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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Peneliti akan menggunakan teori Technology Acceptance Model (TAM) 

yang dikembangkan oleh Davis (1989) yang telah dipakai dan dikembangkan 

kembali oleh Kim et al. (2008), Im et al. (2008) dan Gefen et al. (2003) yang 

menghasilkan model TAM seperti pada gambar 3.1 dibawah ini. 

Gambar 3.1 Model Extended TAM 

 

 3.1 Perumusan Hipotesis 

Dari model pada gambar 3.1 terdapat hubungan antara variabel yang 

membentuk hipotesis yang di jabarkan pada tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis Hipotesis Penelitian Referensi 

H1 Trust secara signifikan berpengaruh negatif terhadap 

Perceived Risk. 

Kim et al. 

(2008) 

H2 Perceived Risk secara signifikan berpengaruh negatif 

terhadap Perceived Usefulness. 

Im et al. 

(2008) 

H3 Trust secara signifikan berpengaruh positif terhadap 

Perceived Usefulness. 

Gefen et al. 

(2003) 

H4 Trust secara signifikan berpengaruh positif terhadap 

Perceived Ease of Use. 

 

Gefen et al. 

(2003) 

H5 Perceived Ease of Use secara signifikan berpengaruh 

positif terhadap Perceived Usefulness. 

 

Davis et al. 

(1989) 

H6 Perceived Usefulness secara signifikan berpengaruh 

positif terhadap Intention to Use. 

 

Davis et al. 

(1989) 

H7 Perceived Ease of Use secara signifikan berpengaruh 

positif terhadap Intention to Use. 

 

 

Davis et al. 

(1989) 

 

 

 

3.2 Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data menggunakan kuesioner 

online dari Google Forms yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan di isi oleh 

responden. Kuesioner yang akan disebarkan menggunakan skala Likert. Skala 

Likert adalah metode yang sering digunakan untuk mengukur sikap seseorang 

terhadap sesuatu menggunakan numerik. Pembuatan kuesioner dengan yang 

menggunakan skala Likert sebaiknya mengunakan jumlah yang ganjil (5 atau 7) 

agar dapat menampung kelompok netral (Kinnear, 1988). Dalam kasus ini peneliti 

memakai angka 5 sebagai nilai yang paling tinggi, seperti pada Tabel 3.2. 
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Tabel 3.2 Skala Likert 

Deskripsi Nilai 

Sangat Setuju 5 

Setuju 4 

Netral 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 

 

3.2.1 Populasi dan Sampel 

3.2.1.1 Populasi 

Populasi adalah sebuah kelompok yang memiliki kesamaan (Chandra, 

1995).  Populasi bukan hanya mengacu pada makhluk hidup saja, benda mati pun 

bisa tergolong sebagai populasi. Dalam penelitian ini populasi yang dimaksut 

adalah pengguna Paypal. 
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3.2.1.2 Sampel 

Sampel adalah bagian suatu subjek atau objek yang mewakili populasi. 

Pengambilan sampel harus sesuai dengan kualitas dan karakteristik suatu 

populasi. Pengambilan sampel yang tidak sesuai dengan kualitas dan karakteristik 

suatu populasi akan menyebabkan suatu penelitian menjadi bias, tidak dapat 

dipercaya, dan kesimpulannya pun bisa keliru. Hal ini karena tidak dapat 

mewakili populasi (Fitriyani, 2015). 

 

3.2.2 Pengembangan Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk 

mengumpulkan data penelitian, baik data yang kualitatif maupun kuantitatif 

(Kartowagiran, 2009). Dalam penelitian ini instrumen penelitian yang digunakan 

adalah kuesioner yang dibagikan secara online dimana dalam kuesioner tersebut 

terdapat lima variabel yang akan diteliti.  

 Table 3.3 Definisi Variabel 

Variabel Definisi Referensi 

Trust(T) Mengukur tingkat kepercayaan 

seseorang dalam menggunakan 

Paypal. 

Kim et al. 

(2008) 

Gefen et al. 

(2003) 

 

Perceived Risk 

(PR) 

Mengukur Resiko yang di rasakan 

dalam mengunakan Paypal. 

Kim et al. 

(2008) 

Perceived 

Usefulness (PU) 

Mengukur tingkat kebergunaan 

yang dirasakan seseorang terhadap 

Paypal. 

Davis et al. 

(1989) 



20 

 

Perceived Ease 

of Use (PEOU) 

 

Mengukur tingkat kemudahan 

seseorang meenggunakan Paypal. 

Davis et al. 

(1989) 

Intention to Use 

(ITU) 

Mengukur tingkat seseorang untuk 

menggunakan Paypal 

Park, S. Y. 

(2009) 

Davis et al. 

(1989) 

 

Dari Tabel 3.3 di atas, ditentukan kunci dari pertanyaan yang akan 

digunakan untuk mengukur variabel yang akan dipaparkan pada Tabel 3.4 di 

bawah ini. 

 

Table 3.4 Pertanyaan Indikator masing – masing Variabel 

Variabel Label Pernyataan Referensi 

Perceived 

Usefulness 

(PU) 

PU1 Paypal memberikan saya kemudahan 

untuk melakukan transaksi. 

 

Davis et al. 

(1989) 

PU2 Paypal meningkatkan kinerja saya 

dalam melakukan pembayaran. 

Davis et al. 

(1989) 

PU3 Paypal menghemat waktu saya. Davis et al. 

(1989) 

PU4 Paypal mengurangi waktu yang saya 

habiskan jika menggunakan 

pembayaran menggunakan media 

pembayaran lain. 

 

 

Davis et al. 

(1989) 

Perceived Ease 

of Use (PEOU) 

PEOU1 Saya tidak mengalami kesusahan ketika 

menggunakan Paypal. 

Davis et al. 

(1989) 
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PEOU2 Saya merasa mudah untuk kembali dari 

kesalahan yang dihadapi pada saat 

menggunakan Payal. 

Davis et al. 

(1989) 

PEOU3 Sistem Paypal terkesan familiar dan  

fleksibel. 

Davis et al. 

(1989) 

PEOU4 Saya merasa mudah menggunakan 

Paypal untuk melakukan apa yang saya 

inginkan. 

Davis et al. 

(1989) 

Perceived Risk 

(PR) 

PR1 Melakukan transaksi menggunakan 

Paypal memiliki resiko (sistem 

keamanan dan privasi) bila 

dibandingkan dengan cara lain. 

 

 

Kim et al. 

(2008) 

PR2 Klaim dalam melakukan transaksi 

menggunakan Paypal lebih sukar 

dibandingkan menggunakan dengan 

cara lain. 

 

Kim et al. 

(2008) 

 

PR3 Saya merasa khawatir jika melakukan 

transaksi mengunakan Paypal. 

 

Kim et al. 

(2008) 

 

PR4 Paypal lebih beresiko diandingkan 

dengan cara lain 

 

Kim et al. 

(2008) 

Trust (T) T1 Saya percaya Paypal memberikan kesan 

menepati janji dan komitmennya 

Kim et al. 

(2008) 

T2 Tanpa saya pantau, saya percaya Paypal 

melakukan pekerjaanya dengan benar  

 

Gefen et al. 

(2003) 

T3 Paypal dapat dipercaya oleh orang 

banyak. 

Kim et al. 

(2008) 
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T4 Saya percaya bertransaksi 

menggunakan Paypal 

Gefen et al. 

(2003) 

Intention to 

Use (ITU) 

 

ITU1 Saya kemungkinan besar akan 

melakukan pembayaran mengunakan 

Paypal 

Davis et al. 

(1989) 

ITU2 Saya cenderung akan melakukan 

transaksi mengunakan Paypal . 

Park, S. Y. 

(2009) 

 

3.2.3 Pengujian Instrumen 

3.2.3.1 Uji Validitas 

Validitas merupakan cara pengujian seberapa baik sebuah teknik, 

instrument, atau proses pengukuran dari suatu konsep tertentu (Sekaran, 2006). 

Menurut Arikunto (2006) Validitas adalah suatu alat ukur tingkat kevalidan dalam 

sebuah penelitian. Jika kevalidan akan mempunyai validitas bernilai tinggi. 

Sebaliknya, jika validitas bernilai rendah maka tingkat kevalidannya kurang. 

Suatu penelitian dapat dikatakan valid apabila nilai signifikansinya < 0,05. 

 

 

3.2.3.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah suatu pengukuran yang menunjukkan sejauh mana 

pengukuran tersebut tanpa bias, karena itu penjamin pengukuran yang konsisten 

dalam beragam item (Sekaran, 2006) kuesioner dikatakan reliable jika jawaban-

jawaban yang diberikan konsisten. Jadi bias dikatakan reliabilitas menunjukan 

konsistensi dari suatu penelitian. Suatu variabel dapat dikatakan reliabel apabila 
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nilai cronbach alpha > 0,70. Berikut nilai cronbach alpha sesuai dengan 

keterangannya dapat dilihat pada tabel 3.5. 

Tabel 3.5 Tabel Reliabilitas 

Nilai Keterangan 

      Sangat baik 

             Baik 

             Diterima 

             Dipertimbangkan 

             Tidak baik 

       Tidak bias diterima 

 

3.3 Analisis Data 

3.3.1  Uji Asumsi 

3.3.1.1 Uji Outlier 

Uji outlier merupakan observasi yang memiliki karakteristik unik 

dibandingkan observasi lainnya (Kline, 2005). Pengujian outliers ini dibantu 

mengunakan applikasi SPSS untuk  penghitungan setiap variabelnya. Observasi 

data yang memiliki nilai z-score ≥ 3,00 akan dikategorikan sebagai outliers. 

Apabila analisis outlier menunjukkan nilai Z-score > 3 maka data tersebut harus 

dibuang. 
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3.3.1.2 Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan persyaratan dari analisis data. Uji normalitas 

berfungsi untuk mengetahui data yang diperoleh memiliki distribusi normal 

sehingga dapat dipakai. Uji Normalitas dapat dikatakan normal apabila nilai dari 

data yang di peroleh berada ditengah – tengah. Data diakatan normal jika 

Skewness tidak melebihi ± 3 dan untuk Kurtosis ± 7 (Kline, 2005). 

 

3.3.2 Uji Path Diagram 

Uji Path Diagram dalam penelitian ini dilakukan setelah melakukan uji 

validitas, uji reliabilitas dan uji asumsi dengan menggunakan software AMOS. 

 

3.4  Uji Model Fit 

Uji model fit dilakukan setelah uji path diagram selesai. Uji model fit ini 

bertujuan untuk mengukur kesesuaian input observasi dengan prediksi dari model-

model yang diajukan (Ghozali, 2011). Ada 9 aspek yang harus dipenuhi seperti 

yang diperlihatkan pada tabel 3.4 dibawah ini. 

Tabel 3.6  Batasan Aspek Model Fit 

Goodness of Fit Interpretasi 

Chi Square 
Diharapkan nilai kecil dengan 

P>0.05 

Normed Chi Square < 3 

Root Mean Square Residual (RMR) Mendekati nol 

Goodness of Fit Index (GFI) 
>0.90 

Adjusted GFI (AGFI) 

Normal Fit Index (NFI) >0.90 
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Incremental Fit Index (IFI) 

Comparative Fit Index (CFI) 

Root Mean Square Error of Application 

(RMSEA) 

<0.05 - Sangat baik, 

0.05 – 0.08 - Berada dalam batas 

wajar, 

>0.1 - Model tidak baik. 

 

 

  


