
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Populasi Dan Sampel

Populasi  penelitian ini adalah seluruh mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi

dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata, meliputi program studi akuntansi

dan manajemen. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif

yaitu data yang diperoleh dari membagikan kuesioner kepada mahasiswa. Metode

pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  menggunakan  rumus  Slovin

(Umar, 2001), sebagai berikut.

Di mana :
N = Jumlah Populasi
e  = Batas kesalahan yang ditoleransi dalam pengambilan sampel
n  = Jumlah sampel

Instrumen dalam penelitian ini  akan diukur dengan menggunakan Skala

Likert.   Skala  likert  menurut  Sugiyono  (2010)  adalah  sebagai  berikut:  “Skala

Likert  digunakan untuk mengukur sikap,  pendapat dan persepsi seseorang atau

sekelompok  orang  tentang  fenomena  sosial”,  dimana  dalam  Skala  Likert,

responden  akan  diberikan  pertanyaan-pertanyaan  dengan  beberapa  altenatif

jawaban  yang  dianggap  oleh  responden  sangat  tepat.   Penentuan  pengukuran

menurut Skala Likert adalah dengan menggunakan deviasi normal yang bergerak
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N

1+N (e )²

n=
915

1+915 (0,05 ) ²

       = 278



dari angka 1 sampai dengan 5 yaitu, sangat setuju (5), setuju (4) , netral (3), tidak

setuju (2), sangat tidak setuju (1) (Sugiyono, 2010).  

3.2. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Sampel
Tabel 3.1. Definisi Operasional Variabel

Variabel Pengertian Indikator
Pengukura

n 

Penggunaa

n internet

banking

Kecenderungan

seseorang untuk

memilih melakukan

atau tidak melakukan

pemakaian internet

banking (Hannum,

2014)

1. Niatan  untuk  terus

menggunakan

internet  banking

dalam  transaksi

keseharian
2. Sebisa  mungkin  akan

menggunakan

internet  banking

dalam  menyelesaikan

transaksi keuangan
3. Akan

merekomendasikan

kepada  orang  lain

untuk  menggunakan

internet banking

(Hanum, 2014)

Skala

Likert

Persepsi

Kebermanf

aatan

Persepsi

kebermanfaatan sebagai

sejauh mana seseorang

percaya bahwa

menggunakan internet

banking akan

meningkatkan kinerja

dari pekerjaannya

1. Meningkatkan  kinerja

dalam aktivitas
2. Menambah

produktivitas
3. Efektivitas
4. Dianggap bermanfaat

(Vankatesh  dan  Davis,

2000)

Skala

Likert
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Variabel Pengertian Indikator
Pengukura

n 
(Jogiyanto, 2008)

Persepsi

Kemudaha

n

Penggunaa

n

Suatu ukuran di mana

seseorang percaya

bahwa internet banking
dapat dengan mudah

dipahami dan

digunakan
(Wibowo, 2006)

1. Interaksi  individu

dengan  sistem  jelas

dan mudah dimengerti
2. Tidak  dibutuhkan

banyak  usaha  untuk

berinteraksi  dengan

sistem tersebut
3. Sistem  mudah

digunakan
4. Mudah

mengoperasikan

sistem  sesuai  dengan

apa  yang  ingin

individu kerjakan

(Vankatesh  dan  Davis,

2000)

Skala

Likert

Computer

Self

Efficacy

Tingkat kemampuan

untuk menggunakan

internet banking
tanpa bantuan orang

lain atau panduan

manual
(Hannum, 2014)

1. Magnitude
2. Strength
3. General Ability

(Irmadhani, 2016)

Skala

Likert

3.3. Jenis dan Sumber Data
3.3.1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini  peneliti  menggunakan jenis  penelitian

analisis  kausal.  Analisis  kausal  adalah  hubungan  yang  bersifat  sebab  akibat.

Penelitian  yang  dilakukan  untuk mengetahui  tentang  pengaruh  satu  atau  lebih

variabel  bebas  (variabel  eksogen)  terhadap variabel  terikat  (variabel  endogen).
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Variabel  bebas  atau  variabel  independen  (eksogen)  merupakan  variabel  yang

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel

dependen (terikat). Sedangkan variabel terikat atau variabel dependen (endogen)

merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya

variabel bebas (Sugiyono, 2010). Tujuan penelitian kausal dalam hal ini adalah

untuk  mengetahui  seberapa  besar  pengaruh  persepsi  kebermanfaatan,  persepsi

kemudahan penggunaan dan computer self efficacy terhadap penggunaan Internet

Banking

3.3.2. Sumber Data

1. Data Primer
Data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari

tangan  pertama  oleh  peneliti  yang  berkaitan  dengan  variabel  persepsi

kebermanfaatan, persepsi kemudahan penggunaan dan computer self efficacy

untuk tujuan spesifik studi. Sumber data primer adalah responden individu,

kelompok  fokus,  internet  juga  dapat  menjadi  sumber  data  primer  jika

koesioner disebarkan melalui internet (Arikunto, 2010).
2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan

dari  sumber  yang  telah  ada.Sumber  data  sekunder  adalah  catatan  atau

dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media,

situs Web, internet dan seterusnya (Arikunto, 2010).

3.4. Metode Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan kuesioner untuk mencari data

langsung  dari  mahasiswa  yang  diambil  sebagai  sampel.  Kuisioner  merupakan

teknik yang dilakukan dengan cara memberi pertanyaan atau pernyataan tertulis
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kepada responden untuk dijawab (Jogiyanto, 2013). Teknik ini digunakan untuk

memperoleh  data  primer  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  persepsi

kebermanfaatan,  persepsi  kemudahan  penggunaan  dan  computer  self  efficacy

terhadap penggunaan internet banking.

3.5. Uji Alat Pengumpulan Data 

3.5.1. Uji Validitas

Validitas  yang  diuji  dalam  PLS  adalah  validitas  konstruk.  Validitas

konstruk  menunjukkan  seberapa  besar  instrument  yang  digunakan  dalam

pengukuran sesuai dengan teori yang digunakan untuk mendefinisikan konstruk.

Kesesuaian  tersebut  ditunjukkan oleh  korelasi  antara  konstruk  dan instrument-

instrumennya.  Validitas  konstruk  terdiri  dari  validitas  konvergen  dan  validitas

diskriminan (Murniati dkk., 2013:175):
1. Validitas konvergen

Validitas  konvergen  merujuk  pada  konvergensi  antar  instrumen  yang

digunakan untuk mengukur konstruk yang sama. Konvergensi ditunjukkan

oleh  korelasi  yang tinggi.   Validitas  konvergen dikatakan valid  apabila

hasil dari  loading factor > 0,7; AVE (average variance extracted) > 0,5;

dan communality > 0,5 (Murniati dkk., 2013:175). 

2. Validitas diskriminan

Validitas  diskriminan  merujuk  pada  diskrimnasi  instrument  ketika

mengukur  konstruk  yang  berbeda.  Seharusnya  instrumen  yang  telah

digunkaan  mengukur  satu  konstruk  tidak  memiliki  korelasi  dengan

konstruk lain. Validitas diskriminan dikatakan valid apabila hasil dari akar
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Persepsi Kebermanfaatan

Computer Self Efficacy

Persepsi Kemudahan Penggunaan

Penggunaan Internet Banking

AVE > korelasi variabel laten; dan cross loading > 0,7 dalam satu konstruk

(Murniati dkk., 2013:175).

3.5.2. Uji Reliabilitas

Sementara reabilitas digunakan untuk menguji apakah alat ukur (instrmen)

yang digunakan untuk mengukur konstruk mempunyai  konsistensi.  Reliabilitas

dikatakan  reliabel  apabila  hasil  dari  cronbach’s alpha >  0,7;  dan  composite

reliability > 0,7 (Murniati dkk., 2013:176).

3.6.  Uji Hipotesis 

1. Menyatakan hipotesis

Model ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh yang signifikan antara

persepsi kebermanfaatan dan kemudahan terhadap penggunaan  internet banking

serta mengetahui apakah persepsi kemudahan penggunaan memediasi hubungan

antara  computer  self  efficacy  dengan  penggunaan  internet  banking pada

mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata.

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H1:  Terdapat  pengaruh  antara  persepsi  kebermanfaatan  terhadap

penggunaan internet banking 
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H2:  Terdapat  pengaruh  antara  persepsi  kemudahan  penggunaan

terhadap penggunaan internet banking

H3: Persepsi kemudahan penggunaan memediasi hubungan antara

computer self efficacy dengan penggunaan internet banking

2.  Memilih pengujian statistic
Pengujian statistik penelitian ini  menggunakan  Partial Least Square  (PLS),

merupakan pendekatan persamaan struktural (Structural Equation Modelling /

SEM) berbasis  varian.  Pendekatan  ini  digunakan untuk melakukan analisis

jalur yang banyak digunakan dalam studi keperilakuan sehingga PLS menjadi

teknik statistik yang digunakan dalam model yang memiliki lebih dari  satu

variabel dependen dan variabel independen (Murniati dkk., 2013:166).

3. Memilih tingkat keyakinan

Tingkat keyakinan dalam penelitian ini sebesar 95%, artinya tingkat error yang

dapat ditoleransi sebesar 5 %. Karena hipotesis tidak berarah (two tailed) maka

digunakan pengujian dua sisi (α=5%) dengan t tabel ±1,96.
4. Menghitung nilai statistik

Penghitungan nilai statistik digunakan PLS sebagai program komputer dalam

menghitung nilai statistik dari semua data yang telah diperoleh. 
5. Mendapatkan nilai uji kritis

Untuk  mendapatkan  nilai  uji  kritis  digunakan  PLS  sebagai  program  yang

membantu analisa data.
6.  Menginterpretasikan hasil (Murniati dkk., 2013:133).

1. Jika nilai t-hitung > t-tabel maka Ha1 diterima dan H01 ditolak. Dengan

kata  lain  terdapat  pengaruh  antara  persepsi  kebermanfaatan  terhadap

penggunaan internet banking.
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2. Jika nilai t-hitung > t-tabel maka Ha2 diterima dan H02 ditolak. Dengan

kata  lain  terdapat  pengaruh  antara  persepsi  kemudahan  penggunaan

terhadap penggunaan internet banking.

3. Ha3 diterima dan H03 ditolak menjadi partial mediation jika:

a. Terdapat  signifikansi (t  statistik  >  t  hitung)  efek  tidak  langsung

computer self efficacy  terhadap persepsi kemudahan penggunaan dan

efek persepsi kemudahan penggunaan terhadap penggunaan  internet

banking.

b. Terdapat  signifikansi (t statistik > t hitung) efek langsung computer

self efficacy terhadap penggunaan internet banking.

Ha3 diterima dan H03 ditolak menjadi full mediation jika:

a. Terdapat  signifikansi (t  statistik  >  t  hitung)  efek  tidak  langsung

computer self efficacy  terhadap persepsi kemudahan penggunaan dan

efek persepsi kemudahan penggunaan terhadap penggunaan  internet

banking.

b. Terdapat  tidak  signifikansi (t  statistik  <  t  hitung)  efek  langsung

computer self efficacy terhadap penggunaan internet banking.
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