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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. 

Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif karena pendekatan ini memiliki banyak 

keuntungan yaitu subyek dan sample sudah diketahui, instrumen pengumpulan data 

sudah dipersiapkan, fleksibel, menghemat waktu, dan lebih praktis. Selain itu 

pendekatan kuantitatif dapat menguji korelasi yang signifikan dengan cara 

menggunakan metode statistik. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah pengujian hipotesis (hypothesis testing). 

Hal ini bertujuan untuk menguji hipotesis dan menjelaskan fenomena dalam bentuk 

hubungan antara konstruk-konstruk, yaitu persepsi kemudahan pengguna, 

kepercayaan, keuntungan relative, dan kecocokan terhadap sikap penggunaan internet 

banking dan pengaruh sikap penggunaan internet banking terhadap minat 

menggunakan internet banking. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh variable bebas terhadap variable terikatnya. 
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3.2 Definisi Konstruk, Indikator dan Pengukuran 

Terdapat enam konstruk yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Persepsi Kemudahan Penggunaan 

b. Kepercayaan  

c. keuntungan relatif (relative advantage) 

d. kecocokan (compatibility 

e. Sikap Penggunaan internet banking 

f. Minat digunakannya internet banking 

Konstruk pertama yaitu Persepsi Kemudahan Penggunaan (Perceived Ease of 

Use). Persepsi kemudahan penggunaan adalah sejauh mana seseorang percaya bahwa 

menggunakan suatu teknologi akan bebas dari usaha (Jogiyanto, 2007). Penelitian ini 

menggunakan variabel persepsi kemudahan penggunaan berdasarkan konsep Al-

Somali et al. (2008) dengan indikator sebagai berikut: 

1. Pengaplikasiannya yang mudah dan dapat dimengerti 

2. Menjadi lebih mudah dalam melakukan segala aktifitas 

3. Mudah dalam memperlajari penggunaannya 

4. Keterampilan dalam penggunaan 

5. Mudah untuk digunakan 

Pengukuran indikator konstruk menggunakan skala likert tujuh poin mulai dari 

sangat tidak setuju (STS), tidak setuju (TS), agak tidak setuju (ATS), netral (N), agak 

setuju (AS), setuju (S), sampai dengan sangat setuju (SS). Berdasarkan indikator 

pengukuran tersebut, maka diuraikan statement dalam kuesioner sebagai berikut: 
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1. Mengaplikasikan situs Internet Banking mudah dan dapat dimengerti 

2. Sangat mudah untuk melakukan apa yang saya inginkan dengan 

menggunakan Internet Banking. 

3. Belajar untuk menggunakan Internet Banking adalah suatu hal yang mudah. 

4. Saya berharap atau saya sudah terampil dalam menggunakan Internet 

Banking. 

5. Secara keseluruhan, saya berharap bahwa Internet Banking mudah untuk 

digunakan. 

Konstruk kedua yaitu Kepercayaan (Trust). Kepercayaan adalah keyakinan pihak 

tertentu terhadap yang lain dalam melakukan hubungan transaksi berdasarkan suatu 

keyakinan bahwa orang yang dipercayainya akan memenuhi segala kewajibannya 

secara baik dan sesuai dengan yang diharapkan (Artha, 2011). Penelitian ini 

menggunakan variabel kepercayaan berdasarkan konsep Al-Somali et al.  (2008) 

dengan indikator sebagai berikut: 

1. Situs yang dapat dipercaya 

2. Kepercayaan terhadap manfaat yang akan diperoleh 

3. Selalu menjaga janji dan komitmennya 

4. Selalu menjaga ketertarikan nasabah 

5. Mempercayai layanan Internet Banking pada bank yang digunakan 

Pengukuran indikator konstruk menggunakan skala likert tujuh poin mulai dari 

sangat tidak setuju (STS), tidak setuju (TS), agak tidak setuju (ATS), netral (N), agak 
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setuju (AS), setuju (S), sampai dengan sangat setuju (SS). Berdasarkan indikator 

pengukuran tersebut, maka diuraikan statement dalam kuesioner sebagai berikut: 

1. Internet Banking adalah situs yang dapat dipercaya. 

2. Saya percaya pada manfaat yang akan diperoleh dari keputusan saya untuk 

menggunakan Internet Banking. 

3. Internet Banking selalu menjaga janji dan komitmennya. 

4. Internet Banking selalu menjaga kepentingan nasabahnya. 

5. Saya mempercayai situs Internet Banking di Bank saya. 

Konstruk ketiga yaitu keuntungan relative (relative advantage) menurut 

Jogiyanto (2007) Keuntungan relative mengacu pada sejauh mana inovasi 

memberikan manfaat yang menggantikan mereka prekursor dan dapat 

menggabungkan faktor-faktor seperti manfaat ekonomi, citra, peningkatan, 

kenyamanan dan kepuasan. Penelitian ini menggunakan variabel keuntungan relative 

berdasarkan konsep Shih dan Fang (2004) dengan indikator sebagai berikut: 

1. Menghemat waktu 

2. Mempunyai keunggulan daripada fasilitas lain 

Pengukuran indikator konstruk menggunakan skala likert tujuh poin mulai dari 

sangat tidak setuju (STS), tidak setuju (TS), agak tidak setuju (ATS), netral (N), agak 

setuju (AS), setuju (S), sampai dengan sangat setuju (SS). Berdasarkan indikator 

pengukuran tersebut, maka diuraikan statement dalam kuesioner sebagai berikut: 

1. Penggunaan Internet Banking dapat menghemat waktu.  
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2. Penggunaan Internet Banking dapat menghemat waktu dan itu penting bagi 

saya 

3. Penggunaan Internet Banking memiliki keuntungan yang lebih  

4. Penggunaan Internet Banking memiliki keuntungan lebih dan itu penting bagi 

saya 

Konstruk keempat yaitu kecocokan (compatibility) didefinisikan sebagai sejauh 

mana suatu inovasi dianggap konsisten dengan nilai-nilai yang ada, pengalaman masa 

lalu dan kebutuhan pengadopsi potensial (Eriksson et.al, 2005). Penelitian ini 

menggunakan variabel kecocokan berdasarkan konsep Shih dan Fang (2004) dengan 

indikator sebagai berikut: 

1. Sesuai dengan gaya hidup 

2. Sesuai dengan cara penggunaannya 

Pengukuran indikator konstruk menggunakan skala likert tujuh poin mulai dari 

sangat tidak setuju (STS), tidak setuju (TS), agak tidak setuju (ATS), netral (N), agak 

setuju (AS), setuju (S), sampai dengan sangat setuju (SS). Berdasarkan indikator 

pengukuran tersebut, maka diuraikan statement dalam kuesioner sebagai berikut: 

1. Penggunaan Internet Banking akan cocok dengan gaya hidup saya.  

2. Penggunaan Internet banking yang cocok dengan gaya hidup saya dan itu 

menjadi penting bagi saya.  

3. Internet Banking akan cocok dengan bagaimana saya menggunakannya 



63 

 

4. Internet banking akan cocok dengan bagaimana saya menggunakannya dan itu 

menjadi penting bagi saya 

Konstruk kelima yaitu Sikap Penggunaan Internet Banking. Sikap merupakan 

perasaan positif atau negatif dari seseorang jika harus melakukan perilaku yang 

ditentukan (Jogiyanto, 2007). Penelitian ini menggunakan variabel sikap terhadap 

perilaku berdasarkan konsep Al-Somali et al. (2008) dengan indikator sebagai 

berikut: 

1. Dapat mendukung nasabah 

2. Mendorong orang lain untuk ikut menggunakan 

3. Tidak puas dengan jasa tradisional 

4. Merupakan penggunaan yang bersifat positif 

Pengukuran indikator konstruk menggunakan skala likert tujuh poin mulai dari 

sangat tidak setuju (STS), tidak setuju (TS), agak tidak setuju (ATS), netral (N), agak 

setuju (AS), setuju (S), sampai dengan sangat setuju (SS). Berdasarkan indikator 

pengukuran tersebut, maka diuraikan statement dalam kuesioner sebagai berikut: 

1. Pengadopsian Internet Banking akan mendukung nasabah. 

2. Saya akan mendorong penggunaan Internet Banking pada teman-teman saya. 

3. Saya tidak puas apabila hanya menggunakan jasa perbankan secara tradisional 

dalam melakukan kegiatan keuangan. 

4. Secara keseluruhan, sikap terhadap penggunaan Internet Banking adalah 

positif. 
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Konstruk keenam yaitu Minat Digunakannya Internet Banking. Minat merupakan 

suatu keinginan seseorang untuk melakukan suatu perilaku tertentu (Jogiyanto, 2007). 

Penelitian ini menggunakan variabel minat berdasarkan konsep Al-Somali et al. 

(2008) dengan indikator sebagai berikut: 

1. Penggunaan Internet Banking secara teratur 

2. Selalu tetap menggunakan Internet Banking 

3. Merekomendasikan orang lain untuk menggunakan Internet Banking 

Pengukuran indikator konstruk menggunakan skala likert tujuh poin mulai dari 

sangat tidak setuju (STS), tidak setuju (TS), agak tidak setuju (ATS), netral (N), agak 

setuju (AS), setuju (S), sampai dengan sangat setuju (SS). Berdasarkan indikator 

pengukuran tersebut, maka diuraikan statement dalam kuesioner sebagai berikut: 

1. Saya akan menggunakan Internet Banking secara teratur di masa depan. 

2. Saya berharap akan tetap menggunakan Internet Banking untuk menangani 

transaksi keuangan saya di masa depan. 

3. Saya akan sangat merekomendasikan orang lain untuk menggunakan layanan 

Internet Banking 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah kumpulan atau agregasi dari seluruh elemen-elemen atau individu 

yang merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian Sekaran (2006). Sekaran 

(2006) menyebutkan bahwa populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, 

kejadian, atau hal minat yang ingin peneliti investigasi. Populasi yang digunakan 
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dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa S1 Jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang yang berstatus aktif pada 

semester ganjil tahun ajaran 2013/2014. Jumlah populasi pada penelitian ini adalah 

1.290 orang. Jumlah ini diperoleh dari data yang dimiliki oleh Administrasi 

Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang. 

Peneliti memilih seluruh mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

yang berstatus aktif sebagai populasi penelitian ini didasarkan pada alasan utama 

karena peran mahasiswa sebagai pengamat dan pengguna teknologi dan juga 

termasuk konsumen yang sangat berpengaruh terhadap keberadaan layanan internet 

banking. Pemilihan lokasi di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Brawijaya Malang didasarkan pada lokasi yang berdekatan dengan 

peneliti, adanya keterbatasan waktu, serta biaya dari pihak peneliti menjadi 

pertimbangan dalam pemilihan populasi. 

Sampel adalah sebagian dari populasi. Sampel terdiri atas sejumlah anggota yang 

dipilih dari populasi (sekaran, 2006). Jadi sampel merupakan subkelompok atau 

sebagian dari populasi (sekaran, 2006). Dengan peneliti mempelajari sampel, maka 

peneliti akan mampu menarik kesimpulan yang dapat digeneralisasikan terhadap 

populasi penelitian. Pengambilan sampel dari populasi pada penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan metode convenience sampling, dengan menggunakan tingkat 

kesalahan sebesar 5% dari daftar pengambilan sampel yang dianggap representatif. 

Convenience sampling merupakan salah satu tipe dari non probability sampling yang 

mengutamakan aspek kemudahan dalam pengambilan sampel, sehingga peneliti dapat 
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meneliti mahasiswa manapun yang ditemui di lingkungan Jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang. Jumlah sampel dalam penelitian 

ini dihitung menggunakan rumus Slovin dan menghasilkan jumlah sampel sebanyak 

305 mahasiswa. Adapun rumus Slovin dapat dijelaskan sebagai berikut (Dermawan, 

2013):  

  n = 
𝑁

1+𝑁𝑒2 

  n = 
1290

1+(1290× 5%2 )
  

Keterangan : 

 n = Number of samples ( jumlah sampel ) 

 N = Total population ( jumlah seluruh anggota populasi ) 

 e = Error tolerance ( toleransi terjadinya kesalahan, yaitu 5% ) 

Dari perhitungan jumlah sample yang akan digunakan dalam penelitian ini dengan 

menggunakan rumus Slovin menghasilkan jumlah sample sebanyak 305 mahasiswa. 

Jadi peneliti dapat menyebarkan 305 kuisioner kepada mahasiswa manapun yang 

ditemui di lingkungan Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Brawijaya.  
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3.4 Metode Pengumpulan Data dan Sumber Data 

Pengumpulan data merupakan prosedur untuk memperoleh data yang diperlukan 

dalam penelitian. Hipotesis yang sebelumnya dibentuk perlu dibuktikan 

kebenarannya dengan data-data yang ada di lapangan untuk menguji apakah hipotesis 

tersebut diterima atau ditolak. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode survey. Artha (2011) menyebutkan bahwa survey adalah 

mengajukan pertanyaan pada orang-orang dan merekam jawabannya untuk dianalisis. 

Dalam penelitian ini survey dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 

para responden yang menjadi sample penelitian. Metode survey kuesioner yang 

dilakukan dihasilkan data primer yang merupakan acuan dari informasi yang telah 

diperoleh dari sumber pertama oleh peneliti yang terkait dengan variable yang telah 

ditentukan sebelumnya. Sekaran (2006) menyebutkan beberapa contoh sumber data 

primer adalah data responden, individu, kelompok fokus, dan panel yang secara 

khusus ditentukan oleh peneliti dan dimana pendapat bisa dicari terkait permasalahan 

tertentu. Sumber lain bisa dari sumber umum seperti majalah, buku, bahkan internet. 

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari respon individu 

dalam bentuk kuesioner. Kuesioner merupakan teknik untuk pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya dan selanjutnya diolah oleh peneliti (Adityasto, 

2013). Sekaran (2006) menyebutkan bahwa kuesioner merupakan daftar pertanyaan 

tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya yang akan responden jawab, biasanya 
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dalam alternative yang didefinisikan dengan jelas. Kuesioner merupakan mekanisme 

pengumpulan data yang efisien jika peneliti mengetahui dengan tepat apa yang 

diperlukan dan bagaimana mengukur variabel penelitian. 

Item pertanyaan yang tertera dalam kuesioner pada penelitian ini merupakan 

item-item pertanyaan yang mendasarkan pada penelitian Al-Somali et al. (2008) dan 

Shih dan Fang (2004). Item pertanyaan pada Al-Somali et al. (2008) dan Shih dan 

Fang (2004) berupa pertanyaan berbahasa Inggris. Peneliti melakukan beberapa 

langkah dalam mengadopsi item pertanyaan pada penelitian Al-Somali et al. (2008) 

dan Shih dan Fang (2004). Pertama, peneliti menerjemahkan item-item pertanyaan 

berbahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Kedua, peneliti berdiskusi dengan 

orang yang professional di bidang bahasa Inggris yaitu dengan dosen pembimbing 

mengenai item-item pertanyaan yang telah peneliti terjemahkan. Ketiga, peneliti 

melakukan penyebaran kuesioner pada nonresponden (pree test) untuk menguji 

apakah responden telah memahami makna dari setiap item pertanyaan yang diajukan 

oleh peneliti. Ketiga langkah ini dilakukan untuk menghindari terjadinya bias dalam 

pengumpulan data pada penelitian yang sebenarnya. 

 Peneliti menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden dan 

menjelaskan penelitian secara ringkas, serta menjelaskan cara pengisian kuesioner. 

Untuk meningkatkan respon rate (tingkat pengembalian kuesioner) peneliti secara 

langsung menunggu responden melakukan pengisian kuesioner dan kuesioner dapat 

langsung diambil kembali oleh peneliti. Namun jika kondisi tidak memungkinkan dan 
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harus ditinggalkan, peneliti akan melakukan konfirmasi untuk pengembalian 

kuesioner pada keesokan harinya. 

 

3.5 Persamaan Struktural 

Pengujian hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini menggunakan bantuan 

Partial Least Squares (PLS) yang merupakan statistika multivariate yang melakukan 

pembdaningan antara variabel dependen bergdana dan variabel independen bergdana 

(Jogiyanto, 2011). Partial Least Squares (PLS) merupakan salah satu metode 

statistika SEM (Structural Equation Modeling) berbasis varian yang didesain untuk 

menyelesaikan regresi bergdana ketika terjadi permasalahan spesifik pada data, 

seperti ukuran sampel penelitian kecil, adanya data yang hilang, dan 

multikolinearitas. 

         Penelitian ini mempunyai persamaan struktural: 

Y1 = β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + e 

Y2 = β5Y1 + e 

Keterangan: 

Y1 = sikap penggunaan internet banking 

Y2 = minat digunakannya internet banking 

X1 = persepsi kemudahan penggunaan 

X2 = persepsi kepercayaan    βi = koefisien 

X3 = persepsi keuntungan relative    e = error 

X4 = persepsi kecocokan 
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3.6 Evaluasi Model 

Gambar 3.1 

Model Struktural 
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Penelitian ini menggunakan pengujian model pengukuran pada konstruk reflektif 

pada jenjang second order construct (SOC). Second Order Construct (SOC) 

merupakan hubungan teoritikal antara konstruk higher order dengan dimensi konstruk 

di bawahnya (Jogiyanto, 2011). Selain itu dalam penelitian ini peneliti juga 

menggunakan dua model spesifikasi tipe hubungan, yaitu outer model menunjukkan 

spesifikasi hubungan antara konstruk dengan indicator, dan inner model 

menunjukkan spesifikasi hubungan antara konstruk (Jogiyanto, 2011). Untuk 

menganalisis penelitian ini digunakan beberapa pengujian hipotesis dengan PLS, 

yaitu: 

1. Evaluasi outer model (Model Pengukuran) 

a. Uji Validitas Konstruk 

Validitas konstruk menunjukkan seberapa baik hasil yang diperoleh dari 

penggunaan suatu pengukuran sesuai teori-teori yang digunakan untuk 

mendefinisikan suatu konstruk. Validitas ini terdiri dari: 

1)  Validitas Konvergen : validitas yang terjadi jika skor yang diperoleh dari 

dua instrument yang berbeda yang mengukur konstruk yang sama 

mempunyai korelasi tinggi. 

2) Validitas Diskriminan : validitas yang terjadi jika dua instrument yang 

berbeda yang mengukur dua konstruk yang diprediksi tidak berkorelasi 

menghasilkan skor yang memang tidak berkorelasi. (Jogiyanto, 2011) 
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Tabel 3.1 

Parameter Uji Validitas dalam Model Pengukuran PLS 

Uji 

Validitas 
Parameter Rule of Thumbs 

Konvergen 

Faktor Loading Lebih dari 0,7 

Average Variance Extracted (AVE) Lebih dari 0,5 

communality Lebih dari 0,5 

Diskriminan 

Akar AVE dan Korelasi Variabel 

Laten 

Akar AVE > Korelasi Variabel 

Laten 

Cross Loading Lebih dari 0,7 dalam satu variabel 

 Sumber Jogiyanto (2011) 

 

b. Uji Reliabilitas 

Uji ini untuk menunjukkan akurasi, konsistensi, dan ketepatan suatu alat ukur 

dalam melakukan pengukuran (Jogiyanto, 2011). Dalam Partial Least Square 

(PLS) uji ini dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu: 

a) Cronbach’s alpha 

Cronbach’s alpha mengukur batas bawah nilai reliabilitas suatu konstruk 

dan dikatakan reliable  apabila nilainya harus > 0,6. 

b) Composite reliability 

Composite reliability mengukur nilai sesungguhnya reliabilitas suatu 

konstruk dan metode ini diyakini lebih baik dalam melakukan 

pengestimasian konsistensi internal suatu konstruk dan dikatakan reliable 

apabila nilainya harus > 0,7 
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2. Evaluasi inner model (Model Struktural) 

Model ini dievaluasi dengan: 

a. Menggunakan R
2 

 

Nilai R
2 

digunakan untuk mengukur tingkat variasi perubahan variabel 

independen terhadap variabel dependen. semakin tinggi nilai R
2
 mengartikan 

bahwa semakin baik model prediksi dari model penelitian yang diajukan. 

Namun, model ini bukanlah parameter absolute dalam mengukur ketepatan 

model prediksi. (Jogiyanto, 2011) 

b. Menggunakan nilai koefisien path atau t-values tiap path untuk uji 

signifikansi antar konstruk dalam model stuktural 

Pada model ini digunakan untuk menunjukkan tigkat signifikansi dalam 

pengujian hipotesis. Untuk pengujian hipotesis menggunakan hipotesis dua 

arah (two-tailed) pada hipotesis alpha 5 persen dan nilai koefisien path yang 

ditunjukkan oleh nilai statistik t (t-statistic) harus ≥ 1,96 maka hipotesis 

alternatif dapat dinyatakan didukung. (Jogiyanto, 2011) 

 

 

 


