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     BAB III 

                                              METODE PENELITIAN  

 

3.1.  Objek dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan kepada nasabah pengguna kartu kredit di kota 

Semarang. Untuk menghimpun respon yang diberikan mengenai pengaruh usia, 

pendapatan, jenis kelamin dan gaya hidup terhadap masalah kartu kredit dengan 

mental accounting sebagai intervening   

3.2.  Populasi dan Sampel  

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari : objek/subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2015). Populasi 

dalam penelitian ini adalah nasabah pengguna kartu kredit di kota Semarang. 

Sampel merupakan sebagian atau sejumlah kecil dari populasi yang diteliti, agar 

dapat mewakili keseluruhannya (Sugiyono,2015). Teknik yang digunakan dalam 

pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dilakukan dengan 

mengambil sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu. Kriteria yang 

digunakan dapat berdasarkan pertimbangan judgment tertentu atau jatah quota 

tertentu (Jogiyanto,2013). Penelitian ini mengunakan quota sampling Kriteria 

yang digunakan yaitu pengguna kartu kredit yang berada di kota Semarang.  

Pengambilan sampel dengan menggunakanperhitungan besaran sampel untuk 

SEM yaitu : 

1. Bila pendugaan parameter menggunakan metode kemungkinan 

maximum likelihood estimation (maksimum) sampel yang disarankan 

yaitu sebesar 100 sampai dengan 200, dengan minimal sampel sebesar 

50.  

2. Sebanyak 5 sampai dengan 10 kali jumlah parameter yang terdapat di 

dalam model. 
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3. Sama dengan 5 sampai 10 kali jumlah variabel mainfest (indikator) 

dari keseluruhan variabel laten.  

Maka untuk menentukan ukuran sampel penelitian, digunakan rumus 

5 kali indikatornya, maka akan didapatkan hasil sebagai berikut: 

5 x  29 (jumlah indikator pertanyaan dalam kuesioner) =145 sampel 

Alasan mengapa peneliti menggunakan rumus diatas adalah karena peneliti 

menganggap populasi yang dituju terlalu besar dan dengan jumlah yang dapat  

berubah-ubah. 

  

3.3.  Metode Pengumpulan Data  

3.3.1.  Jenis dan Sumber Data 

Berdasarkan sumber data, jenis data dibedakan menjadi 2 macam yaitu data 

primer dan data sekunder (Supramono dan Utami,2004: 61) dalam jurnal Linda 

katarina (2012). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer, dimana informasi yang diperoleh dari menyebar kuesioner kepada para 

pengguna kartu kredit di kota Semarang yang berusia 21 sampai dengan 60 tahun.     

3.3.2.  Alat Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Kuesioner terdiri 

dari 4 bagian : pertama, pertanyaan mengenai usia, jenis kelamin, pendapatan 

pengguna kartu kredit. Kedua, pertanyaan untuk mengetahui mental accounting 

pada pengguna kartu kredit. Ketiga, pertanyaan mengenai gaya hidup pengguna 

kartu kredit dan yang terakhir masalah dalam menggunakan kartu kredit. 

Kuesioner terdiri dari 29 pertanyaan dan 5 pilihan jawaban. 
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3.3.3.  Skoring 

Menurut Sugiyono (2009) Skala Likert yang digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan presepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. 

Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh 

peneliti, yang selanjutnya disebut variabel penelitian.  

Dalam skala likert, maka variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator 

variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagaititik tolak untuk 

menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. 

SS = Sangat setuju diberi skor 5 

S = Setuju diberi skor 4 

N = Netral / Ragu-ragu diberi skor 3 

TS = Tidak setuju diberi skor 2  

STS= Sangat tidak setuju diberi skor 1 

Dalam kuesioner yang akan disebar terdapat 3 bagian pernyataan diantaranya : 

a.) Mental Accounting  

Pertanyaan yang memiliki makna (positif) apabila responden memilih opsi 

Sangat Setuju maka dinilai memiliki  Mental Accounting yang tinggi. Oleh 

karena itu sistem skoring dari pernyataan (positif) dalam kuesioner tersebut akan 

dinilai 5 apabila responden memilih opsi Sangat Setuju. Kemudian akan dinilai 1 

apabila respoden memilih opsi Sangat Tidak Setuju. Berbeda dengan pernyataan 

yang memiliki makna (negatif) yakni apabila responden memilih opsi Sangat 

Setuju maka responden dinilai memiliki Mental Accounting yang rendah. 

Skoring dalam pernyataan (negatif) ini berkebalikan dengan skoring dalam 

pernyataan (positif) yaitu apabila responden memilih opsi Sangat Setuju maka 

dinyatakan skor 1, dan 5 apablia responden memilih opsi Sangat Tidak Setuju. 
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b.)  Gaya Hidup 

Pertanyaan yang memiliki makna (positif) apabila responden memilih opsi 

Sangat Setuju maka dinilai memiliki gaya hidup yang tinggi. Oleh karena itu 

sistem skoring dari pernyataan (positif) dalam kuesioner tersebut akan dinilai 5 

apabila responden memilih opsi Sangat Setuju. Kemudian akan dinilai 1 apabila 

respoden memilih opsi Sangat Tidak Setuju. Berbeda dengan pernyataan yang 

memiliki makna (negatif) yakni apabila responden memilih opsi Sangat Setuju 

maka responden dinilai memiliki gaya hidup yang rendah. Skoring dalam 

pernyataan (negatif) ini berkebalikan dengan skoring dalam pernyataan (positif) 

yaitu apabila responden memilih opsi Sangat Setuju maka dinyatakan skor 1, dan 

5 apablia responden memilih opsi Sangat Tidak Setuju.  

c.) Masalah Kartu Kredit 

Pertanyaan yang memiliki makna (positif) apabila responden memilih opsi 

Sangat Setuju maka dinilai memiliki masalah kartu kredit yang tinggi. Oleh 

karena itu sistem skoring dari pernyataan (positif) dalam kuesioner tersebut akan 

dinilai 5 apabila responden memilih opsi Sangat Setuju. Kemudian akan dinilai 1 

apabila respoden memilih opsi Sangat Tidak Setuju.  

 

3.4.  Definisi operasional 

a.) Usia  

Bertambahnya usia seseorang dapat mempengaruhi pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan (Assuari,1990:144) dalam jurnal Maria dan Ratna (2011). 

Usia seseorang juga memiliki hubungan terhadap perilaku finansial seseorang. 

Usia mempengaruhi pandangan terhadap uang dan mengakibatkan pengaruh 

terhadap keputusan keuangan. Variabel manifest pada penelitian ini menggunakan 

skala interval. 
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b.) Pendapatan 

Pendapatan sebagai aliran masuk atau kenaikan lain aktivitas suatu badan usaha 

atau pelunasan utangnya (atau kombinasi keduannya) selama satu periode yang 

berasal dari penyerahaan atau pembuatan barang, penyerahan jasa atau dari 

kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama badan usaha (Bardiwan ,1992) 

dalam jurnal Linda dan Katarina (2012). Variabel manifest pada penelitian ini 

menggunakan skala interval. 

c.) Jenis kelamin  

Perempuan dan laki-laki memiliki perbedaan secara fisik, namun dalam 

pengambilan keputusan bisa saja sama atau berbeda baik itu dengan gaya hidup 

dan kebiasaan mereka. Perbedaan antara perempuan dan laki-laki terlihat dari cara 

mereka mengelola keuangan, kebiasaan belanja dan juga penggunaan kartu kredit 

(Maria dan Ratna, 2011). Variabel manifest pada penelitian ini menggunakan 

dummy variabel 

d.) Gaya hidup  

Kasali (2001) gaya hidup mengacu pada suatu pola konsumsi yang mencerminkan 

pilihan seseorang terhadap berbagai hal serta bagaimana menghabiskan waktu dan 

uangnya. Variabel manifes pada penelitian ini menggunakan 11 item pertanyaan. 

e.) Mental Accounting 

Mental accounting adalah suatu rangkaian kognitif yang dipergunakan oleh 

individu maupun rumah tangga dalam mengkode, membuat kategori, dan 

mengevaluasi finansialnya Thaler (1985) dalam jurnal Linda dan Katarina (2012). 

Variabel manifes dalam penelitian ini menggunakan 14 item pertanyaan.  

f.) Masalah kartu kredit  

Kredit bermasalah merupakan kredit cedera janji atau wanperestasi dalam 

pembayaran yang tidak sesuai perjanjian (Norum, 2008) dalam jurnal Sumarto 

(2011) mengatakan bahwa Sayono (2009) mengatakan pembayaran tagihan kartu 
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kredit dilakukan pada saat jatuh tempo tagihan. Tagihan harus dibayar kembali 

dengan keadaan pembayaran penuh (full payment), minimal pembayaran 10% dari 

total tagihan dan sisanya dikenakan bunga. Sedangkan pembayaran dibawah 10% 

digolongkan sebagai gagal bayar kartu kredit.  Variabel manifes dalam penelitian 

ini menggunakan 4 item pertanyaan. 

3.5.  Uji kualitas data  

Uji validitas merupakan alat untuk mengukur apakah pertanyaan pada kuisioner 

mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut 

(santoso, 2004: 270). Metode ini digunakan untuk mengukur ketepatan tiap 

pertanyaan kuisioner atau indikator yang digunakan. Model pengujian 

menggunakan Product Moment (Person Correlation) dengan membandingkan r 

hitung > r tabel. Kemudian 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): 

a.) 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).  

b.) 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 AVE > korelasi variabel laten; dan cross 

loading > 0,7 dalam satu konstruk (Murniati dkk., 2013:175). 
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Uji reliabilitas  merupakan alat untuk mengukur reliabilitas atau kehandalan suatu 

kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuisioner dikatakan 

reliabel apabila jawaban seseorang terhadap kuisioner tersebut adalah stabil dari 

waktu ke waktu (Santoso, 2004:270). Pengujian menggunakan Cronbach Alpha 

yang menunjukan reliabilitas suatu instrumen yang digunakan dan bila tingkat 

nilai Cronbach Alpha semakin tinggi maka semakin bagus tingkat reliabilitasnya. 

Dan data bisa dikatakan handal apabila instrumen mencapai 50% (0,5). Uji 

Reliabilitas dengan PLS 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   

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan patrial least square (PLS) 

pendekatan persamaan struktural 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. Tingkat keyakinan yang digunakan dalam penelitian sebesar 95% dan 

tinggkat error yang dapat di toleransi sebesar 5%(Monika, 2013: 166). Hipotesis 

satu arah maka digunakan onetail. Kemudian untuk memaparkan hasil yang 

diperoleh hipotesis dapat diterima apabila dari hasil yang didapat berupa nilai p 

value < 0,05   

 

 

 

 

 

 

 


