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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel 

3.1.1 Populasi 

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kota Semarang 

yang berjumlah 1.041.037 orang (semarangkota.bps.go.id). 

3.1.2 Sampel 

 Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel menggunakan metode 

non probability sampling, karena tidak diketahui jumlah pasti responden. 

Sedangkan teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

purposive sampling yaitu dengan mengambil sampel dari populasi 

berdasarkan kriteria tertentu. Berikut adalah kriterianya: 

1. Responden merupakan masyarakat Kota Semarang yang berumur ≥17 

tahun. 

2. Responden merupakan pengguna atau belum pernah menggunakan 

layanan internet banking. 

Penghitungan sampel dilakukan dengan rumus slovin sebagai berikut: 

n=
𝑁

1+𝑛𝑒2 

Keterangan: 

n = Jumlah Sampel 

N = Jumlah Populasi 

𝑒 = Batas Toleransi Kesalahan (10%) 

Sehingga didapatkan hasil perhitungan sebagai berikut: 
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𝑛 =
1.041.037

1+1.041.037 (0,1)2 
= 99,99 (dianggap 100) 

Jadi, jumlah responden yang akan dijadikan sampel berjumlah 100 orang. 

 

3.2 Data Penelitian 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang 

didapat peneliti secara langsung melalui responden tanpa perantara. Sumber 

data diperoleh dari hasil jawaban responden dengan mengisi kuesioner atau 

google form yang dibagikan secara langsung. 

 

3.3 Objek dan Lokasi Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah semua masyarakat di Kota Semarang 

yang pernah menggunakan layanan internet banking dan telah memenuhi 

kriteria yang sesuai dengan kriteria peneliti. Lokasi penelitian ini dilakukan di 

wilayah Kota Semarang, 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan metode survey, yaitu dengan membagikan kuesioner 

kepada nasabah bank di kantor bank secara langsung. 
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3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

3.5.1 Perceived Usefulness 

 Manfaat yang diperoleh merupakan persepsi konsumen terhadap 

seberapa besar yang akan diterima saat menggunakan internet banking. 

Dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan kuesioner. Menurut Chau 

dan Lai (2003), Terdapat 4 indikator dalam mengukur variabel ini yaitu: 

1. Kecepatan dalam melakukan kegiatan perbankan. 

2. Kemudahan dalam melakukan kegiatan perbankan. 

3. Keefektifan dalam layanan perbankan. 

4. Keefisienan dalam layanan perbankan. 

Variabel ini diukur dengan menggunakan skala Likert. Dimana dilihat 

dari pengukuran penilaian para nasabah mulai dari SS (Sangat Setuju) 

dengan skor 5, S (Setuju) dengan skor 4, R (Ragu-ragu) dengan skor 3, TS 

(Tidak Setuju) dengan skor 2 hingga STS (Sangat Tidak Setuju) dengan skor 

1. Semakin banyak responden yang menjawab SS (Sangat Setuju) maka 

semakin tinggi manfaat yang didapatkan. 

3.5.2 Perceived Ease of Use 

Kemudahan yang diperoleh merupakan persepsi konsumen terhadap 

seberapa besar yang akan diterima saat menggunakan internet banking. 

Dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan koesioner. Menurut Chau 

dan Lai (2003), terdapat 3 indikator dalam mengukur variabel ini yaitu: 

1. Kemudahan dalam mempelajari internet banking. 

2. Kemudahan dalam mengoperasikan internet banking. 
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3. Kepercayaan bahwa internet banking mudah digunakan. 

Variabel ini diukur dengan menggunakan skala Likert. Dimana dilihat 

dari pengukuran penilaian para nasabah mulai dari SS (Sangat Setuju) 

dengan skor 5, S (Setuju) dengan skor 4, R (Ragu-ragu) dengan skor 3, TS 

(Tidak Setuju) dengan skor 2 hingga STS (Sangat 24 Tidak Setuju) dengan 

skor 1. Semakin banyak responden yang menjawab SS (Sangat Setuju) maka 

semakin tinggi tingkat kemudahannya. 

3.5.3 Trust 

Kepercayaan yang diperoleh merupakan persepsi konsumen terhadap 

seberapa besar yang akan diterima saat menggunakan internet banking. 

Menurut Chandra (2014), Indikator yang digunakan untuk mengukur 

variabel ini adalah sebagai berikut: 

1. Layanan internet banking tidak hanya sekedar mencari keuntungan, 

namun benar-benar membantu dan memecahkan masalah yang dihadapi 

nasabah. 

2. Layanan internet banking benar-benar berkomitmen untuk memenuhi 

kebutuhan nasabah. 

3. Sebagian besar dari apa yang dikatakan pihak bank tentang kinerja 

layanan internet banking adalah benar. 

4. Bank memberikan layanan internet banking sesuai dengan yang 

dijanjikannya kepada nasabah. 

5. Secara keseluruhan nasabah bisa mempercayai layanan internet banking. 
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Variabel ini diukur dengan menggunakan skala Likert. Dimana dilihat 

dari pengukuran penilaian para nasabah mulai dari SS (Sangat Setuju) 

dengan skor 5, S (Setuju) dengan skor 4, R (Ragu-ragu) dengan skor 3, TS 

(Tidak Setuju) dengan skor 2 hingga STS (Sangat 24 Tidak Setuju) dengan 

skor 1. Semakin banyak responden yang menjawab SS (Sangat Setuju) maka 

semakin tinggi tingkat kepercayaannya. 

3.5.4 Attitude Toward Using 

Sikap yang diperoleh merupakan persepsi konsumen terhadap seberapa 

besar yang akan diterima saat menggunakan internet banking. Menurut Chau 

dan Lai (2003), terdapat 3 indikator dalam mengukur variabel ini yaitu: 

1. Keinginan dalam menggunakan internet banking. 

2. Keuntungan dalam menggunakan internet banking. 

3. Kesenangan dalam menggunakan internet banking. 

Variabel ini diukur dengan menggunakan skala Likert. Dimana dilihat 

dari pengukuran penilaian para nasabah mulai dari SS (Sangat Setuju) 

dengan skor 5, S (Setuju) dengan skor 4, R (Ragu-ragu) dengan skor 3, TS 

(Tidak Setuju) dengan skor 2 hingga STS (Sangat 24 Tidak Setuju) dengan 

skor 1.  

3.5.5 Behavioral Intention to Use 

Intensi perilaku pengguna yang diperoleh merupakan persepsi konsumen 

terhadap seberapa besar yang akan diterima saat menggunakan internet 

banking. Menurut Udo et.al (2008), terdapat 5 indikator dalam mengukur 

variabel ini yaitu: 
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1. Ketertarikan menggunakan internet banking secara berkala. 

2. Terus menggunakan internet banking pada bank yang sama. 

3. Ketertarikan untuk berpindah pada bank lain penyedia internet banking. 

4. Menginformasikan kepada orang lain. 

5. Minat memberikan saran kepada bank untuk perbaikan. 

Variabel ini diukur dengan menggunakan skala Likert. Dimana dilihat 

dari pengukuran penilaian para nasabah mulai dari SS (Sangat Setuju) 

dengan skor 5, S (Setuju) dengan skor 4, R (Ragu-ragu) dengan skor 3, TS 

(Tidak Setuju) dengan skor 2 hingga STS (Sangat 24 Tidak Setuju) dengan 

skor 1. Semakin banyak responden yang menjawab SS (Sangat Setuju) maka 

semakin tinggi minatnya. 

3.5.6 Actual Use 

Penggunaan actual yang diperoleh merupakan persepsi konsumen 

terhadap seberapa besar yang akan diterima saat menggunakan internet 

banking. Menurut Anggraeni (2015), terdapat 2 indikator dalam mengukur 

variabel ini yaitu: 

1. Frekuensi penggunaan internet banking. 

2. Aktivitas yang digunakan dalam layanan internet banking. 

Variabel ini diukur dengan menggunakan skala Likert. Dimana dilihat 

dari pengukuran penilaian para nasabah mulai dari SS (Sangat Setuju) 

dengan skor 5, S (Setuju) dengan skor 4, R (Ragu-ragu) dengan skor 3, TS 

(Tidak Setuju) dengan skor 2 hingga STS (Sangat 24 Tidak Setuju) dengan 

skor 1.  
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3.6 Alat Analisis Data 

3.6.1 Statistik Deskriptif 

Menurut Jogiyanto (2013), statistik deskriptif merupakan statistic yang 

menggambarkan fenomena atau karakteristik dari data distribusinya. Peneliti 

menggunakan statistic deskripstif rata-rata. Pembagiannya menjadi tiga 

ketogori yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Untuk menentukan kategori, dapat 

dihtiung dengan rumus berikut: 

Rentang = (nilai tertinggi – nilai terendah) / (jumlah kategori) 

Rentang = (5-1) / 3 

Rentang = 1.33 

Jadi, rentang atau range dari masing – masing kategori adalah 1.33. 

Selengkapnya dapat dilihat dari tabel yang disajikan berikut ini: 

Kategori Mean 

Rendah 1.00 – 2.33 

Sedang 2.34 – 3.67 

Tinggi 3.68 – 5.00 

 

3.6.2 Structural Equation Model (SEM) 

 Metode  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah dengan 

menggunakan teknik analsisi structural equation modeling (SEM). Structural 

Equation Modeling (SEM) merupakan generasi kedua Teknik analisis 

multivariat untuk menguji hubungan variabel yang kompleks (Bahri, 2014). 

Penelitian ini diolah dengan menggunakan software Analysis of Moment 
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Structure (AMOS). Dalam teknik analisis SEM terdapat 7 langkah untuk 

menguji  menurut Ferdinand (2007) dalam Bahri (2014), yaitu : 

1. Tahap pertama, menetapkan landasan teori yang kuat yang berfungsi 

sebagai justifikasi model. SEM pada hakikatnya tidak ditujukan untuk 

membuat hubungan kausalitas, namun pembenaran secara empiris. 

2. Tahap kedua, pembuatan diagram jalur untuk menggambarkan model 

teori yang dibuat, sehingga lebih mudah mengklasifikasi hubungan 

antar variabel. 

3. Tahap ketiga, melakukan konversi spesifikasi model dalam bentuk 

rangkaian persamaan structural yang dirumuskan sebagai sarana untuk 

menyatakan adanya hubungan kausalitas antar konstruk. 

4. Tahap keempat, menentukan bentuk masukan data yang akan 

digunakan untuk membuat model estimasinya. Data yang diolah 

berbentuk matrik varian ataub kovarian. 

5. Tahap kelima, peneliti menghadapi masalah identifikasi yang 

menyangkut masalah model yang sudah dikembangkan. 

6. Tahap keenam, melakukan evaluasi model menggunakan kriteria 

goodness of fit. Peneliti harus melakukan evaluasi bahwa data yang 

akan digunnakan dapat memenuhi asumsi-asumsi SEM. 

7. Tahap ketujuh, melakukan interpretasi model yang sudah dibuat dan 

mengubah model-model yang belum memenuhi persyaratan. 

Kesimpulannya ialah model yang diestimasi mempunyai residual yang 
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kecil atau mendekati nol serta distribusi frekuensi kovarian matriksnya 

bersifat simetrik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


