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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif inferensial, yaitu 

jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai 

(diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain 

dari kuantitatif.

45 Sedangkan pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan komparatif, yakni penelitian yang bersifat membandingkan variabel 

yang satu dengan variabel yang lain atau variabel satu dengan standar.46 Pendekatan 

ini dilakukan dengan cara membandingkan kualitas layanan e-banking dan 

kepuasan nasabah antara bank syariah dan bank konvensional. 

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu: 

a. Variabel independen (X) merupakan variabel yang mempengaruhi atau 

yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen.47 

Variabel independen yang diteliti dalam penelitian ini adalah kualitas 

pelayanan 

                                                             
45 Sujarweni, VW. Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi. (Yogyakarta: Pustakabarupress, 

2015). Hal 39 
46Ibid. Hal 74 
47Ibid. Hal 75 
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b. Variabel dependen (Y) merupakan variabel yang dipengaruhi atau akibat, 

karena adanya variabel bebas.

c. 48 Variabel dependen yang diteliti dalam penelitian ini adalah kepuasan 

nasabah. 

Adapun definisi variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini akan 

dijelskan pada Tabel 3.1 di bawah ini. 

Tabel 3.1 

Definisi Operasinal Variabel 

Variabel 
Definisi Konsep 

(Variabel) 
Definisi Operasional Indikator 

Kualitas 

Pelayanan 

E-Banking 

Suatu upaya 

pemenuhan kebutuhan 

dan keinginan 

pelanggan serta 

ketepatan 

penyampaiannya untuk 

mengimbangi harapan 

pelanggan 

(Sumber: Tjiptono, F. 

Pemasaran Jasa. 

(Yoyakarta: ANDI, 

2015)) 

Bank BRI Syariah 

Malang dan Bank 

BRI Malang mampu 

memberikan kualitas 

pelayanan e-banking 

sesuai harapan 

nasabahnya 

 Efisiensi: kemampuan 

pelanggan untuk mengakses 

website dan aplikasi, 

mencari produk yang 

diinginkan dan informasi 

yang berkaitan dengan 

produk tersebut, dan 

meninggalkan situs dan 

aplikasi bersangkutan 

dengan upaya minimal. 

 Reliabilitas: berkenan 

dengan fungsionalitas teknis 

situs atau aplikasi 

bersangkutan, khususnya 

sejauh mana situs atau 

aplikasi tersebut tersedia 

dan berfungsi sebagaimana 

mestinya. 

 Fulfillment: mencakup 

akurasi janji layanan, dan 

terpenuhinya kebutuhan 

 Privasi: terjaminnya 

keamanan data nasabah 

   (Sumber: Tjiptono, F. 

Pemasaran Jasa. 

(Yoyakarta: ANDI, 2015)) 

 

 

 

                                                             
4848Ibid. Hal 75 
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Kepuasan 

Nasabah 

Tingkat perasaan 

seseorang setelah 

membandingkan 

kinerja (atau hasil) 

yang ia rasakan dalam 

menggunakan jasa 

ataupun barang 

dibandingkan dengan 

harapannya sebelum 

menggunakan jasa 

ataupun barang 

tersebut. 

(Sumber: Kasmir. 

Pemasran Bank. 

(Jakarta: Kencana 

2010)) 

Nasabah yang  

merasa puas 

menggunakan jasa 

layanan e-banking  

Bank BRI Syariah 

Malang dan Bank 

BRI Malang 

 Mengulang kembali 

penggunaan produk dan 

jasa: kepuasan akan 

menyababkan nasabah 

menggunakan lagi produk 

atau jasa. 

 Menggunakan lagi produk 

dan jasa lain yang 

ditawarkan: nasabah akan 

memperluas penggunaan 

produk dan jasa yang 

ditawarkan. 

 Memberikan promosi gratis 

dari mulut-ke mulut: 

pembiacaraan tentang 

kualitas pelayanan bank ke 

nasabah lain akan 

membuktikan kualitas jasa 

yang ditawarkan 

(Sumber: Kasmir. Pemasran 

Bank. (Jakarta: Kencana 

2010)) 

 Terpenuhinya harapan yang 

diberikan oleh produk. 

 Puas dengan pengalaman 

bertransaksi di situs. 

 Perasaan senang telah 

memilih situs dibandingkan 

situs lain. 
(Sumber: Kim et al (2009)) 

 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas objek atau subjek yang 

mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya.49 Dalam penelitian ini yang menjadi 

populasi adalah semua nasabah pengguna aktif layanan e-banking pada bank BRI 

Syariah dan Bank BRI. 

                                                             
49Ibid. Hal 80 
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Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

yang digunakan untuk penelitian.50 Pengambilan sampel dari suatu populasi 

penelitian dilakukan untuk mangatasi beberapa kendala penelitian seperti 

terbatasnya dana, tenaga, dan waktu. 

Ukuran dan jumlah sampel yang diambil merupakan hal yang penting jika 

peneliti melakukan penelitian yang menggunakan analisis kuantitatif. Jumlah 

sample berdasarkan pendapat Roscoe bahwa jumlah sample lebih besar dari 30 dan 

kurang dari 500 telah mencukupi untuk digunakan dalam semua penelitian. 

Pendapat Roscoe tersebut dalam sebuah penelitian sudah dianggap mencukupi. 

Sedangkan menurut Gay dan Dieh jumlah sampel yang diterima untuk studi kausal-

komparatif, minimal 30 subjek per group umumnya dianjurkan.51 Berdasarkan 

pendapat Gay dan Dieh tersebut sampel penelitian ini berjumlah 100 (50 bank 

syariah dan 50 bank konvensional). 

Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian adalah 

purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sample dengan 

pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu.52Adapun kriteria responden yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu, individu yang sudah menjadi nasabah Bank 

BRI Syariah Kota Malang selama 1 tahun atau lebih dan menggunakan layanan e-

banking BRI Syariah atau individu yang sudah menjadi nasabah Bank BRI Kota 

                                                             
50Ibid. Hal 81 
51 Kuncoro, M. Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi. (Yogyakarta: Penerbit Erlangga, 2013). 

Hal 126. 
52 Sujarweni, VW. Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi. (Yogyakarta: Pustakabarupress, 

2015). Hal 88 
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Malang selama 1 tahun atau lebih dan menggunakan layanan e-banking BRI 

Malang. 

 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk 

mengungkapkan atau menjaring informasi kuantitatif dari responden sesuai lingkup 

penelitian. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data berasal dari dua sumber 

yaitu sumber primer dan sumber sekunder. 

a. Sumber Primer 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, kuesioner, 

observasi, dan gabungan ketiganya. Sumber data primer yang digunakan dalam 

penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang diisi oleh responden, dalam hal ini 

nasabah Bank BRI Syariah Malang dan Bank BRI Malang yang menggunakan 

layanan e-banking. 

Dalam kuesioner ini peneliti menggunakan skala likert. Skala likert 

adalah mengukur tanggapan responden, dimana responden menyatakan tingkat 

setuju atau tidak setuju mengenai berbagai pernyataan mengenai perilaku, 

objek, orang, atau kejadian. Biasanya skala yang diajukan terdiri atas 5 atau 7 

titik. Skala-skala ini nantinya dijumlahkan untuk mendapatkan gambaran 

mengenai perilaku.53 

                                                             
53 Kuncoro, M. Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi. (Yogyakarta: Penerbit Erlangga, 2013). 

Hal 185. 
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Dalam penelitian ini kuesioner disebarkan kepada calon responden 

dengan cara online, dimana di dalam kuesioner tersebut telah disertakan 

pertanyaan yang berhubungan dengan penilaian kualitas layanan e-banking dan 

kepuasan nasabah. 

b. Sumber Sekunder 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data-data 

yang berkaitan dan  berhubungan dengan penelitian. Sehingga dapat menjadi 

materi pendukung pada penelitian ini. Data-data tersebut antara lain bersumber 

dari buku-buku, jurnal ilmiah, website, majalah, literatur-literatur, serta 

publikasi-publikasi lain yang dijadikan sumber. 

E. Teknik Analisis Data  

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. secara konseptual, dibedakan 3 macam jenis 

validitas, yaitu: validitas isi, validitas yang berkaitan dengan kriteria, dan validitas 

konstruk.54 

Pertama, validitas isi. Memastikan bahwa ukuran telah cukup memasukkan 

sejumlah item yang representetif dalam menyusun sebuah konsep. Semakin besar 

skala item dalam mewakili semesta konsep yang diukur, maka semakin besar 

validitas isi. Dengan kata lain, validitas isi merupakan sebuah fungsi yang 

menujukkan seberapa baik dimensi dan elemen sebuah konsep digambarkan. 

                                                             
54Ibid. Hal 172-176 
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Kedua, validitas yang berkaitan dengan kriteria. Terjadi ketika sebuah ukuran 

membedakan individual pada kriteria yang akan diperkirakan. Hal ini dapat 

dilakukan dengan menetapkan concurent validity atau predictive validity. 

Ketiga, validitas konstruk. Membuktikan seberapa bagus hasil yang diperoleh 

dari penggunaan ukuran sesuai dengan teori di mana pengujian dirancang hal ini 

dinilai dengan convergent validity dan discriminant validity. 

Selain uji validitas, uji kedua yang digunakan yaitu uji reliabilitas. Reliabilitas 

menujukkan konsistensi dan stabilisasi dari suatu skor. Reliabilitas berbeda dengan 

validitas karena yang pertama memeutuskan 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 

Stabilitas ukuran menunjukkan kemampuan sebuah ukuran untuk tetap stabil 

atau tidak rentan terhadap perubahan situasi apapun. Kestabilan ukuran dapat 

membuktikan kebaikan sebuah ukuran dalam mengukur sebuah konsep. Terdapat 

dua jenis uji stabilitas, yaitu test-retest reliability dan reliabilitas bentuk paralel. 

Konsistensi internal ukuran merupakan indikasi homogenitas item-item yang 

ada dalam ukuran yang menyusun konstruk. Dengan kata lain, item-item yang ada 

harus sama dan harus mampu mengukur konsep yang sama secara independen, 

sedemikian rupa sehingga respon seragam dalam mengartikan setiap item. 

Uji validitas dan uji reliabilitas dipilih sebagai metode analisis data pada 

penelitian ini karena data penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner. Uji 
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validitas dan reliabilitas digunakan untuk menguji pertanyaan yang diajukan 

dikuesioner valid dan tepat. 

Selain uji validitas dan uji reliabilitas, pada penelitian ini juga digunakan uji T-

test Independent Sample. Uji ini digunakan untuk mengetahui perbedaan rata-rata 

dua populasi/kelompok data yang independen55. Untuk menghitung digunakan 

rumus independent sample t-test sebagai berikut: 

𝑡ℎ𝑖𝑡 =
𝑀1 −𝑀2

√
𝑆𝑆1+𝑆𝑆2

𝑛1+𝑛2−2
(
1

𝑛1
+

1

𝑛2
)

 

Keterangan: 

M1 = rata-rata skor kelompok 1 

M2 = rata-rata skor kelompok 2 

SS1 = sum of square kelompok 1 

SS2 = sum of square kelompok 2 

n1 = jumlah subjek/sample kel 1 

n2 = jumlah subjek/sample kel 2 

 dimana:

𝑀1 =
∑𝑋1
𝑛1

 

𝑀2 =
∑𝑋2
𝑛2

 

𝑆𝑆1 =∑𝑋1
2 −

(∑𝑋1)
2

𝑛1
 

𝑆𝑆2 =∑𝑋2
2 −

(∑𝑋2)
2

𝑛2
 

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) = (n1 + n2) – 2. 

Langkah selanjutnya yaitu membandingkan thit dengan ttab. Apabila thit>ttab maka 

terdapat perbedaan yang signifikansi sedangkan apabila thit<ttab maka tidak terdapat 

perbedaan yang signifikansi. 

                                                             
55Ebook Mercubuana, “E-Learning Uji Beda Rata-Rata”, diakses pada pukul 14.00 tanggal 13 

Februari 2018. 
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Uji statistik dengan T-Test Independent Sample digunakan untuk menjelaskan 

ada atau tidaknya perbedaan signifikan rata-rata perbandingan kualitas layanan e-

banking dan kepuasan nasabah antara bank syariah dan bank konvensional. Dasar 

pengambilan keputusan dari pengujian T-Test Independent Sample adalah jika P-

value>0.05 maka H0 diterima, dan jika P-value<0.05 maka H0 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 23. 

 


