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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Penelitian ini menganalisis mengenai penciptaan Mobile Application 

dalam meningkatkan User Satisfaction penumpang. Variabel penelitian adalah 

suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai 

variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik 

kesimpulannya. Penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel independent 

(bebas) dan variabel dependent (terikat). Variabel independent (bebas) merupakan 

variabel yang mempengaruhi variabel lain atau menghasilkan akibat pada variabel 

yang lain. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independent adalah Mobile 

Application (Variabel X) yang terdiri dari yaitu image perception (X1), 

information (X2), Cross selling (X3), word of mouth (X4), Sedangkan variabel 

dependent (terikat) merupakan variabel yang di akibatkan atau dipengaruhi oleh 

variabel bebas, dimana dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependent 

adalah User Satisfaction (Variabel Y) yang terdiri dari efficiency, affect, 

helpfulness, controllability dan learnability. 

Unit analisis dari penelitian ini adalah pengguna aplikasi Indonesia Airport 

Bandara Soekarno-Hatta. Penelitian ini menggunakan metode pengembangan 

cross sectional method. Penelitian cross sectional adalah penelitian yang hanya 

dilakukan pada saat waktu tertentu. Kemudian cross-sectional method adalah 

penelitian yang digunakan dalam waktu tertentu dan tidak akan dilakukan 

penelitian lain di waktu yang berbeda untuk diperbandingkan.  

Pada penelitian dengan penggunaan metode ini, informasi dari sebagian 

populasi dikumpulkan langsung ditempat kejadian secara empirik dengan tujuan 

untuk mengetahui pendapat dari sebagian populasi terhadap objek yang sedang 

diteliti. 
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3.2 Metode Penelitian 

3.2.1 Jenis Penelitian dan Metode yang Digunakan 

Berdasarkan penjelasan dan bidang penelitian, maka jenis penelitian ini 

adalah penelitian deskriptif dan verifikatif. Dimana dalam penelitian ini akan di 

uji apakah Mobile Application berpengaruh terhadap peningkatan User 

Satisfaction wisatawan yang menggunakan layanan di Bandara Soekarno-Hatta. 

Tipe utama penelitian deskriptif mencakup penilaian sikap atau pendapat tentang 

individu, organisasi, peristiwa atau prodedur. Penelitian deskriptif disini bertujuan 

untuk memperoleh deskripsi atau gambaran mengenai Mobile Application 

berpengaruh terhadap peningkatan User Satisfaction pengguna aplikasi Indonesia 

Airport di Bandara Soekarno-Hatta.  

Sementara itu penelitian verifikatif pada dasarnya ingin menguji hipotesis 

dengan mengumpulkan data di lapangan. Penelitian verifikatif adalah penelitian 

yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih 

sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. 

Berdasarkan jenis penelitiannya yang dilaksanakan melalui pengumpulan 

data di lapangan, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode survey. Metode survei merupakan penelitian yang menggunakan 

angket sebagai instrumen penelitian. Dalam pelaksanaan survei, kondisi 

penelitian tidak di manipulasi oleh peneliti. Penelitian survei dibatasi pada 

penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atas populasi untuk mewakili 

seluruh populasi dan informasi dikumpulkan dari sampel atau responden dengan 

menggunakan angket atau wawancara. 

3.2.2 Operasionalisasi Variabel 

  Variabel yang diteliti dalam penelitian ini di operasionalisasikan dalam 

dua variabel utama atau variabel independent (bebas) Mobile Application 

(Variabel X) yang terdiri dari Yaitu image perception (X1), information (X2), 

Cross selling (X3), word of mouth (X4). Sedangkan variabel dependent (terikat) 

User Satisfaction pengguna aplikasi Indonesia Airport Bandara Soekarno-Hatta. 
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Operasionalisasi merupakan kegiatan mengubah konsep atau variabel 

menjadi indikator atau mengkonstruksi indikator-indikator untuk variabel. 

Indikator ini kemudian menjadi pertanyaan penelitian operasional. Secara lebih 

rinci dapat terlihat berdasarkan operasionalisasi variabel pada Tabel 3.1 berikut 

ini. 

TABEL 3.1 

OPERASIONALISASI VARIABEL 

Variabel  Sub 

variabel  

Konsep Variabel  Indikator Ukuran Skala No. 

Item  

Aplikasi 

Mobile 

(Mobile 

Applicatio

n) 

(X) 

Alat promosi yang bisa menghasilkan baik ketenaran dan citra merek yang 

positif. Oleh karena itu, aplikasi adalah alat yang memiliki banyak manfaat dari 

masa depan; aplikasi membuat hidup lebih mudah setiap saat, dan multifungsi. 

Benitez (2016) 

 Image 

Perception 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adalah cara 

perusahaan 

dalam 

mempertahankan 

citra produk atau 

jasa sehingga 

terlihat baik 

dimata pengguna 

aplikasi.Benitez 

et al. (2016,hlm. 

36) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penggunaan 

mobile 

appIndonesia 

Airportdapat 

meningkatkan 

image(kesan 

baik) Bandara 

Soekarno-

Hatta sebagai 

bandara 

internasional 

Tingkat 

pengguna

an mobile 

appIndone

sia 

Airportda

pat 

meningkat

kan 

image(kes

an baik) 

Bandara 

Soekarno-

Hatta 

sebagai 

bandara 

internasio

nal 

 

Ordinal III.1 

Pembaharuan 

konten 

aplikasi yang 

ditawarkan 

oleh mobile 

appIndonesia 

Airportdapat 

meningkatkan 

Tingkat 

Pembahar

uan 

konten 

mobile 

app 

Indonesia 

Airportme

Ordinal III.2 
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Informatio

n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adalah cara 

perusahaan 

dalam 

memberikan isi 

atau konten yang 

dapat dipahami 

dan mudah 

diakses oleh 

pengguna 

aplikasi. Benitez 

et al. (2016,hlm. 

36) 

image(kesan 

baik) akan 

Bandara 

Soekarno-

Hatta 

 

 

 

 

ningkatka

n 

image(kes

an baik) 

akan 

Bandara 

Soekarno-

Hatta 

 

Penggunaan 

mobile 

appIndonesia 

Airportdapat 

meningkatkan 

prestise 

penggunadi 

Bandara 

Soekarno-

Hatta 

Tingkat 

pengguna

an mobile 

app 

Indonesia 

Airportda

pat 

meningkat

kan 

prestisedi 

Bandara 

Soekarno-

Hatta  

 

Ordinal III.3 

Keakuratan 

informasi 

yang diterima 

mengenai 

status 

penerbangan 

dimobile app 

Indonesia 

Airport 

 

Tingkat 

keakurata

n 

informasi 

mengenai 

status 

penerbang

an di 

mobile 

app 

Indonesia 

Airport 

 

Ordinal III.4 

   Kemudahan 

mengakses 

konten yang 

diinginkan di 

mobile app 

Indonesia 

Airport 

 

 

 

Tingkat 

kemudaha

n 

mengakse

s konten 

yang 

diinginkan 

di mobile 

app 

Indonesia 

Ordinal  III.5 
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Airport 

Kemudahan 

memahami 

konten mobile 

appIndonesia 

Airport 

 

Tingkat 

kemudaha

n 

memaham

i konten 

mobile 

appIndone

sia 

Airport 

 

Ordinal  III.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cross 

Selling 

Adalah cara 

perusahaan 

dalam 

memaksimalkan 

kesempatan 

selain 

memberikan 

informasi 

melalui aplikasi, 

perusahaan juga 

menjual dan 

menawarkan 

produk dan jasa 

kepada 

pengguna 

aplikasi. Benitez 

et al. (2016,hlm. 

36) 

Keberagaman 

produk atau 

jasa yang 

ditawarkan 

melalui 

mobile app 

Indonesia 

Airport 

 

 

Tingkat 

Keberaga

man 

produk 

atau jasa 

yang 

ditawarka

n melalui 

mobile 

app 

Indonesia 

Airport 

 

Ordinal III.7 

Kesesuaian 

produk atau 

jasa yang 

ditawarkan di 

mobile app 

Indonesia 

Airport 

 

Tingkat 

kesesuaia

n produk 

atau jasa 

yang 

ditawarka

n di 

mobile 

app 

Indonesia 

Airport 

Ordinal  III.8 

Ketertarikan 

dalam 

menggunakan 

fasilitas yang 

ada di bandara 

melalui 

mobile app 

Indonesia 

Airport 

Tingkat 

ketertarika

n dalam 

mengguna

kan 

fasilitasm

elalui 

mobile 

app 

Ordinal III.9 
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Indonesia 

Airport 

 

 WOM 

(Word of 

Mouth) 

Adalah cara 

perusahaan 

dalam 

melakukan 

strategi supaya 

aplikasi 

mendapatkan 

positioning yang 

baik dan 

memberikan 

nilai konsumen. 

Benitez et al. 

(2016,hlm. 36) 

Kesediaan 

memberikan 

ulasan 

mengenai 

mobile app 

Indonesia 

Airport 

 

Tingkat 

kesediaan 

memberik

an ulasan 

mobile 

app 

Indonesia 

Airport 

 

Ordinal III.10 

Kesediaan 

merekomenda

sikan untuk 

mengunduh 

dan 

menggunakan 

mobile app 

Indonesia 

Airportkepada 

orang lain 

Tingkat 

kesediaan 

merekome

ndasikan 

untuk 

mengundu

h dan 

mengguna

kan 

mobile 

app 

Indonesia 

Airportke

pada 

orang lain 

Ordinal  III.11 

Variabel  Sub 

Variabel  

Konsep 

Variabel  

Indikator  Ukuran  Skala  No. 

Item 

User 

Satisfactio

n 

(kepuasan 

pengguna

)(Y) 

Menurut O’ Malley et al (2014) kepuasan pengguna mobile app adalah evaluasi 

dan perbandingan solusi kegunaan yang menyoroti aspek positif dan negatif pada 

tahap antarmuka yang dapat menentukan sasaran dan melacak pencapaian selama 

tahap adopsi, adaptasi, atau pengembangan. 
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 Efficiency Adalah tingkat 

sejauh mana 

perangkat 

lunak/aplikasi 

memungkinkan 

penggunanya 

dapat 

menyelesaikan 

suatu tugas. O 

‘Malley et al. 

(2014) 

Kecepatan 

mobile app 

Indonesia 

Airport 

dalam 

memberikani

nformasi 

status 

penerbangan 

pada fitur 

flight info 

Tingkat 

kecepatan  

mobile app 

Indonesia 

Airport dalam 

memberikan 

informasi 

status 

penerbangan 

pada fitur 

flight info 

Ordinal III.12 

 Kemudahan 

pengguna 

dalam 

memesan 

taksi melalui 

mobile app 

Indonesia 

Airport 

Tingkat 

kemudahan 

pengguna 

dalam 

memesan 

taksi melalui 

mobile app 

Indonesia 

Airport 

 

Ordinal  III.13 

 Kelengkapan 

informasi 

pada fitur 

shop & dine 

di mobile 

app 

Indonesia 

Airport 

 

Tingkat 

kelengkapan 

informasi 

pada fitur 

shop & dine 

di mobile app 

Indonesia 

Airport 

 

 

Ordinal III.14 

 Affect Adalah tingkat 

perasaan 

emosional 

pengguna 

terhadap sebuah 

perangkat 

lunak/aplikasi O 

‘Malley et al. 

(2014) 

Perasaan 

senang 

ketika 

menggunaka

n mobile app 

Indonesia 

Airport 

Tingkat  

perasaan 

senang ketika 

menggunakan 

mobile app 

Indonesia 

Airport 

 

Ordinal  III.15 

  

 

 

 

 

 

 

 

Perasaan 

bahagia 

terhadap 

pengalaman 

Tingkat 

perasaan 

bahagia 

terhadap 

Ordinal III.16 
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baru dari 

aktivitas 

layanan 

mobile app 

Indonesia 

Airport 

pengalaman 

baru dari 

aktivitas 

layanan 

mobile app 

Indonesia 

Airport 

 

 

 Kenyamanan 

menggunaka

n mobile app 

Indonesia 

Airport 

Tingkat 

kenyamanan 

menggunakan 

mobile app 

Indonesia 

Airport 

Ordinal  III.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helpfulness 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adalah tingkat 

persepsi 

pengguna 

tentang 

bagaimana 

perangkat 

lunak/aplikasi 

menawarkan 

komunikasi yang 

bermanfaat. O 

‘Malley et al. 

(2014) 

Manfaat 

mobile app 

Indonesia 

Airport pada 

penggunanya 

Tingkat 

manfaat 

mobile app 

Indonesia 

Airport pada 

penggunanya 

Ordinal III.18 

 Manfaat fitur 

yang ada di 

mobile app 

Indonesia 

Airport 

Tingkat 

manfaat fitur 

yang ada di 

mobile app 

Indonesia 

Airport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal III.19 
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Controllabi

lity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adalah tingkat 

dimana 

perangkat 

lunak/aplikasi 

merespon 

masukan 

pengguna secara 

konsisten. O 

‘Malley et al. 

(2014) 

Kepercayaan 

pengguna 

pada mobile 

app 

Indonesia 

Airport 

Tingkat 

kepercayaan 

pengguna 

pada mobile 

app Indonesia 

Airport 

 

Ordinal III.20 

Perasaan 

senang 

menggunaka

n mobile app 

Indonesia 

Airport 

karena 

memberikan 

pengguna 

keamanan 

dan kontrol 

ketika di 

Bandara 

Soekarno-

Hatta 

Tingkat 

perasaan 

senang 

menggunakan 

mobile app 

Indonesia 

Airport 

karena 

memberikan 

pengguna 

keamanan dan 

kontrol ketika 

di Bandara 

Soekarno-

Hatta 

 

Ordinal III.21 

 Learnabilit

y 

Adalah tingkat 

sejauh mana 

perangkat 

lunak/aplikasi 

mudah 

digunakan. O 

‘Malley et al. 

(2014) 

Kemudahan 

mobile app 

Indonesia 

Airport 

digunakan 

oleh 

pengguna 

pemula 

 

 

Tingkat 

kemudahan 

mobile app 

Indonesia 

Airport 

digunakan 

oleh 

pengguna 

pemula 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.22 
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Kemudahan 

mobile app 

Indonesia 

Airport 

diunduh 

pada 

berbagai 

macam 

sistem 

operasi  

 

Tingkat 

kemudahan 

mobile app 

Indonesia 

Airport 

diunduh pada 

berbagai 

macam sistem 

operasi 

Ordinal III.23 

 

3.2.3 Jenis dan Sumber Data 

Sumber data penelitian merupakan informasi tentang segala sesuatu yang 

berkaitan dengan variabel yang diteliti. Oleh karena itu, harus diproses terlebih 

dahulu untuk memperoleh informasi yang diperlukan bagi suatu penelitian. 

Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data 

sekunder. Menurut Sugiyono (2013, hlm. 193) menjelaskan bahwa, “Sumber 

primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul 

data dan sumber sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau 

dokumen.” 

Sumber data dapat dikategorikan menjadi dua kategori besar, yaitu data 

primer dan data sekunder seperti dijelaskan sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Menurut Firdaus (2012, hlm. 42) mengungkapkan bahwa “data primer 

merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab 

masalah atau tujuan peneliti yang dilakukan dalam penelitian eksploratif, 

deskriptif maupun kasual dengan menggunakan pengumpulan data berupa survey. 

Dalam riset pemasaran data primer diperoleh secara langsung dari sumbernya, 

dalam hal ini peneliti melakukan penyebaran kuesioner kepada sejumlah 

pengguna layanan aplikasi Indonesia Airport di Bandara Soekarno-Hatta sesuai 

dengan target sasaran dan dianggap mewakili seluruh populasi data penelitian, 

selain itu pengumpulan data berupa observasi maupun wawancara. 
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2. Data Sekunder 

Firdaus (2012, hlm. 53) menjelaskan bahwa “Data sekunder merupakan data 

yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, bukan oleh periset sendiri untuk 

tujuan yang lain”. Artinya, peneliti sekedar mencatat, mengakses atau meminta 

data tersebut ke pihak lain yang telah mengumpulkannya di lapangan. Dalam 

penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah artikel, serta situs internet 

yang berkenaan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan data primer dan 

data sekunder yang selanjutnya diterangkan pada Tabel 3.2 berikut ini. 

TABEL 3.2 

JENIS DAN SUMBER DATA PENELITIAN 

No Jenis Data Sumber Data 

Data Sekunder 

1 Data jumlah kunjungan wisatawan 

mancanegara 

BPS Kemenpar 2017 

2 Data jumlah penumpang bandara 

Soekarno-Hatta 

PT.Angkasa Pura I & II 

2017 

3 Data Customer Reviews Jakarta 

Airport 

Skytrax 

Data Primer 

1 Data Pra Penelitian tingkat kepuasan 

informasi di Bandara Soekarno-Hatta 

Jakarta 

Responden 

Sumber: Pengolahan Data (2017) 

 

3.2.4 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

3.2.4.1 Populasi 

Pendefinisian populasi merupakan langkah pertama yang sangat penting, 

dari sini dapat tergambar bagaimana keadaan populasi, sub-sub unit populasi, 

karakteristik umum populasi serta keluasan populasi tersebut. (Suharsaputra 

2012:115).  

Martono (2010, hlm. 74) mendefinisikan bahwa populasi adalah 

keseluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi 

syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian. Populasi dapat berupa 

organisme, orang atau sekelompok orang, masyarakat, organisasi, benda, objek 

atau peristiwa. 
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Penentuan populasi harus dimulai dengan penentuan secara jelas mengenai 

populasi yang menjadi sasarannya. Populasi dapat dibedakan antara populasi 

target atau sasaran dan populasi sampel, dalam penelitian ini populasinya 

merupakan populasi target atau sasaran. Menurut Silalahi (2012, hlm. 253) 

populasi sasaran terdiri dari individu rumah tangga atau kelompok dalam 

jurisdiksi yang menjadi perhatian. Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah 

pengguna layanan aplikasi Indonesia Airport di Bandara Soekarno-Hatta yang 

memberikan ulasan di halaman Play Store pada perangkat smartphone Android 

dan App Store di Apple yang berjumlah 370 pengguna. 

3.2.4.2 Sampel 

Sampel adalah satu subset atau tiap bagian tertentu yang dipilih dari 

populasi, sampel ini dilakukan karena populasi terlalu besar dan banyak faktor 

keterbatasan yang akhirnya harus diambil sampel, beberapa faktor keterbatasan itu 

seperti keterbatasan biaya, waktu dan tenaga yang  tersedia. Oleh karena itu 

peneliti mengambil sebagian dari populasi yang disebut sampel.  

Martono (2010, hlm. 74) mengemukakan bahwa sampel merupakan bagian 

dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti, dan 

sampel dapat didefinisikan juga sebagai anggota populasi yang akan dipilih 

dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili 

populasi. Peneliti diperkenankan untuk mengambil sebagian objek populasi yang 

telah ditentukan untuk mewakili bagian yang lain yang diteliti. 

Penentuan ukuran sampel (n) dan populasi (N) yang dalam penelitian ini 

menggunakan rumus sample Slovin yaitu sebagai berikut : 

 

n =
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

Keterangan : 

n = Ukuran sampel 

N = Ukuran populasi 

e = Presentase kelonggaran penelitian karena kesalahan pengambilan 

sampel yang masih dapat ditolerir (e=0.1) 
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Perhitungan Rumus Slovin 

n = Sampel  

N = 370 

e = 10% 

Berdasarkan rumus Slovin, maka ukuran sampel pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

n =
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

n =
370

1 + 370(0.1)2
 

n =
370

3,71
 

n = 𝟗𝟗, 𝟕𝟑  𝟏𝟎𝟎 

Berdasarkan perhitungan di atas dengan menggunakan rumus Slovin dan 

tingkat signifikansi sebesar 10 %, maka jumlah sampel yang dihasilkan sebanyak 

100 orang. 

3.2.4.3 Teknik Sampling 

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel untuk 

menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, Sugiyono (2012, hlm. 

116) mengemukakan bahwa “teknik sampling merupakan teknik pengambilan 

sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian.” Teknik 

sampling menjadi dua yaitu probability sampling dan nonprobability sampling. 

Teknik probability sampling terdiri dari systematic random sampling, 

proportionate random sampling, disproportionate stratified random sampling dan 

cluster sampling, serta teknik sampling nonprobability sampling yang terdiri dari 

sampling sistematis, sampling kuota, sampling incidental, purposive sampling, 

sampling jenuh dan snowball sampling (Martono, 2010, hlm. 75-79). 

Pada peneltian ini teknik yang digunakan adalah teknik Probability 

sampling yang digunakan bila keterwakilan sampel adalah penting untuk maksud 

generalisasi yang lebih luas. Sugiyono (2012, hlm. 84) teknik probability 

sampling ini memberi peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi 
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untuk dipilih menjadi sampel dan pada penelitian ini yang digunakan adalah 

systematic random sampling yang merupakan teknik pengambilan simpel yang 

dilakukan secara sistematis acak. 

Pengertian teknik sampling systematic random sampling menurut 

Sugiyono (2012, hlm. 121) adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan 

dari anggota populasi yang telah di beri nomor urut.  

3.2.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data merupakan proses pengadaan data untuk 

keperluan penelitian dimana data yang terkumpul adalah untuk menguji 

hipotesis yang telah dirumuskan. Teknik pengumpulan data yang peneliti 

gunakan adalah : 

1. Wawancara, penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara 

atauberbicara langsung dengan responden yang menggunakan layanan 

aplikasi Indonesia Airport di Bandara Soekarno-Hatta maupun petugas 

bandara tersebut untuk mendapatkan ide-ide, pendapat, informasi, data, 

wawasan dalam menghadapi masalah yang dibutuhkan dan mendapat 

gambaran yang jelas secara menyeluruh.  

2. Observasi, peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap 

aktivitas pengguna aplikasi Indonesia Airportdi Bandara Soekarno-Hatta. 

3. Angket, yaitu merupakan teknik pengumpulan data melalui penyebaran 

seperangkat daftar pertanyaan tertulis. Angket ini berisi pertanyaan dan 

pernyataan mengenai Profil konsumen, pengalaman pengguna aplikasi 

Indonesia Airport di Bandara Soekarno-Hatta mengenai Mobile 

Application dan User Satisfactiondi Bandara Soekarno-Hatta. Angket 

ditunjukan kepadapengguna aplikasi Indonesia Airport di Bandara 

Soekarno-Hatta  

4. Studi literatur, peneliti mencari data dengan mempelajari buku, jurnal, 

internet dan literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah dan variabel 

yang diteliti yang terdiri dari Mobile Applicationdan User Satisfaction.  

Studi literatur tersebut didapat dari berbagai sumber yaitu : 
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1. Perpustakaan UPI  

2. Skripsi dan thesis 

3. Jurnal Manajemen dan jurnal lain 

4. Internet 

3.2.6 Pengujian Validitas dan Reabilitas 

3.2.6.1 Pengujian Validitas 

 Uji validitas bertujuan menguji sejauh mana alat ukur yang tercantum 

dalam angket, mengukur apa yang hendak diukur. Menurut Sugiyono (2008, hlm. 

445) validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi 

pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti, sedangkan 

Silalahi (2009, hlm. 244) menyebutkan bahwa Validitas mencari sejauh mana 

perbedaan dalam skor pada suatu instrumen mencerminkan kebenaran perbedaan 

antara individu-individu, kelompok-kelompok atau situasi-situasi dalam variabel 

yang diketemukan untuk ukuran. 

 Suatu instrumen yang valid atau sah memiliki validitas yang tinggi, 

sebaliknya instrumen yang kurang berarti memiliki validitas yang rendah. Sebuah 

instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari variabel yang 

diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh 

mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang validitas 

yang dimaksud. 

 Pengujian validitas instrumen dilakukan dengan menggunakan teknik 

analisa item instrumen, yaitu dengan cara mengkorelasikan skor yang diperoleh 

dari masing-masing item berupa pertanyaan dengan skor totalnya. Skor total 

inimerupakan nilai yang diperoleh dari penjumlahan semua skor item korelasi 

antara skor item dengan skor totalnya harus signifikan. Berdasarkan ukuran 

statistik, apabila ternyata skor semua item yang disusun berdasarkan dimensi 

konsep berkorelasi dengan skor totalnya, maka dapat dikatakan bahwa alat ukur 

tersebut mempunyai validitas. 
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Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung kevalidan dari suatu 

instrument adalah rumus korelasi product moment, dengan rumus sebagai berikut 

: 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑛 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√(𝑛 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2)(𝑛 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2)
 

Sumber : Umar (2008, hlm. 131) 

 

Keterangan : 

 rxy : Korelasi skor item dan skor total item 

 n : Jumlah responden 

 X : Skor per item dalam variabel 

 Y : Skor total item dalam variabel 

 ∑ 𝑋 : Jumlah skor dalam distribusi X 

 ∑ 𝑌 : Jumlah skor dalam distribusi Y 

∑ 𝑋2 : Jumalh kuadrat dalam skor distribusi X 

∑ 𝑌2 : Jumlah kuadrat dalam skor distribusi Y 

Keputusan pengujian validitas item instrument adalah sebagai berikut : 

1. Item pernyataan-pernyataan dikatakan valid jika rhitung > rtabel 

2. Item pernyataan-pernyataan dikatakan tidak valid jika rhitung < rtabel 

Penelitian ini menguji validitas dari variabel Mobile Applicationsebagai 

instrument variabel X dan User Satisfactionsebagai instrumen variabel Y.  

Perhitungan validitas diperlukan untuk mengetahui apakah instrumen yang 

digunakan dalam sebuah penelitian dapat digunakan untuk mengukur apa yang 

seharusnya terukur. Perhitungan validitas item instrumen dilakukan dengan 

bantuan program SPSS 23 for windows. 

 

 

 

 

 

 



62 
 

 
Sakti Adiyudo, 2017 
PENGARUH MOBILE APPLICATION INDONESIA AIRPORT TERHADAP USER SATISFACTION DI 
BANDARA INTERNASIONAL SOEKARNO-HATTA JAKARTA  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

TABEL 3.3 

HASIL UJI VALIDITAS INSTRUMEN PENELITIAN  

No 

Item 
Pertanyaan rhitung Rtabel Keterangan 

Mobile Application 

Image Perception 

1. 

Penggunaan Mobile App 

Indonesia Airportdapat 

meningkatkan image (kesan baik) 

Bandara Soekarno-Hatta sebagai 

bandara internasional 

0,854 0,361 Valid 

2. 

Pembaharuan konten aplikasi 

yang ditawarkan oleh mobile 

appIndonesia Airportdapat 

meningkatkan image(kesan baik) 

akan Bandara Soekarno-Hatta 

0,785 0,361 Valid 

3. 

Penggunaan mobile appIndonesia 

Airportdapat meningkatkan 

prestise penggunadi Bandara 

Soekarno-Hatta 

0,824 0,361 Valid 

Information 

4. 

Keakuratan informasi yang 

diterima mengenai status 

penerbangan dimobile app 

Indonesia Airport 

0,733 0,361 Valid 

5. 

Kemudahan mengakses konten 

yang diinginkan di mobile app 

Indonesia Airport 

0,890 0,361 Valid 

6.  
Kemudahan memahami konten 

mobile app Indonesia Airport 
0,850 0,361 Valid 

Cross Selling 

7. 

Keberagaman produk atau jasa 

yang ditawarkan melalui mobile 

app Indonesia Airport 

0,830 0,361 Valid 

8. 

 

Kesesuaian produk atau jasa yang 

ditawarkan di mobile app 

Indonesia Airport 

0,866 0,361 Valid 

9. 

Ketertarikan dalam menggunakan 

fasilitas yang ada di bandara 

melalui mobile app Indonesia 

Airport 

0,710 0,361 Valid 

WOM (Word of Mouth) 

10. 

Kesediaan memberikan ulasan 

mengenai mobile app Indonesia 

Airport 

0,897 0,361 Valid 
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11. 

Kesediaan merekomendasikan 

untuk mengunduh dan 

menggunakan mobile app 

Indonesia Airport kepada orang 

lain 

0,873 0,361 Valid 

User Satisfaction 

Efficiency 

1. 

Kecepatan mobile app Indonesia 

Airport dalam memberikan 

informasi status penerbangan 

pada fitur flight info 

0,703 0,361 Valid 

2. 

Kemudahan pengguna dalam 

memesan taksi melalui mobile 

app Indonesia Airport 

0,610 0,361 Valid 

3. 

Kelengkapan informasi pada fitur 

shop & dine di mobile app 

Indonesia Airport 

0,738 0,361 Valid 

Affect 

4. 

Perasaan senang ketika 

menggunakan mobile app 

Indonesia Airport 

0,825 0,361 Valid 

5. 

Perasaan bahagia terhadap 

pengalaman baru dari aktivitas 

layanan mobile app Indonesia 

Airport 

0,865 0,361 Valid 

6. 
Kenyamanan menggunakan 

mobile app Indonesia Airport 
0,781 0,361 Valid 

Helpfulness 

7. 
Manfaat mobile app Indonesia 

Airport pada penggunanya 
0,768 0,361 Valid 

8. 
Manfaat fitur yang ada di mobile 

app Indonesia Airport 
0,695 0,361 Valid 

Contollability 

9. 
Kepercayaan pengguna pada 

mobile app Indonesia Airport 
0,773 0,361 Valid 

10. 

Perasaan senang menggunakan 

mobile app Indonesia Airport 

karena memberikan pengguna 

keamanan dan kontrol ketika di 

Bandara Soekarno-Hatta 

0,651 0,361 Valid 

Learnability 

11. 

Kemudahan mobile app Indonesia 

Airport digunakan oleh pengguna 

pemula 

0,705 0,361 Valid 

12. Kemudahan mobile app Indonesia 0,619 0,361 Valid 



64 
 

 
Sakti Adiyudo, 2017 
PENGARUH MOBILE APPLICATION INDONESIA AIRPORT TERHADAP USER SATISFACTION DI 
BANDARA INTERNASIONAL SOEKARNO-HATTA JAKARTA  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Airport diunduh pada berbagai 

macam sistem operasi 
Sumber : Pengolahan Data 2017 

Berdasarkan hasil pengolahan pada Tabel 3.3 pengukuran validitas pada 

11 item pertanyaan untuk variabel mobile application dan  12item pertanyaan 

untuk User Satisfaction diketahui seluruh item yang ada valid dan memiliki taraf 

signifikan 0,05  instrumenpenelitian tersebut mempunyai validitas dan dapat 

digunakan sebagai alat ukur yang benar. 

penelitian ini dapat memberikan interprensi terhadap kuatnya suatu 

hubungan dengan melihat besarnya koefisien korelasi. Tabel 3.4 berikut ini adalah 

pedoman untuk memberikan interprestasi terhadap koefisien korelasi :  

TABEL 3.4 

PEDOMAN UNTUK MEMBERIKAN INTERPRETASI  

KOEFISIEN KORELASI 

Interval Koefisien  Tingkat Hubungan  

0,00-o,199 Sangat rendah  

0,20-0,399 Rendah  

0,40-0,5999 Sedang  

0,60-0,7999 Kuat  

0,80-1,000 Sangat Kuat  
 Sumber : Sugiyono (2014:250)  

 Setelah melakukan analisis faktor dengan cara mengkorelasikan jumlah 

skor faktor dengan skor total, maka langkah selanjutnya adalah melakukan 

perbandingan antara rhitung dengan rtabel. Berikut ini keputusan pengunjung validitas 

instrumen: 

1. Jika rhitung > rtabel, maupun nilai probalitas statistika < (level of 

significant 5% = 0,05) maka instrumen dikatakan valid.  

2. Jika rhitung< rtabel maupun nilai probabilitas statistika >(level of 

significant 5% = 0,05) maka instrument dikatakan ditak valid. 

 Sedangkan pengujian keberatian koefisien korelasi (y) dilakukan dengan 

taraf signifikasi 5%. Rumus uji t yang digunakan sebegai berikut : 

 

Keputusan pengujian validitas item instrument adalah sebagai berikut: 
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1. Nilai dibandingkan dengan harga ttabel dengan dk=n-2 taraf 

signifikansi α = 0,05 

2. Item yang diteliti dikatakan valid jika thitung> ttabel maupun nilai 

probabilitas statistik < (level of significant 5% = 0,05). 

3. Item yang diteliti dikatakan tidak valid jika thitung< ttabel maupun 

nilai probabilitas statistik > (level of significant 5% = 0,05).  

3.2.6.2 Pengujian Reabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mendapatkan tingkat ketepatan alat 

pengumpulan data yang digunakan. Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian 

bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data, karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang sudah 

dipercaya dan yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. 

Menurut Sugiyono (2012:183) reliabilitas adalah pengukuran yang berkali-

kali menghasilkan data yang sama atau konsisten. Reliabilitas berarti 

kedapatpercayaan atau keajegan, suatu instrumen pengukuran dikatakan reliabel 

apabila instrumen tersebut dipergunakan secara berulang memberikan hasil ukur 

yang sama. Reliabilitas menunjuk pada tingkat keterhandalan sesuatu. 

Jika suatu instrumen dapat dipercaya maka data yang dihasilkan oleh 

instrumen tersebut dapat dipercaya. Adapun rumus yang digunakan untuk 

mengukur reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan uji Cronbach Alpha 

karena alternatif jawaban ada instrumen penelitian lebih dari dua.  

Rumusnya adalah sebagai berikut : 

 

r11 = [
𝑘

𝑘 − 1
] [

1 − ∑ 𝜎𝑏2

𝜎1
2

] 

Sumber : Umar, 2008, hlm 170 

Keterangan : 

r11 : Reliabilitas instrumen 

k : Banyaknya butir pertanyaan 

 ∑ 𝜎𝑏2 : Jumlah varian total 

𝜎1
2 : Varian total  
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Jumlah varian butir dapat dicari dengan cara mencari nilai varian tiap 

butir, kemudian dijumlahkan, seperti berikut ini: 

𝜎2 =
∑ 𝑋2 −

(∑ 𝑋)2

𝑛

𝑛
 

Sumber : Umar, 2009, hlm 172 

Keterangan : 

𝜎2 = varians total 

n = Jumlah responden 

∑X = Jumlah skor 

Keputusan uji reliabilitas ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Jika koefisien internal seluruh item (r11) ≥ rtabel dengan tingkat signifikansi 5% 

maka item pertanyaan dikatakan reliabel. 

2. Jika koefisien internal seluruh item (r11) < rtabel dengan tingkat signifikansi 5% 

maka item pertanyaan dikatakan tidak reliabel. 

Perhitungan reliabilitas pertanyaan dilakukan dengan bantuan program aplikasi 

SPSS 23for windows. Koefisien cronbach alph  merupakan statstik yang paling 

umum digunakan untuk menguji reliabilitas suatu instrumen penelitian. Suatu 

instrumen penelitian diindikasikan memiliki tingkat reabilitas memadai jika 

koefisien  Cronbach alpha  lebih besar atau sama dengan 0,70 

(Hair,Anderson,Tatham & black, Uma Sekaran): 

 Cronbach alpha  adalah keandalan yang menunjukan seberapa baik item 

dalam suatu kumpulan secara positif berkolerasi atau satu sama lain. Cronbach 

alpha dihitung dalam rata-rata interkolerasi antar item yang mengukur konep. 

Semakin dekat Cronbach alpa  dengan 1, semakin tinggi keandalan konsistensi 

internal 

  TABEL 3.5 

HASIL UJI REABILITAS INSTRUMEN PENELITIAN 

No. Variabel  Cσhitung Cσminimum Keterangan 

1. Mobile 

Application 

0,899 0,70 Reliabel 

2. User Satisfaction 0,917 0,70 Reliabel 
           Sumber : Pengolahan data 2017 
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 Berdasarkan Tabel 3.5 dapat diketahui bahwa hasil tingkat reability pada 

penelitian ini, untuk mobile application yaitu 0,899 dan untuk User Satisfaction 

yaitu sebesar 0,917 maka penelitian ini dapat dipercaya karena tingkat reability 

lebih besar dari tingkat cronbach alpha sebesar 0,70. 

3.3 Teknik Analisis Data 

3.3.1 Rancangan Analisis Data 

3.3.1.1 Rancangan Analisis Data Deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk mencari hubungan yang ada antara 

variabel dengan analisis korelasi. Media yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan angket. Angket disusun oleh peneliti berdasarkan variabel yang 

terdapat dalam data penelitian, yang akan memberikan keterangan dan data 

mengenai pengaruh mobile application terhadap User Satisfaction. Analisis 

deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan variabel-variabel 

penelitian yaitu : 

1. Analisis deskriptif tentang mobile application yang terdiri dari image 

perception, information, cross selling, WOM (Word of Mouth). 

2. Analisis deskriptif tentang User Satisfaction yang terdiri dari efficiency, 

affect, helpfulness, controllability dan learnability.  

3. Analisis deskriptif tentang pengaruh mobile application  terhadap User 

Satisfactionpada penumpang Bandara Internasional Soekarno-Hatta 

Jakarta. 

3.3.1.2 Rancangan Analisis Data Verifikatif 

 Rancangan Analisis Data verifikatif dipergunakan untuk menguji 

hipotesis dengan menggunakan uji statistik dan menitikberatkan pada 

pengungkapan perilaku variabel penelitian. Alat penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah angket. Angket disusun berdasarkan variabel 

yang diteliti yaitu memberikan keterangan dan data mengenai pengaruh 

mobile application yang terdiri dari image perception, information, cross 

selling dan WOM terhadap User Satisfaction. 
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Data mentah yang terkumpul dari kuesioner diolah agar memperoleh 

makna yang berguna. Data yang deperoleh akan di olah dengan kriteria sebagai 

berikut.  

1. Setiap variabel yang dinilai diklasifikasikan kedalam lima alternatif 

jawaban, dimana setiap pilihan terdiri dari lima kriteria skor. 

2. Pembobotan setiap jawaban menggunakan skala ordinal yang 

menggambarkan peringkat jawaban. Peringkat diberikan skor antara 1 

sampai dengan 5.  

3. Setiap peringkat jawaban mencerminkan penilaian pengguna 

tentangmobile application terhadapkonsumen Bandara Internasional 

Soekarno-Hatta Jakarta yang terdiri dariimage perception, information, 

cross selling dan WOM. 

 Adapun Kegiatan analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Menyusun Data 

Kegiatan ini untuk mengecek kelengkapan identitas responden, kelengkapan 

data, pengisian data yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. 

2) Tabulasi Data 

Tabulasi data yang dilakukan, 

a. Memberi skor pada setiap item 

b. Menjumlahkan skor pada setiap item 

c. Menyusun ranking skor pada setiap variabel penelitian 

3) Menganalisis Data 

Merupakan proses pengolahan data dengan menggunakan rumus-rumus 

statistik, menginterpretasi data agar diperoleh suatu kesimpulan. Adapun 

metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis 

deskriptif dan verifikatif 

4) Pengujian 

Proses pengujian hipotesis pada penelitian ini adalah metode verifikatif. 

3.3.1.3 Analisis Regresi Berganda 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian  ini adalah regresi 

linear berganda. Regresi linear berganda adalah suatu alat analisi peramalan nilai 
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pengaruh dua atau lebih variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) untuk 

membuktikan ada atau tidaknya hubungan kasual antara dua variabel bebas atau 

lebih. Adapun untuk pengolahan data dilakukan bantuan program SPSS 23 for 

windows, dilakukan sebagai berikut: 

1. Masukkan data dalam SPPS pada view, dan pada variabel dalam kolom 

label dan berilah nama masing-masing variabel.  

2. Klik analyzes, regression, linear, lalu pindahkan variabel Y sebagai 

bergantung ke kolom dependent serta variabel X1 dan X2 sebagai variabel 

bebas ke kolom. Klik method dan pilih enter dan klik ok.  

3.3.1.4 Uji Asumsi Regresi 

Adapun teknik analisis linear berganda dilakukan dengan prosedur kerja 

sebagai berikut: 

a. Uji Asumsi Normalitas 

Syarat pertama untuk melakukan regresi adalah normalitas, bahwa data 

sampel hendaknya memenuhi prasyarat distribusi normal. Pengujian model 

distribusi normal yang digunakan sebagai sampel berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal. 

b. Uji Asumsi Heteroskedasitas 

Heteroskedastisitas merupakan adanya varian variabel dalam model yang 

tidak sama (konstan). Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah dimana 

terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain 

tetap atau disebut homokedastisitas. 

c.  Uji Asumsi Multikolinearitas 

Multikolinearitas merupakan terdapatnya hubungan linear yang linear 

yang sempurna atau pasti diantara beberapa atau semua variabel yag menjelaskan 

model regresi, yaitu terdapat lebih dari satu hubungan linear pasti. Untuk 

mengetahui terjadinya Multikolinearitas dalam penelitian, maka di gunakan VIF 

dengan bantuan SPSS 23for windows.  
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3.3.1.5 Analisis Korelasi 

Analisis korelasi bertujuan untuk mencari hubungan antara kedua variabel 

yang diteliti. Antara korelasi dan regresi keduanya mempunyai hubungan yang 

sangat erat. Silalahi mengungkapkan: 

Jika koefisien korelasi sama dengan atu mendekati +1, ini mengindikasikan satu 

korelasi yang positif atau searah (Direct) sempurna (perfect positive correlation) 

yang didalamnya perubahan skor tinggi dalam satu variabel disertai oleh 

perubahan ekuivalen dalam searah yang sama (same direction) dalam variabel lain 

tanpa kecuali. 

𝑟𝑥𝑦(123) =
(𝑏1 ∑ x1yb1 + b2∑y2 + b3∑x3yb3 )

∑y2
 

Keterangan: 

Ryx = Koefisien validitas item yang dicari 

X = Skor sub variabel 

Y = Skor variabel terikat 

∑y2 = Jumlah kuadrat dalam skor distribusi Y 

3.3.1.6 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R2) menurut Silalahi (2010:376) dimaksudkan 

untuk mengetahui seberapa besar variasi perubahan dalam satu variabel 

(dependen) ditentukan oleh perubahan dalam variabel lain (independen). 

Koefisien determinasi merupakan kuadrat dari koefisien korelasi. Besarnya 

koefisien determinasi adalah 0 ≤ r2 ≤ 1 dan tidak ada koefisien determinasi yang 

negatif karena dikuadratkan (Susetyo, 2012:122). Cara menentukan koefisien 

determinasi dalam hasil pengujian dengan bantuan SPSS 23 adalah dengan 

melihat kolom R Square, hasil dari analisa data SPSS. Persamaan untuk Koefisien 

Determinasi sebagai berikut: 

 

 KD = R2 x 100% 
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3.3.2 Pengujian Hipotesis  

Pengujian hipotesis yang akan diuji dalam rangka pengambilan keputusan 

penerimaan atau penolakan hipotesis pada pengujian parsial dapat ditulis sebagai 

berikut: 

a. Secara simultan 

Kriteria penerimaan atau penolakan sub hipotesis utama pada penelitian 

ini dapat ditulis sebagai berikut. 

1. H0 : ρ = 0, artinya mobile application yang terdiri dari image 

perception, information, cross selling dan WOM (word of Mouth)tidak 

berpengaruh terhadap User Satisfaction. 

2. H1 : ρ > 0,artinya mobile application yang terdiri dari image perception, 

information, cross selling dan WOM (Word of Mouth)berpengaruh 

terhadap User Satisfaction. 

b. Secara parsial 

Kriteria penerimaan atau penolakan sub hipotesis pada penelitian ini dapat 

ditulis sebagai berikut. 

H0 = 0, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara image 

perceptionterhadapUser Satisfaction. 

H1  ≠ 0, terdapat pengaruh yang signifikan antara image perception 

terhadapUser Satisfaction. 

H0 = 0, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan 

antarainformationterhadapUser Satisfaction.  

H1  ≠ 0, terdapat pengaruh yang signifikan antara informationterhadapUser 

Satisfaction. 

H0 = 0, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara cross 

sellingterhadapUser Satisfaction. 

H1  ≠ 0, terdapat pengaruh yang signifikan antara cross 

sellingterhadapUser Satisfaction.  

H0 = 0, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara WOM 

(Word of Mouth) terhadapUser Satisfaction. 
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H1  ≠ 0, terdapat pengaruh yang signifikan antara WOM (Word of Mouth) 

User Satisfaction. 


