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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Obyek dan Lokasi Penelitian 

Objek dari penelitian ini adalah pengguna aktif E-Wallet. Lokasi penelitian 

dilakukan di Semarang.  

3.2 Populasi dan Sampel 

Dalam rangka memahami permasalahan yang telah diuraikan pada bagian 

rumusan masalah maka peneliti menggunakan metode kuantitatif untuk 

melakukan pengujian dengan statistic.. Populasi dalam penelitian ini adalah 

konsumen E-Wallet. 

Proses pengambilan sampel merupakan proses penting. Proses ini harus 

dapat menghasilkan sampel yang akurat dan tepat (Jogiyanto, 2013).  

Metode pengambilan sampel yang digunakan penulis adalah secara non 

probabilitas atau pemilihan secara non random dengan menggunakan convenience 

sampling. Jogiyanto (2013) menjabarkan convenience sampling adalah 

pengambilan sampel secara nyaman ( convenience sampling ) dilakukan dengan 

memilih sampel bebas sehendak perisetnya. Alasan pemilihan metode ini 

dikarenakan tidak diketahuinya populasi secara pasti, sehingga penulis 

memutuskan untuk mengambil jumlah sampel minimal sebesar 100 responden 

yang menggunakan E-Wallet. 
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3.3 Definisi dan Pengukuran Variabel 

3.3.1 Perceived Usefulnes 

Presepsi kegunaan ( Perceived Usefulnes ) dari pengguna E-Wallet 

mengenai dampak dari penggunaan E-Wallet dalam meningkatkan 

kinerja pengguna. Indikator presepsi kegunan (Davis, 1989)dalam 

penelitian ini adalah: 

a) Penyelesaian kerja lebih cepat 

b) Meningkatkan performa pekerjaan 

c) Meningkatkan produktifitas 

d) Meningkatkan ke efektifan 

e) Kemudahan dalam melakukan aktifitas 

Variable Presepsi kegunaan diukur dengan enam item pertanyaan 

dengan skala linkert (5 poin ) dari “sangat tidak setuju” (1) sampai 

dengan “sangat setuju” (5).  

3.3.2 Perceived Ease of Use 

Presepsi kemudahan (Perceived Ease of Use) dari pengguna E-

Wallet mengenai kemudahan dalam penggunaan aplikasi E-Wallet dan 

tidak sulit untuk memahami aplikasi E-Wallet. Indikator presepsi 

kemudahan pemakaian (Davis, 1989) dalam penelitian ini adalah: 

a) Mudah dipelajari 

b) Mudah dipahami 

c) Interaksi dapat lebih jelas dan mudah dipahami 
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d) Sangat flexible 

e) Sangat mudah untuk dikuasai 

Variable Presepsi kemudahan diukur dengan enam item pertanyaan 

dengan skala linkert (5 poin ) dari “sangat tidak setuju” (1) sampai 

dengan “sangat setuju” (5).  

3.3.3 Attitude Toward Using 

Indikator sikap terhadap penggunaan menurut Agarwal dan 

karashanna (2000) dalam Jogiyanto (2007) dalam penelitian ini adalah: 

a) Senang dalam menggunakan 

b) Menyukai penggunaan 

c) Menikmati peggunaan 

d) Tidak membosankan  

Variable sikap terhadap penggunaan diukur dengan empat item 

pertanyaan dengan skala linkert (5 poin ) dari “sangat tidak setuju” (1) 

sampai dengan “sangat setuju” (5).  

3.3.4 Behavioral Intention to Use 

Indikator niat perilaku penggunaan menurut Davis,et al (1989) dan 

Chau (1996) dalam Jogiyanto (2007) dalam penelitian ini adalah: 

a. Keinginan dalam menggunakan  

b. Selalu menggunakan sesering mungkin 

c. Berencana untuk terus menggunakan 
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d. Keinginan untuk terus menggunakan 

e. Menggunakan secara berkelanjutan 

Variable niat perilaku penggunaan diukur dengan 5 item 

pertanyaan dengan skala linkert (5 poin ) dari “sangat tidak setuju” (1) 

sampai dengan “sangat setuju” (5). .  

3.3.5 Actual Use 

Indikator penggunaan senyatanya menurut Wibowo (2008) dalam 

Sany (2018) di penelitian ini adalah: 

a) Penggunaan  

b) Frekuensi penggunaan 

c) Kepuasan penggunaan  

Variable penggunaan senyatanya diukur dengan tiga item 

pertanyaan dengan skala linkert (5 poin ) dari “sangat tidak setuju” (1) 

sampai dengan “sangat setuju” (5).  

3.4 Jenis dan sumber data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 

dengan metode survey yang diperoleh secara langsung dari responden. 

Metode survey menggunakan bantuan dari google form data disebarkan 

dengan url yang berisi pertanyaan pertanyaan yang berhubungan dengan 

penelitian ini ke responden. Hasil dari survey yang disebarkan, dikumpulkan 

sebagai sumber data dari penelitian ini. 
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3.5 Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik survey yang dilakukan secara acak kepada responden. Menurut 

Jogiyanto (2013) survey atau selengkapnya self-administered survey adalah 

metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan 

kepada responden individu. Ada 3 jenis survei yang pertama adalaah mail 

survey yang kedua adalah computer-delivered survey dan yang terakhir ada 

intercept studies. Dalam penelitian ini akan digunakan computer-delivered 

survei dengan menggunakan bantuan google form yang disebarkan melalui 

internet. Dengan menggunakan metode ini maka pertanyaan-pertanyaan dan 

jawaban dapat diperoleh dengan cepat. 

3.6 Alat pengumpulan data 

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuesioner. Kuesioner akan dibagikan berbentuk url dengan bantuan google 

form.  

3.7 Pengujian alat pengumpulan data 

3.7.1 Analisis Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah alat yang digunakan dalam memberikan 

gambaran dari data penelitian. Deskripsi dari statistik ini dapat berupa 

rata-rata, standar deviasi, maksimum, sum, minimum, varian, range. 

Hasil dari data tersebut maka penulis akan dapat memperoleh gambaran 

mengenai data penelitian (Murniati et al., 2013) 
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3.7.2 Uji Partial Least Square 

Partial least square (PLS) adalah pendekatan structural yang 

berbasis varian, biasanya pendekatan ini digunakan untuk menganalsis 

jalur yang banyak digunakan dalam model yang memiliki lebih dari 

satu variable independent dan dependen. Keunggulan dari PLS menurut 

Hartono dan Abdilah (2009) dalam Murniati et al. (2013) : 

a) Tidak ada syarat bahwa data memenuhi asumsi regresi sehingga 

tidak ada syarat bahwa data harus memenuhi asumsi klasik 

b) Sampel yang dibutuhkan tidak besar 

c) Dalam satu model PLS dapat mengolah data dengan skala yang 

berbeda 

d) PLS dapat menguji model reflektif dan formatif, dimana model 

formatif adalah model yang makna konstruk ditentukan oleh indikator-

indikatornya. 

PLS sesuai untuk riset dengan model yang lebih komplek dan 

memiliki keterbatasan data dan tujuan memberikan buki adanya 

kausalitas. Terdapat 3 tahap dalam menganalisa menggunakan PLS: 

a) Model Pengukuran 

b) Model Struktural 

c) Pengujian hipotesis  
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3.6.2.1 Model pengukuran  

Dalam Model Pengukuran ( outer model ) akan menguji 

validitas dan reliabilitas. Dengan PLS validitas yang diuji adalah 

validitas konstruk dimana validitas ini menujukan seberapa 

besar instrument yang digunakan dalam pengukuran sesuai 

dengan teori yang digunakaan saat mendefinisikan konstruk. 

Terdapat dua macam validitas konstruk yaitu caliditas 

konvergen dan validitas diskriminan 

Validitas konvergen indikatornya yaitu loading factor 

(>0,7), AVE (>0,5) dan Comunality (>0,5). Sedangkan validitas 

diskriminan akan merujuk pada instrument yang telah digunakan 

untuk mengukur satu konstruk seharusnya tidak memiliki 

korelasi dengan konstruk lain 

Reliabilitas dalam model pengukuran digunakan untuk 

menguji apakah adanya konsistensi dari alat ukur dalam 

mengukur konstruk. Dua indikator dari reliabilitas adalah 

Cronbach’s alpha (0,7) dan Composite reliability (>0,7) 

3.6.2.2 Model Struktural 

Dalam model ini akan memprediskri hubungan kausal antar 

variable yang diuji. Indikator dari model ini adlah Koefisien 

Determinasi dan Predictive relevance. 
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Koefisien determinasi menurut (Hidayat, 2018) terdapat 4 

kategori : 

1. Nilai R2 sebesar 0,19 dikategorikan sebagai lemah 

(Chin, 1988) 

2. Nilai R2 sebesar 0,33 dikategorikan sebagai 

moderate, 

3. Nilai R2 sebesar 0,67 dikategorikan sebagai 

substansial, 

4. Nilai R2 sebesar > 0,7 dikategorikan sebagai kuat 

(Sarwono) 

Menurut (Hidayat, 2018)  predictive relevance dilihat dari 

nilai Q2 , jika nilai Q2 > 0 maka hal ini  menunjukkan bukti bahwa 

nilai-nilai yang diobservasi sudah direkonstruksi dengan baik 

dengan demikian model mempunyai relevansi prediktif. Sedangkan 

sebaliknya jika nilai Q2 < 0 maka tidak adanya relevansi prediktif. 

3.6.2.3 Pengujian Hipotesis 

Dalam penelitian ini datat akan diolah menggunakan 

software PLS (Partial Laeast Square), dengan tingkat keyakinan 

sebesar 95% dan tingkat error sebesar 5%. Hipotesis dalam 

penelitian ini adalah hipotesis searah, hipotesis akan diterima 

jika nilai t statistic >1,645 dan p value <0,05. 


