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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian  kuantitatif, yaitu suatu proses 

menemukan pengetahuan dengan menggunakan data yang berupa angka sebagai 

alat menemukan keterangan mengenai apa yang ingin diketahui1. 

Pembahasan hasil penelitian ini akan diuraikan dengan pola analisis statistik 

deskriptif dan analisis statistik inferensial, dimana data yang berupa angka-angka 

ditabulasikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan persentase untuk tujuan 

memberikan gambaran atau deskripsi tentang data yang ada sebagai hasil penelitian 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di  Bank Muamalat Indonesia Cabang Kendari. 

Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 27 Februari sampai 28 

Maret 2019 

C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.2 Berdasarkan definisi tersebut, 

maka populasi penelitian ini adalah Nasabah PT Bank Muamalat Cabang Kendari, 

dengan mengambil populasi 168 Nasabah.  

                                                           
1 Andi Hakim Nasution, Panduan Berpikir Penelitian Secara  Ilmiah Bagi Remaja, 

(Jakarta: PT. Grafindo, 2002), h.1 
2 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. (Bandung: AFABETA, 

cv, 2011), h. 244 
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b. Sampel 

Menurut Sugiyono sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut.3 Dalam menentukan besarnya sampel 

penelitian, maka peneliti berpedoman pada pendapat Suharsimi Arikunto yang 

mengatakan apabila jumlah subjek kurang dari 100, lebih baik diambil semua. 

Tetapi, jika subjek penelitian mencapai lebih dari 100 orang lebih baik diambil 10-

15% atau 20-25% dari jumlah subjek tersebut.4 populasi yang peneliti ambil adalah 

sebagian nasabah  Bank Muamalat Indonesia adapun Sampel dalam penelitian ini 

dihitung dengan menggunakan rumus Slovin n=
𝑁

1+𝑁.𝑒2 

Dimana : 

n = ukuran sampel 

N= ukuran populasi 

e = kelonggaran peneliti karena kesalahan pemgambilan sampel yang dapat di 

tolerir. 

Besarnya populasi yang diambil yaitu 168 nasabah, jadi besarnya sampel 

yang digunakan adalah: 

n =
168

1+168(5%)2
 

n =
168

42,25 
   

n = 97,71 

n = 98 

dibulatkan menjadi 98 Nasabah 

                                                           
3 Ibid, h. 245 
4 Suharsimi Arikonto. Metodologi Penelitian. (Yogyakarta: Bina Aksara, 2009), h. 96 
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C. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik sampling yang peneliti gunakan untuk penelitian ini adalah 

Purposive Sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu 

yaitu nasabah yang menggunakan Mobile Banking. 

D. Data dan Sumber Data 

a. Data 

1. Data Kualitatif 

Data Kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata 

atau bukan dalam bentuk angka. dalam hal ini adalah persepsi responden 

tentang Minat Nasabah menggunakan Mobile Banking yang di sediakan 

pihak Bank Muamalat 

2. Data Kuantitatif 

Data Kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka. 

Merupakan hasil dari perhitungan dan pengukuran. 

b. Sumber Data 

1. Data Primer  

Data Primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat 

dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu 

obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda).  
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2. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh 

melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, 

catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun 

yang tidak dipublikasikan secara umum. 

E. Variabel Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan pengujian terhadap pengaruh Persepsi 

kemudahan penggunaan, persepsi daya guna, kenyamanan dan kepercayaan 

terhadap Minat Nasabah (Studi padaBank Muamalat Cabang Kendari) 

1. Variabel Independen 

Variabel independen (X) merupakan variabel bebas yang nantinya akan 

mempengaruhi variabel dependen yang terdiri dari Persepsi Kemudahan 

Penggunaan (X1), Persepsi Daya Guna (X2), Kenyamanan (X3), Kepercayaan 

(X4). 

2. Variabel Dependen 

Variabel dependen ( Y ) adalah variabel terikat yang keberadaanya 

dipengaruhi variabel lainnya.5 Dalam penelitian ini variabel dependen adalah Minat 

Nasabah  Bank Muamalat Cabang Kendari.  

 

 

                                                           
5Umar Husein, Metode Riset dan Perilaku Konsumen Jasa, (Jakarta: PT Gralia Indonesia, 

2003), h. 108. 
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F. Desain Penelitian 

Adapun hubungan antar variabel dalam penelitian ini adalah terdiri dari 

Technology Acceptance Model (TAM) (X ) sebagai variabel bebas, dan Minat 

Nasabah (Y) sebagai variabel terikat. 

 

 

 

 

Gambar 3.1 : Desain Penelitian 

G. Hubungan Antara Variabel 

Adapun hubungan antara variabel dalam penelitian ini adalah terdiri dari 

variabel Technology Acceptance Model (X) sebagai Variabel bebas, dan Minat 

Nasabah (Y) sebagai variabel terikat. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 : Hubungan Antara Variabel 
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H. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian ini digunakan dalam acuan pengambilan data, untuk 

lebih jelasnya diuraikan dalam tabel berikut: 

Tabel 3.1 

Kisi-Kisi Intrumen Penelitian 

No Variabel Indikator Sub Indikator Item 
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Technology 

Acceptence 

Model ( TAM ) 

 ( X ) 

(Davis, 

1989:318) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persepsi 

Kemudahan 

Penggunaan 

1. Sistem Mobile 

banking sangat mudah 

dipelajari 

  

2. Mobile Banking 

memudahkan transaksi 

yang diinginkan 

nasabah 

3. Mobile Banking 

sangat mudah 

dioperasikan 

Persepsi Daya Guna 

1. Transaksi Mobile 

banking menjadi 

mudah bagi nasabah 

  

2. yaitu Mobile 

Banking 

meningkatkan 

pengetahuan pengguna 

bagi nasabah 

3. Mobile Banking 

effisien bagi nasabah 

 

Kenyamanan 

1. nasabah dapat 

mengakses mobile 

banking kapanpun dan 

dimanapun 

  2. nasabah tidak perlu 

mengantri 

menggunakan mobile 

banking 
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(Kanuk 

2008:25) 

 

 

 

3. menggunakan 

Mobile Banking 

menghemat waktu 

nasabah 

Kepercayaan  

1. mobile banking 

dapat dihandalkan 

  

2. Transaksi melalui 

mobile banking dapat 

dipercaya 

3. menggunakan 

kredibilitas pada 

pengguna Mobile 

Banking 

1. Kecenderungan 

seseorang untuk 

membeli atau 

menggunakan 

suatu produk. 

2. Kecenderungan 

seseorang 

mereferensikan 

produk kepada 

orang lain 

3. Kecenderungan 

seseorang 

mencari informasi 

tentang suatu 

produk yang 

diminatinya 

 

1.Saya tertarik untuk 

menggunakan layanan 

m-banking karena 

dapat memudahkan 

transaksi perbankan. 

 

 

  

2. Saya sering 

menceritakan 

pengalaman 

menggunakan m-

banking kepada orang 

lain 

 

3. Saya mencari 

informasi tentang m-

banking melalui bank 

dan juga mengakses 

melalui internet. 

 

 

Adapun jenis angket yang digunakan adalah jenis angket Skala Likert 

Menurut Sugiono skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi nasabah tentang variable dalam penelitian ini dengan pilihan jawaban pada 

tabel berikut. 
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Tabel 3.2 

Gambaran Skala Likert 

Jawaban Skor Jawaban 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

Tidak Setuju (TS) 2 

Cukup Setuju (CS) 3 

Setuju (S) 4 

Sangat Setuju (SS) 5 

I. Tekhnik Pengumpulan Data 

Metode atau teknik pengumpulan data adalah field research (penelitian 

lapangan) adalah penelitian yang dilakukan di lapangan untuk mengumpulkan data-

data yang berhubungan dengan permasalahan. 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut: 

1. Quesioner 

Quesioner adalah daftar pernyataan tertulis yang diberikan kepada 

subyek yang diteliti untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan peneliti.6 

 

 

                                                           
6 Wijaya Kusumah dan Dedi Dwitagama. Mengenal Penelitian Tindakan Kelas. (Jakarta: 

PT Indeks, 2009), h. 77 
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2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal 

yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapot, agenda, 

dan sebagainya.7 

J. Uji Validitas dan Reabilitas Instrumen 

Pengujian validitas tiap butir pertanyaan di lakukan dengan 

menggunakan perhitungan korelasi product moment. Selanjutnya berdasarkan 

informasi dari tabel jawaban responden. Nampak bahwa semua item indikator 

memiliki nilai koefisien (r) lebih besar dari 0,30.8 untuk menguji tingkat reliabilitas 

instrument dalam penelitian ini di lakukan dengan menggunakan koefisien 

reliabilitas (alpha cronbach), nilai koefisien reliabilitas alpha cronbach dikatakan 

baik bila mempunyai koefisien antara 0,60 samapi 1,00.9 Untuk lebih jelasnya 

rekapitulasi hasil uji validitas dan reliabilitas instrument di sajikan pada tabel  

berikut : 

Tabel 3.2 

Uji Coba Validitas Dan Reliabilitas 

Variabel 

penelitian 

Item 

pertanyaan 

r 

hitung 
r table ket 

koefisien 

alpa 
ket 

Persepsi 

kemudahan 

penggunaan 

X1.1 0.653 1.661 Valid 

0,673 Reliabel X1.2 0.679 1.661 Valid 

X1.3 0.755 1.661 Valid 

                                                           
7 Suharsimi Arikunto. Metodologi Penelitian.(Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), h. 59 
8Sugiyono dan wibowo, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND (Bandung: 

Alfabeta, 2001), h. 233. 
9Malhotra, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Yogyakarta: Graha Ilmu, 1989), 

h. 34. 
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Persepsi 

daya guna 

X2.1 0.665 1.661 Valid 

0.662 Reliabel X2.2 0.604 1.661 Valid 

X2.3 0.688 1.661 Valid 

kenyamanan  

X3.1 0.607 1.661 Valid 

0.625 Reliabel X3.2 0.663 1.661 Valid 

X3.3 0.626 1.661 Valid 

kepercayaan 

X4.1 0.692 1.661 Valid 

0.752 Reliabel X4.2 0.715 1.661 Valid 

X4.3 0.716 1.661 Valid 

minat 

nasabah 

Y1.1 0.595 1.661 Valid 

0.607 Reliabel Y1.2 0.668 1.661 Valid 

Y1.3 0.604 1.661 Valid 

 

Pada tabel 3.2 menunjukkan hasil uji validitasi dari seluruh instrument 

memiliki nilai signifikan dari seluruh instrument berada di bawah α = 0,05 atau 

dengan tingkat kepercayaan 95%, jadi dapat diartikan bahwa semua item 

pernyataan yang digunakan sebagai instrument dalam riset ini adalah valid dan 

selanjutnya layak digunakan untuk penelitian. Selanjutnya hasil uji reliabilitas 

menunjukkan nilai koefesien alpha dari seluruh item pernyataan yang dijadikan 

sebagai instrument dalam riset ini masih berada di atas cut of value ≥ 0,30 yang 

berarti semua item pernyataan yang dijadikan sebagai instrument adalah valid 

(dapat dipercaya keandalannya). Hasil uji validitas dan reliabilitas instrument 

penelitian dapat disimpulkan bahwa seluruh butir (item) pernyataan yang 

digunakan adalah valid dan reliabel oleh karena itu, kuesioner yang digunakan 

adalah valid dan reliabel atau dapat dikatakan kuesioner yang digunakan layak 

sebagai instrumen untuk melakukan pengukuran setiap variabel. 
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K. Tekhnik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik análisis data 

sebagai berikut: 

1. Dalam Statistik deskriptif yaitu menampilkan data berupa angka-angka 

kemudian mendeskripsikannya dan ditarik kesimpulan.10 

2. Analisis Statistik Inferensial yaitu dengan menggunakan salah satu análisis 

statistik dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

a. Uji Persyaratan Analisis 

1. Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang 

dihasilkan dari regresi terdistribusi normal atau tidak. Metode 

regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang 

terdistribusi secara normal. Sebagai dasar pengambilan keputusan , 

jika nilai signifikan > 0.05 maka data dikatakan normal, sebaliknya 

jika nilai signifikan <0.05 maka data dikatakan tidak normal.11 

2. Uji linearitas adalah pengujian data dengan mencari persamaan garis 

regresi variabel X terhadap variabel Y. Berdasarkan hasil regresi 

yang telah dibuat, kemudian di uji keberartian koefisien garis regresi 

serta linearitas menggunakan compare means (tes of linearity), yang 

datanya diolah dengan SPSS. Uji linearitas garis regresi digunakan 

dalam pembuktian apakah garis linear yang ditetapkan benar-benar 

sesuai dengan kedaannya atau tidak. Penyajian menggunakan 

                                                           
10 Sutrisno Hadi, Seri Program Statistik-Versi 2000, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 

2000), h. 102. 
11 R. Gunawan Sudarmanto, Analisis Regresi Linear Sederhana Dengan SPSS, 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 135. 
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analisis table ANOVA, kriteria yang ditetapkan untuk menentukan 

kelinearitasan garis regresi adalah jika koefisien signifikan >0.05 

maka dinyatakan bahwa garis regresi tersebut linear.12 

b. Analisis regresi berganda dipakai untuk menghitung besarnya pengaruh 

secara kuantitatif dari suatu perubahan kejadian (variabel X) terhadap 

kejadian lainnya (variabel Y). Dalam penelitian ini, variabel bebas adalah 

Persepsi kemudahan penggunaan( X1 ), Persepsi daya guna ( X2 ), 

kenyamanan ( X3 ), dan kepercayaan ( X4 ), dan Minat Nasabah (Y). 

Persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut:13 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3+ b4X4  

Dimana: 

Y = Minat Nasabah 

a = Konstanta Intersepsi 

b = Koefisien regresi 

X1 = Persepsi kemudahan penggunaan 

X2 = Perspesi daya guna 

X3 = kenyamanan 

X4= kepercayaan 

 

 

                                                           
12 Ibid, h. 137 
13 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND, (Bandung: Alfabeta, 2010), 

h. 45. 
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3. Analisis Koefisien Determinasi (R2) 

Nilai koefisien determinasi menunjukan presentase pengaruh semua 

variabel independen terhadap variabel antara dan variabel antara terhadap variabel 

dependen. Nilai koefisien determinasi berbeda antara 0 sampai dengan 1. Semakin 

mendekati 1 maka variabel bebas hampir memberikan semua informasi untuk 

memprediksi variabel antara dan terikat atau merupakan indikator yang 

menunjukan semakin kuatnya kemampuan menjelaskan dari perubahan variabel 

bebas terhadap variabel terikat.Sebaliknya, jika (R2) makin mendekati 0 (nol) maka 

semakin lemah pengaruh variabel bebas terhadap vaiabel terikat.14 

4. Pengujian Hipotesis 

1. Uji F (Uji Serempak) 

Uji F ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh secara bersama-

sama variabel independen, yaitu menentukan pengaruh dan tingkat signifikan 

digunakan α = 0,05 atau 5% melalui program SPSS Versi 22. 

2. Uji t (Uji Parsial) 

Uji t bertujuan menunjukan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

penjelasan/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Apabila nilai thitung > ttabel dengan serta tingkat signifikannya (p-

value) < 5%, maka hal ini menunjukan H0 ditolak dan Ha diterima.15 

                                                           
14 Ibid, h. 286 
15 Riduwan, Rumus Dan Data Dalam Analisis Statistik, (Bandung: Alfabeta, 2008),h. 51 
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L. Definisi Operasional Variabel 

 Untuk menghindari kemungkinan penafsiran yang keliru dan beragam dari 

kalangan pembaca dalam memahami judul tersebut  maka penulis mengemukaan 

pengertian  beberapa variabel yang terdapat pada judul ini. 

a. Persepsi Kemudahan Penggunaa 

 Persepsi kemudahan penggunaan yakni sebagai tingkat dimana seseorang 

menyakini bahwa penggunaan teknologi informasi merupakan hal yang mudah dan 

tidak memerlukan usaha keras. 

b. Persepsi Daya Guna 

 Persepsi penggunakan yakni tingkatan dimana nasabah berpikir 

menggunakan suatu system akan meningkatkan kinerjanya. 

c. Kenyamanan 

Kenyamanan terhadap penggunaan mobile banking yakni tingkat 

kenyamanan yang lebih tinggi memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi 

kapanpun dan dimanapun. 

d. Kepercayaan 

Kepercayaan terhadap penggunaan Mobile Banking yakni bahwa nasabah 

percaya terhadap keandalan pihak bank dapat menjamin keamanan dan 

kerahasiaan akun nasabah.16 

 

 

 

                                                           
16 Davis, Op.Cit., h. 318 
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e. Minat  

Minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu keinginan.17 

Maksudnya disini adalah kecenderungan hati atau suatu keinginan yang tinggi 

pada diri seseorang untuk menggunakan fasilitas Mobile Banking pada Bank 

Muamalat Indonesia. 

f. Mobile Banking 

 Mobile banking merupakan layanan inovatif yang ditawarkan oleh bank 

yang memungkinkan pengguna kegiatan transaksi perbankan melalui smartphone . 

Mobile Banking atau yang lebih dikenal dengan m-Banking merupakan sebuah 

fasilitas atau layanan perbankan menggunakan alat komunikasi bergerak seperti 

handphone, dengan penyediaan fasilitas untuk bertransaksi perbankan melalui 

aplikasi (unggulan) pada handphone.18 

 

 

                                                           
17 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,Kamus Besar Indonesia (Jakarta Balai 

Pustaka,1994),ed 2 
18 Budi Agus Riswandi. Aspek Hukum Internet Banking (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada,2005),h. 78 


