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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian merupakan suatu gambaran atas kondisi atau suatu situasi 

dari objek yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari suatu 

penelitian. Objek penelitian adalah variabel yang diteliti oleh peneliti ditempat 

penelitian dilakukan (Supriati, 2012 ; Priliani, 2020). 

Variabel merupakan segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan 

dalam sebuah penelitian (Priliani, 2020). Variabel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah variabel dependen dan idependen.Variabel dependen (terikat) merupakan 

variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat (Sugiyono, 2013: 61). Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah Keputusan Penggunaan E-money (Y). 

Variabel Independen (bebas) merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 

2013: 61). Adapun variabel independen dalam penelitian ini adalah Persepsi 

Kemudahan (X1) dan Persepsi Manfaat (X2). Penelitian dilakukan pada Masyarakat 

Indonesia yang pernah menggunakan LinkAja. Adapun waktu dari penelitian ini 

dilakukan mulai tahun 2021. 

3.2 Metode Penelitian 

3.2.1 Jenis Penelitian dan Metode yang Digunakan 

Metode penelitian menurut Silalahi (2006) adalah cara yang sahih dan andal 

untuk mendapat pengetahuan ilmiah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

verifikatif. Deskriptif merupakan suatu metode yang bertujuan untuk membuat 

gambaran atau lukisan sistematis mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar 

fenomena yang diselidiki (Sugiyono,2014; Priliani, 2020). Metode verifikatif 

merupakan pembuktian untuk menguji hipotesis hasil penelitian deskriptif dengan 

perhitungan statistika sehingga didapat hasil pembuktian yang menunjukkan 

hipotesis ditolak atau diterima (Sugiyono, 2013). Dengan kata lain, metode 

verifikatif ini digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan 

kuantitatif. Penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2012) yaitu metode penelitian 
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yang hasil penelitiannya berupa angka-angka (Safitri, 2020). Penelitian ini 

dimaksudkan untuk mengetahui apakah persepsi kemudahan dan persepsi manfaat 

mempengaruhi keputusan masyarakat dalam menggunakan e-money LinkAja. 

3.2.2 Operasional Variabel 

TABEL 3.1 

DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL 

Variabel Dimensi Konsep 

Variabel/Dimensi 

Indikator Ukuran Skala No.item 

1 2 3 4 5 6 7 

Persepsi 

Kemudahan 

 Menurut Jogiyanto 

(2009) dalam Marcelina, 

at.al (2016) menyatakan 

persepsi kemudahan 

penggunaan 

didefinisikan sebagai 

sejauh mana seseorang 

percaya bahwa 

menggunakan suatu 

teknologi akan bebas 

dari usaha. 

    

 Sistem mudah 

dipelajari dan 

dan fleksibel 

Penggunaan sistem 

mudah untuk dipelajari 

dan bisa digunakan 

kapanpun dan 

dimanapun. 

Sistem mudah 

untuk dipelajari 

Tingkat 

kemudahan 

mempelajari 

Link aja 

 

Semantik 

Diferensial 

1 

   Sistem fleksibel 

untuk digunakan 

Tingkat 

fleksibilitas 

penggunaan 

Link aja yang 

dapat 

digunakan 

dimana saja dan 

kapan saja 

(fleksibel) 

Semantik 

Diferensial 

2 

 Menggunakan 

sistem dengan 

mudah 

Sistem dapat 

mengertjakan dengan 

mudah apa yang 

diingkan oleh pengguna 

Kemudahan 

bertransaksi 

dibandingkan 

uang tunai 

Tingkat 

kemudahan link 

aja saat 

bertransaksi 

dibandingkan 

dengan uang 

tunai 

Semantik 

Diferensial 

3 

   Kemudahan 

bertansaksi 

dibandingkan e-

money lain 

Tingkat 

kemudahan 

Link aja ketika 

digunakan 

dibanding e- 

money yang lain 

Semantik 

Diferensial 

4 
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   Kemudahan 

bertransaski di 

berbagai layanan 

Tingkat 

kemudahan link 

aja saat 

bertransaksi 

berbagai 

layanan 

Semantik 

Diferensial 

5 

 Sistem dapat 

mengefisensikan 

waktu 

Pengguna tidak 

memerlukan waktu yang 

lama pada saat 

melakukan transaksi 

Mempercepat 

waktu 

bertransaksi 

Tingkat 

kecepatan 

waktu yang 

diperlukan 

dalam 

penggunaan 

Link aja 

Semantik 

Diferensial 

6 

   Mengefisensikan 

waktu 

bertransaksi 

Tingkat 

effesiensi waktu 

pengguna Link 

aja saat 

bertransaksi 

Semantik 

Diferensial 

7 

 Sistem mudah 

dioperasikan 

Penggunaan / 

pengoperasian sisetem 

memudahkan untuk 

pemakainya. 

Memudahkan 

pengoperasian 

Tingkat 

kemudahan 

mengoperasikan 

Link aja 

Semantik 

Diferensial 

8 

Persepsi 

Manfaat 

 Persepsi manfaat 

(perceived usefulness) 

merupakan suatu 

pemikiran mengenai 

penggunaan teknologi 

informasi dapat 

meningkatkan kinerja 

dan memberikan 

keuntungan bagi 

penggunanya.(Andriyano 

and Rahmawati, 2016) 

    

 Improves Job 

Performance 

Penggunaan sistem dapat 

meningkatkan kinerja 

individu 

Mempercepat 

transaksi 

Tingkat 

kecepatan 

tansaksi 

Semantik 

Diferensial 

9 

   Memperlancar 

transaksi 

Tingkat 

kelancaran 

transaksi 

Semantik 

Diferensial 

10 

 Enchances 

Effectiveness 

Pengguna sistem mampu 

meningkatkan efektivitas 

Meningkatkan 

efektifitas saat 

bertansaksi 

Tingkat 

efektifitas 

penggunaan 

saat melakukan 

transaksi 

kebutuhan 

Semantik 

Diferensial 

11 

   Mengefiensikan 

waktu saat 

bertransaksi 

dibandingan 

dengan uang 

tunai 

Tingkat 

pertimbangan 

pengguna 

berdasarkan 

efisiensi waktu 

dibandingkan 

dengan uang 

tunai 

Semantik 

Diferensial 

12 

   Mengurangi 

biaya yang 

dikeluarkan 

Tingkat 

pengeluaran 

biaya saat 

bertransaksi 

Semantik 

Diferensial 

13 
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 The System is 

Useful 

Pengguna sistem 

bermanfaat bagi 

inndividu 

Layanan fitur 

sangat 

bermanfaat 

Tingkat 

kebermanfaatan 

fitur layanan 

 

Semantik 

Diferensial 

14 

 Increases 

Productivity 

 

Penggunaan sistem dapat 

menambah tingkat 

produktivitas individu 

Membantu 

untuk 

menambah 

produktivitas 

individu 

Tingkat 

produktivitas 

pekerjaan 

individu 

Semantik 

Diferensial 

15 

Keputusan 

Penggunaan 

 Menurut Sumarwan 

(2004 : 289) keputusan 

penggunaan merupakan 

suatu keputusan sebagai 

pemilihan suatu tindakan 

dari dua atau lebih 

pilihan alternatif. 

    

 Pengenalan 

Kebutuhan 

Pengenalan kebutuhan 

muncul ketika konsumen 

menghadapi suatu 

masalah yaitu suatu 

keadaan dimana terdapat 

perbedaan antara 

keadaan yang diinginkan 

dan keadaan yang 

sebenarnya terjadi. 

Pencapaian akan 

tujuan 

Tingkat 

pencapaian 

tujuan 

 

Semantik 

Diferensial 

16 

 Pencarian 

Informasi 

Pencarian informasi 

mulai dilakukan ketika 

konsumen memandang 

bahwa kebutuhan 

tersebut bisa dipenuhi 

dengan menggunakan 

dan mengkonsumsi suatu 

produk. 

Ketersediaan 

akan informasi 

Tingkat 

ketersediaan 

informasi 

Semantik 

Diferensial 

17 

   Memiliki 

banyak pilihan 

fitur 

Tingkat 

ketersediaan 

fitur 

Semantik 

Diferensial 

18 

 Evaluasi 

Alternatif 

Evaluasi alternatif adalah 

sebuah konsep dasar 

yang membantu kita 

dalam memahami proses 

mengevaluasi pilihan 

produk dan merk dan 

memilihnya sesuai 

dengan yang diinginkan 

konsumen. 

Percaya 

terhadap Kinerja 

Tingkat 

kepercayaan 

kinerja 

Semantik 

Diferensial 

19 



36 
 

Novi Hanifah, 2022 
PENGARUH PERSEPSI KEMUDAHAN DAN PERSEPSI MANFAAT TERHADAP KEPUTUSAN 
PENGGUNAAN E-MONEY 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 Tindakan 

Penggunaan 

Setelah menentukan 

pilihan produk, maka 

konsumen akan 

melanjutkan proses 

berikutnya, yaitu 

melakukan tindakan 

penggunaan  produk atau 

jasa tersebut. 

Kepuasan saat 

bertansaksi 

Tingkat 

kepuasan 

transaksi 

Semantik 

Diferensial 

20 

 Perilaku setelah 

penggunaan 

Puas atau tidak puasnya 

konsumen terhadap 

merek yang dipilihnya. 

Dapat 

memenuhi 

kebutuhan dan 

harapan 

Tingkat 

pemenuhan 

kebutuhan dan 

harapan 

Semantik 

Diferensial 

21 

 

3.2.3 Jenis dan Sumber Data 

Data merupakan keterangan-keterangan suatu hal, dapat berupa sesuatu 

yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan yang digambarkan lewat angka, 

simbol kode, dan lain-lain (Hasan, 2009 ; Wulansari, 2020). Data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama penelitian atau 

objek penelitian. Data primer dipilih sebagai sumber data agar data yang didapat 

benar-benar akurat sehingga dapat membuktikan hipotesis yang ada (Bungin, 

2011:132 ; Wulansari, 2020). Sumber data diperoleh dari penyebaran kuesioner 

yang diberikan kepada responden yaitu Masyarakat Indonesia yang pernah 

menggunakan LinkAja. Data sekunder merupakan struktur data historis mengenai 

variabel yang telah dikumpulkan dan dihimpun sebelumnya oleh pihak lain. Data 

sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen maupun sumber data lainnya yang 

menunjang penelitian ini (Fitrianingsih, 2019). 

3.2.4 Populasi, Sampel dan Teknik Sampel 

3.2.4.1 Populasi 

Menurut Margono (2004: 118) dalam Radjab & Jam’an (2017) populasi 

adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan 

waktu yang kita tentukan. Jadi, populasi itu bukan berhubungan dengan manusia 

tetapi berhubungan dengan data. Banyaknya ukuran populasi akan sama dengan 

banyaknnya manusia jika setiap manusia memberikan data. 
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Menurut Arikunto (2002: 108) dalam Radjab & Jam’an (2017) populasi 

adalah keseluruhan subjek penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 

Masyarakat Indonesia yang pernah menggunakan LinkAja. 

3.2.4.2 Sampel dan Teknik Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu 

populasi (Sugiyono, 2017:118). Apabila populasi besar dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada dalam populasi maka peneliti dapat menggunakan 

sampel (Safitri, 2020). Menurut Husna & Suryana (2017) sampel merupakan 

sebagian populasi yang memberikan keterangan atau data yang diperlukan dalam 

suatu penelitian. 

Berdasarkan pengertian sampel yang dikemukakan di atas, maka sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagian pengguna LinkAja di 

Indoenesia. Dalam menentukan jumlah sampel digunakan pengambilan sampel 

dengan menggunakan asumsi SEM. Secara teori ukuran sampel berkisar 200-400 

untuk model-model yang mempunyai indikator antara 10-15 (Jonathan, 2010). 

Jumlah sampel pada penelitian ini berukuran 200 responden. Ukuran sampel 

minimal untuk model persamaan sctuructural dapat dilihat pada tabel berikut. 

TABEL 3.2 

UKURAN SAMPEL MINIMAL BANYAKNYA VARIABEL 

Banyaknya Variabel Ukuran Sampel Minimal 

2 200 

5 200 

10 200 

15 360 

20 630 

25 975 

Sumber: (Achmad Bachrudin & Harapan L Tobing 2003, Nasrullah Yusuf, 2009) 

(Santoso,2015:10) 

Penetapan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive 

sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan kriteria-kriteria tertentu (Radjab 

& Jam’an, 2017). Adapun pertimbangan penetapan sampel dalam penelitian ini 

yaitu masyarakat Indonesia pernah menggunakan LinkAja. 
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3.2.5 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data berupa: 

1. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Kuesioner 

(Angket). 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya (Sugiyono, 2017: 199). Dalam penelitian ini kuisioner akan 

diberikan kepada Masyarakat Indonesia yang pernah menggunakan LinkAja. 

2. Studi Literatur 

Studi literatur adalah pengumpulan informasi yang berhubungan dengan teori 

yang ada kaitannya dengan masalah dan variabel yang diteliti. Studi literatur 

yang digunakan terdiri dari studi literatur mengenai persepsi kemudahan, 

persepsi manfaat dan keputusan penggunaan e-money. 

3.2.6 Pengujian Validitas dan Reliabilitas 

Data merupakan salah satu hal penting dalam penelitian, karena data dapat 

menggambarkan variabel yang akan diteliti dan berfungsi sebagai pembentuk 

hipotesis. Pemalsuan data sering terjadi ketika kita tengah mengumpulkan data dan 

berbagai metode pun tidak selalu berjalan dengan mudah. Maka dari itu 

diperlukannya pengujian data untuk mendapatkan hasil yang baik. Untuk menguji 

layak atau tidaknya instrumen penelitian yang disebarkan kepada responden 

dilakukan dua tahap pengujian yakni uji validitas dan realibilitas. Keberhasilan 

mutu hasil penelitian dipengaruhi oleh data yang valid dan reliable, sehingga data 

yang dibutuhkan dalam penelitian harus valid dan reliable. 

Penelitian ini menggunakan data interval yaitu data yang menunjukkan 

jarak antara satu dengan yang lain dan mempunyai bobot yang sama serta 

menggunakan skala pengukuran semantic differential. Uji validitas dan reliabilitas 

pada penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan alat bantu software 

komputer program Statistical Product for Service Solutions (SPSS) 26.0 for 

windows. 

3.2.6.1 Pengujian Validitas 

Sebuah instrumen dikatakan valid atau sahih apabila mampu mengukur apa 

yang diinginkan. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkap data 
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dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas instrumen 

menunjukan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran 

tentang validitas yang dimaksud. Suharsimi dalam (Fitrianingsih, 2019). 

Dalam penelitian ini, pengujian validitas instrumen menggunakan uji 

validitas konstruk. Dalam hal ini, setelah instrumen dikonstruksikan tentang aspek-

aspek yang akan diukur dengan berlandaskan teori tertentu, maka selanjutnya 

dikonsultasikan kepada ahli. Validitas suatu instrumen dihitung menggunakan 

rumus korelasi product moment, yang dikemukakan oleh Pearson sebagai berikut: 

rxy =
Nxy − (x)(y)

√{Nx2 − (x)2}{Ny2 − (y)2}
 

Sumber: (Sugiyono, 2002:248) 

Keterangan: 

rxy = Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

X = Skor yang diperoleh subjek seluruh item 

Y = Skor total 

∑X = Jumlah skor dalam distribusi X 

∑Y = Jumlah skor dalam distribusi Y 

∑XY = Jumlah perkalian faktor korelasi variabel X dan Y 

∑X2 = Jumlah kuadrat dalam skor distribusi X 

∑Y2 = Jumlah kuadrat dalam skor distribusi Y 

N = Banyaknya responden 

Langkah berikutnya perlu diuji apakah koefisien validitas tersebut 

signifikan terhadap taraf signifikan tertentu, artinya ada kofisien validitas tersebut 

bukan karena faktor kebetulan, diuji dengan rumus statistik t sebagai berikut : 

t = r
√n − 2

√1 − r2
 

Sumber: (Sugiyono, 2002:248) 

Keputusan pengujian validitas responden menggunakan taraf signifikan sebagai 

berikut : 

1. Nilai t dibandingkan dengan harga rtabel dengan dk = n-2 dan taraf signifikasi α 

= 0.05 
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2. Item pertanyaan-pertanyaan responden penelitian dikatakan valid jika rhitung 

lebih besar atau sama dengan rtabel (rhitung ≥ rtabel) 

3. Item pertanyaan-pertanyaan responden penelitian dikatakan tidak valid jika 

rhitung lebih kecil dari rtabel (rhitung< rtabel) 

Dalam penelitian ini yang akan diuji adalah validitas dari instrumen persepsi 

kemudahan sebagai variabel X1, persepsi manfaat sebagai variabel X2 dan 

keputusan penggunaan sebagai variabel Y. Jumlah pertanyaan untuk variabel 

X1 terdiri dari 8 pertanyaan, X2 terdiri dari 7 pertanyaan dan variabel Y 

berjumlah 6 pertanyaan.  

Pengujian validitas dilakukan kepada 30 orang pengguna e-money LinkAja 

diluar sampel yang telah dintentukan dengan tingkat signifikanasi 5% dan 

derajat bebas (dk) = n-2 (30-2=28), maka diperoleh nilai rtabel sebesar 0.361. 

Berikut ini merupakan hasil uji validitas pada butir-butir pertanyaan dari setiap 

variabel penelitian yaitu persepsi kemudahan, persepsi ,manfaat dan keputusan 

penggunaan. 

TABEL 3.3 

UJI VALIDITAS 

 rhitung rtabel Keterangan 

PK1 0,814 0,361 Valid 

PK2 0,847 0,361 Valid 

PK3 0,625 0,361 Valid 

PK4 0,835 0,361 Valid 

PK5 0.873 0,361 Valid 

PK6 0,906 0,361 Valid 

PK7 0,857 0,361 Valid 

PK8 0,870 0,361 Valid 

PM1 0,848 0,361 Valid 

PM2 0,836 0,361 Valid 

PM3 0,894 0,361 Valid 

PM4 0,851 0,361 Valid 

PM5 0,851 0,361 Valid 

PM6 0,917 0,361 Valid 

PM7 0,898 0,361 Valid 

KP1 0,928 0,361 Valid 

KP2 0,914 0,361 Valid 
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KP3 0,837 0,361 Valid 

KP4 0,807 0,361 Valid 

KP5 0,857 0,361 Valid 

KP6 0,929 0,361 Valid 

Sumber: Hasil pengolahan data, 2022 

Berdasrakan tabel dari hasil uji validitas butir petanyaan masing-masing variabel, 

semua pertanyaan dinyatakan valid. Dapat ditarik kesimpulan bahwa yang akan 

digunakan untuk penelitian ini yaitu seluruh pertanyaan atau sebanyak 21 

pertanyaan. 

3.2.5.1 Pengujian Reliabilitas 

Reliabilitas juga menunjuk pada satu pengertian bahwa suatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang 

reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Uji reliabilitas 

digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang 

digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. 

(Malhotra, 2015) mendefinisikan reliabilitas sebagai sejauh mana suatu 

ukuran bebas dari kesalahan acak. Reliabilitas dinilai dengan cara menentukan 

hubungan antara skor yang diperoleh dari skala administrasi yang berbeda. Jika 

asosiasi tinggi, maka skala akan menghasilkan hasil yang konsisten sehingga dapat 

dikatakan reliabel. 

Pegujiuan instrument dilakukan dengan menggunakan rumus Crombach’s 

Alpha, yaitu: 
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Keterangan : 

 11r   = Reliabilitas Instrument 

 n = Jumlah item yang diuji 

 2

t  = Varian total 

  2

t  = Jumlah varian skor tiap-tiap item 

Keputusan uji reliabilitas ditentukan dengan kriteria sebagai berikut : 
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1. Jika koefisien internal sebuah item rhitung > rtabel dengan tingkat signifikansi 5% 

maka item pernyataan dikatakan reliabel. 

2. Jika koefisien internal seluruh item rhitung ≤ rtabel dengan tingkat signifikansi 

5% maka item pernyataan dikatakan tidak reliabel. 

TABEL 3.4 

HASIL PENGUJIAN RELIABILITAS 

Variabel 
rhitung rtabel Keterangan 

Persepsi Kemudahan 
0,935 0,361 Reliabel 

Persepsi Manfaat 
0,946 0,361 Reliabel 

Keputusan Penggunaan 
0,940 0,361 Reliabel 

Sumber: Hasil pengolahan data, 2022 

 Berdasarkan hasil pengujian reabilitas yang dilakukan dengan program 

SPSS 26,0 for windows, menujukkan bahwa rhitung lebih besar dari rtabel. Maka 

dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap pertanyaan dari masing-masing 

variabel dapat dikatakan reliabel. 

3.2.7 Rancangan Analisis Data 

Analisis data merupakan langkah untuk menganalisis data yang telah 

dikumpulkan secara statistik untuk melihat apakah hipotesis yang dihasilkan telah 

didukung oleh data (Sekaran, 2003:32). Tujuan pengolahan data adalah untuk 

memberikan keterangan yang berguna, serta untuk menguji hipotesis yang telah 

dirumuskan dalam penelitian sehingga teknik analisis data diarahkan pada 

pengujian hipotesis serta menjawab masalah yang diajukan. 

Alat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket atau 

kuesioner. Angket ini disusun oleh penulis berdasarkan variabel yang terdapat 

dalam penelitian. Pada penelitian kuantitatif analisis data dilakukan setelah data 

seluruh responden terkumpul. Kegiatan analisis data dalam penelitian dilakukan 

melalui tahapan: 

1. Menyusun data, kegiatan ini dilakukan untuk memeriksa kelengkapan identitas 

responden, kelengkapan data serta isian data yang sesuai dengan tujuan 

penelitian. 

2. Menyeleksi data, kegiatan ini dilakukan untuk memeriksa kesempurnaan dan 

kebenaran data yang sudah terkumpul. 
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3. Tabulasi data, penelitian ini melakukan tabulasi data dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

a. Memasukan data ke program Miscrosoft Office Excel 

b. Memberi skor pada setiap item 

c. Menjumlahkan skor pada setiap item 

d. Menyusun rangking skor pada setiap variabel penelitian  

4. Menganalisis data, kegiatan ini adalah proses pengolahan data dengan 

menggunakan rumus statistik dan menginterprestasi data supaya diperoleh 

kesimpulan. 

5. Pengujian, merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menguji hipotesis dimana 

metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis verifikatif 

yang dilakukan dengan analisis SEM (Sctructural Equation Modeling). 

Penelitian ini akan meneliti pengaruh persepsi kemudahan dan persepsi manfaat 

terhadap keputusan penggunaan e-money. Penelitian ini menggunakan skala 

semantik diferensial dimana biasanya menunjukkan skala 7 poin. Data yang 

diperoleh adalah data interval. 

Alternatif 

Jawaban 

Lambat/  

Sulit  

Rentang Jawaban  Cepat/ 

Mudah 

1 2 3 4 5 6  7 

 Negatif         Positif 

 

3.2.7.1 Rancangan Analisis Data Deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk mencari adanya suatu hubungan antara 

variabel melalui analisis korelasi dan membuat perbandingan rata-rata data sampel 

atau populasi tanpa perlu diuji signifikasinya. Alat penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah angket atau kuesioner yang disusun berdasarkan variabel yang 

terdapat pada data penelitian, yaitu memberikan keterangan dan data mengenai 

pengaruh literasi keuangan dan risk tolerance terhadap keputusan investasi dengan 

pengalaman sebagai variabel moderasi. Pengolahan data yang terkumpul dari hasil 

kuesioner dapat dikelompokkan kedalam tiga langkah, yaitu persiapan, tabulasi dan 

penerapan data pada pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis 

deskriptif untuk mendeskripsikan variabel-variabel penelitian anatara lain: 



44 
 

Novi Hanifah, 2022 
PENGARUH PERSEPSI KEMUDAHAN DAN PERSEPSI MANFAAT TERHADAP KEPUTUSAN 
PENGGUNAAN E-MONEY 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

1. Analisis Tabulasi Silang ( Cross Tabulation) 

Metode cross tabulation merupakan analisis yang dilakukan untuk melihat 

apakah terdapat hubungan deskriptif antara dua variabel atau lebih dalam data 

yang diperoleh (Malhotra, 2015). Analisis ini pada prinsispnya menyajikan data 

dalam bentuk tabulasi yang meliputi baris dan kolom. Data yang digunakan 

untuk penyajian cross tabulation merupakan data berskala nominal atau 

kategori (Ghozali, 2014). 

Cross tabulation merupakan metode yang menggunakan uji statistik untuk 

mengidentifikasi dan mengetahui korelasi antar dua variabel atau lebih, apabila 

terdapat hubungan antara variabel tersebut, maka terdapat tingkat 

ketergantungan yang saling mempengaruhi yaitu perubahan variabel yang satu 

ikut dalam mempengaruhi variabel lain. 

TABEL 3.5 

CROSS TABULATION 

Variabel 

Kontrol 

Judul 

(Identitas/Karakteristik/Pen

galaman) 

Judul 

(Identitas/Karakteristik/Pengala

man) 
Total 

Klasifikasi 

(Identitas/Karakteristik/Pengala

man) 

  F % F % F % 

 Total skor       

Total Keseluruan       

2. Skor Ideal 

Skor ideal merupakan skor yang secara ideal diharapkan untuk jawaban dari 

pertanyaan yang terdapat pada angket kuesioner yang akan dibandingkan 

dengan perolehan skor total untuk mengetahui hasil kinerja dari variabel. 

Penelitian atau survei membutuhkan instrumen atau alat yang digunakan untuk 

melakukan pengumpulan data seperti kuesioner. Kuesioner berisikan 

pertanyaan yang diajukan kepada responden atau sampel dalam suatu proses 

penelitian atau survei. Jumlah pertanyaan yang dimuat dalam penelitian cukup 

banyak sehingga membutuhkan scoring untuk memudahkan dalam proses 

penilaian dan untuk membantu dalam proses analisis data yang telah ditemukan. 

Rumus yang digunakan dalam skor ideal yaitu sebagai berikut: 

Skor Ideal =  Skor Tertinggi x Jumlah Responden 
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3. Tabel Analisis Deskriptif  

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk mendeskripsikan variabel-

variabel penelitian. Untuk mengkategorikan hasil perhitungan, digunakan 

kriteria penafsiran persentase yang diambil 0% sampai 100%. Penafsiran 

pengolahan data disajikan pada tabel berikut ini. 

TABEL 3.6 

ANALISIS DESKRIPTIF 

No Pernyataan 

Alternatif Jawaban 

Total 
Skor 

Ideal 

Total 

Skor 

per-

item 

% 

Skor 1 2 3 4 5 6 7 

             

 Skor            

Total Skor            

Setelah mengkategorikan hasil perhitungan berdasarkan kriteria penafsiran, 

langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu membuat garis kontinum. Garis kontinum 

dibuat menjadi tujuh tingkatan diantarnya sangat rendah, rendah, cukup rendah, 

sedang, cukup tinggi, tinggi dan sangat tinggi. Garis kontinum ini dibuat untuk 

membandingkan skor total setiap variabel untuk memperoleh gambaran dari 

variabel keputusan penggunaan e-money (Y) serta variabel persepsi kemudahan 

(X1) dan persepsi manfaat (X2). 

Langkah-langkah pembuatan garis kontinum yang digunakan dalam melakukan 

analisis deskriptif adalah sebagai berikut. 

1. Menentukan kontinum tertinggi dan terendah 

Kontinum Tertinggi = Skor tertinggi x Jumlah butir item x Jumlah 

responden Kontinum Terendah = Skor terendah x Jumlah butir item x 

Jumlah responden. 

2. Menentukan selisih skor kontinum dari setiap tingkatan/panjang interval 

Skor setiap tingkat =
Kontinum tertinggi − Kontinum terendah

Banyaknya tingkatan
 

3. Membuat garis kontinum dan menentukan daerah letak skor hasil penelitian 

menentukan persentase letak skor hasil penelitian (rating scale) dalam garis 

kontinum ((Total Skor) : Nilai Maksimum x 100%).  

Sangat 

Rendah 

Rendah Cukup 

Rendah 
Sedang 

Cukup 

Tinggi 
Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

a  
 

    N  

 

 

 

b 
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3.2.7.2 Teknik Analisis Verifikatif 

Teknik analisis data verifikatif dalam penelitian ini digunakan untuk melihat 

pengaruh persepsi kemudahan (X1) dan persepsi manfaat (X2) terhadap keputusan 

penggunaan e-money (Y). Analisis data verifikatif yang digunakan untuk 

mengetahui hubungan korelatif dalam penelitian ini yaitu teknik analisis SEM 

(Structural Equation Model) atau Pemodelan Persamaan Struktural. 

SEM adalah teknik statistik yang merupakan kombinasi antara analisis 

faktor dan analisis regresi (korelasi), yang bertujuan untuk menguji hubungan-

hubungan antara variabel yang ada pada sebuah model baik antar indikator dengan 

konstruknya ataupun hubungan antar konstruk (Ghozali, 2014). SEM mempunyai 

karakteristik yang bersifat sebagai teknik anlisis yang lebih menegaskan (Sarwono, 

2010), dan digunakan bukan untuk merancang suatu teori, tetapi lebih ditujukan 

untuk memeriksa dan membenarkan suatu model. Maka oleh karena itu, syarat 

utama menggunakan SEM adalah membangun suatu model hipotesis yang terdiri 

dari model struktural dan model pengukuran yang berdasarkan justifikasi teori. 

SEM merupakan sekumpulan teknik-teknik statistik yang memungkinkan 

pengujian sebuah rangkaian hubungan secara bersamaan. Seperti yang 

diungkapkan oleh Hairet al (2006:70) bahwa menggunakan SEM memungkinkan 

dilakukannya analisis terhadap serangkaian hubungan secara simultan sehingga 

memberikan efisiensi secara statistik. SEM memiliki karakteristik utama yang yang 

dapat membedakan dengan teknik analisis multivariate lainnya. Teknik analisis 

data SEM memiliki estimasi hubungan ketergantungan ganda (multiple dependence 

relationship) dan juga memungkinkan mewakili konsep yang sebelumnya tidak 

teramati (unobserved concept) dalam hubungan yang ada dan memperhitungkan 

kesalahan pengukuran (measurement error). 

Ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi dalam pengujian SEM, antara 

lain sebagai berikut. 

1. Ukuran Sampel 

Penentuan jumlah sampel dalam analisis SEM sescara teori umumnya 

memiliki sampel sebanyak 200 sampai 400 untuk model- model yang 
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memiliki indikator di antara 10 sampai 15 (Sarjono, Haryadi., dan Julianita, 

2015), guna mengantisipasi sampling error. 

2. Normalitas Data 

Uji normalitas data adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam 

proses pengujian data SEM. Tujuannya untuk menilai sebaran data pada 

sebuah variabel apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak, 

Syarat untuk data berdistribusi normal dinyatakan dengan kriteria skewness 

critical ratio value (kemencengan) yang dihasilkan sebesar harus lebih kecil 

sama dengan (≤) 2,58, atau berada pada rentang ± 2,58. 

3. Outlier Data 

Outlier data adalah observasi data yang nilainya jauh di atas atau di bawah 

rata-rata nilai (nilai ekstrim) baik secara univariate maupun multivariate 

karena kombinasi karakteristik unik yang dimilikinya sehingga jauh 

berbeda dari observasi lainnya (Ferdinand, 2016). Deteksi terhadap 

multivariate outliers dilakukan dengan memperhatikan nilai mahalanobis 

distance. Dimana nilai p1 dan p2 memiliki nilai > 0,05 maka dapat 

dinyatakan tidak ada data yang bersifat outlier (Ghozali, 2016). 

4. Multikolineritas 

Multikolinearitas dapat dideteksi dari determinan matrik kovarians. Asumsi 

multikolinearitas mensyaratkan tidak adanya korelasi yang sempurna atau 

besar antara variabel-variabel eksogen. Nilai korelasi di antara variabel 

yang teramati tidak boleh sebesar 0,9 atau lebih (Ghozali, 2016). Nilai 

matriks kovarians yang sangat kecil memberikan indikasi adanya masalah 

multikolinearitas atau singularitas. 

3.2.7.3 Tahapan Analisis Structural Equation Model 

Setelah semua asumsi terpenuhi, langkah selanjutnya adalah melakukan 

analisis SEM terhadap model penelitian yang telah dirumuskan. Dimana, dalam 

proses analisisnya terdapat lima tahapan diantaranya sebagai berikut. 

1. Spesifikasi model 

Tahap ini berkaitan dengan pembentukan model awal persamaan struktural, 

sebelum dilakukan estimasi. Model awal ini diformulasikan berdasarkan suatu teori 

atau penelitian sebelumnya. Berikut merupakan langkah-langkah untuk 
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mendapatkan model yang tepat dalam tahap spesifikasi model sebagai berikut 

(Wijanto, 2008). 

a. Spesifikasi model pengukuran 

1) Mendefinisikan variabel-variabel laten yang ada dalam penelitian 

2) Mendefinisikan variabel-variabel yang teramati 

3) Mendefinisikan suatu hubungan antara variabel laten dengan variabel yang 

teramati 

b. Spesifikasi model struktural, yaitu mendefinisikan hubungan diantara variabel-

variabel laten tersebut. 

c. Menggambarkan diagram jalur dengan hybrid model yang merupakan 

kombinasi dari model pengukuran dan model struktural, jika diperlukan yang 

bersifat opsional. 

2. Identifikasi model 

Pada tahap ini berkaitan dengan bisa atau tidaknya sebuah model diestimasi. 

Hal ini bergantung pada teridentifikasi atau tidaknya suatu model yang telah 

dibuat. Dapat dihitung dengan degree of freedom/df yaitu pengurangan dari 

besarnya sejumlah data yang diketahui dengan jumlah parameter yang 

diestimasi, dimana nilainya akan kurang dari nol. 

3. Estimasi model 

Apabila semua data telah terkumpul, langkah selanjutnya yaitu mengestimasi 

model dengan metode yang sudah ditentukan dengan maximum likelihood 

(ML). 

4. Evaluasi model/ Uji kecocokan 

Tahap ini berkaitan dengan pengujian kecocokan antara model dengan data. 

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah model yang dihipotesiskan 

merupakan model yang baik untuk mempresentasikan hasil penelitian. Terdapat 

tiga jenis ukuran goodness of fit yaitu: 1) absolute fit measures, yaitu mengukur 

model fit secara keseluruhan, 2) incremental fit measures, yaitu 

membandingkan model dengan model lain yang dispesifikasi oleh peneliti, dan 

3) parsimonious fit measures, yaitu melakukan adjustment terhadap 

pengukuran model fit untuk dapat diperbandingkan antar model dengan jumlah 

koefisien yang berbeda (Ghozali, 2014). 
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Pengujian validitas measuremen model untuk menguji kesesuaian model 

atau dapat disebut Goodness of Fit (GOF). Adapun indikator pengujian goodness 

of fit dan nilai cut-off (cut-off value) yang digunakan dalam kesesuaian model ini 

menurut Yvonne & Robert (2013:182), adalah sebagai berikut : 

1. Chi Square (X2) 

Ukuran yang mendasari pengukuran secara keseluruhan (overall) yaitu 

likelihood ratio change. Ukuran ini merupakan ukuran utama dalam pengujian 

measurement model, yang menunjukkan apakah model merupakan model 

overall fit. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui matriks kovarian sampel 

berbeda dengan matriks kovarian hasil estimasi. Maka oleh sebab itu chi-

square bersifat sangat sensitif terhadap besarnya sampel yang digunakan. 

Kriteria yang digunakan adalah apabila matriks kovarian sampel tidak berbeda 

dengan matrik hasil estimasi, maka dikatakan data fit dengan data yang 

dimasukkan. Model dianggap baik jika nilai chi-square rendah. 

Meskipun chi-square merupakan alat pengujian utama, namun tidak dianggap 

sebagai satu-satunya dasar penentuan untuk menentukan model fit, untuk 

memperbaiki kekurangan pengujian chi-square digunakan χ2/df (CMIN/DF), 

dimana model dapat dikatakan fit apabila nilai CMIN/DF < 2,00. 

2. GFI (Goodness of Fit Index) dan AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index) 

GFI bertujuan untuk menghitung proporsi tertimbang varian dalam matrik 

sampel yang dijelaskan oleh matrik kovarians populasi yang diestimasi. Nilai 

Good of Fit Index berukuran antara 0 (poor fit) sampai dengan 1 (perfect fit). 

Oleh karena itu, semakin tinggi nilai GIF, maka menunjukkan model semakin 

fit dengan data. Cut-off value GFI adalah ≥0,90 dianggap sebagai nilai yang 

baik (perfect fit). 

3. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

RMSEA adalah indek yang digunakan untuk mengkompensasi kelemahan chi-

square (X2) pada sampel yang besar. Nilai RMSEA yang semakin rendah, 

mengindikasikan model semaikin fit dengan data. Nilai RMSEA antara 0.05 

sampai 0,08 merupakan ukuran yang dapat diterima. Hasil uji empiris RMSEA 

cocok untuk menguji model konfirmatori atau competing model strategy dengan 

jumlah sampel yang besar. 
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4. Adjusted Goodness of Fit Indices (AGFI) 

AGFI merupakan GFI yang disesuaikan terhadap degree of freedom, analog 

dengan R2 dan regresi berganda. GFI maupun AGFI merupakan kriteria yang 

memperhitungkan proporsi tertimbang dari varian dalam sebuah matriks 

kovarians sampel. Cut-off-value dari AGFI adalah ≥0,90 sebagai tingkatan yang 

baik. Kriteria ini dapat diinterpretasikan jika nilai ≥0,95 sebagai good overall 

model fit. Jika nilai berkisar antara 0,90-0,95 sebagai tingkatan yang cukup dan 

jika besarnya nilai 0,80-0,90 menunjukkan marginal fit. 

5. Tucker Lewis Index (TLI) 

TLI merupakan alternatif incremental fit Index yang membandingkan sebuah 

model yang diuji terhadap basedline model. Nilai yang direkomendasikan 

sebagai acuan untuk diterima sebuah model adalah ≥0,90. 

6. Comparative Fit Index (CFI) 

Keunggulan dari model ini adalah uji kelayakan model yang tidak sensitive 

terhadap besarnya sampel dan kerumitan model, sehingga sangat baik untuk 

mengukur tingkat penerimaan sebuah model. Nilai yang direkomendasikan 

untuk menyatakan model fit adalah ≥ 0,90. 

7. Parsimonious Normal Fit Index (PNFI) 

PNFI merupakan modifikasi dari NFI. PNFI memasukkan jumlah degree of 

freedom yang digunakan untuk mencapai level fit. Semakin tinggi nilai PNFI 

semakin baik. Kegunaan utama dari PNFI yaitu untuk membandingkan model 

dengan degree of freedom yang berbeda. Jika perbedaan PNFI 0.60 sampai 0.90 

menunjukkan adanya perbedaan model yang signifikan (Ghozali, 2014). 

8. Parsimonious Goodnees of Fit Index (PGFI) 

PGFI merupakan modifikasi GFI atas dasar parsimony estimated model. Nilai 

PGFI berkisar antara 0 sampai 1.0 dengan nilai semakin tinggi menunjukkan 

model lebih parsimony (Ghozali, 2014). 

Absolut Fit Measures 

Goodness of Fit Index (GFI) Ukuran kesesuaian model secara deskriptif. GFI ≥ 0,90 

mengindikasikan model fit atau model dapat diterima 

Root Mean Square Error of 

Approximation (RMESA) 

Nilai aproksimasi akar rata-rata kuadrat error diharapkan 

nilainya rendah RMESA≤ berarti model fit atau ukuran dapat 

diterima 

Incremental Fit Measures 
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Tucker Lewis Index (TLI) Ukuran untuk diterimanya sebuah model TLI ≥ 0,90 

Adjusted Goodness of Fit 

(AGFI) 

Nilai AGFI yang disesuiakan ≥ 0,90 mengindikasikan model fit 

dengan dat 

Comparative Fit Index Ukuran kesesuaian model berbasis komparatif dengan model 

null. CFI nilainya berkisar antara 0 sampai 1. CFI ≥ 0,90 

dikatakan model fit dengan data 

Parsimonious Fit Measures 

Parsimonious Normal Fit 

Index (PNFI) 

Membandingkan model dengan degree of freedom 0,60 sampai 

0,90 menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan 

Parsimonious Goodness of 

Fit Index (PGFI) 

Nilai PGFI antara 0 sampai 1 akan  menunjukkan model lebih 

parsimony 

Sumber: (Yvonne & Kristaung, 2013) 

5. Modifikasi model/ Respesifikasi 

Tahap ini merupakan tahap yang berkaitan dengan hasil evaluasi dan 

interprestasi sebuah model. Jika nilai GoF dari suatu model tidak fit, maka 

dibutuhkan modifikasi pada model tersebut. 

3.2.8 Rancangan Spesifikasi Model 

Terdapat dua jenis dalam sebuah model perhitungan SEM, diantaranya 

adalah sebagai berikut. 

1. Model Pengukuran (Outer Model) 

Model pengukuran berkaitan dengan variabel dan indikatornya. Model ini 

digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas konstruk dari instrumen 

penelitian. Model pengukuran dikenal juga dengan nama analisis faktor 

konfirmator (CFA). Syarat dari CFA adalah harus memiliki jumlah indikator 

lebih dari tiga supaya memiliki ukuran fit dalam mengukur kesesuaian model 

dalam penelitian. 

Kriteria yang harus dipenuhi oleh peneliti dalam pengujian CFA yaitu nilai 

construct reliability (CR) harus bernilai dari atau sama dengan 0,07 dan nilai 

variance extract (AVE) lebih besar atau sama dengan 0,05. Perhitungannya 

dapat dilakukan dengan rumus berikut: 
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Penelitian ini telah dirumuskan variabel laten eksogen yang terdiri dari persepsi 

kemudahan dan persepsi manfaat, dimana variabel tersebut dapat 

mempengaruhi variabel laten endogen yaitu keputusan penggunaan. Model 

pengukuran variabel digambarkan sebagai berikut: 

a. Model Pengukuran Variabel Laten Eksogen 

1) Persepsi Kemudahan 

 

GAMBAR 3.1 MODEL PENGUKURAN PERSEPSI KEMUDAHAN 

2) Persepsi Manfaat  

 

GAMBAR 3.2 

MODEL PENGUKURAN PERSEPSI MANFAAT 
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a. Model Pengukuran Variabel Laten Endogen 

 

GAMBAR 3.3 

MODEL PENGUKURAN KEPUTUSAN PENGGUNAAN 

2. Model Struktural (Inner Model) 

Model struktural merupakan bagian dari model SEM yang terdiri dari variabel 

independen dan variabel dependen. Model ini meiputi keterkaitan hubungan antara 

konstruk-konstruk laten dan dikatakan linear, meskipun mungkin karena adanya 

pengembangan dapat melibatkan persamaan nonlinear. 

Garis satu panah mendeskripsikan hubungan regresi sedangkan garis dua anak 

kepala anak panah mendeskripsikan hubungan korelasi. Model struktural dari 

penelitian ini dapat dilihat pada gambar 3. model struktural analisis pengaruh 

persepsi kemudahan dan persepsi manfaat terhadap keputusan penggunaan. 

 

GAMBAR 3.4 

MODEL STRUKTURAL ANALISIS PENGARUH PERSEPSI 

KEMUDAHAN DAN PERSEPSI MANFAAT TERHADAP KEPUTUSAN 

PENGGUNAAN 
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3.3 Pengujian Hipotesis  

Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang akan menghasilkan suatu 

keputusan, yaitu keputusan menerima atau menolak hipotesis tersebut. Pengujian 

hipotesis adalah sebuah cara pengujian jika pernyataan yang dihasilkan dari 

kerangka teoritis yang berlaku mengalami pemeriksaan ketat (Sekaran, 2003). 

Rancangan analisis untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan harus 

menggunakan uji statistik yang tepat. Untuk mencari antara hubungan dua variabel 

atau lebih dapat dilakukan dengan menghitung korelasi antar variabel yang akan 

dicari hubungannya. Korelasi merupakan angka yang menunjukkan arah dan 

kuatnya hubungan antar dua variabel atau lebih. 

Objek penelitian yang menjadi variabel bebas atau variabel independen 

yaitu persepsi kemudahan (X1) dan persepsi manfaat (X2) sedangkan variabel 

dependennya adalah keputusan pengguanaan (Y) dengan memperhatikan 

karakteristik variabel yang akan diuji, maka ketiga variabel diuji menggunakan 

perhitungan analisis SEM. 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan t-value dengan 

tingkat signifikansi 0,005 dan derajat bebas sebesar n (sampel). Nilai t-value dalam 

program IBM SPSS AMOS versi 21 merupakan nilai critical ratio (C.R) ≥ t-tabel 

(1, 96) atau nilai probabilitas (P) ≤ 0,05 maka Ho ditolak (hipotesis penelitian 

diterima). Sementara besaran pengaruh dapat dilihat dari hasil output estimates 

pada kolom total effect. 

1. Uji Hipotesis 1 

H0: c.r. ≤ t-tabel (1,96) atau p-value ≤ 0,05, artinya tidak terdapat pengaruh 

antara persepsi kemudahan terhadap keputusan penggunaan. 

H1 : c.r. ≥ t-tabel (1,96) atau p-value ≤ 0,05, artinya terdapat pengaruh antara 

persepsi kemudahan terhadap keputusan penggunaan. 

2. Uji Hipotesis 2 

H0 : c.r. ≤ t-tabel (1,96) atau p-value ≤ 0,05, artinya tidak terdapat pengaruh 

antara persepsi manfaat terhadap keputusan penggunaan. 

H1 : c.r. ≥ t-tabel (1,96) atau p-value ≤ 0,05, artinya terdapat pengaruh antara 

persepsi manfaat terhadap keputusan penggunaan. 


