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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian menerangkan target populasi penelitian dan atau 

sampel penelitian yang relevan dengan tujuan penelitian. Menurut Sugiyono 

(2012) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek (manusia) 

atau objek (bukan manusia) yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu 

yang disyaratkan oleh peneliti untuk diteliti agar kemudian dapat dibuat suatu 

kesimpulan. Sementara itu Sukardi (2008) menyatakan bahwa populasi pada 

dasarnya adalah semua anggota manusia, hewan, fenomena, atau hal yang 

hidup bersama di suatu tempat dan yang dirancang untuk dapat menjadi 

kesimpulan target dari hasil akhir penelitian. Dari penjelasan keduanya maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa populasi adalah seluruh bagian subjek atau 

objek yang digunakan oleh peneliti. Populasi dalam penelitian ini adalah salah 

pengguna IFR di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).   

Sementara sampel menurut Sugiyono (2010) adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dari penelitian 

ini adalah salah satu pengguna IFR, yaitu investor di Daerah Istimewa 

Yogyakarta (DIY). Provinsi DIY dipilih karena banyaknya pengguna internet 

di DIY. Menurut survei APJII (2015), 58% konsentrasi pengguna internet 

bertempat tinggal di Pulau Jawa, dan Yogyakarta menduduki peringkat 
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pertama sebagai provinsi dengan pengguna internet terbanyak yaitu 38,5%, 

lebih tinggi daripada pengguna internet di ibu kota DKI Jakarta yang hanya 

mencapai 36,9%.  

B. Jenis Data 

Data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif 

yang dari segi pengumpulannya dapat dikelompokkan sebagai data primer, 

yaitu data yang didapat langsung dari sumbernya. Sementara data kuantitatif 

atau data berupa angka didapat dari kuesioner tertutup, yaitu metode 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden, dimana jawaban yang 

dapat diberikan oleh responden dibuat terbatas. 

C. Teknik pengambilan sampel. 

Pengambilan sampel (sampling) adalah proses memilih sejumlah 

individu untuk penelitian melalui metode pemilihan tertentu, individu yang 

menjadi sampel dapat mewakili kelompok yang lebih besar dari tempatnya 

dipilih (populasi). Tujuan pengambilan sampel adalah untuk mendapatkan 

informasi tentang suatu populasi, Sheppard (1999) menyatakan bahwa jarang 

ada penelitian yang dilakukan yang mencakup total populasi minat sebagai 

subjek.  Karakteristik populasi untuk riset ini tidak dapat diketahui dengan pasti, 

sehingga penulis memilih teknik pengambilan sampel yang akan digunakan 

adalah teknik Non Probability Sampling, yaitu teknik pengambilan sampel 

dengan tidak memberikan kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau 

anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Metode penyampelan 
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menggunakan Convenience Sampling, yaitu pengambilan sampel didasarkan 

pada ketersediaan elemen dan kemudahan untuk mendapatkannya. Sampel 

diambil atau terpilih karena sampel tersebut ada pada tempat dan waktu yang 

tepat.  

Untuk memudahkan penentuan sampel, responden diambil dengan 

kriteria responden yang tergabung dan aktif di forum online BEI Yogyakarta, 

merupakan pengguna IFR, dan menjawab kuesioner online yang dipublikasi 

penulis pada forum tersebut. Selain itu, sebagai perwakilan dari calon investor 

juga akan diambil responden dari KSPM UMY (Kelompok Study Pasar Modal 

UMY), yang merupakan pengguna IFR, dan menjawab kuesioner online yang 

dipublikasi penulis pada grup tersebut. 

Menurut rule of thumb yang diusulkan oleh Roscoe (1975), untuk 

menentukan ukuran sampel, ukuran sampel yang lebih besar dari 30 dan kurang 

dari 500 dianggap tepat untuk sebagian besar penelitian. Karenanya pada 

penelitian ini, apabila dalam akhir waktu pengambilan sampel telah didapatkan 

sampel yang dapat diterima yang jumlah responden untuk masing-masing 

kelompoknya lebih besar dari 30 dan kurang dari 500, maka sejumlah sampel 

tersebut akan menjadi sampel akhir dalam penelitian. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian survei dengan 

menggunakan kuesioner. Survei menurut Isaac dan Michael (1997) digunakan 

untuk menjawab pertanyaan yang ada, menyelesaikan masalah yang terjadi 

atau sedang diamati, untuk menilai kebutuhan dan menetapkan tujuan, untuk 
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menentukan apakah tujuan secara spesifik telah terpenuhi, untuk menetapkan 

dasar untuk perbandingan di masa mendatang, untuk menganalisis tren lintas 

waktu, dan umumnya, untuk menggambarkan apa yang terjadi, pada jumlah 

dan konteks tertentu. Penelitian survei ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

persepsi investor sebagai pengguna eksternal terhadap IFR untuk pengambilan 

keputusan investasi. 

E. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Variabel independen. 

a. Persepsi kegunaan IFR. 

Kegunaan menurut Davis (1986) adalah persepsi subjektif 

seorang pengguna mereka percaya bahwa dengan menggunakan 

teknologi tertentu dapat meningkatkan kinerja pekerjaannya. Untuk 

mengukur variabel ini akan digunakan tujuh butir pernyataan yang 

dibuat oleh oleh Al‐Htaybat (2011) yang terkait dengan persepsi 

responden mengenai kegunaan IFR dalam proses pengambilan 

keputusan investasi pengguna. Para responden kemudian diminta 

untuk menentukan tingkat kepentingan setiap item menggunakan 

Skala Likert dengan lima poin. 

b. Persepsi kualitas IFR. 

Kualitas menurut DeLone dan McLean (1992) adalah 

karakteristik yang diinginkan dari output suatu sistem, misalnya 

relevansi, pemahaman, akurasi, kelengkapan, ketepatan waktu, dan 

kebergunaan. Untuk mengukur variabel ini akan digunakan 19 butir 
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indikator yang dibuat oleh Khan dan Lee (2014) yang akan dibagi 

menjadi empat dimensi yaitu lima butir pertanyaan mengenai 

relevansi, enam butir pertanyaan mengenai reliabilitas, empat butir 

pertanyaan komparabilitas, dan tiga pertanyaan tentang ketepatan 

waktu. Para responden kemudian diminta untuk menentukan tingkat 

kepentingan setiap item menggunakan Skala Likert dengan lima poin. 

c. Persepsi kemudahan penggunaan IFR. 

Kemudahan penggunaan, juga didefinisikan oleh Davis (1986), 

adalah sejauh mana seorang pengguna meyakini bahwa dengan 

menggunakan suatu sistem tertentu, mereka akan bebas dari usaha. 

Untuk mengukur variabel ini akan digunakan 10 butir pernyataan 

yang dibuat oleh Al‐Htaybat (2011) yang terkait dengan persepsi 

responden mengenai kemudahan penggunaan IFR dalam proses 

pengambilan keputusan pengguna. Para responden kemudian diminta 

untuk menentukan tingkat kepentingan setiap item menggunakan 

Skala Likert dengan lima poin. 

2. Variabel dependen. 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah intensi pengguna 

untuk menggunakan Internet Financial Reporting (IFR) dalam 

pembuatan keputusan investasi. Intensi merupakan kecerendungan yang 

dimiliki seseorang untuk memilih melakukan atau tidak melakukan suatu 

perkerjaan. Intensi pengguna diukur dengan menggunakan tiga indikator 



26 
 

yang dibuat oleh Khan dan Lee (2014). Variabel ini juga akan diukur 

dengan dengan skala likert satu sampai lima. 

F. Uji Kualitas Instrument dan Data 

1. Analisis kualitas instrumen. 

a. Uji validitas. 

Uji validitas dimaksudkan untuk mengukur ketepatan alat 

ukur yang digunakan dalam instrumen daftar pertanyaan. Dengan 

kata lain, apakah indikator yang digunakan dalam alat ukur telah 

tepat atau valid sebagai pengukuran variabel dari sautu konsep yang 

sebenarnya (Ghiselli, dkk 1981). Uji validitas dalam penelitian 

dilakukan dengan menguji validitas konstruk melalui penggunaan 

metode Analisis Faktor (Confirmatory Factor Analisys). Validitas 

kontruk menunjukkan seberapa valid hasil yang diperoleh dari 

penggunaan suatu pengukur atau indikator sesuai dengan konsep 

teori yang digunakan. Metode ini digunakan untuk menentukan pola 

dengan mengukur masing-masing beban pada faktor tertentu (Hair 

dkk, 2006). Jika loading factor dari indikator > 0,50, maka indikator 

tersebut valid (Ghozali, 2012). 

b. Uji reliabilitas. 

Uji reliabilitas bertujuan untuk menguji ketepatan atau 

keakuratan dan kemantapan suatu instrumen. Ketepatan suatu 

instrumen ditunjukkan oleh bagaimana kemampuan instrumen dapat 

mengukur dengan tepat (Kusmayadi dan Sugiarto, 2000). Oleh sebab 
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itu pengujian reliabilitas instrumen dimaksudkan untuk 

menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat diandalkan atau dipercaya 

dalam pengambilan data. Uji reliabilitas pada penelitian ini 

dilakukan dengan uji varians Cronbanch alpha. Suatu konstruk atau 

variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 

0,60 (Ghozali, 2012). 

2. Uji asumsi klasik. 

a. Uji normalitas. 

Pengujian normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi, variabel penganggu atau residual memiliki 

distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t mengasumsikan 

bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini 

dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid. Untuk menguji 

normalitas data, penelitian ini menggunakan uji Kolmogrov 

Smirnov satu arah, dimana suatu data dikatakan nomal apa bila nilai 

signifikannya > 0,05 dan dikatakan tidak normal jika nilai 

signifikansi < 0,05 (Ghozali, 2012). 

b. Uji multikolinearitas. 

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(Ghozali, 2012). Uji multikolonieritas ini digunakan karena pada 

analisis regresi terdapat asumsi yang mengisyaratkan bahwa variabel 

independen harus terbebas dari gejala multikolonieritas atau tidak 
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terjadi korelasi antar variabel independen. Untuk mengetahui apakah 

terjadi multikolonieritas atau tidak yaitu dengan melihat nilai 

Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF).  

Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen 

manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam 

pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel 

dependen (terikat) dan diregresi terhadap variabel independen 

lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang 

terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi 

nilai Tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi, karena 

VIF = 1/Tolerance. Nilai cutoff yang umum dipakai untuk 

menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai Tolerance < 0,1 

dan nilai VIF > 10 (Ghozali, 2006). 

c. Uji heteroskedastisitas. 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu 

adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan 

pada model regresi. Menurut Ghozali (2013), salah satu cara untuk 

mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan 

melakukan Uji Glejser, yaitu dengan meregresikan nilai absolut 

residual terhadap variabel independen. Suatu data dikatakan 

memenuhi asumsi non-heteroskedastisitas jika nilai signifikansinya 

diatas tingkat kepercayaan 5%. 
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G. Uji hipotesis dan analisa data. 

1. Analisis statistik deskriptif. 

Untuk menganalisis data pada penelitian digunakan analisis 

statistik deskriptif. Analisis statistik diskriptif adalah statistik untuk 

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan 

data yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa bermaksud 

membuat kesimpulan yang berlaku umum (Sugiyono, 2015). Metode 

analisis deskriptif juga merupakan metode yang memberikan gambaran 

tentang masalah yang dihadapi dan menjelaskan hasil perhitungan di 

mana data yang diperoleh kemudian disusun, dikelompokkan, dianalisis, 

dan diinterpretasikan secara objektif.  

2. Analisis regresi linier berganda. 

Metode analisis regresi linier berganda digunakan untuk 

mengukur pengaruh antar variabel yang melibatkan lebih dari satu 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil dari analisis regresi linier 

berganda akan menentukan apakah hipotesis yang dibuat akan diterima 

atau ditolak. Dalam penelitian ini analisis regresi linear berganda 

digunakan untuk menguji pengaruh persepsi pengguna atas kegunaan, 

persepsi pengguna atas kualitas dan persepsi pengguna atas kemudahaan 

penggunaan IFR terhadap intensi penggunaan IFR untuk pengambilan 

keputusan investasi. 
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Karenanya, model regresi pada penelitian ini adalah sebagai berikut :  

Y= a  + b1 X1  + b2  X2  + b3 X3  + e 

Dimana : 

Y = = Intensi Penggunaan IFR 

X1  = Persepsi pengguna atas kegunaan IFR 

X2  = Persepsi pengguna atas kualitas IFR 

X3  = Persepsi pengguna atas kemudahan penggunaan IFR 

a  = Konstanta 

b1  = Koefisien korelasi persepsi pengguna atas kegunaan IFR 

b2  = Koefisien korelasi persepsi pengguna atas kualitas IFR 

b3  = Koefisien korelasi persepsi pengguna atas kemudahan 

penggunaan IFR. 

3. Uji hipotesis. 

a. Uji signifikan simultan (uji F). 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikansi 

pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen 

secara bersama-sama. Pengujian dengan uji F pada penelitian ini 

dilakukan melalui pengamatan signifikansi F pada tingkat α yang 

digunakan (penelitian ini menggunakan tingkat α sebesar 5%). 

Apabila nilai p value < 0,05, maka seluruh variabel independen secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 
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b. Koefisien determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur 

seberapa besar kontribusi variabel independen persepsi kegunaan, 

persepsi kualitas dan persepsi kemudahaan penggunaan yang 

dirasakan pengguna terhadap intensi pengguna dalam menggunakan 

IFR. Jika koefisien determinasi (R2) semakin besar (mendekati satu), 

hal ini menunjukkan semakin kuat kemampuan variabel independen 

dalam meramalkan variabel dependen. Sebaliknya, jika R2 semakin 

kecil (mendekati nol), maka dapat dikatakan bahwa kemampuan 

variabel independen dalam meramalkan variabel dependen semakin 

kecil pula.  

c. Uji signifikan parsial (uji t). 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikansi 

pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel 

dependen. Pengujian dengan uji t pada penelitian ini dilakukan 

melalui pengamatan signifikansi t pada tingkat α yang digunakan 

(penelitian ini menggunakan tingkat α sebesar 5%). Hipotesis 

didukung apabila nilai p value < 0,05 dan koefisien regresi searah 

dengan arah hipotesis. 

 


