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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Objek/ Subyek Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif ini merupakan teknik 

menggumpulkan, mengelolah, menyederhanakan, menyajikan dan 

menganialisis, data agar dapat memberikan gambaran tentang suatu 

peristiwa dengan observasi yang dilakukan yang dinyatakan dalam bentuk 

angka-angka sehingga dapat diukur dan dihitung. Penelitian ini 

menggambarkan kepercayaan mahasiswa terhadap penggunanaan e-

money, dengan menggunakan 4 variabel yaitu manfaat, resiko, kemudahan 

dan kepercayaan mahasiswa di Yogyakarta menggunakan e-money. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penilitian yang akan dilakukan di beberapa kampus yang 

ada di Yogyakarta  yaitu UGM, UMY, UNY, Universitas Alma Ata, 

Universitas Sanata Dharma dan Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan 

alasan peneliti ingin mengetahui bagaimana kepercayaan mahasiswa di 

Yogyakarta terhadap sistem pembayaran uang elektronik (e-money) yang 

sudah semakin berkembang. 
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B. Jenis Data 

Data yang digunakan yaitu data primer didapatkan langsung dari 

responden dengan memberikan kuisioner pertanyaan terstruktur dan 

dihitung dengan menggunakan skala likert yang di sebarkan kepada 

mahasiswa yang berada di Yogyakarta. Dalam hal ini data yang digunakan 

yaitu manfaat, resiko, kemudahan dan kepercayaan mahasiswa di 

Yogyakarta menggunakan e-money. 

C. Teknik Pengambilan Sampel 

Pada penelitian ini yang menjadi populasi dalam penelitian ini 

mahasiswa Yogyakarta, mengingat jumlah populasi yang cukup banyak, 

maka dalam rangka efesiensi dan keefektifan penelitian, dilakukan 

sampling (penggambilan sample). Berdasarkan proses  sample yang 

digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan incidental sampling. 

Incidental sampling merupakan teknik penggambilan sampel yang 

dilakukan secara kebetulan, yaitu siapa saja mahasiswa yang kebetulan 

ketemu sama peneliti dan orang tersebut dianggap cocok sumber data 

dalam penelitian (Sugiono, 2008). Bila dilihat sumber datanya, maka 

pengumpulan data dilakukan menggunakan sumber data primer dimana 

sumber data primer yaitu melakukan pengumpulan data dengan 

menggunakan kuisioner sebagai alat penggumpul data. Teknik wawancara 

juga dipakai dalam penelitian ini, wawancara ditujukan kepada mereka 

yang setuju pada penggunaan uang elektronik (e-money). Jenis wawancara 
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yang dilakukan tidak terstruktur disebabkan peneliti tidak memasukkan 

pertanyaan terencana yang ingin ditanyakan pada responden.  

Penelitian ini menggunakan metode Slovin (1962), dikarekan 

populasi yang terlalu banya sehingga  peneliti hanya mengambil sample 

dari populasi yang ada, rumus dari metode Slovin sebagai berikut: 

   
 

            (3.1) 

dimana: 

n: jumlah sample 

N: jumlah populasi 

e: batas toleransi kesalahan (error toleeance) 

Dalam penelitian ini populasi yang ada sebanyak 247.247 maka 

sample yang digunakan adalah: 

    
       

               
= 99,959 dibulatkan menjadi 100.  (3.2) 

Jadi pada penelitian ini akan menggunakan 100 kuisioner yang akan 

disebarkan.  

D. Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan bahan-

bahan yang relevan, akurat dan realistis. Metode yang digunakan dalam 

pengumpulan data ini yaitu kuisioner yang merupakan teknik 

pengumpulan data dari responden yang diberikan kertas pertanyaan secara 

terstruktur agar dapat diisi kemudian juga didapat dari buku referansi, 

jurnal-jurnal ekonomi yang memiliki hubungan dengan objek yang diteliti, 
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dan melakukan wawancara tetapi tidak terstruktur. Jenis data yang 

digunakan adalah data primer. Skala yang digunakan adalah sekala Likert 

(Djaali dkk, 2007). 

E. Defenisi Operasional Variabel Penelitian 

 Defenisi operasional merupakan batasan yang dijadikan sebagai 

pedoman dalam suatu penelitian (Widjono, 2007). Defenisi operasional ini 

mengacu pada variabel yang ingin diteliti, objek penelitian yang dimaksud 

adalah mahasiwa yang ada Yogyakarta. Variabel ini terdiri dari 2 variabel 

yaitu variabel independen dan variabel dependen. Berikut penjelasan 

variabel-variabelnya: 

1. Variabel independen 

Variabel independen (variabel bebas atau mempengaruhi) adalah 

variabel yang dapat mempengaruhi perubahan variabel dependen dan 

memiliki hubungan positif atau negatif pada variabel dependen 

nantinya (Syafizal dkk, 2010). Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel 

independen yaitu: manfaat pengguna, resiko pengguna, dan 

kemudahan pengguna. 

a. Manfaat  

Dalam penelitian ini manfaat penggunaan memiliki makna yang 

penting bagi konsumen dimana transaksi dengan menggunakan  e-

money dapat dilakukan dengan lebih cepat, aman, hemat, dan tidak 

perlu membawa uang tunai dalam bertransaksi. 
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b. Resiko  

Resiko penggunaan dalam penelitian menyangkut tidak adanya resiko 

yang tinggi pada identitas konsumen, dapat menjamin kebutuhan 

nasabah dalam bertransaksi, tidak adanya kriminalitas pencurian uang 

dan tidak adanya gangguan jaringan pada saat transaksi menggunakan 

e-money. 

c. Kemudahan  

Pada variabel kemudahan penggunaan ini transaksi dengan 

menggunakan e-money dapat mudah dilakukan hanya dengan menscan 

chip yang ada pada kartu transaksi langsung dapat dilakukan, 

penggunaanya yang sangat mudah dipahami, lebih praktis dan sangat 

fleksibel.  

2. Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang bagian utama dalam penelitian 

yang tujuannya membuat variabel terikat menjelaskan, memprediksi, 

variabel ini disebut variabel terikat atau terpengaruh  (Syafizal dkk, 

2010). Dalam penelitian ini kepercayaan mahasiswa di Yogyakarta 

menggunakan uang elektronik (e-money). Dalam penelitian ini 

kepercayaan memiliki arti yakin, berminat terhadap produk layanan e-

money yang ingin di gunakan untuk melakukan transanksi apa yang 

membuat seseorang ingin atau mau melakukan transanksi dengan 

menggunakan layanan uang elektronik (e-money). Indikator yang 

digunakan dalam mengukur kepercayaan penggunaan yaitu manfaat 
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pengguna, resiko pengguna, dan kemudahan pengguna yang 

menjelaskan perkembangan uang elektronik (e-money) itu sendiri. 

F. Uji Kualitas Instrumen dan Data 

 Penelitian yang dilakukan ini menggunakan data primer yang 

menggunakan data kuisioner maka perlu melakukan berupa uji validitas 

dan reliabilitas: 

1. Uji Validitas 

Uji Validitas adalah tingkat keandalan alat ukur yang digunakan, sejauh 

mana peneliti dapat mengukur apa yang ingin diukur, agar dapar 

mengetahui valid atau tidak validnya suatu kuisioner yang akan diuji. 

Tinggi rendahnya suatu alat ukur menggambarkan sejauh mana 

keterkaitan antara variabel yang diuji oleh peneliti (Freddy, 2008). 

Kriteria dikatakan valid atau layak dapat membandingkan dengan rhitung 

≥ rtable maka dapat dikatakan valid (Ghozali, 2006) 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan ukuran konsistensi nilai yang dicapai oleh 

orang pada waktu yang berbeda tetapi memiliki hasil yang sama, 

dimana hasil yang didapat itu bisa dipercayai atau walaupun 

penelitian itu dilakukan berulang-ulang tetap memiliki nilai/hasil 

yang sama atau tidak berbeda jauh, kriteria dinyatakan reliabel 

apabila koefisien minimal sebesar 0,60 (Sugiono, 2008). 
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G. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui kelayakan atas 

model regresi yang digunakan pada penelitian ini. uji ini dilakukan agar 

tidak terdapanya multikolinearitas dan heteroskedastisitas agar data yang 

dihasilkan normal (Ghozali, 2006). 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk melihat pada model regresi variabel, 

variabel penganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dapat 

diketahui dengan analisis grafik dan uji statistik.  Pendeteksian 

normalitas data apakah terdistribusi normal atau tidak dengan 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Residual dinyatakan 

terdistribusi normal jika nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov  > 0,05 

dan sebaliknya (Ghozali,2006). 

2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dilakukan untuk melihat pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel Independen dalam model 

regresi. Model regresi yang baik seharusnya bebas dari 

multikolineritas. Uji  multikolerasi dilihat dari nilai variance inflation 

factor (VIF) kriteriannya apabila  nilai tolerence  > 0,1 atau nilai VIF < 

10 maka tidak terdapat nilai multikolerasi di antara variabel 

independen dan sebaliknya (Ghozali, 2006). 
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3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat menguji pada model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan yang lain. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas yaitu dengan melihat angka signifikan yang ada 

pada persamaan regresi yang baru lebih besar dari 0,05 maka 

dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2006). 

H. Uji Hipotesis dan Analisa Data 

1. Analisis Regresi Linier Berganda 

 Metode regresi linier berganda ini digunakan untuk melihat 

hubungan antara variabel-variabel dependen yaitu Manfaat (X1), Resiko 

(X2), Kemudahan (X3) dengan variabel independen yaitu kepercayaan 

mahasiswa di Yogyakarta menggunakan e-money, model persamaan yang 

digunakan yaitu: 

 Y= β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3     (3.3)  

 Keterangan: 

 Y = Kepercayaan Penggunaan 

 X1 = Manfaat  

 X2 = Resiko  

 X3 = Kemudahan 

 β0 - β3 = Koefisien regresi yang akan dihitung  
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a. Uji T (Uji Parsial) 

Uji t dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen 

yaitu manfaat, resiko, kemudahan secara parsial terhadap variabel 

dependen yaitu kepercayaan mahasiswa di Yogyakarta 

menggunakan e-money. Dengan membandingkan thitung dan ttabel 

apabila thitung lebih besar dari ttabel  maka variabel memiliki 

hubungan yang positif dan sebaliknya. Jika probabilitas nilai t < 

0,05, maka dapat dilihat bahwa variabel independen memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen secara 

parsial dan sebaliknya jika probabilitas > 0,05, maka dapat dilihat 

bahwa variabel independen tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). 

b. Uji F (UjiSerempak) 

Uji F dilakukan untuk melihat apakah memiliki pengaruh yang 

signifikan  variabel independen secara bersama-sama terhadapat 

variabel dependent. Jika nilai probabilitas < 0,05, maka variabel 

independen secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen (Ghozali, 2011). 

c. Uji Koefisien Determinasi ( R
2
) 

 Uji koefisien determinasi untuk menentukan berapa 

persentase total variasi dalam variabel dependen yang diterangkan 

pada variabel Independen. Melihat pengaruh antara variabel 

manfaat, resiko, dan kemudahan terhadap variabel kepercayaan 
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mahasiswa di Yogyakarta menggunakan e-money, dengan nilai 

koefisien determinasi antara 0 dan 1 (Ghozali, 2011). 

 


