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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis  dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian hubungan kausalitas, 

yakni penelitian yang disusun untuk meneliti kemungkinan adanya hubungan 

sebab-akibat antar variabel. Dalam desain ini, umumnya hubungan sebab-

akibat atau tersebut sudah dapat diprediksi oleh peneliti, sehingga peneliti 

dapat menyatakan klasifikasi variabel penyebab, variabel antara, variabel 

terikat (tergantung).
40

 Dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh fakta 

ilmiah dari fenomena yang telah dipaparkan sebelumnya dan tentunya 

mencari keterangan faktual tentang pengaruh service quality terhadap 

loyalitas nasabah BRI Syariah KCP Selong. Jika melihat dari fenomena yang 

ada, penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif karena semua data 

yang dibutuhkan mengacu pada perhitungan yang berupa angka-angka yang 

diperoleh dari kuesioner yang telah disebar sebelumnya.  

 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan mengambil sampel di BRI Syariah KCP 

Selong. Fokus penelitian adalah pada pengaruh service quality terhadap 

loyalitas nasabah. Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah Bank 

Rakyat Indonesia Syariah KCP Selong Jl. TGKH. Abdul Majid No. 42 

Selong Lombok Timur Nusa Tenggara Barat. 
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C. Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel Dependen (Y) 

TABEL 3.1 

Definisi Variabel Loyalitas 

Variabel 
Definisi 

Konsep 
Sumber 

Definisi 

Operasion

al 

Indikator Sumber 

Loyalitas 

(Y) 

Komitmen 

yang 

dipegang 

secara 

mendalam 

untuk 

membeli 

atau 

mendukun

g kembali 

produk 

atau jasa 

yang 

disukai di 

masa 

depan 

Philip 

Kotler 

(2009) 

Nasabah 

yang 

mengguna

kan jasa 

suatu 

perbankan 

secara 
terus 

menerus 

1. Sering 

melakukan 

transaksi di 

BRI Syariah 

Nina 

Rahmayant

y 

(2010) 

2. BRI Syariah 

adalah pilihan 

yang pertama 

3. Mengatakan 

hal positif 

tentang BRI 

Syariah 

4. Yakin bahwa 

BRI Syariah 

adalah yang 

terbaik 

5. Selalu 

merekomenda

sikan BRI 

Syariah 

kepada orang 

lain 

 

2. Variabel Independen (X)  

TABEL 3.2 

Definisi Variabel Service Quality 

Variabel Definisi Konsep Sumber Definisi 

Operasional 

Indikator 
Sumber 

Bukti Fisik 

(Tangible) 

(X1) 

Kemampuan 

suatu perusahaan 

dalam 

menunjukkan 

eksistensinya 

kepada pihak 

eksternal 

Rambat 

Lupiyoa

di 

(2001) 

BRI Syariah 

mampu 

memberikan 

sarana dan 

fasilitas yang 

memadai 

kepada para 

nasabah 

1. Kondisi 

bangunan 

2. Tempat parkir 

3. Mesin nomor 

antrian 

4. Interior dan 

eksterior 

5. Penampilan 

karyawan 

Tjiptono 

(2000) 
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Variabel Definisi Konsep Sumber Definisi 

Operasional 

Indikator 
Sumber 

Kehandalan 

(Reliability) 

(X2) 

Kemampuan 

perusahaan untuk 

memberikan 

pelayanan sesuai 

yang dijanjikan 

secara tepat dan 

terpercaya 

Rambat 

Lupiyoa

di 

(2001) 

BRI Syariah 

mampu 

memberikan 

kinerja sesuai 

dengan 

harapan 

nasabah 

1. Mampu 

menjelaskan 

dan 

mengarahkan 

nasabah 

2. Karyawaan 

mempunyai 

kemampuan 

yang baik dan 

berpengetahua

n luas 

3. Karyawan 

cermat dan 

teliti saat 

melakukan 

transaksi 

4. Pelayanan 

tidak berbelit-

belit 

Tjiptono 

(2000) 

Daya 

Tanggap 

(Responsibili

ty) 

(X3) 

Kemauan untuk 

membantu dan 

memberikan 

pelayanan yang 

cepat (responsif) 

kepada pelanggan, 

dengan 

penyampaian 

informasi yang 

jelas 

Rambat 

Lupiyoa

di 

(2001) 

BRI Syariah 

mampu 

memberikan 

pelayanan yang 

cepat serta 

penyampaian 

informasi yang 

jelas kepada 

nasabah 

1. Cepat dalam 

menyambut 

nasabah 

2. Karyawan 

cepat dalam 

menanggapi 

pertanyaan 

nasabah 

3. Menyegerakan 

kepetingan 

nasabah 

4. cepat dalam 

menanggapi 

nasabah 

5. cepat dalam 

meng-input 

data 

Tjiptono 

(2000) 

Jaminan 

Kepercayaan 

(Insurance) 

(X4) 

pengetahuan, 

kesopansantunan, 

dan kemampuan 

para pegawai 

perusahaan untuk 

menumbuhkan 

rasa percaya para 

pelanggan kepada 

perusahaan 

Rambat 

Lupiyoa

di 

(2001) 

BRI Syariah 

mampu 

memberikan 

jaminan 

kepercayaan 

kepada 

pelanggan agar 

pelanggan 

tetap 

menggunakan 

jasa BRI 

Syariah 

1. Penampilanya

ng 

meyakinkan 

2. Bersikap 

sopan dan 

menghargai 

nasabah sesuai 

syariah 

3. Bersikap 

sopan dan 

menghargai 

nasabah sesuai 

syariah 

4. mempersilahk

an nasabah 

untuk 

mengecek 

Tjiptono 

(2000) 
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Variabel Definisi Konsep Sumber Definisi 

Operasional 

Indikator 
Sumber 

ulang 

transaksi 

5. Terdapat 

transapransi 

perhitungan 

oleh teller 

dihadapan 

nasabah 

Empati 

(Emphaty) 

(X5) 

memberikan 

perhatian yang 

tulus dan bersifat 

individual atau 

pribadi yang 

diberikan kepada 

para pelanggan 

dengan berupaya 

memahami 

keinginan 

konsumen 

Rambat 

Lupiyoa

di 

(2001) 

BRI Syariah 

mampu 

memberikan 

perhatian 

kepada setiap 

nasabah demi 

kenyamanan 

nasabah 

kepada BRI 

Syariah 

1. memberikan 

pelayanan 

secara 

individual 

kepada 

nasabah. 

2. mampu 

menanggapi 

setiap keluhan 

nasabah. 

3. Customer 

nasabah 

mampu 

memahami 

karakterisktik 

nasabah. 

4. Teller 

mempersilahk

an nasabah 

untuk duduk 

saat transaksi 

berlangsung 

lama 

5. Teller 

membantu 

mengisi slip 

transaksi 

Tjiptono 

(2000) 

 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Definisi populasi menurut Arikunto adalah keseluruhan subjek  

penelitian.
41

 Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada  

dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian 

populasi. 
                                                             

41
  Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI), (Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 2006), 130 
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Lebih lanjut Arikunto menjelaskan:”Peneliti populasi dilakukan  

apabila peneliti ingin melihat semua liku-liku yang ada di dalam 

populasi,  maka juga disebut sensus 

Populasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

nasabah aktif yang menggunakan jasa gadai syariah di BRI Syariah 

KCP Selong yang berjumlah 110 orang.   

2. Sampel 

Menurut Arikunto, sampel adalah sebagian atau wakil populasi  

yang diteliti, dimana sampel digunakan bermaksud  untuk  

menggeneralisasikan hasil penelitian. Adapun yang dimaksud dengan  

menggeneralisasikan hasil penelitian yaitu mengangkat kesimpulan 

penelitian sebagai sesuatu yang berlaku bagi populasi dari sampel 

tersebut.
42

 

Pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan teknik quota sampling. Peneliti menggunakan quota 

sampling karena peneliti telah menentuka ciri-ciri tertentu dalam 

pengambilan sampel sampai jumlah yang telah ditentukan terpenuhi. 

Adapun sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu 94 orang 

berdasarkan teori dari Roscoe dimana ukuran sampel yang layak pada 

penelitian adalah antara 30-500 orang.
43

 

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel acak 

(probabilitas). Sampel acak (probabilitas) adalah suatu metode 

                                                             
42

 Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu...131-132 
43

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D,(Bandung: ALFABETA,2015)131 
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pemilihan ukuran sampel dimana setiap anggota populasi mempunyai 

peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel.
44

 Untuk 

memenuhi ukuran sampel, maka peneliti menggunaka taraf kesalahan 

1% dengan perhitungan seperti yang tergambar pada lampiran.
45

 

Sehingga pada penelitian ini jumlah sampelnya sebanyak 94 

nasabah yang menggunakan jasa BRI Syariah KCP Selong Lombok 

Timur. Adapun kriteria karakteristik dalam pengambilan sampel adalah 

nasabah BRI Syariah KCP Selong minimal 6 bulan. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

lapang (Field research), yaitu pengumpulan data yang berkaitan langsung 

dengan obyek penelitian yang dapat disesuaikan dengan judul skripsi yang 

diajukan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan baik berupa data tertulis 

maupun data berupa dokumen-dokumen berkaitan dengan pembahasan tersebut. 

Adapun metode data lapang dengan cara yaitu Kusioner untuk mendapatkan 

data-data kuantitatif tentang variabel-variabel yang ingin diteliti.
46

 

 

F. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini merupakan subjek dari mana data 

diperoleh. Karena peneliti menggunakan kuesioner dalam pengumpulan 
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 Muhamad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2008), 185 
45

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D,(Bandung: ALFABETA,2015) 128 
46
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datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon 

atau menjawab pertanyan-pertanyaan peneliti yang berupa pertanyaan 

maupun pernyataaan tertulis.
47

 Dalam penelitian ini peneliti memperoleh 

data sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Menurut Sugiyono, data primer adalah sumber data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini data 

primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian dengan 

menyebarkan untuk diambil kesimpulan.
48

 

2. Data Sekunder 

Menurut Sugiyono, data sekunder adalah sumber yang tidak langsung  

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau 

lewat dokumen. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk 

sudah jadi, dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Dalam  penelitian  ini 

data sekunder diperoleh dari BRI Syariah KCP Selong seperti struktur 

organisasi, gambaran perusahaan, dan dokumen perusahaan lainnya.
49

 

 

G. Uji Instrumen Data 

1. Uji Validitas 

Suatu skala pengukuran disebut valid bila melakukan apa yang 

seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya diukur. Bila 
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 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Yogyakarta: PT. 

Rineka Cipta, 2010), hal. 172. 
48
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49
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skala pengukuran tidak valid maka tidak bermanfaat bagi peneliti 

karena tidak mengukur atau melakukan apa yang seharusnya 

dilakukan.
50

   

2. Uji Reliabilitas 

Realibilitas menunjukkan konsistensi dan stabilitas dari suatu skor 

(skala pengukuran). Reliabilitas berbeda dengan validitas karena yang 

pertama memusatkan perhatian pada masalah konsistensi, sedang yang 

kedua lebih memperhatikan masalah ketepatan. Dengan demikian, 

reliabilitas mencakup dua hal utama, yaitu: stabilitas ukuran dan 

konsistensi internal ukuran (Sekaran, 2000: 205-7). 
51

 

 

H. Teknik Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

analisis regresi berganda dengan menggunakan program SPSS for Windows 

versi 22 untuk mengukur pangaruh antara Service Excellent terhadap 

loyalitas nasabah. sebelum dilakukan uji analisis regresi linier berganda 

dengan uji sebagai berikut: 

1. Uji Asumsi Klasik 

Analisis Regresi Berganda dapat dilakukan jika memenuhi syarat 

dalam uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik meliputi : 
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2. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Jika 

asumsi norma tidak terpenuhi maka uji statistik menjadi tidak valid 

untuk jumlah sampel kecil.
52

 Normalitas data dapat dideteksi dengan 

melihat bentuk kurva histogram dengan kemiringan seimbang ke kiri 

dan ke kanan atau dengan melihat titik-titik data yang menyebar di 

sekitar garis diagonal dan searah mengikuti garis diagonal dari gambar 

Normal P-Plot.
53

 

3. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi 

di antara variabel independen. Jika variabel independen saling 

berkorelasi, maka variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal 

adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel 

independen sama dengan nol.
54

Dalam mendeteksi multikolinieritas 

dilakukan menggunakan metode VIF (Variance Inflation Factor) 

dengan ketentuan sebagai berikut:
55
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a. Jika VIF > 10, terdapat masalah multikolinieritas. 

b. Jika VIF < 10, tidak terdapat masalah multikolinieritas. 

4. Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika 

berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah 

yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.
56

 Adapun 

untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat 

grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (depeden) yaitu ZPRED 

dengan residualnya SRESID, 

a. Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk 

pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian 

menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi 

heteroskedastisitas. 

b. Jika tidak terdapat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas 

dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas.  

5. Uji Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linear berganda yakni menguji ketergantungan 

variabel dependen (terikat) dengan dua atau lebih variabel independen 
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(bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan memprediksi nilai rata-

rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang 

diketahui.
57

 Hasil analisis regresi berupa koefisien untuk masing-

masing variabel independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara 

memprediksi nilai variabel dependen suatu persamaan.
58

 

Regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara 

variabel bebas dengan variabel terikat, yakni: pengaruh Service Excellent 

terhadap loyalitas nasabah . Model regresi yang digunakan adalah:  

                

Keterangan: 

Y = Loyalitas Nasabah 

   = Nilai perkiraan bagi variabel Y pada saat nilai variabel X sama 

dengan nol. (Nilai konstanta). 

     = Koefisien Regresi yaitu perubahan rata-rata pada ̂ untuk setiap 

unit perubahan pada variabel X. 

   = Variabel independen pertama yaitu Tangible (Bukti Langsung) 

   = Variabel independen kedua yaitu Reliability (Kehandalan) 

   = Variabel independen ketiga yaitu Responsibility (Daya Tanggap) 

   = Variabel independen keempat yaitu Insurance (Jaminan kepercayaan) 

   = Variabel independen kelima yaitu Empaty (Empati) 

  = Standard Error. 
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6. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan dua langkah, sebagai berikut: 

a. Uji Signifikansi Parsial (Uji T) 

Pengujian ini digunakan untuk menguji apakah suatu variabel 

bebas berpengaruh atau tidak terhadap variabel terikat. Pada regresi 

berganda, mungkin variabel X1 sampai Xk secara bersama-sama 

berpengaruh nyata. Namun demikian belum tentu secara individu atau 

parsial seluruh variabel dari X1 sampai Xk berpengaruh nyata terhadap 

variabel terikatnya (Y). 
59

 

Formulasi pengujian T sebagai berikut: 

1) Jika nilai T-tabel> T-tabel, maka Ho ditolak, yang berarti variabel 

independen secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel dependen. 

2) Jika nilai T-tabel< T-tabel, maka Ho diterima, berarti variabel 

independen secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel dependen. 

b. Uji Global (Uji F) 

Uji global disebut juga uji signifikansi serentak. Uji ini 

dimaksudkan untuk melihat kemampuan menyeluruh dari variabel 

bebas (X1, X2, ...... Xk) dapat atau mampu menjelaskan tingkah laku atau 

keragaman variabel terikat (Y). Uji global juga dimaksudkan untuk 
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mengetahui apakah semua variabel bebas memiliki koefisien regresi 

sama dengan nol.
60

 

Formulasi pengujian T sebagai berikut: 

1) Jika nilai F-hitung> F-tabel, maka Ho ditolak, yang berarti variabel 

independen secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel dependen. 

2) Jika nilai F-hitung< F-tabel, maka Ho diterima, berarti variabel 

independen secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel dependen. 

c. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi menunjukkan suatu proporsi dari varian yang 

dapat mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan 

variasi variabel dependen.
61

 Nilai R
2 

akan berkisar 0 sampai 1. Jika nilai R
2 

sama dengan 1, menunjukkan bahwa 100% total variasi diterangkan oleh 

varian persamaan regresi, atau variabel bebas X1 dan X2 mampu 

menerangkan variabel Y sebesar 100%. Sebaliknya apabila R
2 

sama dengan 

0, menunjukkan bahwa tidak ada total varians yang diterangkan oleh varian 

bebas dari persamaan regresi baik X1 maupun X2.  
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TABEL 3.3 

Alur Penelitian 

 Bank BRI Syariah KCP Selong 

Variabel Independen: 

1. Tangible (Wujud Fisik) 

2. Reliability (Kehandalan) 

3. Responsibility (Daya Tanggap) 

4. Assurance (Jaminan) 

5. Emphaty (Empati) 

Variabel Dependen: 

Loyalitas Nasabah 

Uji F Pengaruh 

Simultan 

Uji T pengaruh 

Parsial 

Koefisien Determinasi 

Kesimpulan 

Uji Validitas 

Uji Reliabilitas 

Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

2. Uji Multikolinieritas 

3. Uji Heteroskedastisitas 

 

Regresi Linier Berganda 

Pengujian Hipotesis 


