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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor  bank Mandiri Syariah  di Jl. 

Letjan Sutoyo kec Lowokwaru,Kota Malang  dan  Kantor  Bank Mandiri 

konvensional di Jl. Soekarno hatta kec. Lowokwaru kota Malang  

 

B. Jenis penelitian  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian komparatif. Jenis penelitian 

ini bertujuan untuk meneliti variabel dan sampel dalam waktu yang berbeda. 

Penelitian komparatif merupakan penelitian sejenis penelitian deskripif yang 

menguji dengan cara menganalisis penyebab terjadinya suatu fenomena 

tertentu (Nazir, 2005:58). 

 

C. Populasai dan Teknik pengambilan sampel  

1. Populasi  

Yaitu hasil jumlah keseluruhan yang terdiri dari objek atau subjek 

yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang di tetapkan oleh 

peneliti untuk di teliti dan kemudian di tarik kesimpulan.Dalam penelitian 

ini yang menjadi populasi adalah nasabah yang pernah mengunjungi bank 

Mandiri Konvensional atau bank Mandiri Syariah di soekarno hatta 
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2. Sampel  

Menurut Sugiyono (2015) populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas objek atau subyek yang mempunyai karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik 

kesimpulannya. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah 

semua individu yang menjadi nasabah Bank Mandiri Syariah Letjen 

sutoyo  atau Bank Mandiri Konvensional Soekarno Hatta  

Sampel merupakan  bagian dari jumlah dan karateristik yang 

dimiliki oleh populasi(Sugiyono, 2010). Teknik pengambilan sampel 

dalam penelitian ini menggunakanteknik non probability sampling yang 

artinya melakukan pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau 

kesempatan sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menja 

di sampel. Sehingga penentuan sampel menggunakan purposive sampling 

yakni penentuan sampel dengan pertimbangan dan persyaratan tertentu. 

Pada penelitian ini pertimbangan sampel yang digunakan adalah : 

1. Responden adalah nasabah yang pernah mengunjungi bank Mandiri 

Syariah atau  Mandiri Konvensional lebih dari dua kali. 

2. Responden berusia diatas 18 tahun dengan artian pada usia tersebut 

responden sudah cukup dewasa dalam menjawab kuisioner penelitian 

dengan baik. 

3. Responden adalah nasabah yang mempunyai keperluan dibagian teller 

untuk transaksi (menabung) di Bank Mandiri Konvensional dan 

Mandiri Syariah. 
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  Menurut Ferdinand (2006:51) menyarankan bahwa ukuran sampel 

tergantung pada jumlah indikator yang digunakan dalam seluruh variabel. 

Jumlah sampel adalah sama dengan jumlah indikator dikalikan 5 sampai 

dengan 10. Pada penelitian ini jumlah variabel yang diteliti sebanyak dua 

variabel yaitu Kualitas pelayanan dan kepuasan, sehingga total 

keseluruhan indikator adalah 24 indikator. Dengan perhitungan sebagai 

berikut  

n = (5 sampai 10 x Jumlah indikator) 

= 5 x 24 indikator 

=120 responden 

Sehingga jumlah sampel minimal pada penelitian ini adalah sebanyak 

120  orang responden yaitu responden dibagi menjadi 2 bagian 

 (60 konvensional , 60 Syariah ) karena Jumlah sample berdasarkan 

pendapat Gay dan Dieh Roscoe Berpendapat  untuk penelitian komperatif 

ukuran sample lebih dari  30 dan kurang dari 500 responden adalah 

tempat untuk kebanyakan penelitian (kuncoro 2013).  

 

D. Definisi Operasional  

Definisi Operasional dalam penelitian ini diolah dari berbagai ahli, 

sumber dan penelitian terdahulu.Mengingat definisi operasional dapat 

didasarkan pada satu atau lebih referensi yang disertai dengan alasan 

penggunaan definsi tersebut.Definisi operasional variabel penelitian ini 

kemudian diuraikan menjadi indikator empiris 



29 
 

                          Definisi opersaional variabel dapat dilihat pada  

Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi 

Operasional 

Dimensi Indikator 

Kualiatas 

Pelayanan 

 (X1) 

kualitas 

pelayanan 

adalah 

seberapa 

jauh 

perbedaan 

antara 

kenyataan 

dan 

harapan 

para 

pelanggan 

atas 

layanan 

yang 

mereka 

terima 

(Fandy 

Tjiptono  

2014) 

 

Kualitas pelayanan 

yang diberikan oleh 

bank Mandiri 

Syariah  dan bank 

Mandiri 

Konvensional kepada 

nasabah sesuai 

dengan harapan .  

. 

 

 

Kehandalan 

(Reliability

)  

a. Karyawan  menunjukan sikap 

professional. 

b. Karyawan selalu mencatat 

nominal  di buku tabungan saat  

nasabah menabung. 

c. Karyawan  memberikan tanda 

bukti setoran  kepada nasabah 

saat menabung.  

d. Penanganan masalah saat 

menabung dengan baik. 

Daya 

tanggap(Re

sponsivenes

s) 

 

 

 

a. Jam pelayanan nasabah. 

b. Layanan alat digital untuk 

memanggil nasabah sesuai 

dengan nomor urut antrian. 

c. Kesediaan untuk  membantu 

nasabah.  

d. Kesiapan karyawan untuk 

merespon permintaan nasabah. 

Jaminan 

Assurance 

 

a. Karyawan menyampaikan 

informasi dengan jelas. 

b. Karyawan  menjaga kerahasiaan 

data pribadi nasabah. 

c. Reputasi Bank terjamin. 

d. Karyawan bersikap sopan dalam 

melayani nasabah 

Empahty 

  

a. Satpam membukakan pintu dan 

mengarahkan nasabah. 

b. Mandiri menyediakan TV dan 

bacaan (koran atau majalah) 

kepada nasabah  saat menunggu 

pelayanan.  

c. Karyawan  tahu apa yang 

dibutuhkan nasabah saat 

bertransaksi (menabung)  

d. Karyawan  memberi perhatian. 

Bukti Fisik  

(Tangible) 

  

a. Parkiran luas.  

b. Karyawan  berpenampilan rapi. 

c. Alat antrian modern. 

d. Ruang tunggu pada yang bersih 

dan nyaman. 

Sumber : A Parasuraman,  

        Sumber : Data penelitian yang di olah 
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Variabel  Definisi operasional Dimensi Indikator 

Kepuasan nasabah 

(X2) 

kepuasan nasabah 

adalah perasaan 

senang atau 

kecewa seseorang 

muncul setelah 

membandingkan 

antara kinerja 

(hasil) yang 

diharapkan 

sebelum  

menggunakan 

produk atau jasa 

yang dengan 

kinerja (hasil 

)yang didapatkan 

setelah 

menggunakan 

barang atau jasa 

tersebut. 

Manjemen 

pemasaran  Kotler 

and keller (2009) 
 

Perasaan senang atau 

kecewa nasabah  saat 

merasakan pelayanan 

yang diberikan bank 

kepada nasabah 

ketika melakukan 

transaki(tabungan)  

di bank Mandiri 

Konvensional dan 

Mandiri Syariah 

yang 

mempermudahka 

nasabahnya  saat 

bertransaksi.  

 a. Tidak ada keluhan atau 

keluhan teratasi  

b. Terpenuhi harapan 

Konsumen  

c. Merekomendasikan 

kepada pihak lain 

d. Akan menggunakan jasa 

kembali  Bank Mandiri 

Syariah atau Bank 

Mandiri Konvensional  

(Ngatmo  dan Bodroastuti 2012) 

 

E. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data pada penelitian ini adalah data  kuantitatif . data kuantitatif 

adalalah data yang dapat di ukur atau dan di hitung secara langsung.Untuk 

melengkapi pada peelitian ini maka perlu didukung dengan data yang lengkap 

dan akurat. Yang disesuaikan oleh sumbernya, Jenis data yang digunakan pada 

penelitian ini adalah jenis data primer. Data primer dalam penelitian ini adalah 

data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner pada nasabah yang 

mengunjungi  Bank MANDIRI Konvensional Soekarno hatta kec Lowokwaru 

kota Malang  dan MANDIRI  syariah Letjan Sutoyo Kota Malang   
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F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan untuk 

penelitian ini dengan cara menyebarkan Kuisioner  kepada responden dengan 

cara menyebarkan kuisioner kepada nasabah  dan dalam kuisioner tersebut 

sudah ada pertanyaan dan pernyataan yang berhubungan dengan kualitas 

layanan dan kepuasan nasabah  yang berupa pertanyaan secara tertulis dan 

disebarkan secara langsung kepada responden  

 

G. Teknik Pengukuran Data 

Teknik pengukuran data yang digunakan oleh peneliti untuk 

memberiakn jawabah pada setiap item jawaban adalah dengan menggunkan 

Skala likert. Menurut Sugiono(2014) skala likert digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, presepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena 

sosial yang memiliki lima tingkat prefensi jawabaah yang masaing-masing 

diberi bobot 1-5 dengan rincian dapat dilihat pada tabel 3.2 

Tabel 3.2 

Penentuan Skor Jawaban Kuesioner 

Pilihan jawaban Skor 

Sangat Tidak Setuju 1 

Tidak Setuju 2 

Netral 3 

Setuju 4 

Sangat Setuju 5 

    Sumber: Sugiyono (2011) 

 Keterangan : 

1. Skor 1, sebagai jawaban dari persepsi yang mempunyai indikasi jawaban 

sangat tidak setuju, yang dapat diartikan sebagai jawaban tidak berminat / 

tidak menarik. 
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2. Skor 2, sebagai jawaban dari persepsi yang mempunyai indikasi jawaban 

tidak setuju, yang dapat diartikan sebagai jawaban tidak berminat / tidak 

menarik.. 

3. Skor 3, sebagai jawaban dari persepsi yang mempunyai indikasi netral, yang 

dapat diartikan sebagai jawaban cukup berminat / cukup menarik. 

4. Skor 4, sebagai jawaban dari persepsi yang mempunyai indikasi setuju, yang 

dapat diartikan sebagai jawaban berminat / menarik. 

5. Skor 5, sebagai jawaban dari persepsi yang mempunyai indikasi sangat 

setuju, yang dapat diartikan sebagai jawaban sangat berminat / sangat 

menarik. 

6. Responden dalam pengisian kuesioner harus memilih salah satu dari kelima 

pilihan alternatif jawaban yang tersedia. Skor akan dijumlah menjadi nilai 

total. Nilai total yang besar, menunjukkan pengaruh positif terhadap variabel 

dependen yaitu kepuasan. (Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Bisnis : 

Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. 

 

H. Teknik Pengujian Instrumen  

Suatu skala dapat dikatakan valid bila melakukan apa yang 

seharusnya dilakukan dan mngukur apa yang seharusnya diukur. Bila skala 

pengukuran tidak valid maka tidak bermanfaat bagi peneliti karena tidak 

mengukur atau melakukan apa yang seharusnya dilakukan.  
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1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu 

kuesioner. Kuesioner dapat dikatakan valid jika pertanyaan pada 

kuesioner tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur 

oleh kuesioner tersebut (Gozhali, 2013). menggunakan rumus Pearson 

Correlation Product Moment, yaitu : 

  
 ∑     ∑  

∑ 
 

√ ∑  
   ∑   

  √ ∑  
   ∑   

  

 

Keterangan : 

rxy = Korelasi antara variabel X dan y 

n = Jumlah responden 

X = Skor butir instrumen 

Y = Skor total item instrumen 

   = Jumlah skor X 

   = Jumlah skor Y 

 Kriteria kelayakan perhitungan ini yaitu : 

a) Jika r hitung > r tabel  maka dapat dinyatakan valid 

b) Jika r hitung < r tabel maka dapat dinyatakan tidak valid 

2. Uji Reliabilitas 

Suatu alat ukur instrument dapat dikatakan reliable jika 

jawaban responden terhadap pertanyaan yaitu konsisten dari waktu ke 

waktu (Ghozali, 2013). Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan 

dengan koefisien Cronbach Alpha dengan kriteria : 
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Keterangan:  

     = Reliabilitas instrument 

    = Banyaknya butir pertanyaan 

∑   
 
  = Jumlah varian butir 

  
 
  = Varian total 

Kuesioner dikatakan reliabel apabila hasil uji statistik sebagai berikut : 

1) Jika nilai alpha > 0,6 maka dapat dikatakan reliabel 

2) Jika nilai alpha < 0,6 maka dapat dikatakan tidak reliable 

 

I. Teknik  analisis  Data  

1. Rentan Skala  

Rentang skala adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan 

bagaimana harga, lokasi, fasilitas dan promosi terhadap keputusan 

pembelian rumah sejahtera tapak. Menurut Umar (2010) menentukan 

rentang skala dapat menggunakan rumus: 

   
      

 
 

Keterangan : 

       RS = Rentang Skala 

       n = Jumlah Sampel 

       m = Jumlah Alternatif Jawaban  
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   Berdasarkan rumus diatas, maka dapat diperoleh rentang skala 

dengan perhitungan sebagai berikut: 

   
       

 
 

      

 Berdasarkan perhitungan diatas, diperoleh rentang skala sebesar 80. 

Dengan demikian skala penelitian tiap kriteria sebagai berikut: 

Tabel  3.3 

Rentang Skala  

 

Interval  Kualitas Pelyanan Kepuasan  

60-108 Sangat Tidak baik  Sangat Tidak puas 

109-157 Tidak baik  Tidak puas 

158-206 Cukup baik  Cukup puas 

207-255 Baik  Puas 

256-304 Sangat Baik  Sangat Puas  

2. Analisis Deskriptif  

Metode deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif  

merupakan metode yang bertujuan menggambarkan secara sistematis 

dan faktual tentang fakta-fakta serta hubungan antarvariabel yang 

diselidiki  dengan cara mengumpulkan data, mengolah, menganalisis, 

dan menginterpretasi data dalam pengujian hipotesis statistik  

(Sugiyono, 2009:48).  

3. Uji Normalitas  

Menurut Ghozali (2005:32) uji normalitas bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi variabel residual memiliki distribusi normal atau 

tidak. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

kolmogrov-smirnov, uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah data 
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sampel yang digunakan sudah terdistribusi normal. Karena syarat untuk 

melakukan uji t-test independent sample data sampel yang digunakan 

tersebut harus terdistribusi normal, sehingga perlu dilakukan uji 

kolmogrov-smirnov. Uji kolmogrov-smirnov adalah prosedur pengujian 

yang digunakan untuk membandingkan normalitas distribusi   dari dua 

variabel. Ada dua syarat yang harus dipenuhi pada prosedur ini 

 

J. Uji Hipotesis  

1. Uji T-test Independent Sample.  

Uji ini digunakan untuk mengetahui perbedaan rata- rata dua 

populasi/kelompok data yang independen. Untuk menghitung 

digunakan rumus independent sample t-test sebagai berikut :  

 

Keterangan : 

         M 1 =  Rata-rata skor kelompok 1 

         M 2  =  Rata-rata skor kelompok 2 

         SS 1 = Sum of square  ( jumlah kuadrat ) kelompok 1 

         SS 2  =  Sum of square  ( jumlah kuadrat ) kelompok 2 

         n 1  =  Jumlah subjek/sample kel 1 

         n 2  =  Jumlah subjek/sample kel 2 
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        Dimana: 

Untuk menginterpetasikan t-tets terlebih dahulu ditetukan nilai 

signifikansi α, interval confidence = 1- α, dan DF (degree of freedom)= 

N-k, khusus untuk independent sample t-test df= N- 2 atau DF (degree 

of freedom) = (n 1 + n 2 ) – 2. Langkah selanjutnya yaitu 

membandingkan     dengan     . Apabila     >     maka terdapat 

perbedaan yang sig nifikansi sedangkan apabila     <     maka tidak 

terdapat perbedaan yang signifikansi. Uji statistik dengan T-Test 

Independent Sample digunakan untuk menjelaskan ada atau tidaknya 

perbedaan signifikan rata-rata perbandingan kualitas layanan dan 

kepuasan nasabah antara bank Konvensioanal dan bank syariah. Dasar 

pengambilan keputusan dari pengujian T-Test Independent Sample 

adalah jika P-value > 0.05 maka  H1diterima , dan jika P-value < 0.05 

maka   ditolak. Untuk menganalisis uji diatas, maka diperlukan sebuah 

alat untuk menganalisis data yang diperoleh.Pada penelitian ini penulis 

menggunakan alat analisis berupa sebuah aplikasi, yaitu SPSS pada 

versi 20. 


