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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi dan sampel penelitian 

Populasi adalah suatu penilaian yang berasal dari lingkungan sekitar yang 

memberikan objek penelitian  sebagai pusat perhatian perlunya diteliti.. Populasi 

penelitian ini adalah nasabah pengguna internet banking di Kota Semarang. Alasan 

memilih populasi di Kota Semarang karena sudah banyak orang menggunakan 

internet sebagai media untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari apalagi dengan 

kebutuhan bertransaksi yang melalui website yaitu internet banking. 

Sampel adalah bagian dari objek penelitian yang diteliti yang menjadi suatu 

perhatian (Jogiyanto, 2013). Sampel yang baik merupakan sampel yang dapat 

mewakili populasi. Pengambilan sampel menggunakan metode non-probability 

sampling dengan cara purposive sampling dan quota sampling.  

Purposive sampling adalah populasi yang akan dijadikan sampel penelitian 

merupakan populasi yang memenuhi kriteria sampel tertentu sesuai yang dikehendaki 

oleh peneliti (Jogiyanto, 2013). Adapun syarat sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Nasabah pengguna internet banking  

2. Usia minimal 18 tahun ke atas merupakan usia yang menunjukan kedewasaan 

sesorang dalam artian dapat memilih keputusan yang secara logis (Hurlock, 

2002) 
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Quota sampling yaitu memiliki karakteristik sampel yang diinginkan peneliti 

sehingga dapat memenuhi jumlah kuota yang diinginkan (Jogiyanto, 2013). 

Menggunakan quota sampling disebabkan populasi nasabah pengguna internet 

banking tidak diketahui jumlahnya oleh Bank Indonesia. Oleh karena itu, penelitian 

ini menggunakan jumlah responden penelitian terdahulu yaitu Nasri dan Charfeddine 

(2012), Yadav et al (2014), dan Yatna, C (2017) dengan jumlah masing-masing 

responden yaitu 284, 210, dan 240 responden. Sehingga penelitian ini menggunakan 

sampel sebesar 250 responden, karena menggunakan nilai rata-rata (mean) yang 

berarti tidak kurang dari 210 dan tidak lebih dari 284.  

3.2 Sumber dan jenis data 

Sumber dan jenis data penelitian ini adalah data primer. Sumber yang 

digunakan adalah dengan menggunakan metode metode survey. Metode survey yang 

digunakan yaitu berupa kuesioner secara manual ataupun google form yang 

disampaikan secara langsung kepada responden yang termasuk dalam kriteria sampel 

penelitian. Survey kuesioner ini berupa suatu kumpulan pertanyaan yang disusun 

secara sistematis. 

3.3 Definisi opersional dan pengukuran variabel penelitian  

3.3.1 Variabel Independen (X1) 

Norma subjektif  (NS) merupakan persepsi atau pandangan sesorang untuk 

melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan untuk 

menggunakan internet banking. Terdapat tiga butir pertanyaan yang akan mengukur 
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tingkat norma subjektif dari responden. Setiap pertanyaan terdiri dari lima skala 

likert. Semakin tinggi skor yang diperoleh menunjukan tingkat norma subjektif 

semakin besar pengaruh dari orang-orang terdekat. Skor masing-masing pilihan 

jawaban yang terdapat kuesioner sebagai berikut: 

(1) Sangat Tidak Setuju (STS) 

(2) Tidak Setuju (TS) 

(3) Netral (N) 

(4) Setuju (S) 

(5) Sangat Setuju (SS) 

3.3.2 Variabel Dependen (Y) 

Niat menggunakan Internet banking (Niat) merupakan keinginan sesorang 

untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tertentu (Jogiyanto, 2010). Niat 

selalu berhubungan dengan perilaku atau tindakan yang dapat memberikan prediksi 

hasil akurasi yang lebih tinggi. Tetapi niat dapat berubah sewaktu-waktu tertentu. 

Terdapat tiga butir pertanyaan yang akan mengukur niat menggunakan internet 

banking dari responden. Setiap pertanyaan terdiri dari lima skala likert. Semakin 

tinggi skor yang diperoleh menunjukan bahwa niat menggunakan internet banking 

semakin besar. Skor masing-masing pilihan jawaban yang terdapat kuesioner sebagai 

berikut: 

(1) Sangat Tidak Setuju (STS) 

(2) Tidak Setuju (TS) 

(3) Netral (N) 
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(4) Setuju (S) 

(5) Sangat Setuju (SS) 

3.3.3 Variabel Moderating (X2)  

Locus of Control (LoC) merupakan suatu karakter yang menjelaskan keyakinan 

individu atas kejadian yang menimpa dirinya. Locus of control terdiri dari dua bagian 

yaitu locus of control internal dan locus of control ekternal. Locus of control internal 

adalah individu yang meyakini bahwa apa yang terjadi selalu berada dalam 

kendalinya, dan selalu mengambil peran serta tanggung jawab dalam setiap 

pengambilan keputusan. Sedangkan locus of control external  adalah individu yang 

meyakini bahwa kejadian dalam hidupnya berada di luar kendalinya (Rotter, 1966). 

Masing-masing item kuesioner diukur menggunakan skala likert lima point. Skor 

yang lebih tinggi dari locus of control (LoC) menunjukkan tingkat yang lebih tinggi 

dari kepribadian internal dan skor yang lebih rendah menunjukkan hubungannya 

dengan kepribadian ekternal. Terdapat delapan item pertanyaan, pada nomer 1, 2, 3, 

dan 4 menunjukan LoC internal, sedangkan nomer 5, 6, 7, dan 8 menunjukan LoC 

external, dimana LoC ekternal akan dilakukan pemberian skornya secara recoding 

(dibalik). Skor masing-masing pilihan jawaban yang terdapat pada kuesioner sebagai 

berikut: 

(1) Sangat Tidak Setuju (STS) 

(2) Tidak Setuju (TS) 

(3) Netral (N) 

(4) Setuju (S) 



27 
 

 
 

(5) Sangat Setuju (SS) 

3.4 Alat analisis data 

3.4.1 Uji Validitas 

Uji validitas meruapakn alat ukur untuk mengecek valid atau tidaknya suatu 

pertanyaan yang diteliti. Makna dinyatakan valid itu setiap butir pertanyaan pada 

kuesioner memiliki keterkaitan yang tinggi. Uji signifikan dilakukan dengan 

membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk degree of freendom (df) = n-2, 

dalam hal ini n adalah jumlah sampel (Ghozali,2006). Uji Validitas dilakukan dengan 

cara melihat dari per item pertanyaan anatar korelasi dengan total skor variabel yang 

ada. Dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai r hitung > r tabel. Teknik yang 

digunakan untuk pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan koefisien 

korelasi product moment pearson. 

3.4.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan alat ukur suatu kuesioner yang menilai peritem 

pertanyaan yang dijawab oleh sesorang dengan jawaban yang konsisten atau stabil 

dari waktu ke waktu (Ghozali,2006). Pengukuran yang digunakan untuk peng-ujian 

reliabilitas adalah Cronbach Alpha. Teknik ini dikembangkan oleh Cronbach untuk 

menghasilkan korelasi reliabilitas alpha, dan merupakan teknik pengujian konsistensi 

reliabilitas antara item-item yang terpopuler,serta menunjukkan indeks konsistensi 

yang sempurna. Dasar pengambilan keputusan yaitu apabila nilai Alpha cronbach > 

0,6. 
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3.4.3 Statistik Deskripsi 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis dengan 

mengambaran atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya 

tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku secara umum. Statistik deskripsi 

memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar 

deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (Ghozali, 

2006).  

3.5 Pengujian Asumsi Klasik 

3.5.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali,2006). Dapat diketahui 

uji t dan F menjelaskan nilai residual yang menghubungkan distribusi normal. 

Residual normal atau tidaknya dapat mendeteksi dengan uji statistik dan analisis 

grafik  

Membuktikan normalitas residual dengan cara melihat grafik histogram yaitu 

membandingkan data observasi distribusi yang mendekati distribusi normal. Tetapi 

dengan melihat histogram dapat menyusahkan khususnya untuk jumlah sampel yang 

kecil. Metode yang lebih praktis adalah dengan melihat normal probability plot yang 

membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal (Ghozali, 2006).  

3.5.2 Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk mengujji apakah model regresi dite-

mukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik 



29 
 

 
 

seharusnya tidak teerjadi korelasi antara variabel independen (Ghozali, 2006). 

Apabila variabel independen saling berkorelasi, lalu variabel itu tidak ortogonal. 

Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama 

variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2006). Untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi adalah dengan melihat Nilai R
2
 

yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi (Ghozali, 

2006). Multikonieritas dapat juga dilihat dari nilai tolerance dan lawannya dan 

variance inflation factor (VIF) dengan nilai tolerance yang besarnya diatas 0,1 dan 

nilai VIF dibawah 10 menunjukkan bahwa tidak ada multikolinearitas diantara 

variabel bebasnya (Ghozali, 2006). 

3.5.3 Uji Hiteroskedasitas 

Uji Heteroskedastisitas untuk menguji dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain 

(Ghozali, 2006). Homosekedastisitas adalah variance dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan lain tetap dan Heteroskedastisitas yaitu apabila ada perbedaan 

(Ghozali, 2006). Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki 

kesamaan variance residual suatu periode pengamatan dengan pengamatan yang lain, 

atau homokesdastisitas dan tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2006). 

Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada 

tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana 
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sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – 

Y sesungguhnya) yang telah di-studentized (Ghozali, 2006). 

Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu 

yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasi- kan 

telah terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2006). Jika tidak ada pola yang jelas, serta 

titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu , maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2006). 

3.6 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis sebagai alat untuk menyakinkan apakah variabel independen 

berpengaruh terhadap variabel dependen dengan tambahan variabel pemoderasi. 

Pengujian yang dilakukan yaitu uji: 

3.6.1 Uji Regresi Linier Berganda 

Alat analisis yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 

variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) (Ghozali, 2006). Analisis ini 

digunakan untuk menjawab bagaimana pengaruh norma subjektif terhadap niat 

menggunakan internet banking. Model yang digunakan dalam analisis regresi linier 

sederhana adalah sebagai berikut :  

Y  = α + β1SN + e …………………………(1) 

Y = α + β1SN+  β2LOC + β3SN * LOC + e …(2) 

Dimana : 

Y  = Niat menggunakan Internet banking 

α  = Konstanta 
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β1  = Slope atau Koefisien Regresi untuk norma subjektif 

β2  = Slope atau Koefisien Regresi untuk locus of control 

β3  = Slope atau Koefisien Regresi untuk interaksi moderating 

NS  = Norma Subjektif 

LoC  = Locus of Control 

e   = Eror 

3.6.2 Uji Statistik F 

Uji Statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas 

yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap 

variabel dependen (Ghozali, 2006). Uji f dapat dilakukan dengan melihat tingkat hasil 

output dari signifikansi f dengan level of signifikansi 5%. Jika nilai signifikansi lebih 

besar dari 5% yaitu hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan), artinya 

secara hasil dari variabel-variabel bebas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel terikat. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 5% maka hipotesis 

diterima (koefisien regresi signifikan). Hal ini berarti bahwa secara simultan variabel-

variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. 

3.6.3 Uji Statistik t 

Uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel 

penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

(Ghozali, 2006). Pengujian parsial digunakan uji t. Cara melakukan uji t adalah 

dengan membandingkan t hitung dengan t table pada derajat kepercayaan 5%. 

Pengujian ini menggunakan kriteria H0 : bi = 0 artinya tidak ada pengaruh signifikan 
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antara variabel independen terhadap variabel dependen. H0 : bi ≠ 0 artinya ada 

pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Jika t 

hitung < t tabel maka H0 diterima dan HA ditolak (Ghozali, 2006). Dan sebaliknya, 

jika t hitung > t tabel maka H0 ditolak dan HA diterima (Ghozali, 2006). 

3.6.4 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

sebuah model menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi 

adalah antara nol dan satu. Nilai R
2

 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang 

mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 

2006).


