilaksanakan dengan semangat yang tinggi 

sehingga dapat melewati segala hambatan yang ada.  

2.      Opportunity Taker 

                      AK Analysis adalah perusahaan yang membantu perusahaan lain dalam 

menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja untuk mencapai target 

yang lebih baik kedepannya. Dengan mengandalkan momentum dalam sebuah 

bisnis, AK Analysis selalu mengambil kesempatan dalam pengembangan sehingga 

tidak terlewatkan satu momen pun. 

3.      Creative and Innovative 

AK Analysis adalah sebuah perusahaan yang membantu banyak perusahaan dalam 

perkembangan bisnis secara kreatif and inovatif, sehingga perusahaan dapat selalu 

terdepan dalam bidang usahanya. 


