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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendahuluan   

Bab ini berisi penjelasan tahap-tahap yang dilakukan peneliti dalam 

melakukan penelitian ini. Langkah yang digunakan adalah langkah penelitian 

kuantitatif. 

3.2 Rumusan Masalah   

Go-Jek Apps adalah salah satu aplikasi penyedia jasa transportasi ojek untuk 

memenuhi kebutuhan customer. Go-Jek Apps memiliki user interface yang relative 

mudah untuk dioperasikan, fitur melihat posisi driver ojek, electronic wallet, dll. 

Setelah sukses bergelut di ibukota, Bandung dan Surabaya menjadi  salah satu kota 

tujuan pelebaran sayap perusahaan Gojek. Penggunaan aplikasi Go-Jek dirasa 

mudah dan efisien. Dari hal diatas peneliti mencoba menganalisa mengenai 

pengadopsian aplikasi Go-Jek sebagai penyedia layanan jasa transportasi di 

Surabaya. Dari permasalahan diatas peneliti merumuskan tiga masalah yang harus 

diteliti, yaitu: 

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi adopsi aplikasi Go-Jek sebagai 

media penyedia layanan jasa transportasi di Surabaya? 

2. Bagaimana hubungan (hipotesis) antar faktor-faktor yang mempengaruhi 

adopsi aplikasi Go-Jek sebagai media penyedia layanan jasa transportasi di 

Surabaya? 
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3. Hubungan mana yang mempengaruhi secara signifikan terhadap adopsi 

aplikasi Go-Jek sebagai media penyedia layanan jasa transportasidi 

Surabaya? 

3.3 Landasan Teori   

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Technology 

Acceptance Model (TAM). Teori ini dikembangkan pertama kali oleh Davis pada 

tahun 1989 kemudian dikembangkan kembali oleh beberapa peneliti seperti: Sun 

dan Zhang (2006) serta Lin dan Lu (2011). Berdasarkan teori-teori tersebut model 

TAM yang akan digunakan pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

  

   

  

Gambar 3.1. Gambar Model Analisis 

   

3.4 Perumusan Hipotesis    

Dari model teoritis TAM pada gambar 3.1, maka perumusan hipotesis 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.1. 
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Tabel 3.1. Tabel Hipotesis 

Hipotesis Hipotesis Penelitian Referensi 

H1 Number of users secara signifikan 

berpengaruh positif terhadap perceived 

usefulness 

Lin dan Lu (2011) 

H2 Number of users secara signifikan 

berpengaruh positif terhadap perceived 

ease of use 

Lin dan Lu (2011) 

H3 Perceived complementary secara 

signifikan berpengaruh positif terhadap 

perceived usefulness 

Lin dan Lu (2011) 

H4 Perceived complementary secara 

signifikan berpengaruh positif terhadap 

perceived ease of use 

Lin dan Lu (2011) 

H5 Perceived ease of use secara signifikan 

berpengaruh positif terhadap perceived 

usefulness 

Sun dan Zhang 

(2006) 

H6 Perceived usefulness secara signifikan 

berpengaruh positif terhadap behavioral 

intention to use 

Sun dan Zhang 

(2006) 

H7 Perceived ease of use secara signifikan 

berpengaruh positif terhadap behavioral 

intention to use 

Sun dan Zhang 

(2006) 
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3.5 Pengumpulan Data 

3.5.1 Instrumen Penelitian 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu 

data yang secara langsung didapatkan dari sumber melalui pembagian kuesioner 

kepada responden yang telah menggunakan aplikasi Go-Jek menjadi konsumen Go-

Jek. Pembagian kuesioner ini dimaksudkan untuk memperoleh data mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi aplikasi Go-Jek sebagai media penyedia 

layanan jasa transportasi di Surabaya. 

3.5.2 Skala Pengukuran 

Skala pengukuran yang digunakan pada penelitian ini adalah skala ordinal, 

yaitu angka yang diberikan dimana angka-angka tersebut mengandung pengertian 

tingkatan. Untuk memperoleh data mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

adopsi aplikasi Go-Jek sebagai media penyedia layanan jasa transportasi di 

Surabaya, maka dibuat beberapa pertanyaan yang disusun dalam bentuk skala 

Likert, yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2014). Skala 

Likert yang digunakan adalah skala 1 sampai 5, yaitu sebagai berikut: 

  1 = Sangat Tidak Setuju 

  2 = Tidak Setuju 

  3 = Cukup Setuju 

  4 = Setuju 

  5 = Sangat Setuju 

Semakin besar angka yang dipilih oleh konsumen, maka semakin besar 

positif pula reaksi yang diberikan responden atas pernyataan-pernyataan yang 
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disajikan dalam kuesioner. Sebaliknya, semakin kecil angka yang dipilih oleh 

konsumen, maka semakin negatif pula reaksi yang diberikan responden atas 

pernyataan-pernyataan yang disajikan dalam kuesioner. 

3.5.3 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek 

yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2001: 55). 

Sedangkan sampel adalah sebagian populasi yang diambil sebagai sumber data dan 

dapat mewakili seluruh populasi. Populasi yang digunakan pada penelitian ini 

adalah masyarakat kota Surabaya, dengan sampel pengguna layanan Go-Jek. 

Selanjutnya, teknik pengambilan sampel menggunakan Purposive (Judgmental) 

Sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang memilih subjek berdasarkan 

pengalaman mereka dalam subjek yang diselidiki (Sekaran & Bougie, 2009). 

Alasan peneliti menggunakan teknik sampel ini karena peneliti memiliki kriteria 

tertentu yaitu adalah orang yang pernah menggunakan aplikasi Gojek. Untuk 

memudahkan peneliti menghitung jumlah sampel penelitian, peneliti menggunakan 

rumus sampel multivariat, dimana jumlah anggota sampel minimal adalah 10 kali 

dari jumlah indikator yang digunakan pada penelitian (Sugiyono, 2014). Total 

jumlah indikator yang digunakan pada penelitian ini ada sebanyak 20 indikator. 

Oleh karena ini, jumlah sampel akan digunakan pada penelitian ini minimal adalah 

sebanyak 200 orang. 

3.5.4 Pengembangan Instrumen Penelitian    

Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuisioner yang disebarkan 

secara online dan offline. Pada kuisioner tersebut, terdapat lima variabel yang 
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diteliti yaitu, Number of Users, Perceived Complementary, Perceived Usefulness, 

Perceived Ease of Use, dan Behavioral Intention to Use. Tabel 3.2 akan 

menjelaskan definisi operasional masing-masing variabel. 

Tabel 3.2. Tabel Hipotesis 

Variabel Definisi Referensi 

Number of 

User 

Jumlah pengguna yang telah 

mengadopsi sistem 

Lin dan Lu 

(2011) 

Perceived 

Complementary 

Pedoman atau petunjuk penggunaan 

sistem 

Lin dan Lu 

(2011) 

Perceived 

Usefulness 

Menggunakan suatu teknologi akan 

meningkatkan kinerjanya 

Davis     

(1989) 

Perceived Ease 

of Use 

Penggunaan sistem tidak diperlukan 

usaha yang keras 

Davis     

(1989) 

Behavioral 

Intention to 

Use 

Kecenderungan perilaku untuk tetap 

menggunakan suatu teknologi 

Davis     

(1989) 

   

Setiap variabel diberikan beberapa indikator pernyataan berdasarkan 

hasil penelitian terdahulu. Selanjutnya, indikator-indikator yang digunakan 

untuk mengukur variabel tersebut adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.3. Indikator Penelitian 

Variabel Label Pernyataan Referensi 

Number of 

User 

NU1 Menurut saya banyak orang 

telah menggunakan Go-Jek 

 

 

 

Lin dan 

Lu (2011) 

NU2 Banyak teman saya juga 

menggunakan Go-Jek 

NU3 Murahnya biaya menggunakan 

Go-Jek akan membuat lebih 

banyak orang menggunakan Go-

Jek 

NU4 Menurut saya pengguna Go-Jek 

akan terus bertambah 

Perceived 

Complementary 

PC1 Go-jek memiliki pedoman 

penggunaan aplikasi 

 

 

 

Lin dan 

Lu (2011) 

PC2 Go-jek menawarkan banyak 

fasilitas bagi penggunanya 

PC3 Aplikasi Go-Jek memudahkan 

penggunanya menemukan driver 

yang terdekat 

PC4 Go-jek menyediakan aplikasi 

tracking 

Perceived 

Usefulness 

PU1 Mengoperasikan aplikasi Go-Jek 

itu mudah bagi saya 
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PU2 Go-Jek menyediakan jasa 

transportasi yang saya inginkan 

 

Davis     

(1989) PU3 Aplikasi Go-Jek memudahkan 

saya berinteraksi dengan orang 

yang menjadi driver saya 

PU4 Saya dengan mudah menjadi 

terampil menggunakan aplikasi 

Go-Jek 

Perceived Ease 

of Use 

PEU1 Go-Jek meningkatkan 

produktivitas saya dalam 

bepergian 

 

 

 

Davis     

(1989) 

PEU2 Go-Jek dapat memenuhi 

kebutuhan saya untuk mengirim 

barang dengan cepat 

PEU3 Go-Jek bisa digunakan untuk 

berbelanja ketika saya tidak 

punya waktu keluar rumah 

PEU4 Secara keseluruhan aplikasi Go-

Jek mudah digunakan 

Behavioral 

Intention to 

Use 

BI1 Saya berencana menggunakan 

Go-Jek di masa depan 

 

 

Davis     

(1989) 

BI2 Saya berniat untuk terus 

menggunakan Go-Jek di masa 

depan 
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BI3 Saya berharap pengalaman Go-

Jek yang saya gunakan akan 

berlanjut di masa depan 

BI4 Saya akan merekomendasikan 

Go-Jek kepada teman-teman 

lainnya 

 

3.6 Uji Instrumen 

 Uji instrumen adalah uji yang dilakukan untuk penelitian kuantitatif dimana 

uji ini memiliki peranan penting karena kualitas data yang digunakan dalam 

penelitian ditentukan oleh kualitas instrumen yang digunakan. 

3.6.1 Uji Normalitas   

Ghozali (2012) menyatakan bahwa: uji normalitas dilakukan untuk 

mengetahui apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual 

memiliki distribusi normal. Dengan kata lain uji normalitas dilakukan dengan 

tujuan untuk melihat seberapa jauh terjadi penyimpangan seperti data yang 

memiliki bentuk kurva miring di salah satu sisi yang biasa disebut skewness dan 

sangat tajam atau sangat tumpul pada bagian tengah kurva atau sering disebut 

kurtosis. Adapun nilai yang disarankan pada kemiringan kurva (skewness) adalah 

tidak melebihi ± 3, dan pada ketajaman kurva (kurtosis) adalah ± 7. 

3.6.2 Uji Validitas    

Validitas adalah suatu derajat ketetapan alat ukur penelitian tentang isi 

sebenarnya yang diukur. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid 

tidaknya suatu kuesioner. Langkah dalam menguji validitas butir pertanyaan pada 
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kuesioner yaitu mencari rhitung (angka korelasi Pearson). Koefisien masing-masing 

item dalam kuesioner kemudian dibandingkan dengan nilai rtabel. Suatu kuesioner 

dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan 

sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Nilai toleransi signifikansi 

koefisien korelasi Pearson adalah α = 5% atau 0,05. Hasil uji dikatakan baik jika 

memiliki nilai dibawah batas toleransi, dimana suatu hal akan dinyatakan valid jika 

koefisien signifikansinya < 0,05 (Ghozali, 2012). 

3.6.3 Uji Reliabilitas    

Uji reliabilitas adalah derajat ketepatan, ketelitian atau keakuratan yang 

ditunjukan oleh instrument. Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui konsistensi 

jawaban dari responden terhadap kuesioner. Uji reliabilitas adalah hasil cronbach 

alpha > 0.6. Jika alpha yang dinilai lebih besar dari 0.6, maka item-item yang 

digunakan dalam kuesioner dapat disebut reliabel (Ghozali, 2012). 

3.7 Analisis Data 

 Analisis data dilakukan untuk mengolah data yang didapat menjadi 

informasi sehingga dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab 

masalah yang ada didalam penelitian. 

3.7.1 Korelasi    

Analisis Korelasi merupakan suatu analisis untuk mengetahui tingkat 

keeratan hubungan linier antara dua variabel. Tingkat hubungan tersebut dapat 

dibagi menjadi tiga kriteria, yaitu mempunyai hubungan positif, mempunyai 

hubungan negatif dan tidak mempunyai hubungan. Analisis korelasi digunakan 

untuk mengukur tinggi redahnya derajat hubungan antar variabel yang diteliti. 

Tinggi rendahnya derajat keeratan tersebut dapat dilihat dari koefisien korelasinya. 
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Koefisien korelasi yang mendekati angka + 1 berarti terjadi hubungan positif yang 

erat, bila mendekati angka – 1 berarti terjadi hubungan negatif yang erat. Sedangkan 

koefisien korelasi mendekati angka 0 (nol) berarti hubungan kedua variabel adalah 

lemah atau tidak erat. Dengan demikian nilai koefisien korelasi adalah – 1 ≤ r ≤ + 

1. Untuk koefisien korelasi sama dengan – 1 atau + 1 berarti hubungan kedua 

variabel adalah sangat erat atau sangat sempurna (Widardjono, 2015). 

3.7.2 Uji Path Diagram   

Analisis jalur adalah metode untuk mempelajari efek langsung (direct 

effect) dan efek tidak langsung (indirect effect) dari variabel. Oleh karena itu, analis 

jalur bukan merupakan metode untuk menentukan hubungan penyebab satu varabel 

terhadap variabel lain, tetapi hanya menguji hubungan teoritis antarvariabel. Selain 

itu, semua variabel dalam analisis jalur baik dependen maupun independen 

merupakan observable variable, yaitu variabel yang bisa diukur langsung 

(Widardjono, 2015).  Analisis jalur (path analysis) ini dilakukan dengan 

menggunakan aplikasi Amos.   

3.7.3 Uji Model Fit   

Uji Model Fit dilakukan untuk mengevaluasi derajat kecocokan atau 

Goodness of Fit (GoF) antara data dan model. Langkah yang dilakukan sebelum 

menilai kelayakan dari model struktural adalah dengan menilai apakah data yang 

akan di oleh memenuhi asumsi persamaan struktur dengan melakukan penilaian 

overall model fit melalui berbegai kriteria penilai model fit. Model dikatakan layak 

jika paling tidak, salah satu metode uji kelayakan model terpenuhi, karena dalam 

praktiknya sangat sulit bisa memenuhi kriteria model fit. Namun jika uji kelayakan 
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model bisa memenuhi lebih dari satu kriteria kelayakan model, model analisis jalur 

akan jauh lebih baik dari pada hanya satu yang terpenuhi (Widardjono, 2015).  

Tabel 3.4. Tabel Kriteria Model Fit 

Goodness of Fit Cut-off Value 

Chi Square 

P ≥ 0,05 

Kecil 

CMIN/DF < 3,00 

RMR < 0,05 

RMSEA  0,05 ≤ P ≤ 0,08 

GFI  > 0,90 

AGFI  > 0,90 

Sumber: Ghozali & Fuad (2008) 

 


