
59 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian  

Jenis penelitian pada peneltian ini adalah jenis 

penelitian kuantitatif eksplanatori (explanatory research) 

dengan menggunakan pendekatan metode survey artinya 

dalam kegiatan penelitian ini, peneliti mencoba menentukan 

hubungan antar variable berdasarkan data yang diperoleh dari 

sample yang ditentukan dalam suatu populasi. Penelitian 

eksplanatori ini digunakan untuk meneliti pengaruh perceived 

usefulness dan perceived ease of use terhadap attitude dan 

actual usage pada aplikasi mobile banking, dengan studi kasus 

pada nasabah di BPRKS.  

 

3.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian 

Konsep disini akan menjelaskan karakteristik dari obyek 

ke dalam elemen-elemen yang dapat diobservasi yang 

menyebabkan konsep dapat diukur dan dioperasionalkan 

dalam penelitian. Hasil dari pengoperasionalan konsep adalah 

definisi konsep dari masing-masing variable dan konsep yang 

digunakan pada penelitian ini. Operasional variable penelitian 

terdiri dari empat variable, yaitu dua variable bebas dan dua 

variable terikat.  
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- Persepsi kegunaan (perceived Usefulness), yaitu 

penilaian individu atau seseorang bahwa menggunakan 

mobile banking akan meningkatkan kinerja pekerjaan 

mereka. 

- Persepsi kemudahan (perceived ease of use), yaitu 

kondisi sejauh mana seseorang percaya bahwa 

menggunakan mobile banking akan bebas dari usaha. 

- Sikap (Attitude), yaitu, respon positif dan rasa yakin 

seseorang akan kegunaan aplikasi mobile banking 

adalah menguntungkan 

- Penggunaan nyata (Actual Usage), yaitu, bentuk 

penggunaan nyata dilihat dari frekeunsi dan durasi 

pemakian mobile banking akan meingkatkan 

produktifitas mereka 

Berdasarkan penjelasan diatas maka operasionalisasi 

variable dapat dilihat pada tabel 3.1, sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 

Operasional Variabel 

Definisi Konsep 

(Teori) 
Definisi Operasional Dimensi Indikator quesionare scale 

Perceived usefulness: persepsi kegunaan/ 

manfaat. Persepsi kegunaan (perceived 

usefulness) didefinisikan sebagai sejauh 

mana seorang individu percaya bahwa 

adanya teknologi akan meningkatkan 

produktivitas dan kinerja pekerjaan mereka 

(Davis, 1989; Davis et al., 1989). 

 

 

 

 

 

 

persepsi nasabah dalam 

kegunaan atau manfaat 

dalam menggunakan 

layanan mobile banking, 

nasabah memiliki persepsi 

kegunaan untuk melakukan 

transaksi perbankan, dengan 

menggunakan mobile 

banking di harapkan dapat 

meningkatkan produktivitas 

dan kinerja pekerjaan 

mereka 

 

 

Memiliki fungsi Kerja lebih cepat Kegunaan mobile banking bagi 

saya adalah mempercepat 

kegiatan saya sehari hari dalam 

urusan bisnis 

Ordinal 

Produktif  Meningkatkan 

produktifitas kerja 

Kegunaan mobile banking bagi 

saya dapat meningkatkan 

produktifitas bisnis saya tanpa 

harus datang ke bank  

Ordinal 

Mencukupi 

kebutuhan   

Pekerjaan lebih 

mudah  

Kegunaan mobile banking bagi 

saya memanfaatkan fasilitas dan 

fitur layanan didalam mobile 

banking cukup lengkap 

Ordinal 

Menghemat waktu Kegunaan mobile banking bagi 

saya dapat meningkatkan kinerja 

saya sehingga dapat menghemat 

waktu 

Ordinal 

Memberikan 

manfaat  

Secara fungsinya 

sangat Bermanfaat 

Kegunaan mobile banking bagi 

saya secara keseluruhan berguna 

dalam memanfaatkan layanan 

perbankan 

Ordinal 
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Perceived ease of use 

Persepsi kemudahan penggunaan 

(perceived ease of use), didefinisikan 

sebagai sejauh mana seorang percaya 

bahwa menggunakan suatu teknologi akan 

bebas dari usaha. (Davis et. al, 1986) 

 

 

Kemudahan penggunaan 

yang dirasakan menunjukan 

tingkatan dari seberapa 

mudah aplikasi mobile 

banking oleh nasabah untuk 

dimengerti, dipelajari, dan 

dioperasikan. Apabila 

mobile banking memiliki 

user interface yang baik, 

nasabah pun akan 

mempercayai bahwa 

menggunakan mobile 

banking tidaklah sulit. 

 

Dapat dipahami Mudah dipahami 

 

Mudah dan praktis untuk 

digunakan tidak bertele-tele 

Ordinal 

Dimengerti  Mudah dimengerti 

 

Aman dan cepat tanpa harus 

capek antri di teller 

Ordinal 

Mudah 

mengoperasikan 

Bebas hambatan 

 

Mobile banking udah karena 

tampilannya yang bagus dan user 

friendly  

Ordinal 

Mudah dipelajari 

 

Kemudahan digunakan kapan 

saja dimanapun dengan 

smartphone anda 

Ordinal 

Mudah dikuasai 

 

Secara keseluruhan mudah dan 

nyaman dalam bertransaksi 

perbankan 

Ordinal 

Sikap (Attitude) 

Sikap seseorang terhadap suatu objek 

adalah fungsi dari keyakinannya tentang 

Sikap merupakan penilaian 

atau respon nasabah terkait 

akan menggunakan aplikasi 

mobile banking, keyakinan 

Penilaian dan 

respon  

Merupakan ide yang 

bagus 

saya berpendapat bahwa, 

menggunakan mobile banking 

merupakan ide yang bagus 

Ordinal 
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objek itu dan merupakan respon penilaian 

evaluative terkait dengan keyakinan 

(Fishbein dan Ajzen, 1975) 

 

nasabah, memberikan rasa 

senang, ide, perlakukan 

yang bijaksana,bahwa 

menggunakan mobile 

banking memudahkan 

proses 

transaksi,mempercepat 

transaksi,menghemat waktu,  

 

Merupakan ide yang 

bijaksana 

Saya berpendapat bahwa, 

menggunakan mobile banking 

untuk transaksi keuangan 

merupakan ide yang bijkasana 

Ordinal 

Rasa senang 

dalam 

menggunakan 

Rasa senang dalam 

menggunakan 

mobile banking 

Saya berpendapat bahwa, 

menggunakan mobile banking 

menyenangkan untuk transakasi 

keuangan 

Ordinal 

Ketertarikan pada 

sesuatu 

Dinilai perlu untuk 

dimiliki 

Saya berpendapat bahwa, mobile 

banking perlu dimilki oleh setiap 

nasabah perbankan 

Ordinal 

keperluan Dinilai perlu untuk 

dimilki 

Saya berpendapat bahwa, semua 

bank perlu memiliki layanan 

aplikasi mobile banking 

Ordinal 

Actual Usage 

Actual system usage merupakan perilaku 

kondisi nyata dalam mengadopsi suatu 

sistem. Dalam Davis (1989),  

Penggunaan nyata. Nasabah  

akan puas menggunakan 

mobile banking karena  jika 

meyakini bahwa sistem 

tersebut mudah digunakan 

dan akan meningkatkan 

Continue  Sering menggunakan Mobile banking untuk 

kepentingan saya sehari-hari, 

maka saya memakai mobile 

banking untuk keperlukan 

layanan perbankan 

Ordinal 
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actual system usage didefinisikan sebagai 

bentuk respon psikomotor eksternal yang 

diukur oleh seseorang dengan penggunaan 

nyata. Actual system usage dikonsepkan 

dalam bentuk pengukuran terhadap 

frekuensi dan durasi waktu penggunaan 

teknologi (Wibowo, 2006). 

 

 

 

produktivitas, yang 

tercermin dari kondisi nyata 

penggunaan. Dan ini 

meningkatkan produktifitas 

mereka, yang tercermin dari 

kondisi nyata penggunaan. 

Dengan mobile banking ini 

diharapkan frekuensi dan 

durasi penggunaan bisa 

lebih lama karena nasabah 

yakin bahwa menggunakan 

mobile banking bisa 

diandalkan 

 

Menggunakan lebih 

banyak 

dibandingkan 

layanan perbankan 

Mobile banking untuk 

kepentingan saya sehari-hari, 

maka saya gunakan untuk 

transaksi pembayaran 

(PLN,TELKOM,TV Kabel,Tiket 

dll) 

Ordinal 

Untuk transaksi 

pribadi 

Mobile banking untuk 

kepentingan saya sehari-hari, 

maka saya gunakan untuk 

transaksi pembelian (Pulsa HP) 

Ordinal 

Freuensi dan 

durasi 

Untuk transaksi 

bisnis 

Mobile banking untuk 

kepentingan saya sehari-hari, 

maka saya gunakan untuk 

mengetahui informasi saldo 

rekening 

Ordinal 

Untuk transaskis 

perbankan 

Mobile banking untuk 

kepentingan saya sehari-hari, 

maka saya gunakan untuk 

melakukan transfer antar bank  

Ordinal 

 

Sumber:dari berbagai sumber 
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3.2.1 Persepsi kegunaan (perceived usefulness)  

Dalam penelitian ini diartikan sejauhmana nasabah percaya 

jika menggunakan mobile banking dapat membantu 

meningkatkan kinerjanya. Davis (1989) mendefinisikan 

erceived usefulness sebagai tingkatan sejauh mana seseorang 

yakin bahwa menggunakan sebuah sistem akan meningkatkan 

kinerjanya. usefulness didefinisikan sebagai suatu ukuran di 

mana penggunaan mobile banking dipercaya akan 

mendatangkan manfaat bagi orang yang menggunakannya, 

diantara manfaatnya adalah kerja lebih cepat dalam urusan 

bisnis, meningkatkan produktivitas bisnis, fasilitas dan fitur 

layanan yang mendukung, kefektifan sehingga bisa 

menghemat waktu dalam memanfaatkan layanan perbankan 

3.2.2 Persepsi kemudahan (Perceived ease of use) 

Davis, at al. (1989), Perceived ease of use 

didefinisikan sebagai suatu ukuran di mana seseorang percaya 

bahwa teknologi membawa suatu kemudahan bagi pengguna.  

Persepsi kemudahan pada penelitian disini diartikan sebagai 

suatu tingkat kepercayaan nasabah bahwa dengan 

menggunakan mobile banking adalah sesuatu yang mudah 

digunakan dan akan membawa mereka terbebas dari usaha 

secara fisik.  Kemudahan yang didapat diantaranya praktis , 

aman , cepat user interface (tampilan) jelas dan mudah 
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dimengerti dan fleksibel digunakan dimanapun kapanpun, 

serta mudah dikuasai dalam menggunakan mobile banking. 

3.2.3 Sikap (Attitude) 

 Attitude merupakan cermin perasan suka atau tidak 

suka terhadap sistem (Davis et a1., 1989). Attitude dalam 

penelitian ini diartikan sebagai perasaan suka atau tidak suka 

nasabah terhadap aplikasi mobile banking. Instrumen yang 

diukur pada vaiabel sikap diantaranya ide, bijaksana, 

menyenangkan, dinilai perlu dalam menggunakan mobile 

banking. 

3.2.4 Penggunaan Nyata (Actual Usage) 

 Actual usage Dalam konteks penggunaan mobile 

banking, perilaku dikonsepkan dalam penggunaan 

sesungguhnya (actual usage) yang merupakan bentuk 

pengukuran terhadap frekuensi dan durasi waktu penggunaan 

teknologi. Dengan kata lain pengukuran sesungguhnya (actual 

usage) diukur sebagai jumlah waktu yang digunakan untuk 

berinteraksi dengan suatu teknologi dan besarnya frekuensi 

penggunaanya. Dengan berbagai keperluan layanan 

diantaranya lebih banyak menggunakan untuk pembayaran, 

pembelian,informasi saldo, transfer financial 
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3.3 Sumber Data 

Pada Penelitian ini sumber data yang digunakan adalah 

sumber data sekunder dan sumber data primer.  

1. Data sekunder  

Data sekunder adalah sumber data yang sudah ada pada 

perusahaan dan digunakan sebagai sumber informasi 

pendukung dalam penelitian ini, seperti  

a. Informasi jumlah nasabah 

Tujuannya sebagai perbandingan total nasabah yang 

menggunakan mobile baking dan yang belum 

menggunakan mobile banking, gunanya untuk 

mengetahui jumlah sampel yang akan digunakan 

dalam penelitian. 

b. Produk perbankan 

Produk utama yang ada di BPRKS diantarnya  

- Kredit 

- Deposito 

- Tabungan  

- Akses+ 

Digunakan untuk mengetahui dari produk perbankan 

manakah yang nasabah sering digunakan untuk 

transaksi perbankan dengan menggunakan aplikasi 

mobile banking 

c. Data delivery channel 
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Data di bagian delivery channel ini mencakup seluruh 

kegiatan electronic data processing baik internet 

banking, ATM, ATM Bersama,CDM, Mobile Banking, 

KiosK, serta data registrasi dan aktifasi nasabah. 

Digunakan untuk mengetahui secara jumlah account 

yang sudah aktifasi mobile banking. 

 

2. Data primer  

Data primer adalah data yang akan diolah dalam 

penelitian ini, data primer dalam penelitian ini adalah berupa 

kuesioner yang disebar kepada responden pengguna layanan 

mobile banking. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah 

dengan cara langsung dari sumber data di lapangan melalui 

kuesioner, pertanyaan pada angket tertutup disajikan secara 

terstruktur meliputi semua variable penelitian dalam bentuk 

sedemikian rupa sehingga nasabah diminta untuk memberi 

tanda ceklist sesuai dengan karakteristik dirinya. Penyebaran 

dan pengumpulan data dilakukan dengan secara langsung 

kepada responden dan melalui kolega , rekan kerja, dengan 

self administration report yaitu responden diminta untuk 

mengisi sendiri kuesioner yang diberikan. 
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3.5 Instrumen Penelitian 

Instrument dalam penelitian disini adalah berupa 

kuesioner. Kuesioner dalam penelitian ini meliputi semua 

variable penelitian. Dengan uji validitas dan reliabilitas. Uji 

SEM dilakukan dengan metode Confirmatory Analysis yang 

dilakukan dengan software AMOS. 

3.6 Populasi dan Sample 

Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah yang 

menggunakan fasilitas mobile banking di BPRKS. Populasi 

dalam penelitian disini tidak terbatas dimana jumlah dan 

karakteristik dari responden tidak diketahui secara pasti, oleh 

karena itu teknik sampling dalam penelitian ini digunakan 

teknik sampling non probabilitas. Responden penelitian ini 

adalah semua nasabah yang memiliki aplikasi mobile banking 

BPRKS. 

Pada penelitian disini ukuran sampel memegang 

peranan penting dalam estimasi dan interpretasi hasil 

sebagaimana dalam metode structural lainnya ukuran sample 

ini menjadi dasar dalam estimasi kesalahan sampling. maka 

sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 150 

responden. Namun dalam proses pengumpulan data terdapat 

24 kuesioner dinyatakan tidak lengkap, jadi data yang diolah 

hanya 126 kuesioner. 
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Tabel 3.2 

Jumlah responden dan klasifikasinya 

 

Responden Jumlah Total / persentasi 

Pekerjaan 

Karyawan 51 
 

 
: 126 orang 

: 100% 

Wiraswasta 26 

Mahasiswa 19 

Ibu rumah tangga 13 

Lain-lain 17 

Pendidikan 

  

 

 
126 orang 

: 100% 

Doktor 2 

S2 11 

S1 68 

D3/SMU 40 

SMP 5 

SD 0 

Jenis Kelamin 

   

: 126 

: 100% 

Pria 84 

Wanita 42 

 

Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik 

purposive sampling, yaitu seseorang diambil sebagai sampel 

karena dipastikan bahwa seseorang tersebut memiliki 

informasi yang diperlukan bagi penelitian (Sugiyono 

2008:122). Kriteria dalam purposive sampling adalah sebagai 

berikut: 

1. Responden memiliki fasilitas dan bisa mengakses 

mobile banking yang sudah diinstall pada 

smartphonenya  

2. Responden pernah melakukan transaksi dengan mobile 

banking minimal dua kali dalam sebulan 
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Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap persepsi 

nasabah, alat ukur penelitian ini berbentuk angket dengan 

tingkat kategori jawaban terdiri atas 4 tingkatan. Unutk 

analisis secara kuantitatif, maka alternative jawaban tersebut 

dapat diberi skor dari nilai 1 sampai dengan nilai 5 sebagai 

berikut: 

4 = Sangat Setuju 

3 = Setuju 

2 = Tidak Setuju 

1 = Sangat Tidak Setuju 

 

3.7 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Pada penulisan tentang pengujian instrument penelitian 

ini, penulis akan memberikan bahasan tentang Uji Validitas 

dan Reliabilitas, ini dimaksud memberikan pemahaman 

mengenai kriteria pengujian alat ukur kuesioner yang 

digunakan. Kuesioner yang ada pada penelitian disini adalah 

yang terbentuk berdasarkan konstruk atau faktor penelitian 

bersifat indikator-indikator yang mengukurnya. Konstruk 

adalah variabel penelitian yang tidak bisa diukur secara 

langsung sehingga nilainya diukur dengan indikator-

indikatornya, sedang kan indikator yang dimaksud adalah 

item-item pertanyaan atau pernyataan yang dimasukan 

kedalam kuesioner yang nilainya mengukur konstruk. 
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Indikator-indikator ini diharapkan dapat mengukur konstruk 

secara valid (akurat) dan reliable (dapat dipercaya). 

 

3.7.1 Uji Validitas 

Validitas adalah suatu tingkatan yang mengukur 

karakteristik yang ada dalam fenomena didalam penyelidikan 

(Malhotra, 2007). ini bertujuan untuk memeriksa apakah isi 

kuisioner sudah tepat untuk mengukur apa yang ingin diukur 

dan cukup dipahami oleh semua responden, yang 

diindikasikan oleh kecilnya persentase jawaban responden 

yang tidak terlalu menyimpang dari responden lainnya. 

Kriteria yang digunakan untuk uji keabsahan butir jika rhitung 

lebih besar dari rtabel, maka butir instrumen dianggap Valid, 

sedang jika rhitung lebih kecil atau sama dengan rtabel maka butir 

instrumen dianggap tidak valid dan selanjutnya di drop atau 

tidak digunakan. Jumlah sampel uji coba diambil sebanyak 30 

responden dalam populasi, maka didapat nilai  rtabel, dengan 

taraf signifikan 5% sebesar = 0,361. 

Dalam penulisan ini, validitas yang digunakan adalah validitas 

konstruk yang merupakan tipe validitas yang mempertanyakan 

apakah konstruk atau karakteristik dapat diukur secara akurat 

oleh indikator-indikatornya. Koefisien validitas diukur dari 

korelasi product moment atau korelasi Pearson yang 

dirumuskan sebagai berikut 
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Keterangan: 

n = jumlah responden  

X = skor variable (jawaban responden)  

Y = skor total dari variable untuk responden ke-n  

 

Item pertanyaan (indikator) secara empiris dikatakan valid jika 

koefisien korelasi (r) > 0,50 . Ada juga peneliti yang 

menggunakan kriteria lain, yaitu indikator valid jika korelasi 

(r) ≥ rtabel dengan rumus rtabel (Sugiyono, 1999) sebagai 

berikut. 

 

.Dalam statistika, Item pertanyaan (indikator) 

sebenarnya juga dapat dikatakan valid jika P-value ≤ α dengan 

α adalah taraf nyata yang ditentukan peneliti sebesar 1%, 5%, 

atau 10%. Terdapat perbedaan antara P-value dan α, yaitu P-

value adalah probabilitas kesalahan yang dihasilkan dari 

proses pengujian sedangkan α adalah probabilitas kesalahan 

yang ditentukan oleh peneliti sebagai tolak ukur kesalahan 
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yang ditoleransi. P-value adalah probabilitas kesalahan ketika 

H0 dapat ditolak berdasarkan Statistik Uji yang mana 

dirumuskan P-value = P(t ≥ thit) dengan thit adalah nilai statistik 

uji t. Pada software tertentu seperti SPSS, P-value dijelaskan 

dengan nilai Significant (Sig.). 

3.7.2 Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas bertujuan untuk mencari tahu sampai 

sejauh mana konsentrasi alat ukur yang digunakan, sehingga 

bila alat ukur tersebut digunakan kembali untuk meneliti 

obyek yang sama dengan teknik yang sama walaupun 

waktunya berbeda, maka hasil yang diperoleh akan sama. 

Dalam penelitian ini, untuk menguji reliabilitas digunakan 

teknik analisis dengan formula Alpha Cronbach dengan 

bantuan computer yang dirumuskan sebgai berikut: 

 

 

keterangan:  

α      = Koefisien Reliabitas Alpha Cronbach 

Σ si
2
  = Jumlah varians skor item ke-i dengan i = 1,2,...,K 

K      = banyaknya item yang diujikan 

sX
2
    = varians skor total keseluruhan item K  

Nilai suatu instrumen dikatakan reliabel bila nilai 

Alpha Cronbach ≥ 0,6 (Malhotra, 2007) 
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3.8 Metode Analisis 

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini 

adalah metode analisis deskriptif dan metode SEM (Structural 

Equation Modeling) dengan bantuan software AMOS (Analysis 

of Moment structure). (1) Analisis deskriptif dilakukan untuk 

pengamatan terhadap kriteria penilaian responden penelitian 

terhadap variabel-variabel penelitian. (2) Sementara itu, untuk 

menguji hipotesis, metode analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Structural Equation Modeling (SEM). 

Data yang diperoleh dari responden yang dijadikan sebagai 

sampel penelitian melalui kuesioner yang disebarkan, 

akan dianalisis dengan menggunakan Structural Equation 

Modeling (SEM) menggunakan program AMOS. Program 

AMOS menunjukkan pengukuran masalah yang struktural, 

dan digunakan untuk menguji model hipotesis. Hal ini 

disebabkan adanya kemampuan untuk; memperkirakan 

koefisien yang diketahui dari persamaan linier struktural, 

mengakomodasi model yang merupakan variabel laten, 

mengakomodasi kesalahan pengukuran pada variabel 

dependen dan independen. SEM merupakan sebuah 

confirmatory technique. Teknik ini merupakan teknik 

menguji teori baru atau teori yang sudah dikembangkan 

dan yang akan diuji lagi secara empiris. 
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3.8.1 Proses Analisis Konfirmatori 

Analisis faktor konfirmatori merupakan suatu proses 

dalam penelitian yang dilakukan untuk menguji 

unidimensionalitas dari dimensi-dimensi yang membentuk 

variabel laten atau konstruk laten. Dimensi yang digunakan 

dalam sebuah model perlu dikonfirmasi apakah dimensi 

tersebut dapat menjelaskan suatu konstruk yang merupakan 

unobserved variable. 

Dalam penelitian ini, analisis faktor konfirmatori 

merupakan pengujian terhadap dimensi-dimensi yang 

membentuk konstruk perceived usefullness, perceived ease of 

use, attitude dan actual usage. 

3.8.2 Uji Kesesuaian Model Goodness of Fit Test 

Confirmatory factor analysis yang digunakan untuk 

menguji undimensionalitas dari dimensi-dimensi yang 

menjelaskan konstruk laten menunjukan bahwa model ini 

dapat diterima. Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap 

kesesuaian model melalui telaah terhadap berbagai kriteria 

goodness of fit. Berikut ini beberapa indeks kesesuaian dan 

cut-off value untuk menguji apakah sebuah model dapat 

diterima atau ditolak. 

1. X
2
-Chi-square statistik, dimana model dipandang baik 

atau memuaskan bila nilai chi-squarenya rendah. Semakin 

kecil nilai X
2
 semakin baik model itu dan  
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diterima berdasarkan probabilitas dengan cut-off value 

sebesar p>0.05 atau p>0.10. 

2. The root Mean Square Error of Approximatio 

(RMSEA), yang menunjukkan goodness of fit yang 

dapat diharapkan bila model diestimasi dalam polulasi 

(Hair 2006:138). Nilai RMSEA yang lebih kecil atau 

sama dengan 0,08 merupakan indeks untuk dapat 

diterimanya model yang menunjukkan sebuah close fit 

dari model itu berdasarkan degrees of freedom. 

3. Goodness of Fit Index (GFI), adalah ukuran non 

statistikal yang mempunyai rentang nilai antara 0 (poor 

fit) sampai dengan 1.0 (perfect fit). Nilai yang tinggi 

dalam indeks ini menunjukkan sebuah ‘better fit’. 

4. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI), dimana tingkat 

penerimaan yang direkomendasikan adalah bila AGFI 

mempunyai nilai sama dengan atau lebih besar dari 

0,90. 

5. The Minimum Sample Discrepancy Function adalah 

CMIN/DF yang dibagi dengan Degree of Freedom. 

CMIN/DF tidak lain adalah statistik chi-square, X2 

dibagi DF nya disebut X2  relatif kurang dari 2.0 atau 

3.0 adalah indikasi dari acceptable fit antara model dan 

data 
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6. Tucker Lewis Index (TLI), merupakan incremental 

index yang membandingkan sebuah model yang diuji 

terhadap sebuah base line model, dimana nilai yang 

direkomendasikan sebagai acuan untuk diterimanya 

sebuah model adalah ≥ 0,95 (Ferdinand, 2002) dan nilai 

yang mendekati 1 menunjukkan a very good fit . 

7. Comparative Fit Index (CFI), dimana bila mendekati 1, 

mengindikasi tingkat fit yang paling tinggi (Arbucle, 

1997). Nilai yang direkomendasikan adalah CFI ≥ 0,95. 

     Dengan demikian indeks-indeks yang digunakan untuk 

menguji kelayakan sebuah model adalah seperti dalam Tabel 

3.2                       

Tabel 3.3 

Kriteria Goodness of Fit 

 

Goodness of fit index Cut-of value 

Significaned Probability ≥ 0.05 

RMSEA ≤ 0.08 

GFI ≥ 0.90 

AGFI ≥ 0.90 

CMIN/DF ≤ 2.00 

TLI ≥ 0.95 

CFI ≥ 0.95 

  Sumber : Ferdinand (2002:61) 
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3.8.3 Uji Signifikansi Bobot Faktor 

Digunakan untuk mengetahui apakah sebuah variabel 

dapat digunakan untuk mengkonfirmasi bahwa variabel itu 

dapat bersama-sama dengan variable lainnya untuk 

menjelaskan sebuah variabel laten (Ferdinand; 2002 : 168). 

Untuk mengetahui bagaimana kuatnya dimensi-dimensi itu 

membentuk faktor latennya dapat dianalisis dengan 

menggunakan uji-t terhadap regression weight yang dihasilkan 

oleh model yaitu C.R atau Critical Ratio adalah identik 

dengan t-hitung dalam analisis regresi. 

3.8.4 Uji Normalitas dan Multikoleniaritas  

Dengan memperhatikan prosedur SEM di atas, dalam 

analisisnya, penelitian ini diawali dengan melakukan uji 

normalitas dan multikolinearitas sebagai asumsi klasik yang 

harus dipenuhi (Ghozali dan Fuad, 2005). Uji normalitas 

adalah untuk memastikan apakah data yang ada membentuk 

distribusi normal atau tidak.Untuk menguji dilanggar atau 

tidaknya asumsi normalitas, perlu dipastikan bahwa nilai 

skewness-nya di bawah dua, dan kurtosis-nya bernilai di 

bawah tujuh (Ghozali & Fuad, 2008). Apabila asumsi 

normalitas tidak dipenuhi dan penyimpangan normalitas 

tersebut besar, maka seluruh hasil uji statistik adalah tidak 

valid, karena perhitungan analisis SEM dihitung berdasarkan 

asumsi bahwa data normal. Apabila nilai CR rentang antara 
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±2,58, maka data masih dapat dinyatakan berdistribusi normal. 

Pada uji Multikoleniaritas untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). 

model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar 

variabel bebas. 

3.9 Rancangan Uji Hipotesis 

Setelah model tersebut memenuhi syarat, maka yang 

perlu dilakukan selanjutnya adalah uji regression 

weight/loading faktor. Uji hipoteis ini dilakukan sama 

dengan uji t terhadap regression weight atau koefisien 

model. Uji ini sama dengan uji t (uji parsial) dalam multiple 

regression, uji ini dilakukan dengan cara membaningkan nilai 

thitung dengan ttabel dengan ketentuan, sebagai berikut: 

jika t hitung > t tabel berarti variabel tersebut signifikan dan 

jika t hitung ≤ t tabel berarti variabel tersebut tidak signifikan 

Ferdinand (2002: 75) menjelaskan bahwa thitung identik 

dengan C.R (critical ratio) yang diuji dengan nilai 

probabilitas p, dimana jika p < 0,05 menunjukkan pengaruh 

yang signifikan, dan jika p > 0,05 menunjukkan tidak 

signifikan. Untuk mengetahui bagaimana kuatnya dimensi-

dimensi itu membentuk faktor latennya dapat diteliti dengan 

menggunakan uji-t terhadap regression weight yang dihasilkan 

oleh CR yang memiliki nilai >2,58, ini menunjukan bahwa 
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variabel-variabel itu secara signifikan merupakan dimensi dari 

variabel laten yang dibentuk. 

3.10 Model penelitian 3.1  

 

 

 

 

 

X1 

X2 

Y1 Y2 

 

 

 

Keterangan  

X1 dan X2  = Variabel independen (variabel 

mempengaruhi) 

Y1 dan  Y2 = Variabel dependen (variabel yang 

dipengaruhi) 

 

3.11 Rancangan Implikasi Hasil Penelitian 

Rancangan implikasi dalam penelitian ini yaitu setelah 

mengetahui hasil dari uji hipotesis maka akan diketahui 

pengaruh dari variabel-variabel penelitian yaitu pengaruh 

persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, sikap, dan 

penggunaan nyata, maka akan didapatkan nilai yang relevan 

untuk dijadikan saran, masukan, yang berguna dan bermanfaat 

bagi perusahaan. 


