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BAB 4

METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian menguraikan pengukuran variabel, populasi dan

sampel penelitian, pengumpulan data, serta model analisis dan evaluasi model.

Pada bab ini peneliti mengemukakan alasan pengambilan sampel pada

subbahasan populasi dan sampel. Tahapan pengumpulan data diuraikan dalam

subbahasan pengumpulan data. Pengujian hipotesis diuraikan pada subbahasan

model analisis,evaluasi model dan kriteria uji hipotesis.

4.1 Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah

menggunakan layanan mobile banking baik untuk melakukan pengecekan saldo,

melakukan transfer dana ataupun transaksi yang lainnya yang saat ini jumlahnya

tidak diketahui secara pasti (infinite). Jumlah nasabah yang tidak dapat dipastikan

jumlah untuk setiap harinya dan hal ini juga menjadi kerahasiaan bank yang tidak

dapat diakses,sehingga menjadikan populasinya bersifat infinite. Apabila

dikaitkan dengan fenomena yang diangkat, peneliti menginginkan untuk melihat

secara lebih dalam lagi faktor – faktor yang mempengaruhi minat dan perilaku

nasabah dalam penggunaan mobile banking. Peneliti memilih nasabah pengguna

mobile banking bank pemerintah maupun bank swasta di Surabaya sebagai

populasi. Surabaya dipilih sebagai objek penelitian karena kota Surabaya

merupakan kota terbesar kedua setelah Jakarta. Bank yang dipilih oleh peneliti

antara lain adalah Bank Mandiri, BRI, BCA dan BII. Alasan peneliti Bank – Bank

tersebut adalah keempat bank yang dipilih adalah termasuk 10 besar bank yang

memiliki asset tertinggi (www.ojk.go.id). Keterbatasan ruang dan waktu yang
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dimiliki, sehingga peneliti dibantu oleh rekan yang bekerja di keempat bank yang

menjadi objek penelitian.

Penetapan jumlah sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan

perhitungan sampel untuk populasi yang tidak terhingga (infinite population).

Alasan penggunaan perhitungan sampel tersebut adalah peneliti tidak dapat

mengetahui secara pasti berapa jumlah pengguna mobile banking setiap

harinya,hal ini juga tidak dapat diakses oleh peneliti karena keterbatasan yang

ada dan menurut peraturan yang ada,jumlah data nasabah perbankan bersifat

rahasia. Sehingga peneliti menarik kesimpulan,perhitungan sampel yang tepat

adalah menggunakan perhitungan sampel untuk populasi yang tidak terhingga

(infinite population) seperti yang dirumuskan oleh Emory dan Cooper (1995:258)

yaitu :

= − 1
= + 1
= , ,( , ) + 1 = 97 (dibulatkan menjadi 100)

Keterangan :

n = ukuran sampel

pq =Pengukur penyebaran populasi (digunakan untuk
memperkirakan penyebaran populasi)

±0.10 = range interval yang diharapkan dari proporsi populasi

1.96 = Tingkat kepercayaan sebesar 95% untuk memperkirakan
interval yang diharapkan dari proporsi populasi
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Dari perhitungan sampel diatas diperoleh ukuran sampel sebesar 97. Ukuran

sampel tersebut oleh peneliti dibulatkan menjadi 100. Dengan memperhatikan

teknik analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik analisis PLS

Hartono (2009) mensyaratkan ukuran minimal sampel dengan menggunakan PLS

adalah 10 sampel untuk setiap jalur. Terdapat 13 jalur dalam studi ini sehingga

jumlah minimal sampel adalah sebesar 13x10, yaitu 130 sampel.

4.2. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data

survei. Penelitian ini menggunakan metode survey. Data diperoleh dengan

mengirimkan kuesioner kepada pengguna m-banking yaitu nasabah di sektor

perbankan yang berada di kota Surabaya. Kuesioner yang digunakan dalam

penelitian ini menggunakan kuesioner dari penelitian sebelumnya yaitu Ali et al.

(2013), Lin (2007) dan Hsu dan Chiu (2004).

Sedangkan cara penyebaran sampel dalam penelitian ini menggunakan cara

snowballing sampling yaitu dilakukan dengan mengumpulkan sampel dari

responden yang berasal dari referensi suatu jaringan seperti kerabat dan rekanan

peneliiti yang bekerja di Bank Mandiri, BCA, BRI dan BII di kota Surabaya.

Penyebarannya sendiri diawali dari satu responden atau referensi kemudian

berkembang menjadi dua atau tiga yang menggelinding seperti bola salju. Peneliti

melakukan tindakan lanjutan, pertama, yaitu menghubungi pihak – pihak yang

membantu dalam proses penyebaran kuesioner  melalui telepon satu minggu

setelah kuesioner dikirim. Setelah pengajuan penelitian disetujui, peneliti

melakukaan tindakan lanjutan kedua, yaitu survei dilakukan melalui cara dengan

membawa langsung kuesioner ke tempat responden. Peneliti memilih cara

membawa dan mengambil langsung ke tempat responden dengan alasan untuk
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meningkatkan response rate kuesioner. Sebelum kuesioner disebar kepada

responden, peneliti telah melakukan pre-test yang berupa :

1. Menerjemahkan instrumen asli yang berbahasa inggris menjadi bahasa

indonesia

2. Melakukan pengendalian kuesioner untuk mengetahui adanya

pertanyaan negatif pada beberapa item di kuesioner dengan alasan agar

kuesioner tidak bias.

Pada tahap berikutnya, peneliti melakukan uji pilot test terhadap instrumen

penelitian untuk mengetahui uji validitas dan reliabilitas. Selain itu untuk

mengukur sejauh mana responden dapat memahami komponen – komponen

yang terdapat di dalam instrumen penelitian. Prosedur dilakukan uji pilot test

adalah :

1. Uji pilot test dilakukan kepada bagian populasi yang merupakan bagian

dari sampel penelitian yaitu responden yang menggunakan m-banking,

hal ini dilakukan peneliti untuk menguji pemahaman atas item – item

pertanyaan yang ada di dalam kuesioner.

2. Peneliti menyebarkan kuesioner dalam uji pilot test ini kepada 35

responden yang menggunakan sistem mobile banking. karena dalam

skala parametrik mensyaratkan data besar, semakin besar data yang

diteliti maka data akan semakin berdistribusi normal, teori ini dikenal

dengan nama Central Limit Theoerm.

4.3 Definisi operasional dan Pengukuran variabel

Sesuai dengan kerangka konseptual dan model hipotesis yang telah

dirumuskan, dapat diidentifikasi bahwa terdapat dua variabel dalam studi ini.
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Studi ini menggunakan istilah variabel laten dikarenakan variabel yang

digunakan peneliti dalam studi ini tidak bisa diukur secara langsung dan

memerlukan beberapa indikator sebagai proksinya (Sinollah,2012). Terdapat

dua jenis variabel laten, yaitu variabel laten eksogen dan endogen. Variabel

eksogen merupakan variabel bebas yang ada dalam model studi. Variabel

endogen adalah variabel yang dipengaruhi oleh satu variabel atau lebih di

dalam model (Sandjojo, 2011).

Setiap variabel laten eksogen dan endogen dalam studi ini terdiri dari

beberapa konstruk dan sub-konstruk. Hartono (2009;33) menyatakan bahwa

suatu konstruk dapat dibentuk secara reflektif maupun formatif. Konstruk

reflektif mengasumsikan bahwa kovarian diantara pengukuran dijelaskan

oleh varian yang merupakan manivestasi dari konstruk latennya. Karakteristik

korelasi antar indikator dengan konstruk latennya memungkinkan konstruk

reflektif dapat diukur dan diuji oleh banyak teknik statistika, seperti regresi,

korelasi, dan SEM. Konstruk formatif mengasumsikn bahwa pengukuran

saling terikat mempengaruhi konstruk latennya. Karakteristik independen

antar indikator dan hubungan sebab – akibat dengan konstruk latennya

menyebabkan konstruk formatif hanya dapat diukur menggunakan uji

validitas nomological validity dan criterion-related validity dan menggunakan

teknik statistikan khusus yaitu seperti metode multitrait multimethod (MTMM)

atau multi indicator multi caused (MIMIC) (Hartono,2011;39).

Konstruk dalam studi ini dibentuk secara reflektif karena indikator

terbentuk dari konstruk dan sub-konstruk yang digunakan oleh peneliti.

Pengukuran variabel dan definisi operasional dari dalam studi ini meliputi :

4.3.1 Variabel Laten Eksogen

Variabel laten eksogen dalam studi ini meliputi delapan sub

konstruk yaitu persepsi kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan,
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kepercayaan,kompatibilitas, Resiko, norma interpersonal,norma

sosial,keyakinan sendiri dan kondisi fasilitas.

1. Persepsi Kegunaan (X1)

Sub konstruk yang pertama adalah persepsi kegunaan. Sub-

konstruk persepsi kegunaan dalam studi ini dibentuk dengan

menggunakan konstruk reflektif. Terdapat lima indikator yang

terbentuk oleh sub-konstruk ini. Persepsi kegunaan diartikan sebagai

suatu tingkatan kepercayaan seorang individu bahwa penggunaan

suatu teknologi tertentu akan meningkatkan kinerja dari individu

tersebut, baik berkaitan dengan produktivitas, kinerja tugas,

efektivitas, dan kegunaan lain secara menyeluruh (Kusuma dan

Susilowati, 2007). Hartono (2007:14) berpendapat bahwa persepsi

kegunaan merupakan suatu kepercayaan tentang proses

pengambilan keputusan. Apabila seseorang merasa percaya bahwa

sistem informasi berguna, dia akan menggunakannya. Sebaliknya

apabila seseorang percaya bahwa sistem informasi kurang berguna,

dia tidak akan menggunakanannya.

Indikator item dari prnyataan sub-konstruk persepsi kegunaan

diambil dari studi Sulistiyarini (2012) dan Hsu dan Chiu (2004).

Pengukuran indikator dalam sub-konstruk ini menggunakan skala

likert lima poin, yaitu sangat tidak setuju (STS), tidak setuju (TS),

netral (N), Setuju (S) sampai dengan sangat setuju (SS). Indikator

sub-konstruk persepsi kegunaan yang digunakan adalah :

1) Fleksibilitas

2) Penyelesaian transaksi lebih cepat

3) Kemudahan dari transaksi konvensional

4) Meningkatan kinerja
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5) Nyaman dalam bertransaksi

2. Persepsi Kemudahan dalam Menggunakan (X2)

Sub-konstruk yang kedua adalah persepsi kemudahan dalam

menggunakan. Sub-konstruk persepsi kemudahan dalam

menggunakan pada studi ini dibentuk menggunakan konstruk reflektif.

Terdapat lima indikator yang terbentuk oleh sub-konstruk ini. Persepsi

kemudahan dalam menggunakan didefinisikan sejauh mana sesorang

percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan bebas dari

usaha. Persepsi kemndividu tersebut merasa percaya bahwa sistem

informasi mudah digunakan, dia akan menggunakannya. Namun

apabila individu tersebut merasa percaya bahwa sistem informasi

tidak mudah digunakan, dia tidak akan menggunakannya

(Hartono,2007:115).

Indikator dan item – item dari pertanyaan sub-konstruk persepsi

kemudahan dalam menggunakan diambil dari studi Sulistiyorini

(2012) dan Hsu dan Chiu (2004). Pengukuran indikator dalam

konstruk ini menggunakan skala likert lima poin, yaitu sangat tidak

setuju (STS), tidak setuju (TS), netral (N), Setuju (S) sampai dengan

sangat setuju (SS). Indikator sub-konstruk persepsi kemudahan

dalam menggunakan yang digunakan adalah :

1) Mudah dalam pengoperasian

2) Instruksi jelas dan mudah dimengerti

3) Memiliki banyak cara untuk mendapatkan informasi

4) Peningkatan kinerja

5) Mudah digunakan
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3. Kompatibilitas (X3)

Sub-Konstruk yang ketiga adalah kompatibilitas. Sub-konstruk

kompatibilitas dalam studi ini dibentuk dengan menggunakan konstruk

reflektif. Terdapat empat indikator yang terbentuk oleh sub-konstruk

ini. Shih dan fang (2004) menyatakan bahwa kompatibilitas atau

kecocokan merupakan sejauh mana inovasi sesuai dengan nilai –

nilai yang ada, pengalaman sebelumnya, serta kebutuhan saat ini.

Studi yang dilakukan Shih and fang (2004) menemukan bahwa suatu

inovasi akan lebih mungkin untuk digunakan ketika kompatibel

dengan tanggung jawab pekerjaan serta sistem nilai dari setiap

individu.

Nor dan Pearson (2007) mendefiniskan kompatibilitas sebagai

sejauh mana suatu inovasi dianggap konsisten dengan nilai – nilai

yang ada, pengalaman masa lalu, serta kebutuhan potensial. Peneliti

menyimpulkan bahwa penggunaan teknologi informasi juga dapat

didasarkan pada kecocokan dari fasilitas tersebut bagi individu.

Kompatibilitas juga dapat dihubungkan dengan gaya hidup atau

kebiasaan dari individu yang bersangkutan.

Indikator dan item-item dari pertanyaan sub-konstruk

kompatibilitas diambil dari studi Shih and Fang (2004) dan Lin (2007).

Pengukuran indikator dalam sub-konstruk ini menggunakan skala

likert lima poin, yaitu sangat tidak setuju (STS), tidak setuju (TS),

netral (N), sampai dengan sangat setuju (SS). Indikator sub-konstruk

kompatibilitas yang digunakan adalah:

1) Sesuai dengan gaya hidup

2) Sesuai dengan kebutuhan

3) Sesuai dengan cara menjalani hidup
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4) Sesuai dengan situasi nasabah

4. Persepsi Resiko (X4)

Sub konstruk yang keempat adalah persepsi resiko. Sub konstruk

persepsi resiko ini dibentuk menggunakan konstruk reflektif. Terdapat tiga

indikator yang terbentuk oleh sub-konstruk ini. Hsiang hsu dan Min Chiu

(2003) menyatakan bahwa persepsi resiko adalah motivasional faktor

yang menjelaskan mengenai konsekuensi positif dan negatif dalam

menggunakan teknologi. Dan dalam studi Hsiang hsu dan Min Chiu

menyatakan bahwa persepsi resiko memiliki pengaruh negatif terhadap

sikap dalam menggunakan electronic banking.

Indikator dan item – item dari pertanyaan sub-konstruk persepsi

resiko diambil dari studi Hsu dan Chiu (2004). Pengukuran indikator dalam

sub konstruk ini menggunakan skala likert 5 poin yaitu Sangat tidak setuju

(STS). Tidak setuju (TS). Netral (N), Setuju (S) sampai dengan sangat

setuju (SS). Indikator sub-konstruk kompatibilitas yang digunakan adalah :

1) Menggunakan m-banking tidak memiliki resiko yang tinggi

2) Keamanan yang tinggi dalam menggunakan m-banking

3) Jaminan kebutuhan dalam bertransaksi

5. Norma Interpersonal (X5)

Sub-konstruk yang kelima adalah norma interpersonal. Sub-konstruk

norma interpersonal dalam studdi ini dibentuk dengan menggunakan

konstruk reflektif. Terdapat tiga indikator yang terbentuk oleh sub-

konstruk ini. Bhattacharjee (2000) membagi norma subjektif menjadi dua

bentuk yaitu norma interpersonal dan norma sosial. Norma interpersonal
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didefinisikan sebagai pengaruh dari teman, anggota keluarga, teman

kerja atasan dan individual lain yang berpengalaman yang dikenal

sebagai pengadopsi potensial (Hartono,2007: 70). Maditinos et al (2009)

menyatakan bahwa norma interpersonal menyertakan keyakinan dari

individu diperoleh dari teman, keluarga, dan individu lain yang

mempunyai pengaruh sosial yang sempit. Pengaruh soaial yang sempit

ini berhubungan pada lingkungan terdekat dari individu, dimana

merupakan orang – orang yang telah dipercaya dan dapat memberikan

pengaruh pengambilan keputusan yang besar.

Indikator dan item – item dari pertanyaan sub-konstruk norma

interpersonal diambil dari studi Hsu dan Chiu (2004). Pengukuran

indikator dalam sub-konstruk ini menggunakan skala likert lima poin,

yaitu Sangat tidak setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S)

sampai dengan Sangat Setuju (SS). Indikator norma interpersonal yang

digunakan adalah :

1) Faktor keluarga

2) Faktor teman dan sahabat

3) Faktor orang lain yang dikenal

6. Norma Sosial (X6)

Sub konstruk yang keenam adalah norma sosial. Sub-konstruk norma

sosial dalam studi ini dibentuk dengan menggunakan konstruk reflektif.

Terdapat tiga indikator yang terbentuk oleh sub-konstruk ini Hartono

(2007) mendefinisikan norma sosial adalah motivasi yang muncul dari

pihak luar individu atau organisasi, seperti laporan eksternal di media

massa, laporan dan opini pakar, serta informasi non personal yang

dapat dipertimbangkan oleh individual atau organisasi tersebut dalam

melakukan perilakunya. Peknaan laporan dalam pengertian tersebut
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merupakan sekumpulan informasi yang dapat diperoleh dari testimoni,

komentar nasabah yang pernah menggunakan, iklan baik di media

cetak maupun elektronik yang dibuat semenarik mungkin, pamflet,

selebaran serta media – media lain yang berasal dari lingkungan

secara lebih luas.

HSu dan Chiu (2003) menyatakan bahwa dalam penggunaan

layanan electronic service tidak hanya dimotivasi oleh norma

interpersonal atau pribadi saja, tetapi juga motivasi dan pendapat dari

para ahli yang telah disebarluaskan melalui media massa sehingga

mempengaruhi dalam konteks pemilihan akan menggunakan layanan

m-banking.

Indikator dan item – item dari pertanyaan sub-konstruk norma

sosial diambil dari studi Hsu dan Chiu (2003). Pengukuran indikator

dalam sub-konstruk ini menggunakan skala likert lima poin, yaitu

Sangat tidak setuju (STS), Tidak setuju (TS), Netral (N), Setuju (S)

sampai dengan Sangat Setuju (SS). Indikator sub-konstruk pengaruh

eksternal yang digunakan adalah :

1) Berdasarkan sumber bacaan

2) Berdasarkan pembicaraan publik

3) Berdasarkan opini para ahli

7. Keyakinan sendiri (X7)

Sub-konstruk yang ketujuh adalah keyakinan sendiri. Sub-

konstruk keyakinan sendiri dalam studi ini dibentuk menggunakan

konstruk reflektif. Terdapat empat indikator yang terbentuk oleh sub-

konstruk ini. Maditinos et al (2009) berpendapat bahwa keyakinan-

sendiri merupakan sebuah konsep sentral dari teori kognitif sosial

Albert Bandura yang diartikan sebagai penilaian seseorang terhadap
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kemampuan mereka untuk mengatur dan melaksanakan tindakan

yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. Suatu keyakinan-

sendiri ditemukan secara positif berkaitan dengan aktualisasi inovasi,

frekuensi penggunaan web, pendapatan individu, dan penggunaan

internet untuk tujuan utilitarian.

Lin (2007) mendefinisikan keyakinan sendiri sebagai

penilaian individu terhadap kemampuan mereka sendiri untuk

menggunkan teknologi informasi. Dalam konteks penggunaan jasa

layanan m-banking, keyakinan sendiri menjadi acuan pada konsumen

terhadap penilaian diri dan kemampuannya untuk bertransaksi secara

online. Hartono (2007:72) menyatakan bahwa bahwa keyakinan-

sendiri adalah persepsi individual terhadap kemudahan atau kesulitan

dalam melakukan perilaku atau keyakinan terhadap kemampuan

sendiri untuk melakukannya. Setiap individu akan cenderung lebih

puas dengan perilaku yang mereka rasa dapat melakukannya dan

cenderung tidak menyukainya apabila dirasa mereka tidak dapat

melakukannya.

Indikator dan item – item dari pertanyaan sub-konstruk

keyakinan sendiri diambil dari studi Hsu dan Chiu (2004) dan Lin

(2007). Pengukuran indikator dalam sub-konstruk ini menggunakan

skala likert lima poin, yaitu Sangat tidak setuju (STS), Tidak setuju

(TS), Netral (N), Setuju (S) sampai dengan Sangat Setuju (SS).

Indikator sub-konstruk keyakinan sendiri yang digunakan adalah:

1) Merasa nyaman

2) Dapat dilakukan sendiri

3) Cukup mengetahui bagaimana cara mengoperasikan

4) Tidak dapat menggunakan m-banking tanpa bantuan orang lain
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8. Kondisi Fasilitas (X8)

Sub-konstruk yang kedelapan adalah kondisi fasilitas. Sub-

konstruk kondisi fasilitas dalam studi ini dibentuk menggunakan

konstruk reflektif. Terdapat dua indikator yang terbentuk oleh sub-

konstruk ini. Shih and Fang (2004) berpendapat bahwa kondisi

fasilitas mencerminkan ketersediaan dari sumber daya yang

dibutuhkan untuk melakukan perilaku tertentu, misalkan adanya

waktu, uang, serta infrastruktur penunjang lainnya yang dapat

mempermudah pengguna untuk melakukan akses. Maditinos et al.

(2009) menggambarkan kondisi fasilitas sebagai sebuah sumber

daya teknis yang dibangun untuk mewujudkan layanan yang lebih

baik, misalkan peningkatan kondisi fasilitas m-banking diharapkan

dapat semakin membantu pengguna potensial agar mendapatkan

pelayanan yang lebih memuaskan dan dapat sekaligus menarik

nasabah baru agar menggunakan layanan m-banking tersebut.

Kondisi fasilitas dalam bertransaksi menggunakan m-banking

memfokuskan pada dua hal, yaitu peralatan yang mendukung

(gadget,smartphone dll) dan uang.

Indikator dan item – item dari pertanyaan sub-konstruk keyakinan

sendiri diambil dari studi Hsu dan Chiu (2004) dan Lin (2007).

Pengukuran indikator dalam sub-konstruk ini menggunakan skala

likert lima poin, yaitu Sangat tidak setuju (STS), Tidak setuju (TS),

Netral (N), Setuju (S) sampai dengan Sangat Setuju (SS). Indikator

sub-konstruk keyakinan sendiri yang digunakan adalah:

1) Memiliki fasilitas pendukung

2) Memiliki cukup uang
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4.3.2 Variabel Laten Endogen

Variabel laten endogen dalam studi ini meliputi empat konstruk,

yaitu sikap, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, dan minat

keperilakuan.

1. Sikap (Y1)

Konstruk yang pertama adalah sikap. Konstruk sikap dalam studi

ini dibentuk menggunakan konstruk reflektif. Terdapat tiga indikator

yang terbentuk oleh konstruk ini. Sikap merupakan perasaan positif

atau negatif dari seseorang apabila harus melakukan perilaku yang

akan ditentukan (Davis,1989). Fishbein dan Ajzen (1975)

mendefinisikan sikap sebagai jumlah dari afeksasi (perasaan) yang

dirasakan seseorang untuk menerima atau menolak suatu objek atau

perilaku dan diukur dengan suatu prosedur yang menempatkan

individual pada skala evaluatif dua kutub, misalnya baik atau jelek,

setuju atau menolak, dan sebagainya. Oleh karena itu, sikap

seseorang terhadap sistem informasi menunjukkan seberapa jauh

orang tersebut merasakan bahwa sistem informasinya baik atau jelek

bagi dirinya (Hartono, 2007:36)

Fishbein dan Ajzen (1975) dalam Hartono, 2007:40)

menambahkan bahwa sikap dapat dibedakan menjadi dua macam,

yaitu sikap terhadap objek dan sikap mengenai perilaku. Sikap

terhadap objek merupakan perasaan seseorang terhadap benda-

benda atau objek, sedangkan sikap pada perilaku merupakan sikap

yang lebih mengarah pada perilakunya bukan pada objeknya. Sikap

yang berhubungan dengan penggunaan sistem informasi merupakan

sikap mengenai perilakunya. Pada sikap mengenai perilaku adalah
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spesifik untuk tindakan yang harus dilakukan dan spesifik pada

sasaran dari tindakannya.

Indikator dan item – item dari pertanyaan konstruk sikap terhadap

diambil dari studi Hsu dan Chiu (2004) dan Lin (2007). Pengukuran

indikator dalam sub-konstruk ini menggunakan skala likert lima poin,

yaitu Sangat tidak setuju (STS), Tidak setuju (TS), Netral (N), Setuju

(S) sampai dengan Sangat Setuju (SS). Indikator konstruk sikap

terhadap yang digunakan adalah:

1) Ide yang baik

2) Ide yang bijaksana

3) Suka dalam menggunakan

2. Norma Subjektif (Y2)

Konstruk yang kedua adalah norma subjektf. Konstruk norma

subjektif dalam studi ini dibentuk menggunakan konstruk reflektif.

Terdapat empat indikator yang terbentuk oleh konstruk ini. Hartono

(2007:42) mendefinisikan norma subjektif sebagai persepsi atau

pandangan seseorang terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain

yang akan memengaruhi minat untuk melakukan atau tidak

melakukan suatu perilaku yang sedang dipertimbangkan.Teo dan Pok

(2003) menggambarkan norma subjektif sebagai pengaruh sosial

yang dapat memengaruhi minat individu untuk mengadopsi suatu

teknologi informasi. Nysveen (2005) mendukung pernyataan tersebut

dengan berpendapat bahwa norma subjektif mengacu pada persepsi

konsumen mengenai penggunaan m-banking yang terkait dengan

pendapat kelompok rujukan lain, seperti teman atau rekan kerja.

Semakin menarik norma subjektif pada suatu hal akan semakin
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menarik minat individu lain untuk melakukan atau menggunakan

teknologi informasi tersebut.

Indikator dan item – item dari pertanyaan konstruk norma subjektif

diambil dari studi Hsu dan Chiu (2004) dan Lin (2007). Pengukuran

indikator dalam sub-konstruk ini menggunakan skala likert lima poin,

yaitu Sangat tidak setuju (STS), Tidak setuju (TS), Netral (N), Setuju

(S) sampai dengan Sangat Setuju (SS). Indikator konstruk norma

subjektif yang digunakan adalah:

1) Didorong oleh orang – orang yang dapat mempengaruhi

perilaku

2) Didorong oleh orang – orang yang penting

3) Menurut orang – orang yang penting merupakan ide yang

bijaksana

4) Menurut orang – orang yang penting merupakan ide yang baik

3. Persepsi kontrol perilaku (Y3)

Konstruk yang ketiga adalah persepsi kontrol perilaku. Konstruk

ini dibentuk menggunakan konstruk reflektif. Terdapat empat indikator

yang terbentuk oleh konstruk ini. Ajzen (1991) mendefinisikan

persepsi kontrol perilaku sebagai kemudahan atau kesulitan

persepsian untuk melakukan suatu perilaku tertentu. Persepsi kontrol

perilaku merefleksikan pengalaman masa lalu dan juga

mengantisipasi halangan-halangan masa lalu serta mengantisipasi

halangan yang ada. Semakin besar persepsi kontrol perilaku maka

semakin kuat minat untuk melakukan perilaku yang sedang

dipertimbangkan (Hartono, 2007:64-65). Shih and Fang (2004)

mendefinisikan persepsi kontrol perilaku sebagai adanya kemudahan

atau kesulitan persepsian untuk melakukan suatu perilaku tertentu.
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Nazar dan Syahran (2008) berpendapat bahwa dengan adanya

persepsi kontrol perilaku maka akan menunjukkan mudah atau

sulitnya seseorang dalam melakukan tindakan serta dianggap

sebagai cermin dari pengalaman masa lalu dengan adanya halangan

dan hambatan yang telah terantisipasi. Hsu dan Chiu (2004)

mendukung pernyataan bahwa persepsikontrol perilaku merupakan

indikator yang penting dalam menentukan niat dalam menggunakan

layanan jasa electronic service.

Indikator dan item – item dari pertanyaan konstruk persepsi kontrol

perilaku diambil dari studi Hsu dan Chiu (2003) dan Lin (2007).

Pengukuran indikator dalam sub-konstruk ini menggunakan skala

likert lima poin, yaitu Sangat tidak setuju (STS), Tidak setuju (TS),

Netral (N), Setuju (S) sampai dengan Sangat Setuju (SS). Indikator

konstruk persepsi kontrol perilaku yang digunakan adalah:

1) Mampu untuk melakukan

2) Dapat melakukan kontrol penggunaan

3) Memiliki sumber daya

4) Memiliki pengetahuan

4. Minat keperilakuan (Y4)

Konstruk yang keempat adalah minat keperilakuan. Konstruk

minat keperilakuan dalam studi ini dibentuk menggunakan konstruk

reflektif. Terdapat tiga indikator yang terbentuk oleh konstruk ini.

Baridwan (2012) berpendapat bahwa minat keperilakuan merupakan

suatu keinginan individu untuk melakukan tindakan nyata atau suatu

perilaku nyata tertentu, keinginan individu mengalami perubahan

dengan adanya perubahan waktu. Hartono (2007:29) mendefinisikan

minat sebagai keinginan untuk melakukan perilaku. Minat
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berhubungan dengan perilaku atau tindakan volitional dan dapat

melakukan prediksi terhadap perilaku atau tindakan tersebut dengan

akurasi yang tinggi, tetapi minat dapat berubah seiring dengan

berjalannya waktu. Semakin lebar interval waktu maka semakin

memungkinkan terjadinya perubahan pada minat.

Indikator dan item – item dari pertanyaan konstruk persepsi minat

keperilakuan diambil dari studi Hsu dan Chiu (2003) dan Shih and

fang (2004). Pengukuran indikator dalam sub-konstruk ini

menggunakan skala likert lima poin, yaitu Sangat tidak setuju (STS),

Tidak setuju (TS), Netral (N), Setuju (S) sampai dengan Sangat

Setuju (SS). Indikator konstruk minat keperilakuan yang digunakan

adalah:

1. Akan menggunakan secara rutin

2. Berencana menggunakan lagi

3. Menjadikan sebagai layanan favourite

5. Perilaku (Y5)

Konstruk yang kelima adalah perilaku. Konstruk perilaku dalam

studi ini dibentuk menggunakan konstruk reflektif. Terdapat dua

inikator yang terbentuk oleh konstruk ini. Perilaku adalah tindakan

nyata yang dilakukan oleh individu. Menurut Theory of Reasoned

Action (TRA), tindakan nyata dilakukan karena individu tersebut

memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu yang disebut minat

keperilakuan.

Indikator dan item – item dari pertanyaan perilaku diambil dari

studi Lin (2007) dan Taylor and Todd (1995). Pengukuran indikator

dalam sub-konstruk ini menggunakan skala likert lima poin, yaitu



76

Sangat tidak setuju (STS), Tidak setuju (TS), Netral (N), Setuju (S)

sampai dengan Sangat Setuju (SS). Indikator konstruk perilaku yang

digunakan adalah:

1. Sering menggunakan m-banking

2. Senang menggunakan m-banking
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Berdasarkan penjelasan terkait pengukuran variabel laten eksogen

dan variabel laten ednogen diatas, dapat diringkas dalam Tabel berikut:

Tabel 4.1
Pengukuran Variabel Laten Eksogen dan Variabel Laten Endogen

Variabel Konstruk Indikator Kode
Persepsi Kegunaan Fleksibilitas PK1

(PK) Penyelesaian transaksi lebih cepat PK2
Kemudahan dari Transaksi konvesional PK3
Meningkatkan kinerja PK4
Nyaman dalam bertransaksi PK5

Persepsi Kemudahan Mudah dalam pengoperasian PKM1
Menggunakan Instruksi jelas dan mudah dimengerti PKM2

(PKM) Memiliki banyak cara untuk mendapatkan informasi PKM3
Peningkatan kinerja PKM4
Mudah digunakan PKM5

Kompatibilitas Sesuai dengan gaya hidup KOM1
(KOM) Sesuai dengan kebutuhan KOM2

VARIABEL Sesuai dengan cara menjalani hidup KOM3
LATEN Sesuai dengan situasi nasabah KOM4

EKSOGEN Persepsi Resiko Menggunakan m-banking tidak memiliki resiko yang tinggi PR1
(PR) Keamanan yang tinggi dalam menggunakan m-banking PR2

Jaminan kebutuhan dalam bertransaksi PR3
Norma Interpersonal Faktor Keluarga NI1

(NI) Faktor teman dan sahabat NI2
Faktor orang lain yang dikenal NI3

Norma Sosial Berdasarkan sumber bacaan NS1
(NS) Berdasarkan pembicaraan publik NS2

Berdasarkan opini para ahli NS3
Keyakinan sendiri Merasa Nyaman KS1

(KS) Dapat dilakukan sendiri KS2
Cukup mengetahui bagaimana cara mengoperasikan KS3
Tidak dapat menggunakan m-banking tanpa bantuan orang lain KS4

Kondisi Fasilitas Memiliki fasilitas pendukung KF1
(KF) Memiliki cukup  uang KF2

Sikap penggunaan Ide yang baik S1
m-banking Ide yang bijaksana S2

(S) Suka dalam menggunakan S3
Didorong oleh orang - orang yang dapat mempengaruhi perilaku NS1

Norma Subjektif Didorong oleh orang - orang yang penting NS2
(NS) Menurut orang yang penting merupakan ide yang bijaksana NS3

VARIABEL Menurut orang yang penting merupakan ide yang baik NS4
LATEN Mampu untuk melakukan PKP1

ENDOGEN Persepsi Kontrol Perilaku Dapat melakukan kontrol penggunaan PKP2
(PKP) Memiliki Sumber daya PKP3

Memiliki pengetahuan PKP 4
Minat keperilakuan Akan menggunakan secara rutin MP1

(MP) Berencana menggunakan lagi MP2
Menjadikan sebagai layanan favourite MP3

Perilaku Menggunakan m-banking dalam bertransaksi P1
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4.4 Metode Analisis

Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis yang

diajukan dalam studi ini adalah Partial Least Square (PLS) dengan bantuan

program Smart PLS ver.2.0 M3. Alasan penggunaan PLS menurut Hartono

(2011)  adalah :

1) Metode statistik ini tepat digunakan dalam menguji efek prediksi

hubungan antar variabel laten dalam suatu model

2) PLS dapat dijalankan pada sampel dengan jumlah kecil

3) Tidak mensyaratkan data berdistribusi normal

4) Dapat menguji penelitian dengan dasar teori lemah

5) PLS dapat menggabungkan metode regresi dan analisis faktor dalam

satu teknik statistika

Hartono (2011:133-135) menjelaskan tahapan dalam menjalankan PLS adalah

sebagai berikut :

1) Menggambar diagram jalur

Dalam menggambarkan diagram jalur berbasis pada ketentuan sebagai

berikut :

a. Konstruk teoritis yang menunjukkan suatu variabel laten digambarkan

dengan bentuk oval atau lingkaran

b. Variabel – variabel terukur atau indikator digambarkan dengan bentuk

kotak

c. Hubungan tidak simetris yang menunjukkan satu arah digambarkan

dengan panah arah tunggal

d. Hubungan simetris yang menunjukkan dua arah bolak – balik

digambarkan dengan panah arah dobel
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2) Menentukan banyak blok (variable laten) yang dibangun dengan indikator

pada tiap variabel laten

3) Melakukan estimasi tiap variabel laten sebagai total bobot indikator

4) Memperbaharui inner relations, selanjutnya memperbaharui outer

relations

5) Melakukan estimasi regresi sederhana tiap indikator terhadap proksi

variabel laten dan regresi berganda proksi variabel laten terhadap seluruh

indikatornya

6) Melakukan estimasi case values untuk tiap observasi dengan

menggunakan bobot formatif atau proporsional bobot terhadap loading

dengan mempertimbangkan kendala varian (F)=1

4.5 Model Spesifikasi

PLS sebagai model prediksi tidak mengasumsikan distribusi tertentu

untuk mengestimasi parameter dan memprediksi hubungan kausalitas. Oleh

karena itu, teknik parametrik untuk menguji signifikansi parameter tidak

diperlukan dan model evaluasi untuk prediksi bersifat non – parametrik. Evaluasi

model PLS dilakukan dengan mengevaluasi outer model dan inner model. Outer

model merupakan model pengukuran untuk menilai validitas dan reliabilitas

model. Inner model merupakan model struktural untuk memprediksi hubungan

kausalitas antar variabel laten.

4.5.1 Outer Model

Outer model menggambarkan bagaimana hubungan antara blok

indikator dengan variabel laten (konstruknya). Berdasarkan konstruksi diagram

jalurny adlah sebagai berikut :
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β4

Gambar 4.1
Diagram Jalur



81

Berdasarkan model diagram jalur, persamaan dari outer model dalam studi

ini dijelaskan pada tabel 4.2 berikut :

Outer model merupakan model pengukuran untuk menilai validitas dan

reliabilitas model (Hartono, 2011: 69). Uji validitas terkait seberapa baik suatu

instrumen yang dibuat mengukur konsep tertentu yang ingin diukur (Sekaran dan

Bougie, 2010:158). Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada

kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh

kuesioner tersebut (Ghozali, 2009:135). Peneliti dalam studi ini akan menguji

reliabilitas item pada setiap konstruk melalui pengujian validitas konstruk, yaitu uji

validitas konvergen dan uji validitas diskriminan.

Tabel 4.2
Outer Model

Jenis
Variabel Konstruk Persamaan Outer

Model
Variabel

Laten Persepsi Kegunaan (PK) PK1 = λKP1 KP + δ1

Eksogen PK2 = λKP2 KP + δ2

PK3 = λKP3 KP + δ3

PK4 = λKP4 KP + δ4

PK5= λKP5 KP + δ5

Persepsi Kemudahan Menggunakan
(PKM) PKM1= λPKM1 PKM + δ6

PKM2= λPKM2 PKM + δ7

PKM3= λPKM3 PKM + δ8

PKM4= λPKM4 PKM + δ9

PKM5= λPKM5 PKM + δ10

Kompatibilitas (KOM)
KOM1= λKOM1 KOM +
δ11

KOM2= λKOM22 KOM +
δ12

KOM3= λKOM3 KOM +
δ13

KOM4= λKOM4 KOM +
δ14

Persepsi Resiko (PR) PR1= λPR1 PR + δ15

PR2= λPR2 PR + δ16

PR3= λPR3 PR + δ17

Norma Interpersonal (NI) NI1= λNi1 NI + δ18

NI2= λNi2NI+ δ19
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NI3= λNi3 NI + δ20

Norma Sosial (NS) NS1= λNs1 NS + δ21

NS2= λNs2 NS + δ22

NS3= λNs3 NS + δ23

Keyakinan Sendiri (KS) KS1= λKs1 KS + δ24

KS2= λKs2 KS + δ25

KS3= λKs3 KS + δ26

KS4= λKs4 KS + δ27

Kondisi Fasilitas (KF) KF1= λKF1 KF + δ28

KF2= λKF2 KF + δ29

Variabel
Laten Sikap Penggunaan m-banking (S) S1= λS1 S + ε1

Endogen S2= λS2 S + ε2

S3= λS3 S + ε3

Norma Subjektif (NS) NS1= λNS1 NS + ε4

NS2= λNS2 NS + ε5

NS3= λNS3 NS + ε6

NS4= λNS4 NS + ε7

Persepsi Kontrol Perilaku (PKP) PKP1= λPKP1 PKP + ε8

PKP2= λPKP2 PKP + ε9

PKP3= λPKP3 PKP + ε10

PKP4= λPKP4 PKP + ε11

Minat Perilaku Penggunaan m-banking
(MP) MP1= λMP1 MP + ε12

MP2= λMP2 MP + ε13

MP3= λMP3 MP + ε14

Perilaku Penggunaan m-banking (P) P1= λP1 P + ε15

P2= λP2 P + ε16

Uji reliabilitas adalah suatu pengukuran menunjukkan sejauh mana

pengukuran tersebut tanpa bias (bebas kesalahan-error free) dan karena itu

menjamin pengukuran yang konsisten lintas waktu dan lintas beragam item

dalam instrumen (Sekaran dan Bougie, 2010:161). Suatu kuesioner dikatakan

reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2009:132). Parameter

pengukuran dari outer model adalah berikut ini :
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Tabel 4.3
Parameter Pengukuran Outer model

Menurut Jogiyanto (2009) bahwa sesungguhnya uji konsistensi internal

tidak mutlak untuk dilakukan jika validitas konstruk telah terpenuhi,karena

konstruk yang valid adalah konstruk yang reliabel, sebaliknya konstruk yang

reliabel belum tentu valid (Cooper dan Schindler).

4.5.2 Inner Model

Inner Model menggambarkan hubungan antar konstruk. Berdasarkan

model diagram jalur, persamaan dari inner model dalam studi ini adalah:

η1 = ϒ1 PK + ϒ2 PKM + ϒ3 KOM + ϒ4 PR + ϛ1

η2 = ϒ5 NI + ϒ6 NS + ϛ2

η3 = ϒ7 KS + ϒ8 KF + ϛ3

Pengujian Parameter Rule of Thumbs Keterangan
Tambahan

Uji Validitas
Konvergen

Outer
Loading

Lebih dari 0,7 Jika outer loading
antara 0,5-0,7,
sebaiknya peneliti
tidak menghapus
indikator tersebut
sepanjang skor
AVE dan
Communality>0,5
pada konstruk
yang dimaksud.

Average
Variance
Extracted
(AVE)

Lebih dari 0,5 -

Communality Lebih dari 0,5 -

Uji Validitas
Diskriminan

Akar AVE
dan Korelasi
Variabel
Laten

Akar AVE >
Korelasi
Variabel Laten

-

Cross
Loading

Lebih dari 0,7
dalam satu
variabel

-

Uji
Reliabilitas

Cronbach
Alpha

Lebih dari 0,6 -

Composite
Reliability

Lebih dari 0,6 -
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η4 = β1 S + β2 NS + β3 PKP + ϛ4

Keterangan simbol:
PK = varibel laten eksogen persepsi kegunaan
PKM = varibel laten eksogen persepsi kemudahan menggunakan
PR = varibel laten eksogen Persepsi Resiko
KOM = varibel laten eksogen kompatibilitas
NI = varibel laten eksogen norma interpersonal
NS = varibel laten eksogen norma sosial
KS = varibel laten eksogen keyakinan-sendiri
KF = varibel laten eksogen kondisi fasilitas
S = variabel laten endogen sikap
NS = variabel laten endogen norma subjektif
PKP = variabel laten endogen persepsi kontrol perilaku
MP = variabel laten endogen minat keperilakuan
P = variabel laten endogen Perilaku
PKi = indikator varibel laten eksogen persepsi kegunaan ke i
PKmi = indikator varibel laten eksogen persepsi kemudahan penggunaan ke i
PRi = indikator varibel laten eksogen Persepsi Resiko ke i
KOMi = indikator varibel laten eksogen kompatibilitas ke i
NIi = indikator varibel laten eksogen Norma interpersonal ke i
NSi = indikator varibel laten eksogen norma sosial ke i
KSi = indikator varibel laten eksogen keyakinan-sendiri ke i
KFi = indikator varibel laten eksogen kondisi fasilitas ke i
Si = indikator varibel laten endogen sikap ke i
NSi = indikator varibel laten endogen norma subjektif ke i
PKPi = indikator varibel laten endogen persepsi kontrol perilaku ke i
MPi = indikator varibel laten endogen minat perilaku ke i
ϒ = koefisien pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen
ϒ1 = koefisien pengaruh variabel eksogen persepsi kegunaan terhadap

variabel endogen sikap
ϒ2 = koefisien pengaruh variabel eksogen kemudahan penggunaan

persepsian terhadap variabel endogen sikap
ϒ3 = koefisien pengaruh variabel eksogen kompatibilitas terhadap variabel

endogen sikap
ϒ4 = koefisien pengaruh variabel eksogen persepsi resiko terhadap variabel

endogen sikap
ϒ5 = koefisien pengaruh variabel eksogen norma interpersonal terhadap

variabel endogen norma subjektif
ϒ6 = koefisien pengaruh variabel eksogen norma sosial terhadap

variabel endogen norma subjektif
ϒ7 = koefisien pengaruh variabel eksogen keyakinan-sendiri terhadap

variabel endogen persepsi kontrol perilaku
ϒ8 = koefisien pengaruh variabel eksogen kondisi fasilitas terhadap

variabel endogen persepsi kontrol perilaku
β = koefisien pengaruh variabel endogen ke variabel endogen
β1 = koefisien pengaruh variabel endogen sikap ke variabel

endogen minat keperilakuan
β2 = koefisien pengaruh variabel endogen norma subjektif ke variabel

endogen minat keperilakuan
β3 = Koefisien pengaruh variabel endogen persepsi kontrol perilaku ke

variabel endogen minat keperilakuan
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β4 = Koefisien pengaruh variabel endogen persepsi kontrol perilaku ke
variabel endogen perilaku

β5 = Koefisien pengaruh variabel endogen minat perilaku ke variabel
endogen perilaku

δ = Tingkat kesalahan pengukuran variabel eksogen
ε = Tingkat kesalahan pengukuran variabel endogen
λ = Faktor loading pada setiap indikator
ϛ = error pengukuran

Inner model merupakan model struktural untuk memprediksi hubungan

kausalitas antar variabel laten (Hartono, 2011:72). Model struktural PLS diuji

dengan mengukur nilai R2 dan koefisien path melalui perbandingan t-statistics

dengan nilai t-table pada output smartPLS. Berikut adalah paramater pengukuran

inner model dalam PLS :

1) R2

Nilai R2 digunakan untuk mengukur tingkat variasi perubahan variabel

independen terhadap variabel dependen. Nilai R2 menggambarkan seberapa

besar variabel laten dependen dapat dipengaruhi oleh variabel laten

independennya.

2) Koefisien path

Nilai koefisien path menunjukkan tingkat signifikansi dalam pengujian

hipotesis. Nilai koefisien path dijelaskan melalui nilai t-statistics. Nilai t-statistics

akan dibandingkan dengan nilai t-table dalam pengujian hipotesis. T-table untuk

hipotesis dua ekor adalah 1,96 sedangkan untuk hipotesis satu ekor adalah 1,64.

Nilai t-statistics yang lebih besar dari nilai t-table menandakan hipotesis diterima.

4.5.3 Hasil Pilot Test

Sebelum penyebaran data sesungguhnya di lapangan, peneliti melakukan

pilot test dengan tujuan untuk menguji validitas dan reliabilitas item – item

kuesioner. Pilot test dilakukan pada 35 nasabah dari Bank mandiri, BII, BCA

dan BRI. Langkah pertama peneliti melakukan konfirmasi melalui telepon
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secara langsung kepada rekan yang bekerja di Bank Mandiri, BII, BRI dan BCA.

Peneliti melakukan permohonan untuk mengadakan penelitian, penyebaran,

dan pengumpulan data selama satu minggu. Yaitu dimulai tanggal 1 Juni 2015

hingga 6 juni 2015. Sejumlah 50 kuesioner telah disebar pada periode tersebut.

Peneliti menerima konfirmasi bahwa rekan yang bekerja pada bank Mandiri,

BRI, BII dan BCA dapat membantu untuk melakukan penyebaran kuesioner

dan pengumpulan data. Kuesioner yang kembali adalah sejumlah 40, namun

hanya 35 kuesioner yang dapat digunakan. Ringkasan distribusi dan

pengembalian kuesioner disajikan berdasarkan tabel 5.4 berikut.

Tabel 4.4
Tingkat pengembalian kuesioner

Keterangan Jumlah Persentase
Kuesioner yang dikirim 50 100 %
Kuesioner yang tidak kembali 10 20 %
Kuesioner yang kembali 40 80 %
Kuesioner yang tidak dapat diolah 5 10 %
Kuesioner yang dapat diolah 35 70 %

4.5.3.1 Uji Validitas dan Reliabilitas

Tabel 4.5
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

NILAI
KMO and Bartlett's Test

Persepsi Kegunaan (PK) 0.69 0.69 0.86
Persepsi Kemudahan Menggunakan (PKM) 0.53 0.56 0.67

Persepsi Resiko (PR) 0.61 0.67 0.79
Kompatibilitas (KOM) 0.8 0.79 0.88

Norma Interpersonal (NI) 0.63 0.64 0.69
Norma Sosial (NSO) 0.74 0.74 0.89

Keyakinan Sendiri (KS) 0.67 0.72 0.72
Kondisi Fasilitas (KF) 0.5 0.5 0.75

Sikap (S) 0.76 0.76 0.93
Norma Subyektif (NSU) 0.66 0.66 0.89

Persepsi Kontrol Perilaku (PKP) 0.56 0.56 0.67
Minat Perilaku (MP) 0.64 0.64 0.63

VARIABEL Anti Image Correlation Cronbach's alpha
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Pengujian validitas dan reliabilitas menggunakan analisis faktor dengan

menggunakan bantuan alat uji SPSS. Analisis faktor yang digunakan adalah

analisis faktor konfirmatori.pengujian validitas menggunakan teknik analisis faktor

(construct validity) yaitu untuk mengujiapakah butir – butir pertanyaan atau

indikator yang digunakan dapat mengkonfirmasikan sebuah faktor atau konstruk

atau variabel. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam pengujian pilot

test adalah pendekatan konfirmatori (Confirmatory Factor Analysis). Pendekatan

konfirmatori digunakan untuk menguji apakah jumlah faktor yang diekstraksi

dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara indikator secara signifikan.

Pada tabel 4.5 dapat dilihat bahwa nilai dari KMO and Bartletts test > 0,5, hal

ini memperlihatkan bahwa instrument ini valid. Pada tabel 4.5 menunjukkan

bahwa seluruh konstruk telah memiliki nilai cronbachs alpha lebih dari 0,6.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh konstruk yang digunakan

dalam studi ini memenuhi uji reabilitas sehingga alat ukur yang digunakan dalam

studi ini dinilai konsisten untuk dapat digunakan.

Dengan terpenuhinya uji validitas dan uji reliabilitas, dapat disimpulkan secara

keseluruhan bahwa instrumen pengukuran atau kuesioner dalam studi ini telah

valid dan reliabel. Oleh karena itu, kuesioner dapat digunakan pada pengujian

yang sesungguhnya.

4.6 Sobel test

Menurut baron & kenny (1986) suatu varibel disebut variabel intervening

jika variabel tersebut ikut mempengaruhi hubungan antara variabrl independent

dan variabel dependent. Pengujian hipotesis mediasi dapat dilakukan dengan

prosedur yang dikembangkan oleh Sobel (1982) dan dikenal dengan Uji Sobel

(Sobel Test).
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Uji Sobel ini dilakukan dengan cara menguji kekuatan pengaruh tidak

langsung variabel independent (X) kepada variabel dependent (Y) melalui

variabel intervening (M). Pengaruh tidak langsung X ke Y melalui M dihitung

dengan cara mengalikan jalur X  M (a) dengan jalur M  Y (b) atau ab. Jadi

koefisien ab= (c – c1 )

C = pengaruh X terhadap Y tanpa mengontrol M

C1 = koefisien pengaruh X terhadap Ysetelah mengontrol M

Standar error koefisien a dan b ditulis dengan Sa dan Sb, besarnya standar

error tidak langsung (indirect effect) Sabdihitung dengan rumus berikut :

Sab = √ + ² ² + ² ²


