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BAB 111 

METODE PENELITIAN  

 

3.1 POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN 

3.1.1. POPULASI 

Peneliti menggunakan metode kuantitatif dalam penelitian ini guna untuk 

memahami permasalahan yang sudah di uraikan peneliti pada rumusan masalah di 

atas. Hal ini dikarenakan penelitian ini memerlukan pengujian melalui perhitungan 

statistik. Sebuah penelitian akan bermanfaat dan berguna jika benar-benar dapat 

menjawab pertanyaan melalui pengumpulan data serta hasil analisis yang sesuai. 

Metode kuantitatif tidak akan berguna jika tidak ditujukan kepada populasi yang tepat 

dan sesuai. Maka dari itu populasi dalam sebuah penelitian memiliki peran yang 

penting. Menurut Sujarweni (2015) populasi yaitu jumlah keseluruhan dari objek 

maupun subjek yang memiliki karakter dan kualitas tertentu yang di tetapkan oleh 

peneliti yang nantinya peneliti akan mempelajari serta memberikan kesimpulan dari 

hasil penelitianya. Populasi yang di gunakan dalam penelitian ini adalah masyarakyat 

yang menggunkan Aplikasi GO-JEK di kota Semarang.  
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3.1.2. SAMPEL 

Sampel merupakan sebagain jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. 

Peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi jika populasi itu 

sendiri terbilang besar. Adanya keterbatasan waktu dan tenaga maka peneliti dapat 

menggunakan sampel yang diperoleh dari populasi tersebut. Menurut Sujarweni 

(2015) semakin besarnya jumlah sampel yang di ambil dari populasi maka peluang 

generalisasi semakin kecil, namun sebaliknya semakin kecil jumlah sampel yang di 

ambil dari populasi maka semakin besar pula kesalahan generalisasi yang akan 

terjadi.  

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode 

non probabilitas atau pemilihan non random dengan menggunakan convenience 

sampling. Convenience Sampling merupakan pengambilan sampel secara nyaman dan 

scara bebas sekehendak perisetnya Jogiyanto (2013). Alasan peneliti menggunkan 

Convenience Sampling dikarenakan dalam penelitian ini tidak diketahuinya jumlah 

pasti dari populasi serta pengujian parametrik dari penelitian ini menggunkan sampel 

besar Jogiyanto (2013), sehingga peneliti memutuskan untuk mengambil jumlah 

sampel sebesar 100 responden. 
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3.2 JENIS DAN SUMBER DATA  

3.2.1 JENIS DATA 

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer dimana data diperoleh secara 

langsung oleh peneliti dari hasil jawaban kuisioner yang di bagikan oleh peneliti, 

dimana berisikan data yang sudah diisi langsung oleh responden. Kuisioner dalam 

penelitian ini dibagikan kepada responden yang menggunakan jasa layanan aplikasi 

GO-JEK. 

3.2.2 SUMBER DATA  

 Teknik pengambilan sampel dalam peneilitian ini menggunakan teknik 

Convenience sampling. Penelitian ini mengambil beberapa sampel dari besarnya 

populasi berdasarkan suatu kriteria yang telah di tetapkan Jogiyanto (2013). Sumber 

data primer diperoleh dari jawaban kuesioner yang telah disebarkan oleh peneliti.  

 

3.3 TEKNIK PENGUMPULAN DATA  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket atau 

kuesioner. Dimana pengumpulan data dilakukan dengan membagikan kuesinoer 

kepada responden yang memenuhi kriteria, dimana responden dalam penelitian 

ini adalah responden yang menggunakan aplikasi GO-JEK baik sudah maupun 

belum pernah menggunakan fitur GO-PAY sebagai metode transaksi pembayaran 
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serta responden yang memahami metode pembayaran menggunakan fitur GO-

PAY.  

 

3.4 DEFINISI OPERASIONAL DAN VARIABEL PENELITIAN 

3.4.1. Persepsi Manfaat (Perceived Usefulness)  

Manfaat yang diperoleh dari adanya penggunaan fitur GO-PAY dalam proses 

bertransaksi menggunakan aplikasi GO-JEK adalah manfaat yang diharapkan dan 

diperoleh customer saat melakukan transaksi pembayaran dengan menggunakan jasa 

layanan GO-JEK. Dimana variabel Persepsi Manfaat (Perceived Usefulness) akan 

diukur menggunakan metode skala likert, dengan keterangan sebagai berikut :  

 Skor jawaban 1 adalah Sangat Tidak setuju (STS) 

 Skor jawaban 2 adalah Tidak Setuju (TS) 

Skor jawaban 3 adalah Netral (N) 

Skor jawaban 4 adalah Setuju (S) 

Skor jawaban 5 adalah Sangat Setuju (SS) 

3.4.2. Persepsi kemudahan (Perceived Ease Of Use) 

Kemudahan penggunaan terhadap metode pembayaran dengan fitur GO-PAY 

dalam proses bertransaksi menggunakan aplikasi GO-JEK adalah kemudahan yang 
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diperoleh dalam setiap transaksi serta kemudahan dalam pengisian ulang / top up 

saldo. Dimana variabel Persepsi Kemudahan (Perceived Ease Of Use) akan diukur 

menggunakan metode skala likert, dengan keterangan sebagai berikut :  

Skor jawaban 1 adalah Sangat Tidak Setuju (STS)  

Skor jawaban 2 adalah Tidak Setuju (TS) 

Skor jwabana 3 adalah Netral (N) 

Skor jawaban 4 adalah Setuju (S) 

Skor jawaban 5 adalah Sangat Setuju (SS)  

3.4.3 Persepsi Resiko (Perceived Of Risk) 

Resiko dalam menggunkan metode pembayaran dengan fitur GO-PAY dalam 

proses bertransaksi menggunakan aplikasi GO-JEK adalah resiko yang mungkin akan 

menimbulkan kerugian pihak customer saat proses transaksi pembayaran 

berlangsung. Variabel Persepsi Resiko (Perceived Of Risk) akan diukur menggunakan 

metode skala likert, dengan keterangan sebagai berikut :  

Skor jawaban 1 adalah Sangat Tidak Setuju (STS)  

Skor jawaban 2 adalah Tidak Setuju (TS) 

Skor jawaban 3 adalah Netral (N) 

Skor jawaban 4 adalah Setuju (S) 

Skor jawaban 5 adalah Sangat Setuju (SS) 
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3.4.4. Kepercayaan (Trust) 

Kepercayaan dalam menggunakan metode pembayaran fitur GO-PAY  dalam 

proses bertransaksi menggunakan aplikasi GO-JEK adalah kepercayaan pengguna 

terhadap sistem pembayaran atau saldo yang di miliki oleh pengguna akan berkurang 

sesuai dengan transaksi yang dilakukan dan tetap aman. Variabel kepercayaan (Trust) 

akan di ukur menggunakan metode skala likert, dengan keterangan sebagai berikut :  

Skor jawaban 1 adalah Sangat tidak Setuju ( STS) 

Skor jawaban 2 adalah Tidak Setuju (TS) 

Skor jawaban 3 adalah Netral (N)  

Skor jawaban 4 adalah Setuju (S) 

Skor jawaban 5 adalah Sangat Setuju (SS) 

3.4.5. Minat (Behavioral Intention) 

Minat dalam menggunkan metode pembayaran dengan fitur GO-PAY  dalam 

proses bertransaksi menggunakan aplikasi GO-JEK adalah minat yang ada pada 

pengguna saat melakukan dan menyelesaikan proses transaksi pembayaran. Variabel 

Minat (Behavioral Intention) akan di ukur menggunakan metode skala likert, dengan 

keterangan sebagai berikut :  

Skor jawaban 1 adalah Sangat Tidak Setuju (STS) 
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Skor jawaban 2 adalah Tidak Setuju (S) 

Skor jawaban 3 adalah Netral (N) 

Skor jawaban 4 adalah Setuju (S) 

Skor jawaban 5 adalah Sangat Setuju (SS) 

 

3.5 ALAT ANALISIS DATA 

3.5.1. Uji Validitas  

Menurut Ghozali (2011) Uji validitas dilakukan untuk mengukur apakah 

kuisioner tersebut valid atau tidak. Suatu kuisioner dapat dikatakan valid jika 

pertanyaan dalam kuisioner tersebut mampu untuk mengungkapkan hal yang akan di 

ukur melalui kuisioner tersebut. kuisioner dapat dinyatakan valid jika r hitug > r tabel 

(uji 2 sisi dengan sig 0,050). 

 

3.5.2. Uji Reliabilitas 

 Menurut Ghozali (2011) reabilitas merupakan alat yang digunkan untuk 

mengukur suatu kuisioner yang merupakan idikator dari konstruk atau variabel. Suatu 

kuisioner dapat dinyatakan handal atau reliable jika jawaban responden terhadap 

pertanyaan yang ada dalam kuisioner terbilang stabil dan konsisten dari waktu ke 



 

31 
 

waktu. Pengukuran yang menghasilkan data reliabel akan memiliki tingkat reliabilitas 

yang tinggi.  

 

3.5.3 Uji Asumsi Klasik  

3.5.3.1 Uji Normalitas  

Menurut Ghozali (2011) uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah 

dalam model regresi, kedua variabel (Variabel dependen dan variabel independen) 

memiliki kontribusi yang normal atau tidak. Uji normalitas yang di lakukan dalam 

penelitian ini menggunakan uji Kolmogrov – Smirnov, data dapat dikatakan 

berdistribusi normal apabila nilai signifikansinya > 0,05. 

 

3.5.3.2. Uji Multikolinearitas 

 Uji Multikolinearitas ditujukan untuk menguji apakah ditemukanya korelasi 

antar variabel independen (variabel bebas) pada model regresi. Jika variabel 

independen saling berkorelasi, maka variabel tersebut tidak orthogonal. Menurut 

Ghozali (2011) variabel othogonal merupakan variabel independen yang memiliki 

nilai korelasi antar sesama variabel dependen sama dengan. Model regresi dapat 

dikatakan bebas dari multikolonearitas jika VIF < 10 atau sama dengan nilai tolernce 

> 0,10.  
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3.5.3.3. Uji Heterokedastisitas 

 Menurut Ghozali (2011) uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji 

terjadi kesamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain dalam 

model regresi. Regresi di katakan baik jika tidak mengandung heterokedastisitas. 

Dalam penelitian ini akan menggunakan Uji Gletser untuk menguji ada tidaknya 

heterokedastisitas. Indikasi terjadinya heterokedastisitas dapat di lihat dari apakah 

variabel indipenden signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen atau 

tidak.  

 

3.5.4. Analisis Regresi Berganda 

 Dalam penelitian ini akan menggunakan analisis regresi berganda, hal tersebut 

dikarenakan dalam penelitian ini memiliki variabel dependen dan variabel 

independen. Model regresi berganda dalam penelitian ini adalah : 

Y= a + = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e  

Keterangan :  

Y = Minat untuk menggunakan GO-PAY 

A = Konstanta 

b1 = koefisien regresi variabel Persepsi Kemanfaatan (Perceived Usefulness) 

b2 = koefisien regresi variabel Persepsi kemudahan (Perceived Ease Of Use) 
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b3 = Koefisien variabel Persepsi Resiko (Perceived Of Risk) 

b4 = Koefisien variabel kepercayaan (Trust)  

x1 = Persepsi Kemanfaatan 

x2 = Persepsi Kemudahan  

x3 = Persepsi Resiko  

x4 = Kepercayaan  

e = Eror  

 

3.5.5. Uji Hipotesis 

3.5.5.1 Uji Fit Model  

Menurut Ghozali (2011) uji statistik F memiliki manfaat untuk menunjukan 

apakah variabel independen dalam model memiliki pengaruh terhadap variabel 

independen secara bersamaan.  Dasar dari pengambilan keputusan adalah dimana 

model regresi dinyatakan fit dengan data jika nilai signifikasi F<0,05. Sebaliknya, 

model regresi dinyatakan tidak fit dengan data jika nilai signifikasi F>0,05.  
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3.5.5.2. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 

Menurut Ghozali (2011) Uji Determinasi atau Uji Adjusted R2 adalah 

pengujian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan model dalam menerangkan 

variasi variabel independen. Jika variabel-variabel independen dalam menjelaskan 

variasi variabel dependen terbatas maka menggambarkan nilai Adjusted R2 kecil atau 

rendah. Sebaliknya, jika nilai mendekatan angka satu maka memiliki arti variabel-

variabel dependen mampu memberikan informasi yang diperlukan untuk 

memprediksi variabel dependen. 

 

3.5.5.3. Uji T 

Uji T digunakan untuk menguji intervening dan uji regresi linear. Dimana uji 

T digunakan untuk menunjukan pengaruh variabel independen secara individual 

terhadap variabel dependen.  Dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikasi 

sebagai berikut α = 0,05. Sehingga pada saat pengambilan keputusan, Ho akan ditolak 

jika sig t > α (0,05) dan Ha diterima jika sig t < α (0,05). 

 

 

 

 

 




