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 BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif sebagai metode 

penelitiannya. Menurut Sugiyono (2015), metode kuantitatif didasari oleh filsafat 

positivisme yang menekankan fenomena-fenomena objektif dan dikaji secara 

kuantitatif, dimana para peneliti menggunakan metode ini untuk meneliti sebuah 

populasi atau sampel tertentu dengan tujuan untuk melakukan pengujian terhadap 

hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini menguji persepsi kemudahan (X1), 

persepsi manfaat (X2), persepsi kepercayaan (X3) terhadap minat penggunaan e-

money pada mahasiswa Universitas Ciputra Surabaya (Y). 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.2.1 Populasi 

Menurut Sugiyono (2015) populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek dan subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti dan bertujuan untuk diteliti dan  ditarik 

kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini yaitu mahasiswa Universitas 

Ciputra Surabaya yang memiliki uang elektronik atau e-money, jumlahnya tidak 

diketahui dikarenakan tidak adanya kepastian jumlah obyek, serta obyek terus 

berkembang atau infinit.  
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3.2.2 Sampel  
	
 Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang 

telah ditetapkan (Sugiyono 2015). Dalam penelitian ini peneliti ini menggunakan 

teknik pengambilan sampel non-probability sampling (sampel  non-probabilitas), 

yang artinya setiap anggota populasi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk 

menjadi sampel. Pengambilan sampel ini menggunakan jenis purposive sampling, 

dimana sampel dipilih berdasarkan pertimbangan subjektif  peneliti  (Utama & 

Mahadewi, 2012). Adapun kriteria responden yang menjadi pertimbangan 

subjektif peneliti yaitu responden berusia 18 sampai 24 tahun, kemudian 

responden pengguna aktif e-money dengan frekuensi penggunaan minimal 3-4 

kali dalam seminggu dan telah menggunakan e-money dalam kurun waktu lebih 

dari enam bulan. Hal ini menjadi kriteria peneliti dalam pengambilan sampel 

karena dianggap responden telah mengerti dan merasakan benefit dari e-money 

tersebut. 

 Menurut Hair et al. (2010) dalam Andryanto (2016), ukuran sampel yang 

ideal dan representative adalah total jumlah semua indikator (n) pada variabel 

dikalikan 5-10 (n x 5 / n x 10 = total responden yang diperlukan ). Total indikator 

pada penelitian ini adalah 14 indikator, maka dari itu terdapat 14 item pertanyaan 

yang akan disebarkan oleh peneliti kepada responden yang sudah ditentukan. 

Batas minimal responden untuk penelitian ini adalah 14 x 5 = 70, sedangkan 

untuk batas maksimalnya yaitu 14 x 10 = 140. Dengan demikian jumlah 

responden yang akan diambil dari penelitian ini yaitu minimal 70 responden dan 

maksimal 140 responden.  
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3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian  
	
	

Tabel 3.1 Variabel Definisi  

Variabel Definisi Indikator 
Persepsi 
Kemudahan (X1) 
(Variabel 
bebas/independen) 
 
 
Venkatesh dan 
Davis (2000) dalam 
Andryanto (2016) 

Persepsi kemudahan adalah 
sejauh mana seseorang 
percaya dalam menggunakan 
suatu teknologi dapat terbebas 
dari usaha. 

X1.1 Jelas dan mudah 
dimengerti. 
X1.2 Fleksibel dan tidak 
membutuhkan banyak 
usaha 
X1.3 Mudah digunakan 
X1.4 Mudah 
mengoperasikan sistem 
sesuai dengan kebutuhan 
 

Persepsi Manfaat 
(X2) 
(Variabel 
bebas/independen) 
 
Venkatesh dan 
Davis (2000) dalam 
Andryanto (2016) 

Persepsi manfaat yaitu sebuah 
ukuran bahwa menggunakan 
suatu teknologi dapat 
meningkatkan produktivitas 
dan kinerja pekerjaan 
seseorang. 

X2.1 Improve job 
performance 
X2.2 Increase productivity 
X2.3 Enhance 
effectiveness 
X2.4 The system is useful 

Persepsi 
Kepercayaan (X3) 
(Variabel 
bebas/independen) 
 
Mayer et al. (1995) 
dalam Andryanto 
(2016) 

Persepsi kepercayaan yaitu 
keyakinan pada seseorang 
akan tindakannya dapat 
bermanfaat dan baik untuk 
kepentingan bersama. 

X3.1 Kemampuan 
X3.2 Kebaikan hati 
X3.3 Integritas 
 

Minat Penggunaan 
(Y)  
(Variabel 
terikat/dependen) 
 
Walgito (2004) 

Minat penggunaan adalah 
seberapa kuat keinginan atau 
dorongan seseorang untuk 
melakukan perilaku tertentu. 

Y1.1 Ketertarikan pada 
suatu obyek 
Y1.2 Perasaan senang 
Y1.3 Kecenderungan 
untuk menggunakan 

 

Sumber : Data diolah (2020)  
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3.4 Metode dan Prosedur Pengumpulan Data 
	
3.4.1 Jenis dan Sumber Data 
	
 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis 

kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang dinyatakan 

dalam angka (Sugiyono, 2015). Data dalam penelitian ini diambil dengan teknik 

menyebarkan kuesioner, dan sumber data yang digunakan oleh peneliti yaitu 

dengan menggunakan data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan 

secara langsung oleh  peneliti melalui sumbernya dengan melakukan penelitian 

pada obyek yang diteliti (Umar, 2003). Dalam penelitian ini peneliti akan 

menggunakan  kuesioner secara online yang akan disebarkan kepada obyek 

penelitian yang telah ditentukan yaitu mahasiswa Universitas Ciputra Surabaya 

yang menggunakan e-money. 

 

3.4.2 Metode Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian 
	
 Pengumpulan data akan dilakukan dengan metode survey, survey 

digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi tentang populasi yang besar 

dengan menggunakan sampel yang kecil (Sukmadinata, 2011). Survey akan 

dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner, kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan 

tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2015), Kuesioner akan 

disebarkan secara online melalui Google Form kepada responden yang telah 

ditetapkan oleh peneliti yaitu mahasiswa Universitas Ciputra Surabaya yang 

menggunakan e-money. Kuesioner akan berisi empat belas pertanyaan seputar 
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persepsi dan minat penggunaan terhadap e-money yang akan disebarkan kepada 

responden dengan harapan dapat memperoleh hasil yang valid.  

 Penelitian ini menggunakan skala pengukuran Likert sebagai teknik 

pengukuran data, untuk mengukur persentase dari tidak setuju hingga setuju oleh 

responden. Adapun penilaian skor untuk pengumpulan data sebagai berikut : 

 

SS (Sangat Setuju)              : 5 

S   (Setuju)                          : 4 

CS (Cukup Setuju)             : 3 

TS (Tidak Setuju)               : 2 

STS (Sangat Tidak Setuju) : 1 

 

3.5 Teknik Analisis Data  
	
3.5.1 Uji Validitas  
	
 Menurut Ghozali (2011), uji validitas adalah sebuah uji yang dilakukan 

untuk memastikan kemampuan sebuah skala untuk mengukur suatu konsep 

penelitian yang dimaksudkan. Dengan kata lain uji validitas digunakan untuk 

mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dapat 

dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan 

sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas dalam penelitian 

menggunakan Pearson  Correlation untuk menggambarkan data dengan jelas, jika 

r hitung > r tabel maka pernyataan kuesioner dapat dikatakan valid.  
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3.5.2 Uji Reliabilitas  
	
 Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner  yang 

merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal 

apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan yang diberikan konsisten dari 

waktu ke waktu (Ghozali, 2011). Uji reliabilitas diperlukan dalam suatu penelitian 

untuk mengukur sejauh mana suatu tes yang dilakukan tetap konsisten setelah 

dilakukan berulang-ulang terhadap subjek dan dalam kondisi yang sama. 

Penelitian dianggap dapat diandalkan apabila memberikan hasil yang konsisten 

terhadap pengukuran yang sama. Apabila hasil yang didapatkan berbeda-beda 

maka tes tersebut tidak dapat diandalkan atau tidak dapat dipercaya. Penelitian ini 

menggunakan metode Cronbach Alpha untuk menguji reliabilitas penelitian ini, 

dimana dikatakan reliabel apabila Cronbach Alpha > 0,6.  

 

3.5.3 Uji Asumsi Klasik 
	

a. Uji Normalitas 

  Menurut Ghozali (2011) tujuan dari uji normalitas adalah untuk 

 mengetahui apakah setiap variabel berdistribusi normal atau tidak. Uji 

 normalitas diperlukan untuk melakukan pengujian-pengujian pada 

 variabel independen dan variabel dependen berdistribusi secara normal. 

Ketentuan yang digunakan untuk menguji normalitas yaitu dengan grafik 

P-P Plot. Untuk mengetahui mengetahui normalitas dari nilai residual 

dapat dilihat dari titik-titik ploting yang terdapat dari hasil SPSS. Apabila 

titik-titik berada di dekat atau mengikuti garis diagonal maka dapat 

dikatakan nilai residual berdistribusi normal. Sedangkan apabila titik-titik 
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menjauh atau menyebar dan tidak mengikuti garis diagonal maka hal ini 

menunjukkan bahwa nilai residual tidak berdistribusi dengan normal 

(Ghozali, 2011).  

 

b. Uji Multikolinearitas 

  Menurut Ghozali (2011) tujuan dari uji multikolinearitas yaitu 

 untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel independen. Jika 

tidak terdapat korelasi antara variabel independen maka model regresi 

tersebut memenuhi syarat. Untuk mendeteksi multikolinieritas dapat 

dilihat dengan nilai Variance Inflation Factor (VIF).  

Jika nilai Tolerance ≤ 0.1 dan VIF ≥ 10.0 maka terjadi multikolinieritas. 

Jika nilai Tolerance > 0.1 dan VIF < 10.0 maka tidak terjadi 

multikolinieritas. 

 

c. Uji Heteroskedastisitas 

  Uji heteroskedastisitas adalah pengujian yang digunakan untuk 

mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varian dari residual satu ke 

pengamatan yang lain dalam model regresi. Konsep heteroskedastisitas 

atau homoskedastisitas didasarkan pada penyebaran varian variabel 

dependen diantara rentang nilai variabel independen. Model regresi yang 

baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas 

(Ghozali, 2011). Dengan menggunakan grafik scatterplots dapat 

mendeteksi terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model 

regresi diantara nilai prediksi variabel dependen dan residual. Jika pola 
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terlihat menyebar secara acak baik diatas atau dibawah angka 0, maka 

tidak ada heteroskedastisitas pada model regresi (Ghozali, 2011). 

 

3.5.4 Regresi Linear Berganda 
	
 Perhitungan  analisis ini dilakukan oleh karena variabel independen (X) 

yang digunakan lebih dari satu dengan menggunakan perhitungan SPSS atau 

dapat disebut dengan Statistical Product and Service Solution. Rumus dari regresi 

linear berganda adalah sebagai berikut :  

Y = α + β1.X1 + β2.X2 + β3.X3 

Keterangan : 

Y   = Minat Penggunaan  

X1 = Persepsi Kemudahan  

X2 = Persepsi Manfaat  

X3 = Persepsi Kepercayaan  

α    = Konstanta  

β    = Koefisien Regresi Variabel X 

 

3.6.5 Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 
	
 Menurut Andryanto (2016), uji F adalah pengujian untuk menunjukkan 

apakah semua variabel independen yang ada dalam penelitian mempunyai 

pengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependen. Kriteria dari uji F adalah: 

- Jika F hitung > F tabel maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

- Jika F hitung < F tabel maka H0 diterima dan H1 ditolak.   
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3.5.6 Uji Signifikansi Parsial  (Uji t)  
	
 Uji t menurut Sugiharto (2017), digunakan untuk menguji pengaruh dari 

setiap variabel independen terhadap variabel dependen yang diuji secara individu. 

Dasar dalam pengambilan sebuah keputusan dalam pengujian ini menggunakan 

tingkat kesalahan yaitu 0,05.  Apabila t hitung < 0,05 maka variabel independen 

berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya apabila t hitung > 0,05 maka 

variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

 

3.5.7 Uji Koefisien Korelasi (R) dan Koefisien Determinasi (R2) 
	
 Koefisien korelasi (R) dilakukan untuk mengukur seberapa besar 

hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Nilai R adalah 0-

1, jika angka mendekati 0 berarti semakin berlawanan.  

 Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa besar 

hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen (Ghozali, 2011). 

Nilai koefisien determinasi (R2) adalah 0-1, jika nilai R2 semakin mendekati 0 

menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen  dalam menjelaskan 

variabel dependen  terbatas. Sebaliknya apabila jika nilai dari R2 semakin 

mendekati nilai 1 maka berarti variabel independen mampu memberikan 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. 

 

 

 


