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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1. Objek dan Lokasi Penelitian 

Objek pada penelitian ini adalah_masyarakat_kota Semarang yang 

memiliki rentang umur 15-35 tahun yang memenuhi kriteria peneliti. 

Lokasi_penelitian_ini berada_di Kota Semarang. 

3.2. Populasi dan Sampel 

Populasi_dalam_penelitian_ini_adalah_masyarakat_Kota_Semarang_yang

_berumur 15-34_tahun yang berjumlah 590.798 penduduk (Badan Pusat 

Statistik Kota Semarang, 2016) Metode pengambilan sampel pada penelitian 

ini menggunakan metode purposive sampling dengan mengambil beberapa 

sampel dari populasi berdasarkan kriteria yang diinginkan peneliti.  

Kriteria sampel_penelitian ini adalah_responden yang berumur 15-34 tahun 

yang berdomisili di Kota Semarang dan sudah pernah melakukan transaksi di 

mobile wallet apapun lebih dari 2 kali yang bisa diketahui dengan memberi 

pertanyaan melalui kuisioner yang diberikan kepada responden. Pengambilan 

sampel pada penelitian ini menggunakan teknik non probability sampling 

karena di dalam populasi tidak diketahui secara pasti responden yang sesuai 

dengan kriteria peneliti.  

Penghitungan jumlah sampel menggunakan rumus slovin, karena populasi 

𝑛 =
N

1 + 𝑁𝑒²
 

Keterangan : 

 n = ukuran sampel 

 N = populasi, dalam penelitian ini berjumlah 590.798 

 e = batas toleransi (10%) 

Batas_toleransi_kesalahan_yaitu 10%. Artinya tingkat_akurasi_minimal 

90%. Semakin_kecil_batas_toleransinya, sampel akan_semakin akurat. 
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𝑛 =
590.798

1 + 590.798(0,1)² 
 

n = 99,98 

Jumlah sampel_minimal yang harus_digunakan_adalah_100 responden. 

3.3. Pengumpulan Data 

3.3.1. Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data primer yang 

diperoleh langsung dari responden dengan menyebarkan kuisioner 

pada sampel_berupa_responden yang memenuhi kriteria yang 

diterapkan oleh peneliti.  

3.3.2. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini menggunakan teknik survey. Survey adalah 

metode pengumpulan data primer dengan memberikan beberapa 

pertanyaan kepada responden (Jogiyanto, 2013). Pertanyaan diberikan 

melalui kuisioner yang disebar kepada responden yang memenuhi 

kriteria secara online (google form).  

3.3.3. Alat Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data kuisioner 

dalam bentuk google  form. Menurut Jogiyanto (2013) menyatakan 

bahwa survey yang dikirimkan melalui komputer dapat tersebar secara 

luas dan biaya yang lebih efisien. Survey menggunakan google form 

dapat menjangkau populasi yang luas dan cepat sehingga data yang di 

dapat jauh lebih akurat. Pertanyaan akan menggunakan pertanyaan 

terbuka dan pertanyaan tertutup yang diukur dengan skala likert. Skala 

likert digunakan untuk mengukur respon dari_responden_dalam 5 poin 

skala_dengan interval yang_sama untuk setiap indicator (Jogiyanto, 

2013). Untuk rincian 5 poin skala adalah sebagai berikut : 

Skor 1 = Sangat_Tidak_Setuju (STS) 

Skor 2 = Tidak_Setuju (TS) 

Skor 3 = Netral (N) 
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Skor 4 = Setuju (S)Skor 5 = Sangat_Setuju (SS) 

3.4. Definisi dan Pengukuran Variabel 

Variabel dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan dua variabel : 

1. Variabel independen atau variabel bebas. Variabel independen dalam 

penelitian ini yaitu Perceived ease of use, Perceived usefulness, dan 

Perceived of Risk. 

2. Variabel dependen atau variabel terikat, merupakan yang dipengaruhi 

atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 

2008). Variabel dependen pada penelitian ini adalah Intention to use 

pengguna mobile wallet.  

Berdasarkan identifikasi variabel di atas, maka definisi operasional 

masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Identifikasi 

Variabel 
Variabel Indikator Sumber 

Variabel 

independen 

Perceived 

ease of 

use 

(PEOU) 

Mudah digunakan sehingga 

menjadi mahir Gefen & Straub (2000) 

Jelas dan mudah dipahami Wijaya (2006) 

Fleksibel   

Mudah dipelajari  

Tidak menyulitkan pengguna   

Tahap instalasi yang mudah 

Praktis 

Tidak memerlukan banyak tenaga   

   

Perceived 

usefulness 

(PU) 

Dapat diakses dimana dan kapan 

saja Gefen & Straub (2000) 

Lebih efektif  Wijaya (2006) 

Meningkatkan produktifitas   
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Menghemat waktu  

Membantu kinerja  

Memberikan banyak promo 

Beragam transaksi  

   

Perceived 

Risk(PR) 

Risiko Finansial 

Pavlou dan Fygenson 

(2006) 

Risiko keamanan  

Risiko Privasi  

    

Variabel 

dependen 

Intention 

to use 

(ITU) 

Berniat menggunakan Fathia (2012) 

Bermaksud menggunakan  

Akan menggunakan di masa depan   

 

Tabel 1 

3.4.1 Perceived ease of use (PEOU) 

Persepsi kemudahan penggunaan adalah kepercayaan yang timbul pada 

diri sesorang terhadap suatu teknologi yang baru, dimana dalam 

penggunanya sangat mudah dipahami sehingga para pengguna tidak 

perlu untuk mempelajari teknologi tersebut secara mendalam. Indikator 

pada variabel ini menggunakan indikator oleh Wijaya (2006) dan Gefen 

et al. (2000) yang selanjutnya dimodifikasi pada penggunaan Mobile 

Wallet, yaitu : 

1. Aplikasi Mobile Wallet mudah untuk digunakan 

2. Aplikasi Mobile Wallet mudah dimengerti 

3. Aplikasi Mobile Wallet sangat fleksibel digunakan 

4. Aplikasi Mobile Wallet mudah untuk dipelajari 

5. Aplikasi Mobile Wallet tidak menyulitkan pengguna (simple) 

6. Aplikasi Mobile Wallet tidak memerlukan tahap instalasi yang rumit 

7. Aplikasi Mobile Wallet praktis dan mudah dibawa 
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8. Aplikasi Mobile Wallet meringankan pekerjaan yang berat 

3.4.2. Perceived usefullness (PU) 

Persepsi manfaat merupakan suatu persepsi yang timbul pada diri 

seseorang bahwa dalam menggunakan sebuah teknologi dapat 

menunjang kinerja pengguna teknologi tersebut. Indikator pada variabel 

ini menggunakan indikator yang digunakan oleh Wijaya (2006) dan 

Gefen et al. (2000) yang selanjutnya dimodifikasi pada penggunaan 

Mobile Wallet, yaitu : 

1. Menggunakan Mobile Wallet akan meningkatkan produktifitas saya 

2. Menggunakan Mobile Wallet lebih efektif dari transaksi tunai 

3. Menggunakan Mobile Wallet tidak memerlukan banyak waktu 

(lebih cepat) 

4. Menggunakan Mobile Wallet akan membantu kinerja saya 

5. Mobile Wallet dapat diakses kapanpun dan dimanapun 

6. Menggunakan Mobile Wallet dapat menghemat pengeluaran saya 

(promo) 

7. Mobile Wallet dapat dilakukan untuk berbagai macam transaksi 

(membayar tagihan, belanja online, pulsa, voucher, taksi online, 

tiket online, makanan, minuman, dsb) 

3.4.3. Perceived risk (PR) 

Persepsi resiko merupakan suatu resiko secara umum yang diterima oleh 

seseorang ketika menggunakan suatu sistem. persepsi resiko juga dapat 

dikatakan sebagai pemikiran seseorang yang tidak pasti serta 

konsekuensi yang diterima atas layanan pada sistem yang digunakan. 

Indikator pada variabel ini menggunakan indikator yang digunakan oleh 

Pavlou & Fygenson (2017) yang selanjutnya dimodifikasi pada 

penggunaan Mobile Wallet, yaitu: 

1. Mobile Wallet memiliki risiko financial yang tinggi (pemborosan, 

biaya admin yang mahal, dsb) 

2. Mobile Wallet memiliki risiko keamanan yang tinggi (uang hilang, 

penyalahgunaan, dsb) 
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3. Mobile Wallet memiliki risiko privasi yang tinggi (data pengguna 

tidak terjaga) 

3.4.4. Intention to use (ITU) 

Niat menggunakan adalah suatu keinginan atau niat seseorang untuk 

melakukan suatu perilaku tertentu. Seseorang akan melakukan suatu 

perilaku jika mempunyai keinginan atau niat untuk melakukannya 

(Jogiyanto, 2007:116). Niat atau intensi adalah keinginan untuk 

melakukan suatu perilaku. Indikator pada variabel ini menggunakan 

indikator variabel penelitian dari Fathia (2012) yang selanjutnya 

dimodifikasi pada pengunaan Mobile Wallet, yaitu: 

1. Saya berniat untuk menggunakan Mobile Wallet  

2. Saya bermaksud untuk menggunakan Mobile Wallet (secara terus 

menerus) 

3. Saya akan menggunakan Mobile Wallet di masa yang akan datang  

3.5. Pengujian Alat Pengumpulan Data 

3.5.1. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Keandalan dan ketepatan kuisioner jadi hal yang sangat penting dan 

hal yang dasar dalam penelitian ini karena kuisioner mmembantu 

untuk mengamati indicator yang mencerminkan variable yang tidak 

dapat diukur langsung pada penelitian bidang social (Muniarti, Dkk, 

2013).   

3.5.1.1.Validitas 

Uji Validitas digunakan untuk mengukur ketepatan masing-

masing pertanyaan dalam kuisioner (Muniarti, Dkk, 2013). 

Uji_Validitas_berhubungan_dengan ketepatan alat ukur untuk 

mencapai sasaran dalam penelitian (Jogiyanto, 2013). Sebuah 

kuisoner  dapat dianggap valid jika masing-masing pertanyaan 

dalam kuisoner mampu mewakili sesuatu oleh kuisioner 

tersebut dan tidak terjadi kesalahan (error) atau varian. 

3.5.1.2. Uji Reliabilitas 
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Uji_reliabilitas_digunakan_untuk_mengukur_konsistensi dan 

kehandalan indikator dari variable di dalam kuisioner. Suatu 

pengukur dapat dikatakan reliable atau dapat diandalkan jika 

pengukur tersebut dapat dipercaya. Maka hasil dari pengukur 

tersebut harus akurat dan konsisten. 

Dapat_dikatakan_konsisten_jika_beberapa pengukuran dari 

subjek yang sama mendapatkan hasil yang sama (Jogiyanto, 

2013). 

3.5.2. Uji Asumsi Klasik 

3.5.2.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas yaitu alat uji yang berfungsi untuk menguji 

sampel yang digunakaan dalam penelitian ini seperti kondisi 

nyata dari populasi (Muniarti, Dkk, 2013). Dalam penelitian ini 

dilakukan menggunakan uji_Kolmogorov – Smirnov Goodness 

of Fit Test pada variabel.  

3.5.2.2. Multikolinieritas 

Uji_multikolinearitas_berfungsi_untuk_menguji_adakah_hubu

ngan yang lurus antar variable bebas dari regresi berganda 

(Muniarti, Dkk, 2013). Model_regresi yang baik yaitu tidak 

terdapat korelasi_antara_variable_independen. 

Multikolinearitas bisa 

ditemukan_dengan_menghitung_koefisen_korelasi_sederhana_

antarvariable_bebas dan di penelitian ini menggunakan_uji 

regresi dengan menghitung nilai Variance Inflation Factor 

(VIF), 

kemudian_menghitung_toleransi_serta_uji_F_dan_membandin

gkan dengan F-tabel (Muniarti, Dkk, 2013). 

3.5.2.3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas yaitu uji yang fungsinya bagi penelitian 

ini adalah untuk menemukan adanya kesalahan varian yang 

konstan dan salah  satu_asumsi_kunci yang_terdapat pada 
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metode regresi biasa adalah error atau kesalahan yang memiliki 

keragaman yang sama tiap sampel. Jika error tidak konstan, 

dapat dikatakan bersifat heteroskedastisitas (Muniarti & Dkk, 

2013). 

3.5.3. Regresi Linier Berganda 

Regresi_linier_berganda yaitu alat untuk_menemukan nilai 

pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap variable terikat 

yang berfungsi untuk membuktikan ada tidaknya hubungan yang 

fungsional antara dua variable bebas atau lebih (Muniarti, Dkk, 

2013). Dalam penelitian ini, regresi linier berganda berfungsi 

untuk_mengetahui ada tidaknya pengaruh variable perceived ease of 

use, perceived usefulness, perceived risk terhadap intention to use 

pengguna mobile wallet, fungsi model ini sebagai berikut : 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

Keterangan  : 

Y = intenttion to use 

a = konstanta 

b1-b3 = koefisien_regresi 

X1 = perceived ease of use 

X2 = perceived usefulness 

X3 = Perceived risk 

E = error 

3.5.4. Pengujian Hipotesis 

3.5.4.1. Signifikan Simultan (Uji dtatistik F) 

Uji statistic F berfungsi untuk menemukan pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat. Uji F pada penelitian ini untuk 

menunjukkan pengaruh variable bebas perceived ease of use 

(PEOU) (X1), perceived usefulness (PU) (X2), dan perceived 

risk (PR) ( X3) terhadap variable terikat intention to use di 

mobile wallet (Y). Kriteria sebagai berikut : 



23 
 

1. H0 : b1 = b2 = b3 = 0 

artinya_tidak_ada_pengaruh_yang_signifikan dari_variable 

bebas perceived ease of use (PEOU) (X1), perceived 

usefulness (PU) (X2), dan perceived risk (PR) ( X3) terhadap 

variable terikat intention to use di mobile wallet (Y). 

2. Ha : b1-b3 > 0 artinya ada pengaruh yang signifikan dari 

variable bebas perceived ease of use (PEOU) (X1), perceived 

usefulness (PU) (X2), dan perceived risk (PR) ( X3) terhadap 

variable terikat intention to use di mobile wallet (Y).  

Kriteria pengujian dalam penelitian sebagai berikut : 

a. Taraf signifikan (α = 0,05) 

b. F hitung < F table, artinya H0 diterima 

c. F hitung > F table, artinya H0 ditolak 

d. P < α , artinya H0 diterima 

e. P> α , artinya H0 ditolak 

3.5.4.2. Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 

Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui 

prosentasi perubahan variabel terikat (Y) yang disebabkan oleh 

variabel bebas (X). Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai koefisien 

R2 antara 0 (nol) sampai dengan 1 (satu). Nilai R2 yang kecil 

berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Sedangkan nilai 

yang mendekati satu berarti variabel-variabel idependen dalam 

menjelaskan variabel dependen memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

dependen. Kelemahan mendasar pengguna koefisien 

determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen 

yang dimasukkan kedalam model. Setiap tambahan satu 

variabel independen, maka R2 pasti meningkat, tidak peduli 

apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel dependen atau tidak. Oleh sebab itu, dalam penelitian 
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ini menggunakan nilai Adjusted R2 pada saat mengevaluasi 

mana model regresi terbaik. Nilai Adjusted R2 dapat naik turun 

apabila satu variabel independen ditambahkan kedalam model. 

Jika nilai Adjusted R2 sama dengan 0 berarti variabel 

independen (perceived ease of use, perceived usefulness, dan 

perceived risk) sama sekali tidak dapat menjelaskan variabel 

dependen (intention to use). Sedangkan apabila nilai Adjusted 

R2 mendekati 1, maka kemampuan variabel independen 

(perceived ease of use, perceived usefulness, dan perceived risk) 

dalam menjelaskan variabel dependen (intention to use) 

semakin baik.  

3.5.4.3. Signifikansi parameter individual (Uji statistik T)   

Uji_statistic_T_atau_uji_parsial yaitu alat uji yang 

berfungsi_untuk menguji pengaruh masing-masing variabel 

bebas secara individu terhadap variabel terikatnya. Uji t 

digunakan untuk menguji masing-masing variabel independen 

(X) dengan variabel dependen (Y). Uji ini dilakukan dengan 

cara membandingkan t hitung dengan t table. Kriteria pengujian 

sebagai berikut : 

a) Menetukan t tabel dan t hitung 

 t tabel dengan tingkat = 5% (0,05). 

 t hitung didapat dari hasil perhitungan komputer = (n-1-k). 

b) Menentukan kriteria pengujian 

 Bila t hitung > t tabel, maka H0 dinyatakan ditolak dan Ha 

diterima. 

 Bila t hitung < t tabel, maka H0 dinyatakan diterima dan Ha 

ditolak. 

Atau 

 Bila probabilitas > 0,05, maka H0 diterima 

 Bila probabilitas < 0,05, maka H0 ditolak 
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