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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian menurut Sugiyono (2011:2) pada dasarnya merupakan cara 

ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Tujuan umum 

dari penelitian ini adalah untuk memecahkan masalah, langkah-langkah yang 

ditempuh harus relevan dengan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam 

setiap melaksanakan langkah tersebut harus dilakukan secara obyektif, rasional dan 

menghindarkan cara berfikir yang mengarah coba-coba (trial and eror). 

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.1.1 Populasi Penelitian 

Pengertian populasi menurut Sugiyono (2011:80) adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa strata satu Program 

Studi Akuntansi dan Manajemen dan mahasiswa D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Unika Soegijapranata yang aktif mengikuti perkuliahan (tidak sedang 

cuti,dll) . Populasi penelitian ini mahasiswa pada agkatan 2013 sampai dengan 

angkatan 2017, dengan total sebanyak 2.403 mahasiswa, seperti tercantum pada Tabel 

3.1. 
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Tabel 3.1. Populasi Penelitian 

Angkatan 
Program Studi 

Jumlah 
Perpajakan Manajemen Akuntansi 

2013 9 199 198 406 

2014 36 247 181 464 

2015 48 261 206 515 

2016 54 238 187 479 

2017 98 247 194 539 

Jumlah 245 1192 966 2403 

Data sekunder, 2018 

3.1.2 Sampel Penelitian 

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel, sedangkan sampel 

adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 

2007: 56). Teknik sampling dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus 

Slovin: 

21 Ne

N
n


   

n : Jumlah Sampel 

N: Jumlah Populasi 

e: Batas Toleransi Kesalahan (error tolerance) 

Pada taraf kesalahan 5% dengan N = 2403 diperoleh ukuran sampel: 

343
%)5.(20431

2403

1 22








Ne

N
n  

Ukuran sampel tersebut merupakan batas minimalnya, sehingga dalam penelitian ini 

digunakan ukuran samep 350 mahasiswa yang diambil secara proporsional random 

sampling dari populasi yang ada, seperti tercantum pada Tabel 3.2. 
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Tabel 3.2. Sampel Penelitian 

Angkatan 
Program Studi 

Jumlah 
Perpajakan Manajemen Akuntansi 

2013 1 29 29 59 

2014 5 36 26 67 

2015 7 38 30 75 

2016 8 35 27 70 

2017 14 36 29 79 

Jumlah 35 174 141 350 

 

 

3.2 Sumber dan Jenis Data Penelitian 

Desain penelitian ini bersifat kuantitatif. Penelitian ini meneliti hubungan 

sebab akibat yang tidak dimanipulasi atau diberi perlakuan (dirancang dan 

dilaksanakan) oleh peneliti (Sugiyono, 2011:8). Peneliti menggunakan penelitian 

kuantitatif karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap 

data yang ditemukan di lapangan. Mempunyai tujuan untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. 

3.2.1 Sumber Data Penelitian 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. 

3.2.1.1 Data Primer Penelitian 

Data primer merupakan jenis dan sumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber data yang dalam penelitian ini adalah responden penelitian 

yang telah ditetapkan melalui penetapan populasi dan sampel. Data primer secara 
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khusus dikumpulkan untuk dijadikan sebagai bahan analisis penelitian untuk 

menjawab hipotesis penelitian.  

Dalam penelitian ini data primer diperoleh dengan mengumpulkan data melalui 

penyebaran kuesioner secara tertulis kepada responden.  

3.2.1.2 Data Sekunder Penelitian 

Data sekunder merupakan data pelengkap dalam penelitian yang diperoleh 

secara tidak langsung melalui media perantara seperti dokumen atau catatan tertulis, 

laporan atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Data 

sekunder dikumpulkan secara manual melalui media seperti jurnal, buletin atau 

publikasi secara periodik atau dnegan memanfaatkan jaringan internet. Dalam 

penelitian ini, data sekunder diperoleh dari biro administrasi akademik Universitas 

Katolik Soegijapranata untuk memperoleh data tentang jumlah populasi penelitian. 

3.3 Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian 

3.3.1 Definisi Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek 

atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011:38). Variabel dalam 

penelitian ini dibedakan terbagi menjadi dua jenis variabel, yaitu variabel terikat dan 

variabel bebas. Menurut Sugiyono (2011 :39), variabel terikat adalah variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat 

dalam penelitian ini adalah minat bisnis secara on line.  
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Menurut Sugiyono (2011:39), variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

dependen(terikat). Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari tiga yaitu computer 

knowledge, computer attitude, dan computer self efficacy.  

3.3.2 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuisioner. Suatu 

kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut (Ghozali, 

2011:55). Cara menentukan valid atau tidaknya instrumen adalah dengan 

mengkonsultasikan hasil perhitungan korelasi dengan tabel nilai koefisien korelasi 

pada taraf kesalahan 5% atau taraf signifikansi 95%  sebesar  0,334. Apabila rhitung> 

rtabel dengan taraf signifikansi 5% maka soal dinyatakan valid dan apabila rhitung<rtabel 

maka soal dinyatakan tidak valid. 

Dalam melakukan pengujian validitas, digunakan alat ukur berupa program 

komputer SPSS for Windows, dan jika suatu alat ukur mempunyai korelasi yang 

signifikan antara skor item terhadap skor totalnya maka dikatakan alat skor tersebut 

adalah valid. 

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen 

tersebut sudah baik. Instrumen yang baik tidak akan bersifat tendensius mengarahkan 

responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu (Suharsimi, 2010:221). Uji 

reliabilitas adalah tingkat kestabilan suatu alat pengukur dalam mengukur suatu 
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gejala/kejadian. Semakin tinggi reliabilitas suatu alat ukur, semakin stabil pula alat 

pengukur tersebut. Dalam melakukan perhitungan Alpha, digunakan alat bantu 

program komputer yaitu SPSS for Windows dengan menggunakan model Alpha. 

Sedangkan dalam pengambilan keputusan reliabilitas, suatu isntrumen dikatakan 

reliabel jika nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,70 (Ghozali, 2011:48). 

3.4 Alat Analisis Data 

3.4.1 Analisis Deskriptif Persentase 

Sugiyono (2011 :207-208) berpendapat bahwa statistik deskriptif merupakan 

statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Metode ini 

digunakan untuk mendeskripsikan masing-masing indikator dalam setiap variabel 

agar lebih mudah dalam memahaminya. Langkah-langkah yang ditempuh dalam 

penggunaan teknik analisis data adalah sebagai berikut : 

1. Menyebar angket kepada responden dan mengumpulkannya kembali. 

2. Membuat tabulasi data angket. 

3. Memberikan skor jawaban sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan 

sebeumnya dengan mengubah skor kualitatif menjadi kuantatif . 

4. Menjumlahkan skor jawaban yang diperoleh dari masing-masing responden. 

5. Mendistribusikan skor-skor tersebut ke dalam rumus : 

 DP % = 
N

n
x 100   
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Keterangan: 

DP% : Deskriptif persentase atau hasil 

n : Nilai yang diperoleh 

N : Jumlah seluruh nilai atau nilai total (skor total) 

Hasil yang diperoleh disusun dalam bentuk tabel kategori dengan terlebih 

dahulu menetapkan beberapa hal yaitu : 

1. Menetapkan skor tertinggi = %100%100.
4

4
  

2. Menetapkan skor terendah = %25%100.
4

1
  

3. Menetapkan range, dengan rumus : skor tertinggi-skor terendah  

= 100% - 25%=75% 

4. Menetapkan kelas interval. Dalam penelitian ini ditentukan ada 4 kelas yang 

ditetapkan.  

5. Menetapkan panjang kelas, dengan rumus : 

%75,18
4

%75
  

Untuk mengetahui tingkat kriteria tersebut, selanjutnya skor yang diperoleh 

dengan analisis deskriptif persentase dibandingkan dengan tabel berikut 

Tabel 3.3  Kriteria Penskoran 

Interval Keterangan 

81,25% < % ≤ 100% Sangat tinggi 

62,00% < % ≤  81,25% Tinggi 

43,75% < % ≤ 62,00% Cukup  

25% < % ≤ 43,75% Rendah 
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3.4.2 Analisis Bivariat  

Analisis bivariat merupakan uji secara parsial antara satu variabel bebas dengan 

variabel terikat. Analisis bivariat dilakukan dengan uji t atau disebut sebagai uji 

parsial. 

Uji t digunakan untuk kemaknaan secara parsial (terpisah), dengan 

menggunakan progam SPSS for windows versi 16.0. dengan cara membandingkan 

antara nilai signifikansi hitung dengan signifikan α = 5%. Apabila perhitungan 

signifikan hitung < α maka Ho ditolak dan Ha diterima artinya variabel bebas 

berpengaruh terhadap variabel terikat 

3.4.3 Analisis Multivariat 

Uji ini dilakukan untuk menguji pengaruh antara variabel bebas yang terdapat 

didalam model terhadap variabel terikat (Y). Uji simultan dalam penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui pengaruh computer knowledge (X1), computer attitude 

(X2), dan computer self efficacy (X3) terhadap minat dalam berbisnis on line (Y) di 

Falkultas Ekonomi Universitas Katolik Soegijapranata. Pengujian dalam penelitian 

ini menggunakan bantuan SPSS for windows 16.0, dengan cara membandingkan 

antara niai signifikansi hitung dengan signifikan α = 5%. Apabila perhitungan 

signifikan hitung < α maka Ho ditolak dan Ha diterima artinya variabel bebas 

berpengaruh terhadap variabel terikat 

3.4.4 Uji Asumsi Klasik 

3.4.4.1 Uji Normalitas Data 
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Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui normal tidaknya distribusi data 

penelitian masing-masing variabel penelitian yang meliputi: variabel bebas : 

computer knowledge, computer attitude, dan computer self efficacy dan variabel 

terikat minat berbisnis on line. Cara untuk menguji normalitas data adalah dengan 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov yaitu dengan melihat nilai signifikansi (sig). 

Jika nilai sig > 0,05, maka data berdistribusi normal, dan sebaliknya. 

3.4.4.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam sebuah model regeresi, 

terjadi ketidaksamaan varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Jika varians berbeda disebut heteroskedastisitas (Santoso 2004: 208). 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). 

3.4.4.3 Uji Multikolinieritas 

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). 

 


