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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan pada kampus III Universitas Muhammadiyah 

Malang Jl. Raya Tlogomas no 246. 

B. Jenis Penilitian 

Jenis penelitian yang terdapat pada penelitian pengaruh dimensi sistem 

informasi terhadap produktivitas kerja pada Universitas Muhammadiyah 

Malang adalah penelitian penyenjelasan (explanatory research) dengan 

pendekatan kuantitatif. Explanatory research yaitu penelitian yang menjelaskan 

hubungan antara variabel - variabel dalam penelitian. Metode kuantitatif 

merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau 

sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, 

analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan. (Sugiyono, 2013) 

C. Populasi Dan Teknik Pengambilan Sample 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2013). Populasi dalam penelitian ini adalah unit kerja laboratorium yang ada 

di Universitas Muhammadiyah Malang yang telah menerapkan sistem 

informasi.  Populasi  dalam  penelitian  ini  yaitu  unit  kerja  di  Universitas
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Muhammadiyah Malang terdapat 57 unit kerja laboratorium. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi (Sugiyono, 2013).  

Jika statistik deskriptif digunakan, misalnya rata-rata atau frekuensi, 

maka peneliti dapat menggunakan ukuran sample berapapun misalnya 

30,60 atau 100. (Sarwono & Martadiredja, 2008) 

Teknik pengambilan data sampling jenuh. sampling jenuh adalah 

teknik pengambilan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai 

sample. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. 

Pengambilan sampling jenuh dilakukan karena jumlah sample yang kurang 

dari 60. 

D. Jenis Dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. 

Menurut (Sugiyono, 2013) sumber data primer merupakan sumber data yang 

diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer dikumpulkan secara 

khusus oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian yang dikumpulkan 

melalui kuesioner. Penyebaran kuesioner bertujuan untuk mengetahui 

tanggapan responden mengenai pengaruh dimensi sistem informasi terhadap 

produktivitas kerja administrasi laboratorium di Universitas Muhammadiyah 

Malang. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data yaitu dengan 

menggunakan kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan dan pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2013) Kuesioner diberikan 

kepada Pengelola Unit kerja Laboratorium baik itu Kepala laboratorium atau 

staff dan karyawan sebanyak 57 Unit kerja laboratorium pada Universitas 

Muhammadiyah Malang. Pertanyaan maupun pernyataan dalam kuesioner yang 

disebarkan kepada responden penelitian berkaitran dengan dimensi Sistem 

Informasi dan Produktivitas kerja. 

F. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

1. Definisi Operasional Variabel 

Penelitian ini menganalisis pengaruh antara dimensi Sistem 

Infomasi (Perangkat Keras X1, Perangkat Lunak X2, Database X3, Prosedur 

X4, Operator X5) yang merupakan variabel independen dan variabel 

Produktivitas kerja (Y) merupakan variabel dependen. 
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Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel 

Definisi Variabel Dimensi Keterangan 

Sistem Informasi 

(X) 

 

Suatu sistem di dalam 

organisasi yang 

mempertemukan 

kebutuhan pengolahan 

transaksi harian yang 

mendukung fungsi 

operasi organisasi yang 

bersifat manajerial 

dengan kegiatan dari 

suatu organisasi untuk 

dapat menyediakan 

kepada pihak luar 

tertentu dengan 

laporan-laporan yang 

di perlukan. 

(Sutabri, 2005) 

Perangkat 

keras 

(X1) 

1. Kelengkapan unit masukan 

2. Pembaharuan perangkat 

masukan 

3. Kemampuan Prosesor 

4. Kelengkapan unit keluaran 

5. Pembaharuan perangkat 

keluaran 

Perangkat 

lunak 

(X2) 

1. Perangkat lunak aplikasi 

komputer. 

2. Perangkat lunak 

pengambilan keputusan. 

3. Perangkat lunak untuk 

program khusus. 

Data base 

(X3) 

1. Kapasistas Server 

2. Kapasistas harddisk 

3. Menggunakan ruang 

penyimpanan hosting 

4. Kapasitas Cloud/hosting 

Prosedur 

(X4) 

1. Instruksi untuk pemakai 

2. Instruksi untuk penyiapan 

masukan 

3. Instruksi pengoprasian 

untuk karyawan pusat 

komputer 

Operator 

(X5) 

1. Operator komputer. 

2. Analis sistem. 

3. Programmer. 

Produktivitas kerja 

Administrasi 

(Y) 

 

Secara umum 

produktivitas 

mengandung 

pengertian 

perbandingan antara 

hasil yang di capai 

(output) dengan 

keseluruhan sumber 

daya yang di gunakan 

(input). (Yamit, 2003) 

Produktivitas 

kerja 

(Y) 

1. Kecepatan pelayanan. 

2. Birokrasi yang singkat. 

3. Target pelayanan tercapai. 

4. Tidak terjadi antrian. 
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2. Pengukuran Variabel 

Penelitian ini menggunakan intrument pengukuran pengaruh 

dimensi sistem informasi manajemen terhadap produktivitas kerja. Hal ini 

di ukur melalui pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuisioner dan 

menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 5. (Sugiyono, 2013) 

mengatakan bahwa skala likert merupakan skala yang di pakai untuk 

mengukur sikap, pendapat dan presepsi seseorang tau kelompok orang 

tentang fenomena sosial, skala likert berdimensi 5 skala sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Skala Likert 

Jawaban Penilaian (skor) 

Sangat setuju ( SS ) 5 

Setuju ( S ) 4 

Netral ( N ) 3 

Tidak setuju (TS ) 2 

Sangat tiak setuju ( STS ) 1 

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukan bahwa skri 5 memiliki 

jawaban   sangat setuju (SS) artinya produktivitas kerja sangat baik. Skor 4 

dengan jawaban setuju (S) artinya produktivitas kerja baik.  Skor 3 artinya 

memiliki jawaban netral (N) yang berarti produktivitas kerja memiliki nilai 

cukup. Skor 2 artinya memiliki jawaban tidak setuju (TS) yang berarti 

produktivitas kerja memiliki nilai rendah. Skor 1 artinya memiliki jawaban 

sangat tidak setuju (STS) yang berarti produktivitas kerja memiliki nilai 

sangat rendah.  
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G. Uji Instrumen 

1.  Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu 

kuesioner. Kuesioner dapat dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut (Ghozali, 2011). Teknik untuk menguji validitas empirik 

menggunakan rumus Pearson Correlation Product Moment, yaitu : 

𝑟 =
𝑛 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√[𝑛 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2][𝑛 ∑ 𝑌
2

−(∑ 𝑌)2]

 

Keterangan :  

rxy  = Korelasi antara variabel X dan y 

n  = Jumlah responden 

X  = Skor butir instrumen 

Y  = Skor total item instrumen 

∑Y = Jumlah skor X 

∑X  = Jumlah skor Y 

Kriteria kelayakan perhitungan ini yaitu :  

1. rhitung > rtabel, maka dapat dinyatakan valid 

2. rhitung < rtabel, maka dapat dinyatakan tidak valid  
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2. Uji Reliabilitas 

Suatu alat ukur instrument dapat dikatakan reliabel jika jawaban 

responden terhadap pertanyaan yaitu konsisten dari waktu ke waktu 

(Ghozali, 2011). Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan koefisien 

Cronbach Alpha dengan kriteria : 

Jika nilai alpha > 0,6 maka dapat dikatakan reliabel 

Jika nilai alpha < 0,6 maka dapat dikatakan tidak reliabel 

H. Teknik Analisis Data 

1. Rentang Skala  

Rentang skala adalah alat yang digunakan untuk mengukur dan 

menilai variabel yang diteliti (Umar, 2008). Dalam penelitian ini rentang 

skala digunakan untuk mengetahui bagaimana dimensi sistem informasi 

terhadap produktivitas kerja administrasi laboratorium di Universitas 

Muhammadiyah Malang dengan menggunakan rumus rentang skala sebagai 

berikut : 

𝑅𝑆 =  
𝑛(𝑚 − 1)

𝑚
 

Keterangan : 

RS   = Rentang skala 

n  = Jumlah Sampel  

m  = Jumlah alternatif jawaban  
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Berdasarkan rumus diatas maka dapat diperoleh rentang skala dengan 

perhitungan sebagai berikut : 

𝑅𝑆 =  
57(5 − 1)

5
=  

228

5
= 46 

Berdasarkan perhitungan rentang skala diperoleh sebesar 46, dengan 

demikian skala penelitian setiap kriteria tertera pada tabel 3.3 sebagai 

berikut : 

Tabel 3.3 

Rentang Skala Variabel Sistem informasi dan Produktivitas Kerja 

Rentang Skala Dimensi Sistem Informasi Produktivitas Kerja 

57 – 103 Sangat tidak lengkap Sangat Rendah 

104 – 150 Tidak lengkap Rendah 

151 – 197 Cukup lengkap Cukup Baik 

198 – 244 Lengkap Baik 

245 – 291 Sangat lengkap Sangat baik 

 

2. Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi ganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti 

bermaksud mengetahui bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel 

dependen , bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor 

diubah. Jadi analisis regresi ganda akan dilakukan bila jumlah variabel 

independennya minimal 2 : 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + 𝑏3𝑋3 + 𝑏4𝑋4 + 𝑏5𝑋5+e 
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Keterangan : 

Y = Variabel Produktivitas Kerja Administrasi 

a = Nilai konstanta 

b = Koefisien 

X1 = Variabel Perangkat Keras 

X2 = Variabel perangkat lunak 

X3 = Variabel database 

X4 = Variabel prosedur 

X5 = Variabel operator 

e = Standart eror dalam penelitian 

 

a. Uji Statistik F 

Uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 

sistem informasi sebagai variabel independen (bebas) terhadap 

produktivitas kerja administrasi sebagai variabel dependen (terikat) 

secara simultan. Melalui uji F kita akan memperoleh F hitung dan 

kemudian akan membandingkan dengan F tabel pada taraf nyata ( Level 

Of Significant) 5% dimana ketentuannya apabila Fhitung > Ftabel 

berarti ada pengaruh signifikan secara bersama – sama dari dimensi 

sistem informasi terhadap produktivitas kerja. 
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b. Uji Statistik t 

Uji t digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh antara 

dimensi sistem informasi sebagai variabel independen secara parsial 

terhadap produktivitas kerja administrasi sebagai variabel dependen 

secara parsial. Melalui perhitungan dengan t statistik akan diperoleh 

nilai hitung masing – masing variabel bebas untuk dibandingkan dengan 

nilai t tabel pada taraf nyata (Level Of Significant) 5% di mana 

ketentuannya: 

1) Jika nilai thitung > t tabel atau p value < a, maka H0 ditolak dan Ha 

diterima, dengan kata lain variabel independen berpengaruh secara 

parsial terhadap variabel dependen, sebaliknya  

2) Jika thitung < t tabel atau p value >a, maka H0 diterima dan Ha 

ditolak, dengan kata lain variabel independen tidak berpengaruh 

secara parsial terhadap variabel dependen. 

3. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. 

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai satu. Nilai R2 yang 

kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan 

variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti 

variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 
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4. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Multikolonieritas 

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi di temukan adanya korelasi antara variabel bebas (independent). 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara 

variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka 

variabel variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel 

independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama 

dengan nol. (Ghozali, 2011) 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke 

pengataman yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika 

berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah 

yang Homoskesdatisitas atau tidak terjadi Heteroskesdatisitas. 

Kebanyakan data crossection mengandung situasi heteroskesdatisitas 

karena data ini menghimpun data yang mewakili bebagai ukuran (kecil, 

Sedang dan besar) (Ghozali, 2011). 

c. Uji normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. 

Seperti  diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual 
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mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji 

statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara 

untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu 

dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2011) 


