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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

Dalam metodologi penelitian berisi mengenai objek dan lokasi penelitian, 

populasi dan sampel, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, definisi 

operasional dan pengukuran variabel serta teknik analisa data. 

 

3.1.  Objek dan Lokasi Penelitian 

 Objek dalam penelitian ini adalah seluruh pengguna Tap Cash Semarang 

Hebat by BNI di Semarang. Terdapat total 235 pengguna Tap Cash Semarang 

Hebat by BNI di Semarang yang diketahui dari jumlah kartu yang terjual 

(terlampir seri no kartu yang telah terjual).  

 

3.2. Populasi dan Sampel 

 Populasi penelitian ini adalah seluruh pengguna Tap Cash Semarang 

Hebat by BNI di Semarang.  Terdapat total 235 pengguna Tap Cash Semarang 

Hebat by BNI di Semarang yang diketahui dari jumlah kartu yang terjual 

(terlampir seri no kartu yang telah terjual). Digunakan metode pengambilan 

sampel berbasis pada probabilitas dengan metode random sederhana. Pengambilan 

jumlah sampel dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin untuk mendapatkan 

batas minimum.  

Keterangan: 
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n =  ukuran sampel 

N =  ukuran populasi 

e =  kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang 

dapat ditolerir (5%) 

 

 

 

 

Dengan rumus tersebut, jumlah sampel minimal yang dapat diambil 

sebanyak 148 responden.  

 

3.3. Sumber dan Jenis Data 

3.3.1. Sumber Data 

 3.3.1.1. Data primer  

Menurut Indriantoro dan Supomo (2009), data primer adalah data 

penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media 

perantara) yang secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab 

masalah penelitian. Penelitian ini menggunakan data primer berupa data jawaban 

responden atas kuesioner penelitian. 

 

 3.3.1.2. Data sekunder 

Menurut Indriantoro dan Supomo (2009), data sekunder adalah data 

penelitian yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber asli, berupa catatan 
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atau laporan tertulis. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa deskripsi 

penjelasan Tap Cash Semarang Hebat by BNI. 

 

3.3.2. Jenis Data 

 3.3.2.1. Data Kualitatif 

Menurut Indriantoro dan Supomo (2009), data kualitatif adalah data yang 

nilainya bersifat kualitas (satuan relatif). Penelitian ini menggunakan data 

kualitatif berupa deskripsi penjelasan Tap Cash Semarang Hebat by BNI. 

 

 3.3.2.2. Data Kuantitaif 

Menurut Indriantoro dan Supomo (2009), data kuantitatif adalah data yang 

nilainya bersifat kuantitatif (satuan metrik). Penelitian ini menggunakan data 

kuantitatif berupa kuesioner untuk mengukur determinan penggunaan Tap Cash 

Semarang Hebat by BNI dengan pendekatan Technology Acceptance Model 

(TAM). 

 

3.4.  Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Indriantoro dan Supomo (2009), teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah metode survei berupa kuesioner yang merupakan metode 

pengumpulan data primer dengan pertanyaan tertulis. 
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3.5. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

 Definisi operasional dan pengukuran variabel dalam penelitian ini akan 

dijabarkan sebagai berikut. 

 

3.5.1. Perceived Usefulness (PU) 

Perceived usefulness dalam penelitian ini diartikan sebagai persepsi bahwa 

penggunaan suatu teknologi informasi dipercaya akan mendatangkan manfaat 

bagi responden yang menggunakan (Davis, 1989). Pengukuran variabel perceived 

usefulness menggunakan 4 pertanyaan kuesioner dengan Skala Likert 5 Point: (1) 

sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) netral, (4) setuju, dan (5) sangat setuju. 

Semakin besar poin yang dipilih maka semakin tinggi persepsi kemanfaatan Tap 

Cash Semarang Hebat by BNI.  

 

3.5.2. Perceived Ease Of Use (PEOU) 

Perceived ease of use dalam penelitian ini diartikan sebagai persepsi 

responden percaya bahwa teknologi informasi dapat dengan mudah dipahami dan 

digunakan (Davis, 1989). Pengukuran variabel perceived ease of use 

menggunakan 4 pertanyaan kuesioner dengan Skala Likert 5 Point: (1) sangat 

tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) netral, (4) setuju, dan (5) sangat setuju. Semakin 

besar poin yang dipilih maka semakin tinggi persepsi kemudahan Tap Cash 

Semarang Hebat by BNI. 
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3.5.3. Attitude Toward Using (ATU) 

Attitude toward using dalam penelitian ini diartikan sebagai sikap 

responden terhadap penerimaan berbentuk penggunaan teknologi informasi 

(Davis, 1989). Pengukuran variabel attitude toward using menggunakan 4 

pertanyaan kuesioner dengan Skala Likert 5 Point: (1) sangat tidak setuju, (2) 

tidak setuju, (3) netral, (4) setuju, dan (5) sangat setuju. Semakin besar poin yang 

dipilih maka semakin tinggi penerimaan berbentuk penggunaan Tap Cash 

Semarang Hebat by BNI. 

 

3.5.4. Behavioral Intention (BI) 

Behavioral intention dalam penelitian ini diartikan sebagai minat 

responden untuk menggunakan teknologi informasi (Davis, 1989). Pengukuran 

variabel Behavioral intention menggunakan 4 pertanyaan kuesioner dengan 

dengan Skala Likert 5 Point: (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) netral, (4) 

setuju, dan (5) sangat setuju. Semakin besar poin yang dipilih maka semakin 

tinggi minat responden untuk menggunakan Tap Cash Semarang Hebat by BNI. 

 

3.6. Uji Alat Pengumpulan Data  

Menurut Ghozali (2009), untuk menguji alat pengumpulan data berupa 

kuesioner harus melewati kedua uji berikut ini. 
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3.6.1. Uji Validitas 

Tujuan uji validitas adalah mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

indikator. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyan pada kuesioner mampu 

untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebutdan jika r 

hitung > r tabel dengan tingkat signifikansi 5% (Ghozali, 2009). 

 

3.6.2. Uji Reliabilitas 

Tujuan uji reliabilitas adalah mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang 

terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu dan jika 

memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60 (Ghozali, 2009). 

 

3.7. Uji Asumsi Klasik 

Dalam menguji hipotesisnya, penelitian ini menggunakan uji regresi 

linear. Menurut Ghozali (2009), syarat sebelum melakukan uji regresi linear agar 

output yang dihasilkan benar-benar tepat dalam menguji hipotesinya, harus 

melewati uji asumsi klasik. Dalam penelitian ini uji asumsi klasik yang harus 

dilewati meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas. 

 

3.7.1. Uji Normalitas 

Tujuan uji normalitas adalah menguji apakah dalam sebuah model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang 

baik adalah memiliki distribusi data normal. Uji normalitas menggunakan uji 
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Kolmogorov-Smirnov terhadap unstandardized residual hasil regresi. Data 

dikatakan normal jika nilai probabilitas (sig) Kolmogorov-Smirnov > 0,05 

(Ghozali, 2009). 

 

3.7.2. Uji Heteroskedastisitas 

Tujuan uji heteroskedastisitas adalah menilai dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser, yaitu dengan meregresikan nilai 

mutlak unstandardized residual hasil regresi dengan variabel independen yang 

digunakan dalam persamaan regresi. Data dikatakan bebas dari heteroskedastisitas 

jika probabilitas (sig) koefisien regresi (β) dari masing-masing variabel 

independen lebih besar dari > 0,05 (Ghozali, 2009). 

 

3.7.3. Uji Multikolinearitas  

Tujuan uji multikolinearitas adalah menilai dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Data dikatakan 

bebas dari multikolinearitas jika nilai VIF (Variance Inflation Factor) < 10 dan 

Tolerance > 0,1 (Ghozali, 2009). 
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3.8.  Uji Hipotesis 

3.8.1. Uji Statistik t 

1. Persamaan regresi 

Persamaan 1 : ATU = α0 + α1 PU + α2 PEOU + ε 

Persamaan 2 : BI = β0 + β1 ATU + ε 

Keterangan: 

α0, β0 =  Konstanta 

α1-α2, β1 =  Koefisien  

PU = Perceived Usefulness  

PEOU = Perceived Ease Of Use  

ATU = Attitude Toward Using  

BI = Behavioral Intention  

ε = Eror 

2. Menyatakan hipotesis 

Sebagai hipotesis digunakan hipotesis nol atau hipotesis alternatif. Adapun 

hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut. 

Ho = β  0 

Ha = β > 0 

3. Memilih pengujian statistik 

Pengujian ini merupakan pengujian pengaruh dan variabel yang digunakan 

adalah variabel parametrik untuk variabel dependen dan variabel 

independen sehingga pengujiannya menggunakan model regresi. Model 
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regresi adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji hubungan 

variabel yang bertipe data metrik. 

4. Memilih tingkat keyakinan 

Tingkat keyakinan yang digunakan adalah sebesar 95% artinya digunakan 

tingkat error yang dapat ditoleransi sebesar 5%. 

5. Menghitung nilai statistik 

Untuk penghitungan nilai statistik, digunakan SPSS sebagai program 

komputer yang membantu dalam menghitung nilai statistik dari semua 

data yang diperoleh.  

6. Mendapatkan nilai uji kritis 

Untuk mendapatkan nilai uji kritis, digunakan SPSS sebagai program yang 

membantu dalam menganalisis. 

7. Menginterpretasikan hasil 

a. Jika nilai sig < 0,05 dan nilai α1, α2 dan β1 > 0 maka H1, H2 dan H3 

diterima. 

b. Jika nilai sig ≥ 0,05 dan nilai α1, α2 dan β1 ≤ 0 maka H1, H2 dan H3 

ditolak. 

 

3.8.2. Uji Model Fit 

Menurut Ghozali (2009), uji model fit bertujuan untuk mengetahui apakah 

model yang dibangun tersebut tepat atau fit dalam memprediksi variabel 

dependen. Uji model fit dilakukan dengan uji F. 
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3.8.3. Uji Koefisien Determinasi 

Menurut Ghozali (2009), nilai adjusted R2 menunjukkan besarnya 

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. 

Secara statistik, nilai adjusted R2 dapat dirumuskan sebagai berikut . 

R2 = 1 – (1 – R2) n – 1  

      n – k 

Keterangan: 

R2 = Koefisien determinasi  

n = Jumlah observasi 

k = Jumlah variabel independen termasuk titik potongnya/konstanta  

 


