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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Objek dan Pendekatan Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Soekarno 

Hatta Malang dengan alamat Jl. Raya Sukarno Hatta Kav 5D No. 400, Kel. 

Mojolangu, Kec. Lowokwaru, Kota Malang. Jenis penelitian dalam 

penelitian ini adalah kuantitatif sedang pendekatan yang digunakan pada 

penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif, yaitu 

penelitian yang memberikan gambaran secara langsung. 

 

B. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif yaitu data yang 

diukur dalam suatu skala numerik atau angka.51 Jenis data kuantitatif 

dalam penelitian ini diperoleh melalui kuisinoer yang disebar kepada 

nasabah tabungan BSM pada bank Syariah Mandiri kantor cabang 

SoekarnoHatta Malang yang di olah sebagai instrumen penelitian. 

2. Sumber Data 

a. Data Primer  

  Data primer merupakan data yang diperoleh dengan survei 

lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data 

                                                           
51 Mudrajad Kuncoro, Metode Rist Untuk Bisnis & Eknomi Edisi 4, (Jakarta: Erlangga, 2013), 145 
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orisinal.52 Data primer dalam penelitian ini adalah data berupa 

observasi langsung dan data dari kuisioner yaitu hasil jawaban 

yang berasal responden atas kuisioner yang diajukan kepada 

nasabah tabungan BSM pada Bank Syariah Mandiri Cabang 

Soekarno Hatta Malang. Penelitian ini menggunakan skala likert 

sebagai isi kuisioner. 

b. Data Sekunder  

  Data sekunder merupakan data telah dikumpulkan oleh lembaga 

pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyrakat pengguna 

data.53 Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa buku-

buku, jurnal atau pun artikel. 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah dengan produk 

tabungan BSM pada Bank Syariah Mandiri Cabang Soekarno Hatta 

yang berjumlah sebesar 1000 nasabah dengan objek yang diteliti 

memiliki kesempatan yang sama. 

2. Sampel 

Sampel adalah suatu himpunan bagian dari unit populasi.54 Teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel acak 

sederhana (Simple Random Sampling). Penentuan jumlah sampel 

                                                           
52 Ibid, 148. 
53 Ibid, 148. 
54 Ibid,118. 
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dalam penelitian ini menggunakan rumus menurut ketentuan rumus 

Slovin: 

   𝑛 =
𝑁

1+𝑁𝛼2 

Dimana n = ukuran sampel; N = Ukuran Populasi; dan α = toleransi 

ketidaktelitian (dalam persen).55  

 Berdasarkan data dari Bank Syariah Mandiri Cabang Soekarno Hatta, 

jumlah nasabah yang menabung pada bank ini sebanyak 1000 nasabah, 

maka dengan menggunakan rumus slovin diperoleh jumlah sampel 

sebagai berikut: 

   𝑛 =
1000

1+1000(0,1)2 

  𝑛 =
1000

1+1000(0,01)
 

  𝑛 = 100 Orang  

 

D. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian pada dasarnya merupakan segala sesuatu yang 

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya.56 Penelitian ini memiliki dua variabel, yaitu: 

 

 

 

 

                                                           
55 Ibid, 101. 
56 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2014), 38. 
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1. Variabel Independen  

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel 

lain.57 Variabel independen (bebas) dalam penelitian ini adalah: Nisbah 

(X1), Pelayanan (X2), Produk (X3). 

2. Variabel Dependen  

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel 

lain.58 Variabel dependen (terikat) dalam penelitian ini adalah 

Kepuasan Nasabah (Y). 

 

E. Definisi Operasional 

Definisi operasioanl dalam penelitian ini sebagai berikut, 

1. Nisbah (X1) 

Nisbah adalah proposi imbalan bagi hasil yang diberikan baik 

kepada nasabah yang dapat dinyatakan dalam satuan persen (%). 

Indikator nisbah ini adalah prosentase nisbah, bagi hasil dan jaminan.  

2. Pelayanan (X2) 

Pelayanan adalah suatu keadaan atau kondisi karyawan yang 

berhubungan erat dengan produk jasa untuk memenuhi kebutuhan dan 

keinginan pelanggan serta ketepatannya untuk mengimbangi harapan 

pelanggan dengan layanan. Indikator kualitas pelayanan ini adalah 

ketepatan waktu pelayanan, melayani permintaan pelanggan, dan 

memahami masalah pelanggan.  

 

                                                           
57 Anwar Sanusi, Metodologi Penelitian Bisnis, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 50 
58 Ibid, 50. 
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3. Produk (X3) 

Produk adalah output yang dihasilkan bank dalam berbagai jenis 

pelayanan. Indikator kualitas produk ini adalah fitur, kualitas 

kesesuain, dan gaya.  

4. Kepuasan (Y) 

Kepuasan adalah situasi kognitif pembeli berkenaan dengan 

kesepadanan atau ketidak sepadanan antara hasil yang didapatkan 

dibandingkan dengan pengorbanan yang dilakukan. Indikator kepuasan 

ini adalah kepuasan pelanggan secara keseluruhan, konfirmasi harapan, 

menerima penyimpangan dari ekspetasinya dalam batas tertentu.  

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

menggunakan metode kuesioner yaitu daftar pertanyaan yang disusun 

secara sistematis, yang kemudian dikirim dan diisi oleh responden. 

Kuisoner yang telah diisi oleh responden kemudian dikembalikan kepada 

peneliti untuk mngetahui hasilnya. Kuisoner yang akan dikirim dan diisi 

oleh responden nasabah yang menabung di Bank Syariah Mandiri cabang 

Soekarno Hatta.  

Skala yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian 

ini menggunakan adalah skala likert yaitu skala yang didasarkan pada 

penjumlahan sikap responden dalam merespons pernyataan berkaitan 
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indikator-indikator suatu konsep atau variabel yang sedang diukur.59 Cara 

menghitung kuisioner dengan menggunakan skala likert sebagai berikut. 

1. Sangat Setuju (SS)  = 5 

2. Setuju (S)    = 4 

3. Netral (N)   = 3 

4. Tidak Setuju (TS)  = 2 

5. Sangat Tidak Setuju (STS) = 1 

 

G. Instrumen Penelitian 

Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dengan bantuan 

aplikasi spss untuk menghitung hasil dari kuisioner. Langkah yang harus 

dilalui dalam metode ini sebagai berikut. 

1. Uji Validitas 

Uji validitas merupakan suatu skala pengukuran penelitian yang 

bila mana melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan mengukur 

apa yang seharusnya diukur dan mendapatkan hasil secara valid, 

apabila skala pengukuran tidak valid maka tidak bermanfaat bagi 

peneliti karena tidak mengukur atau melakukan apa yang seharusnya  

dilakukan.60 Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r 

hitung dengan r tabel untuk tingkat signifikan 5% dari degree of 

freedom (df) = n-2, dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Jika r hitung 

> r tabel (0.1966) maka pertanyaan atau indkator tersebut dinyatakan 

valid, demikian sebaliknya, jika r hitung < r tabel (0.1966) maka 

                                                           
59 Ibid, 59. 
60 Mudrajad Kuncoro, Metode Rist Untuk Bisnis & Eknomi Edisi 4, (Jakarta: Erlangga, 2013), 172. 
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pernyataan atau indikator tersebut dinyatakan tidak valid. Jika r hitung 

(tiap butir dapat dilihat pada kolom corrected item – total correlation) 

lebih besar dari r tabel dannilai r positif maka pernyataan tersebut 

dinyatakan valid. 61 

2. Uji Reliabilitas  

Uji Reliabilitas merupakan konsistensi dan stabilitas dari suatu 

skor (skala pengukuran). Realibilitas berbeda dengan validitas karena 

yang pertama memusatkan perhatian pada masalah konsistensi, sedang 

yang kedua lebih memperhatikan masalah ketepatan.62 Uji reliabilitas 

instrumen dapat dilihat dari besarnya nilai cronbach alpha pada 

masing-masing variabel. Cronbach alpha digunakan untuk mengetahui 

reliabilitas konsisten interitem atau menguji kekonsistenan responden 

dalam merespon seluruh item. Instrumen untuk mengukur masing-

masing variabel dikatakn reliable jika memiliki cronbach alpha > 

0,60.63 

 

H. Teknik Analisis Data  

Tahap selanjutnya setelah melakukan uji validitas dan uji reliabilitas, 

data yang telah terkumpul selanjutnya di analisis. Berdasarkan dengan 

latar belakang penelitian kuantitatif ini, maka teknik analisis data yang 

digunakan adalah bertujuan untuk menguji apakah pengaruh yang 

signifikan atau tidak antar komponen variabel nisbah, pelayanan, dan 

                                                           
61 Imam Ghazali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS 

Regresi, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013). 53. 
62 Mudrajad Kuncoro, Metode Rist Untuk Bisnis & Eknomi Edisi 4, (Jakarta: Erlangga, 2013), 175. 
63 Mudrajad Kuncoro, Metode Rist Untuk Bisnis & Eknomi Edisi 4, (Jakarta: Erlangga, 2013), 58. 
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produk terhadap kepuasan nasabah. Penelitian ini memilik beberapa teknik 

analisis data yang digunakan, berikut adalah pembagiannya, 

1. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif adalah transformasi data mentah ke dalam 

bentuk yang mudah dipahami atau diinterpretasi. Analisis deskriptif 

bertujuan untuk mengetahui karakteristik setiap variabel dalam sampel. 

Hasil analisis ini juga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk 

menentukan alat analisis dalam uji hipotesis. Analisis deskriptif dalam 

penelitian ini maksudnya menjelaskan hasil pengisian responden atas 

jawaban yang ada dalam kuesioner atau angket yang didasarkan pada 

persentase. Kategori rata-rata dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut.64 

Tabel 3.1 

Kategori rata-rata 

 

Rata-rata kategori 

1,00≤  x < 1,89 Sangat rendah / sangat buruk 

1,90< x < 2,69 Rendah / buruk 

2,70 < x < 3,49 Sedang / cukup baik 

3,50 < x < 4,29 Tinggi / baik 

4,30 < x ≤ 5,00 Sangat tinggi /sangat baik 

  

Dalam mendeskripsikan data dalam bentuk peresentase digunakan rumus 

sebagai berikut: 

𝐷𝑃 =
𝑛

𝑁
 𝑥 100% 

Keterangan: 

DP  : Deskriptif Presentase (%) 

n : Jumlah nilai yang diperoleh 

N : Jumlah nilai ideal 

 

                                                           
64 Ibid, 148. 
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2. Uji Asumsis Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui kondisi data yang ada 

agar dapat menentukan mpdel analisis yang tepat. Uji asumsi klasik 

memiliki beberapa elemen, berikut adalah elemen-elemen tersebut, 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah masing-

masing variabel berdistribusi normal atau tidak.65 Uji normalitas 

diperlukan karena untuk melakukan pengujian-pengujian variabel 

lainnya dengan mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti 

distribusi normal. deteksi normalitas dilakukan dengan menggunakana 

metode Kolmogorov-Smirniv Test, jika data berdistribusi normal maka 

nilai sig > 0,05, apabila data berdistribusi tidak normal maka nilai sig < 

0,05. 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara 

variabel independen, jika variabel independen saling berkorelasi, maka 

variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah 

variabel independen yang memiliki nilai korelasi antar sesame variabel 

sama dengan nol.66 

 

                                                           
65 Imam Ghazali, Analisis Multivariete dengan Program SPSS, Edisi ketujuh, (Semarang: Badan 

Penerbit Universitas Diponegoro, 2013), 160. 
66 Ibid, 105. 
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c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas yaitu untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari individual satu 

pengamatan yang lain, jika varian dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika 

berbeda disebut heteroskedastisitas.67 Menurut Ghazali (2008) dalam 

Azka cara mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah 

dengan meihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat 

(dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada 

tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat pola 

tertentu pada gambar scatterplot antar SPREID dan ZPRED. Dasar 

analisis heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:68 

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik membentuk pola 

yang teratur (bergelombang, melebar kemudian 

menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi 

heteroskedastisitas. 

2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar 

diatas dan bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak 

terjadi heteroskedastisitas.  

3. Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linear berganda pada dasarnya yaitu menambah 

jumlah variabel bebas yang sebelumnya hanya satu menjadi dua atau 

                                                           
67 Ibid, 139. 
68 Azka Al Afifah, “Pengaruh Kualitas Layanan, Kepercayaan, dan Kepuasan terhadap Loyalitas 

Nasabah”(Skripsi Sarjana Ekonomi UIN Raden Fatah, Palembang 2017), 62. 
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lebih variabel bebas. Tujuan analisis regresi linear berganda adalah 

untuk melihat hubungan variabel Y dan variabel X. Satu variabel yang 

berupa variabel terikat atau tergantung yang diberi simbol Y dan 

variabel kedua dan ketiga yang berupa variabel bebas yang diberi 

simbol X1, X2, X3 …. Xn.69  

Penelitian ini memiliki variabel Y atau variabel terikatnya adalah 

kepuasan nasabah bank syariah mandiri, sedangkan variabel X atau 

variabel bebasnya adalah nisbah, pelayanan, dan produk. Apabila 

dimasukkan ke dalam rumus regresi linier berganda, maka akan di 

peroleh persamaan sebagai berikut:70 

  𝑌 = 𝛼 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + 𝑏3𝑋3 + 𝑒 

Dimana: 

 Y  = Kepuasan Nasabah 

 𝑋1      = Nisbah  

 𝑋2  = Pelayanan  

 𝑋3   = Produk  

 a  = Konstanta 

𝑏1𝑏2𝑏3 = Koefisien Regresi 

   e  = Variabel penggangu 

 

 

 

                                                           
69 Anwar Sanusi, Metodologi Penelitian Bisnis, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 134. 
70 Ibid, 135. 
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4. Uji Hipotesis 

a. Uji Signifkansi Parsial (Uji t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

atau variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel terikat.71 Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan 

signifikan level 0,05 (a = 5%). Penerimaan atau penolakan 

hipotesis dilakukan dengan kriteria: 

1) Jika nilai signifikan > 0,05 dan  𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔< dari  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. 

Hipotesis ditolak koefisien regresi tidak mempunyai 

pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. 

2) Jika nilai signifikan ≤ 0,05 dan 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > dari 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. Maka 

hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan), maka 

secara parsial variabel independen tersebut mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji f) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua 

variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat.72 

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan signifikan level 0,05 

(a = 5%). Adapun kriteria dalam uji F adalah sebagai berikut: 

1) Jika tingkat signifikan lebih besar dari pada tingkat 

keyakinan (a = 0,05) dan nilai 𝑓ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > dari 𝑓𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. Maka 

seluruh variabel independen tidak mempunyai pengaruh 

                                                           
71 Mudrajad Kuncoro, Metode Rist Untuk Bisnis & Eknomi Edisi 4, (Jakarta: Erlangga, 2013), 246. 
72 Ibid, 247. 
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yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel 

dependennya. 

2) Jika tingkat signifikan lebih kecil dari pada tingkat 

keyakinan (a = 0,05) dan nilai 𝑓ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑓𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. Maka 

seluruh variabel independen mempunyai pengaruh yang 

signifikan secara bersama-sama terhadap variabel 

dependennya. 

c. Koefisien Determinasi (𝑅2) 

Koefisien determinasi (𝑅2) pada intinya mengukur seberapa 

jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

terikat.73 Nilai koefisien determinasi mempunyai interval nol 

sampai satu (0≤ 𝑅2≤1). Jika 𝑅2 = 1, berarti besarnya presentase 

sumbangan 𝑋1, 𝑋2, 𝑋3 terhadap variasi (naik-turun) Y secara 

bersama-sama adalah 100%. Hal ini menunjukan bahwa apabila 

koefifien determinasi mendekati 1, maka pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependennya semakin kuat, maka 

semakin cocok pula garis regresi untuk meramalkan Y.  

 

                                                           
73 Ibid, 246. 


