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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian 

 

Jenis penelitian ini mengemukakan penelitian asosiatif kasual. Penelitian asosiatif 

kasual adalah penelitian yang dilakukan untuk menganalisis hubungan atau pengaruh antara 

dua variabel atau lebih. Hubungan kasual adalah hubungan yang sebab akibat. Artinya, variasi 

pada X (variabel bebas) akan mempengaruhi variabel Y (variabel terikat). Penelitian ini 

menggunakan data primer yaitu data yang bisa diolah langsung oleh objeknya. 

Pendekatan penelitian menggunakan penelitian kuantitatif karena dalam penelitian ini 

akan berfokus untuk mengetahui pengaruh kemudahan penggunaan, manfaat dan risiko 

pengguna QRIS terhadap kepuasan nasabah Bank Syariah Indonesia KC Banjarmasin A Yani 

1. 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang 

dilakukan langsung dilapangan. Data dalam penelitian ini diambil dengan melakukan survei 

langsung kepada nasabah BSI KC Banjarmasin A yani 1. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dilakukan di Bank Syariah Indonesia KC Banjarmasin A Yani 

1 yang berlokasi di JL. A Yani Km 4 No 385 Banjarmasin Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan 

Banjarmasin Timur, kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70235. 

Pemilihan lokasi penelitian tersebut didasari pertimbangan karena sepengetahuan 

penulis permasalahan ini belum pernah ada yang mengangkatnya, QRIS ini juga terbilang baru, 

lokasi dekat dengan tempat tinggal sehingga mudah dijangkau dan diakses, serta ingin  
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mengetahui seberapa puas nasabah bank syariah indonesia KC Banjarmasin A. Yani 1 

ini dalam menggunakan QRIS khususnya dalam kemudahan penggunaan, manfaat bahkan 

risiko yang ada. 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek 

Subjek penelitian ini adalah responden atau sumber data yang memberikan data untuk 

peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Nasabah Bank Syariah 

Indonesia KC Banjarmasin A Yani 1. 

2. Objek 

 

Objek penelitian merupakan titik fokus dalam penelitian. Jadi titik fokus penelitian 

yang dimaksud peneliti adalah kemudahan penggunaan, manfaat, risiko, religiusitas dan 

kepuasan nasabah. 

 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian penelitian dalam suatu ruang 

lingkup, dan waktu yang sudah ditentukan. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas objek/subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah yang menggunakan QRIS pada 

kurun waktu satu tahun terdapat 45200 data nasabah yang melakukan transaksi mobile banking 

menggunakan QRIS. 

2. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi, hal ini mencakup sejumlah anggota yang 
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dipilih dari populasi. 

S =  
P

(P. e2) + 1
 

S = sampel  

P = populasi 

e = error atau tingkat  kesalahan yang diyakini 

S =  
P

(P. e2) + 1
 

S =  
45200

(45200. 0,12) + 1
 

S =  
45200

453
 

S = 99,77 

Berdasarkan perhitungan diatas diperoleh sampel minimal yang dicari sebesar 100 dari 

45200 maka peneliti mengambil populasi nasabah yang melakukan transaksi mobile banking 

menggunakan QRIS Bank Syariah Indonesia KC Banjarmasin A Yani 1 120 responden 

dikarenakan semakin rendah tingkat signifikansi, semakin banyak data yang dibutuhkan 

peneliti, semakin tinggi tingkat signifikansi, maka semakin sedikit data yang dibutuhkan. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik nonprobability sampling, 

sedangkan jenis individu yang dipilih menggunakan teknik puposive sampling, purposive 

sampling adalah pengambil sampel berdasarkan kapasitas dan kapabilitas atas kompeten 

dibidangnya diantara populasi. Yang dijadikan sampel atau calon responden yang terpilih 

adalah mereka yang menjadi nasabah Bank Syariah Indonesia KC Banjarmasin A Yani 1. 

 

E. Data dan Sumber Data 

Data penelitian ini menggunakan 2 data yaitu data primer dan data sekunder 

1. Data Primer 
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Data primer adalah data yang belum pernah diolah oleh pihak tertentu, data primer 

menunjukkan keaslian informasi yang terkandung di dalam data tersebut. Data primer ini yang 

diperoleh langsung dari sumber penelitian ini ialah angket dari seluruh responden yaitu nasabah 

Bank Syariah Indonesia KC Banjarmasin A. Yani 1. Sumber data yang berisi pengumpulan 

data, informasi dan lainnya. Sumber data yang didapatkan oleh responden nasabah BSI KC 

Banjarmasin A Yani 1 tentang pengaruh kemudahan penggunaan, manfaat dan risiko pengguna 

QRIS terhadap kepuasan nasabah. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah: 

1. Kuesioner/Angket 

Kuesioner merupakan alat teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti mengetahui variabel 

yang diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden.  

Alur pengumpulan kuesioner secara online dan offline, adapun pengumpulan secara 

online melalui link dengan google form maka peneliti meminta waktu sebentar dan bertanya 

apabila sesuai dengan kriteria maka dimohonkan untuk mengisi kuesioner tersebut dan hasil 

data responden yang dikumpulkan secara online ini sebanyak 60 responden. Sedangkan 

pengumpulan kuesioner secara offline yaitu dengan langsung ketempat lokasi penelitian yang 

mana peneliti meminta nasabah untuk mengisi kuesioner tersebut dan hasil dari pengisian 

kuesioner secara offline ini sebanyak 60 responden. 

Kuesioner yang diberikan kepada nasabah adalah pernyataan bersifat tertutup yaitu 

pernyataan yang disediakan sejumlah jawaban tertentu sebagai pilihannya, prosedur dalam 

metode pengumpulan data melalui kuesioner adalah: a) menyebarkan kuesioner, b) responden 
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diminta untuk mengisi kuesioner, c) yang kemudian kuesioner dikumpulkan, diseleksi dan 

dianalisis. 

2. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan merupakan cara pengumpulan data yang mengadakan studi penelaah 

terhadap laporan – laporan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan 

harus memiliki 3 kriteria diantaranya: 

a. Relevansi berkenaan dengan kecocokan antara variabel – variabel yang diteliti dan 

teori yang dikemukakan. Semakin cocok dan sesuai dengan variabel – variabel yang 

diteliti dengan teori – teori maka semakin baik studi kepustakaan tersebut. 

b. Kelengkapan berkenaan dengan banyaknya kepustakaan yang dibaca. 

c. Semakin banyak kepustakaan yang dibaca maka akan semakin baik pula studi 

kepustakaannya. 

d. Kemutakhiran yang berkenaan dengan waktu (baru atau lama) kepustakaan yang 

digunakan (Bagenda dkk., 2022, hlm. 84). 

 

G. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah suatu atribut, sifat dan nilai dari orang, objek atau kegiatan 

yang mempunyai variasi tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya (Indra P & Cahyaningrum, 2019, hlm. 92) . Pada penelitian ini peneliti 

menggunakan 3 variabel diantaranya: 

1. Variabel Independent (X) 

Variabel ini sering disebut variabel stimulus, prediktor, antecedent. Dalam bahasa 

Indonesia sering disebut dengan variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen 

(terikat). Variabel independen dalam penelitian ini adalah 

a. Kemudahan Penggunaan (X1) 



43 

 

 

 

Kemudahan penggunaan adalah tingkat dimana seseorang merasa bahwa 

menggunakan sistem tidak diperlukan banyak usaha dan bebas dari tantangan dalam 

pemanfaatannya (Prayudi dkk., 2022). 

b. Manfaat (X2) 

 

Persepsi manfaat bagi responden adalah sejauh mana responden percaya 

bahwa menggunakan QRIS akan meningkatkan pekerjaannya. Manfaat dan berguna 

bagi responden, maka responden akan menggunakannya. Persepsi manfaat 

(perceived usefulness) didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa 

menggunakan suatu teknologi akan meningkatkan pekerjaannya (Saptawati, 2018, 

hlm. 36). 

c. Risiko (X3) 

 

Risiko adalah suatu keadaan ketidakpastian yang dipertimbangkan seseorang 

untuk memutuskan “iya” atau “tidak” melakukan transaksi (Permatasari, 2021, hlm. 

25). 

2. Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependent sering disebut variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa 

Indonesia sering disebut variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi 

atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Indra P & Cahyaningrum, 2019, hlm. 

26). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepuasan nasabah dalam menggunakan 

QRIS. Kepuasan diartikan perasaan positif atau menyenangkan yang dihasilkan dari penilaian 

seseorang terhadap sesuatu (Fauzi dkk., 2021). 

3. Variabel Moderasi (Z) 

Variabel moderasi merupakan variabel yang dapat memberi pengaruh dalam 

memperkuat atau memperlemah hubungan antar variabel independen dengan variabel 

dependen. Variabel moderasi pada penelitian ini adalah religiusitas. 
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H. Skala Pengukuran 

Skala pengukuran adalah acuan pengukuran yang digunakan peneliti untuk mengukur 

variabel penelitian. Skala pengukuran akan menghasilkan data yang akan dianalisis lebih lanjut 

guna menjawab tujuan penelitian (Hatmawan & Riyanto, 2020, hlm. 70). 

Dalam penelitian ini digunakan Skala Likert, skala likert bertujuan untuk mengukur 

sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau fenomena 

sosial. 

Skala likert merupakan skala yang mengukur kesetujuan atau ketidaksetujuan 

seseorang terhadap serangkaian pernyataan berkaitan dengan keyakinan atau perilaku 

mengenai suatu objek tertentu (Hermawan, 2005, hlm. 45). 

Menurut (Sugiyono, 2007, hlm. 67) skala likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam 

penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti. Dengan skala 

likert maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian 

indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item- item instrumen yang 

dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. 

Skala ini pada umumnya menggunakan 5 angka penelitian yaitu: 

Tabel II 

Skala Pengukuran 

 

No Alternatif Jawaban Skor 

1 SS (Sangat Setuju) 5 

2 S (Setuju) 4 

3 N (Netral) 3 

4 TS (Tidak Setuju) 2 
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5 STS (Sangat Tidak Setuju) 1 

Sumber data:diolah 2022 

 

 
I. Instrumen Penelitian 

Instrumen atau alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa kuesioner yang 

memuat daftar pertanyaan yang berkaitan dengan masalah tujuan penelitian setiap teknik 

pengumpulan data akan memiliki bentuk instrumen yang berbeda (Sugiyono, 2018, hlm. 48). 

Menjelaskan bahwa instrumen penelitian digunakan dalam mengukur nilai variabel yang akan 

diteliti. Instrumen penelitian digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar 

mempermudah pekerjaannya dan hasil lebih baik, supaya lebih cermat, lengkap dan sistematis 

sehingga lebih mudah diolah. 

Berikut merupakan beberapa indikator yang digunakan peneliti dalam melakukan 

penelitian adalah sebagai berikut: 

Tabel III 

 Instrumen penelitian 
 

Variabel Indikator Skala 

Kemudahan 

Penggunaan (X1) 

1. Mudah dipelajari 

2. Fleksibel 

3. Dapat mengontrol pekerjaan  

4. Mudah digunakan 

 

Likert 

Manfaat (X2) 1. Kenyamanan bertransaksi 

perbankan 

2. Kemudahan bertransaksi 

perbankan 

3. Keleluasaan menggunakan 

QRIS 

 

Likert 
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4. Transaksi QRIS lebih cepat 

Risiko (X3) 1. Keamanan 

2. Risiko besar 

3. Mengalami kerugian 

 

Likert 

Religiusitas (Z) 1. Keyakinan 

2. Praktik agama 

3. Pengetahuan agama 

4. pengalaman 

 

Likert 

Kepuasan  

Nasabah (Y) 

1. Kepuasan pelanggan 

keseluruhan (overall customer 

statisfaction) 

2. Konfirmasi harapan ( 

confirmation of exspectations) 

3. Minat pembelian ulang  

(repurchase intent) 

4. Kesedian merekomendasikan 

(willings to recommend) 

 

Likert 

Sumber:Data diolah,2022 

 
 

J. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif 

dengan menggunakan SmartPLS sebagai alat ukurnya dan skala yang digunakan ialah skala 

likert. 

1. Uji kualitas data 
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a. Uji Validitas 

Uji validitas dimaksudkan guna mengukur seberapa cermat suatu uji 

melakukan fungsinya, apakah alat ukur yang telah disusun benar – benar telah dapat 

mengukur apa yang perlu diukur. Uji ini dimaksudkan untuk mengukur sah atau 

tidaknya suatu kuesioner yang pada dasarnya uji validitas mengukur sah atau 

tidaknya setiap pertanyaan/pernyataan yang digunakan dalam penelitian (Darma, 

2021, hlm. 79). Konstruk dapat dikatakan memiliki reliabilitas yang baik nilainya 

0,70 dan AVE berada diatas 0,50. 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah 

alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran 

tersebut diulang. Reliabilitas berarti dapat dipercaya yang berarti instrumen dapat 

memberikan hasil yang tepat, alat ukur instrumen dikategorikan reliabel jika 

menunjukkan konstanta hasil pengukuran dan mempunyai ketepatan hasil 

pengukuran yang terbukti bahwa alat ukur tersebut dapat dipertanggung jawabkan 

kebenarannya. Untuk mengetahui reliabilitas adalah nilai cronbach alpha yang 

berkisar antara 0 – 1 dimana suatu instrumen diaktakan reliabel jika memberikan 

nilai Cronbach Alpha > 0,60. 

2. Metode Partial Least Square (PLS) 

Menurut (Abdillah, 2015, hlm. 67) PLS merupakan informasi yang dihasilkan efisien 

dan mudah di interpretasikan juga dapat digunakan pada set yang lebih kecil. 

a. Model pengukuran (Outer Model) 

Model ini menjelaskan secara spesifik kausalitas atau hubungan antara 

variabel laten dengan indikator atau pengukuran dalam variabel yang ada. Pengujian 

pada outer model memberikan nilai pada analisis reliabilitas dan validitas (Michael 
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Musyaffi dkk., 2021, hlm. 65). Uji reliabilitas disini untuk mengetahui konsistensi 

hasil kuesioner yang digunakan sedangkan uji validitas untuk mengetahui 

kemampuan kuesioner dalam melakukan fungsi ukurnya. Adapun pengujian yang 

dilakukan pada outer model adalah: 

1) Convergent validity (validitas konvergensi) 

Nilai convergent validity menunjukan validitas atas indikator- indikator 

pengukuran. Nilai convergent validity dapat dilihat melalui nilai loading factor. 

Nilai yang diukur convergent validity adalah > 0,7 pada model penelitian yang 

relatif sudah banyak yang diteliti. Jika model dalam penelitian merupakan yang 

baru dikembangkan atau penelitian pertama, nilai loading factor dapat ditoleransi 

pada 0,5. 

2) Discriminant validity 

Nilai discriminant validity merupakan nilai cross loading factor yang 

bertujuan untuk mengetahui terkait diskriminan yang ada dalam suatu konstruk 

penelitian. Cara mengetahui suatu diskriminan dalam suatu konstruk dengan 

perbandingan yang menghasilkan angka lebih besar antara nilai loading konstruk 

yang dituju dengan nilai loading konstruk yang lain. 

3) Average Variance Extracted (AVE) 

Nilai AVE juga menunjukan hasil evaluasi validitas diskriminan untuk 

setiap konstruk. AVE menjelaskan interkorelasi internal antar indikator pada 

konstruk di setiap variabel laten. Nilai AVE minimal 0,5. 

4) Composite reliability 

Nilai composite reliability merupakan ukuran untuk mengukur reliabilitas 

suatu indikator. Dengan nilai tersebut dapat terukur nilai reliabilitas dengan nilai 

composite reliability minimal 0,7. 
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5) Cronbach alpha 

Nilai cronbach alpha merupakan penelitian terhadap reliabilitas dari batas 

suatu konstruk. Nilai cronbach alpha mengukur konsistensi internal dari suatu 

indikator dengan nilai minimal yang diharapkan adalah 0,7 namun jika nilai nya 

>0,6 masih bisa diterima. 

b. Model struktural (Inner Model) 

Pengujian model struktural bertujuan untuk mengidentifkasi dan melihat 

hubungan antara variabel dalam suatu variabel. Hubungan tersebut akan menjawab 

tujuan penelitian yakni pengujian terhadap hipotesis yang disusun dalam suatu 

penelitian. Adapun pengujian inner model ini dilakukan dengan beberapa cara 

diantaranya: 

1) R Square Nilai ini merupakan koefisien determinasi pada suatu konstruk, nilai R 

square menjelaskan variasi dari variabel. 

2) Estimate for path coefficients yakni suatu nilai yang menunjukan hubungan atau 

pengaruh baru suatu penelitian. Pengujian ini melalui suatu prosedur yang ada di 

bootstrapping. 

3) Predection relevance (Q square) untuk mengetahui suatu prediksi melalui 

prosedur blindfolding. Nilai Q square ini berada dibawah 0 memberikan makna 

bahwa konstruk mampu memprediksi konstruk yang ada. Pengujian Q square 

dilakukan hanya pada konstruk yang memiliki indikator bersifat reflektif.  

K. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis merupakan dugaan sementara yang kebenarannya harus dibuktikan 

terlebih dahulu sehingga pengujian hipotesis proses melakukan uji dugaan sementara 

(Wardani, 2020, hlm. 53). 

Dalam pengujian hipotesis dilakukan bandingan antara thitung dengan ttabel untuk 
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mengetahui ada pengaruh atau tidak antar variabel dalam penelitian. Nilai thitung didapat dari 

bootstrapping perhitungan menggunakan SmartPLS dalam pengujian hipotesis ini 

menggunakan nilai statistik yang dilambangkan dengan α = 5% (0.05) dengan nilai t- statistik 

1.96. maka kriteria penerimaan / penolakan adalah apabila nilai t statistik > 1,96 dan nilai 

signifikan < 0.05 maka Ha diterima dan Ho ditolak (hipotesis penelitian diterima). 

 


