
BAB III

METODOLOGI

3.1. Populasi Penelitian

Populasi merupakan keseluruhan objek yang diteliti dan terdiri atas

sejumlah individu, baik yang terbatas (finite) maupun tidak terbatas (infinite).

Populasi dapat berupa subyek yang mempunyai kualitas dan sebuah perusahaan

yang akan diteliti adalah sebuah populasi. Ada sifat yang sama antara sampel dan

populasi (karena sampel merupakan bagian dari populasi) sehingga dengan

mengambil sedikit, hasilnya sama apabila populasinya homogen (Wahyuni,dkk,

2006).

Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah mahasiswa UII Kampus

terpadu yang terdiri dari 6 (enam) Fakultas dan berbagai jurusan yaitu Fakultas

Teknologi Industri dengan prodi Teknik Informatika, Teknik Industri, Teknik

Mesin, Teknik Kimia dan Teknik Elektro. Fakultas Teknik Sipil dengan prodi

Teknik Sipil, Arsitektur dan Teknik Lingkungan. Fakultas Kedokteran dengan

prodi Kedokteran. Fakultas MIPA dengan prodi Statistika, prodi Farmasi dan

prodi Ilmu Kimia. Fakultas Ilmu dan Agama Islam dengan prodi Hukum Islam,

prodi Ekonomi Islam dan Prodi Pendidikan Agama Islam. Fakultas Psikologi dan

Ilmu Sosial Budaya dengan prodi Ilmu Komunikasi dan prodi Psikologi. Berikut

daftar populasi mahasiswa UII terpadu dibuat perfakultas, hal ini dimaksud agar

lebih mudah dalam pengambilan sampel nantinya, sebagaimana ditunjuk pada

tabel3.1.
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Tabel 3.1 Keadaan Populasi Mahasiswa UII Dibuat Satu Tabel

No Fakultas Teknologi Industri Jumlah

1 Jurusan Teknik Informatika 2239

2 Jurusan Teknik Industri 1324

3 Jurusan Teknik Kimia 319

4 Jurusan Teknik Elektro 358

5 Jurusan Teknik Mesin 319

Jumlah Total 4558

No Fakultas Teknik Sipil

1 Jurusan Teknik Sipil 1169

2 Jurusan Arsitektur 1041

3 Jurusan Teknik Lingkungan 292

Jumlah Total 2502

No Fakultas Ilmu Agama Islam

1 Jurusan Hukum Islam 503

2 Jurusan Pend. Agama Islam 465

3 Jurusan Ekonomi Islam 205

Jumlah Total 1173

No Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

1 Jurusan Psikologi 1374
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Jurusan Ilmu komunikasi 514

Jumlah Total 1888

No Fakultas Mipa

Jurusan Studi Statistika 229

Jurusan Studi Ilmu Kimia 168

Jurusan Studi Farmasi 162

Jumlah Total 1559

No Fakultas Kedokteran

Jurusan Pendidikan dokter 985

Jumlah Total 985

3.2. Sampel penelitian

Dalam suatu penelitian ilmiah, anggota sampel yang ditentukan harus

dipertimbangkan efisiensi dari segi biaya, waktu dan tenaga kemudian

pengambilan sampel memberikan kesempatan lebih luas untuk memperoleh

informasi yang diperlukan. Pengambilan sampelpun merupakan satu-satunya cara

yang dapat dilakukan jika jumlah individu dalam populasi tidak terbatas

(Wahyuni,dkk, 2006). Sampel yang baik yaitu sampel yang memiliki populasi

atau yang representatif artinya yang menggambarkan keadaan populasi atau

mencerminkan populasi secara maksimal tetapi walaupun mewakili sampel bukan

duplikat dari populasi (Achmadi,dkk., 2009).

Penentuan jumlah sampel penelitian dengan secara teknik Proposional

Sampling. Teknik ini menghendaki cara pengambilan sampel dari tiap sub-sub

populasi dengan memperhitungkan besarkecilnya sub-sub populasi tersebut. Cara
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ini dapat memberikan landasan generalisasi yang lebih dapat

dipertanggungjawabkan dari pada apabila tanpa memperhitungkan besar kecilnya

sub populasi dan tiap-tiap sub populasi dan jika teknik Proposional Sampling

disertai random disebut proposional random sampling. Sampel yang diperoleh

dengan cara ini disebut proposional sampel (Achmadi,dkk., 2009). Alasan

menggunakan teknik sampling ini adalah untuk mempermudah dalam

membagikan dan mengumpulkan data melalui angket yang dibagikan.

Berdasarkan pertimbangan efisiensi dari segi biaya, waktu dan tenaga, dari

populasi yang ada dalam pengambilan jumlah sampel menggunakan rumus

perhitungan Taro Yamane. Sampel akan ditentukan dengan jumlah populasi

responden dengan nilai presisi sebesar 10%. Rumus Taro Yamane sudah

dilengkapi tabel khusus untuk ukuran sampel presisi sehingga tidak perlu

menghitung lagi. Menggunakan rumus Taro Yamane (Yamane,1967 ; 99):

N 3.1
Nd2 +1

Keterangan :

n = Jumlah sampel yang dicari

N= Jumlah populasi

d= Jumlah presisi 10%

Sampel diambil dari total populasi sebagai wakil dari populasi yang

merupakan responden. Dengan rumus Taro Yamane ini akan membantu total

jumlah kuesioner yang akan disebar pada setiap fakultas, dan dari total sampel

perfakultas kemudian akan dibagi pada setiap jurusan dari fakultas tersebut agar

memudahkan dalam pengambilan sampel.

Berikut salah satu pengambilan sampel di Fakultas Teknologi Industri dan

selanjutnya akan dibuat satu tabel dari berbagai fakultas dan sudah terdapat



sampel perjurusannya. Dengan menggunakan persamaan 3.1 dihasilkan ukuran

sampel n= 97,853 dibulatkan menjadi 98 responden yang akan diteliti di Fakultas

Teknologi Industri, kemudian sampel akan dibagi untuk masing-masing jurusan.

Ukuran sampel untuk masing-masing jurusan, sebagaimana ditunjuk tabel 3.2.

Tabel 3.2 Keadaan Sampel Mahasiswa Fakultas Teknik Industri Setelah
Dilakukan Pengambilan Sampel Dengan Rumus Taro Yamane

No Fakultas Teknik Industri Jumlah Sampel

1 Jurusan Teknik Informatika 48

2 Jurusan Teknik Industri 28

3 Jurusan Teknik Kimia 7

4 Jurusan Teknik Elektro 8

5 Jurusan Teknik Mesin 7

Jumlah Total Sampel

...

98

Pengambilan sampel dari masing-masing stratum :

1.Teknik Informatika = 2239/4558 x 98 = 48,13 = 48 (dibulatkan kebawah)

2.Teknik Industri - 1324/4558 x 98 = 28,46 = 28 (dibulatkan kebawah)

3.Teknik Kimia

4.Teknik Elektro

5.Teknik Mesin

319/4558x98 = 6,85= 7 (dibulatkan keatas)

358/4558x98 = 7,69= 8 (dibulatkan keatas)

319/4558x98 = 6,85= 7 (dibulatkan keatas)
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Tabel 3.3 Keadaan jumlah Populasi Mahasiswa Dan Jumlah Sampel Setelah
Dilakukan Pengambilan Sampel Dengan Rumus Taro Yamane

No Fakultas dan Jurusan Mahasiswa Sampel

Fak. Teknologi industri

1 Teknik Informatika 2239 48

2 Teknik Industri 1324 28

3 Teknik Kimia 319 7

4 Teknik Elektro 358 8

5 Teknik Mesin 319 7

Jumlah Total 4558 98

Fakultas Teknik Sipil

6 Jurusan Teknik Sipil 1169 45

7 Jurusan Arsitektur 1041 40

8 jurusan Teknik Lingkungan 292 11

Jumlah Total 2502 96

Fakultas Ilmu agama Islam

9 Jurusan Hukum Islam 503 39

10 Jurusan Pend. Agama Islam 465 36

11 Jurusan Ekonomi Islam 205 16

Jumlah Total 1173 91

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
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3.3.1 Data Primer

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan angket dengan skala Likert.

Skala Likert merupakan jenis skala yang digunakan untuk mengukur variabel

penelitian. Skala Likert yang dipakai adalah dengan bobot tinggi diberi nilai 5

(lima) sampai nilai rendah 1 (satu). Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel

3.4.

Tabel 3.4 Tabel skala Likert

No Jawaban Kode Bobot

1 Sangat Setuju SS 5

2 Setuju S 4

3 Netral N

4 Tidak Setuju TS 2

5 Sangat Tidak Setuju STS 1

No

Tabel 3.5 Pertanyaan yang telah diuji validitas dan Reliabilitas

Pertanyaan

Saya merasa diuntungkan sejak memakai layanan E-bankingsebagai alat
transaksi keuangan sehingga kedepan saya akan terus memakai produk
layanan dari bank ini

Manfaat memakai layanan E-banking sangat terasa bagi saya karena
berkat produk dari bank berupajasa layanan ini pengiriman uang untuk
kebutuhan saya menjadi lebih mudah



3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.4.1 Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga variabel, dari kedua variabel mengarah

kesatu variabel. Bisa dilihat pada gambar 3.1.

Gambar 3.1 : Model Penelitian yang dikembangkan Peneliti

Dari gambar model penelitian diatas dapat dijelaskan bahwa layanan

Internet hanking, SMS banking dan ATM dapat diukur melalui 2 (dua) variabel

yaitu variabel manfaat dan variabel kemudahan menggunakan. Fitur layanan

merupakan salah satu faktor penting untuk menumbuhkan kepercayaan bagi

konsumen dalam memutuskan akan melakukan transaksi secara online atau tidak.

Jadi variabel manfaat mempunyai hubungan dengan layanan Internet hanking,

SMS banking dan ATM, karena masing-masing fitur atau macam layanan

mempunyai manfaat sendiri-sendiri bagi penggunanya yang disesuaikan dengan

kebutuhannya. Sama halnya dengan variabel manfaat, variabel kemudahan

menggunakan mempunyai hubungan dengan layanan tersebut, karena setiap jenis

layanan atau macam layanan akan nyaman dipakai jika penggunanya merasa

mudah dalam memakainya.



3.4.2 Definisi Operasional

Instrumen mahasiswa UII berupa kuesioner yang diisi oleh mahasiswa

UII. Variabel tersebut diadopsi dari penelitian sebelumnya, variabel diukur

dengan butir-butir indikator. Berikut variabel beserta indikatornya :

1. Persepsi Manfaat (perceivedusefullnes)

Davis (1989) dan Adam,dkk 1992 dalam (Risna, 2008) mendefmisikan

(Usefulless) sebagai suatu tingkatan seseorang percaya bahwa penggunaan

suatu teknologi tertentu akan meningkatkan prestasi kerja orang tersebut.

Menurut Chin dan Thod, 1995 dalam (Risna. 2008) kemanfaatan dapat
berupa kemanfaatan dengan estimasi satu faktor seperti: pekerjaan lebih

mudah (makes job easier), bermanfaat (usefull), meningatkan produktifitas

(increase productifity), mendorong efektifitas ( enchanges efectiveness),

dan meningkatkan kinerja pekerjaan (improve job performance). Persepsi
Manfaat ini diukur melalui 5 indikator pertanyaan:

a. Pekerjaan lebih mudah

b. Bermanfaat

c. Meningkatkan produktifitas

d. Mendorong efektifitas

e. Meningkatkan kinerja pekerjaan

2. Persepsi Kemudahan menggunakan (perceived ease ofuse)

Davis (1989) mendefmisikan penggunaan (ease of use) sebagai suatu

tingkatan seseorang percaya bahwa komputer dapat dengan mudah

dipahami. Menurut Adam,dkk 1992 dalam (Risna, 2008) intensitas

penggunaan dan interaksi antara pengguna (user) dengan sistem juga dapat

menunjukkan kemudahan penggunaan. Suatu sistem yanng sering
digunakan menunjukkan bahwa sistem tersebut lebih dikenal, lebih mudah



Kemudahan

menggunakan

Prospektifitas
layanan

a. Mudah dipelajari dan

dioperasikan

b. Kemudahan mendapat

informasi

c. Kemudahan pengaksesan

a. Mendorong efektifitas

b. Mudah dipelajari dan

dioperasikan

c. Kemudahan pengaksesan

3.5 Validitas dan Realibilitas

3.5.1 Validitas

24

6,

7,8,
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12, 15,

Uji validitas dilakukan untuk menentukan butir-butir pertanyaan mana

yang dianggap layak digunakan untuk mewakili variabel-variabel bebas dalam

penelitian. Dengan melakukan ceklist pada Scale if item deleted output hasil akan

menampilkan data korelasi antar item dengan total butir, nilai ini adalah nilai

korelasi yang digunakan sebagai nilai uji validitas. Apabila nilai factor loadings
(a) dari tiap-tiap indikator lebih besar atau sama dengan 0,3 maka indikator dapat

dilakukan untuk mengukur variabel. Factor loadings merupakan bobot regresi

yang menyatakan korelasi setiap indikator terhadap variabel yang dibangun.

Indikator tersebut dikatakan memiliki korelasi yang cukup apabila memiliki nilai

factor loadings lebih besar atau sama dengan 0,3 (Garson, 2009). Berikut adalah

butir-butir pertanyaan yang telah diuji validitas, bisadilihat padatabel 3.7.
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3.5.2 Reliabilitas

Butir-butir yang telah skala yang telah memenuhi syarat validitas

selanjutnya dilakukan uji reliabilitas dengan maksud bahwa skala memiliki derajat

keajegan dan keandalan untuk mengungkap. Uji reliabilitas pada penelitian ini

menggunakan metode Alfa Cronbach. Nilai yang digunakan untuk menentukan

reliabel atau tidaknya suatu kuesioner adalah 0,60 (Ghozali, 2002). Dengan kata

lain, jika suatu kuesioner mempunyai Alfa Cronbach > 0,60 kuesioner tersebut

dikatakan reliabel dan layak dijadikan sebagai alat pengumpul data.

Tabel 3.8 Hasil Uji Realibilitas

Cronbach's Alpha N of Items

.896 16

Dari hasil uji reliabilitas pada tabel di atas diperoleh nilai Alfa Cronbach

masing-masing variabel. Terlihat bahwa nilai Alfa Cronbach semua variabel lebih

besar dari 0,60. Dari hasil uji realibilitas ini semua variabel dinyatakan reliabel.

3.6 Uji Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah

penelitian. Kebenaran dari hipotesis tersebut akan dibuktikan melalui data yang

terkumpul, dan teknik yang dipakai untuk menguji hipotesis adalah teknik

korelasi produk moment pearson. Teknik ini digunakan untuk tipe data kuantitatif

danjenis data interval. Fungsi teknik ini adalah untuk menguji kekuatan hubungan

dan signifikan atau tidaknya hubungan antara variabel. Dengan melihat dasar

pengambilan keputusan yaitu probabilitas signifikasi (>0.05) berarti tidak terdapat

hubungan yang signifikan antara variabel, dan apabila probabilitas signifikasi

(<0,05), dapat dipastikan terdapat hubungan yang signifikan antara variabel.


