
 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian  kuantitatif, yaitu suatu proses 

menemukan pengetahuan dengan menggunakan data yang berupa angka 

sebagai alat menemukan keterangan mengenai apa yang ingin diketahui1. 

Pembahasan hasil penelitian ini akan diuraikan dengan pola 

analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial, dimana data 

yang berupa angka-angka ditabulasikan dalam bentuk tabel distribusi 

frekuensi dan persentase untuk tujuan memberikan gambaran atau 

deskripsi tentang data yang ada sebagai hasil penelitian 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di PT Bank Syariah Mandiri Cabang 

Kendari Jalan Abdullah Silondae BSM Ktr. Cabang No. 135, Korumba, 

Kendari, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93111. Adapun waktu 

penelitian dilaksanakan pada tanggal 23 Desember sampai dengan 12 

Maret 2018 

C. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

                                                 
1 Andi Hakim Nasution, Panduan Berpikir Penelitian Secara  Ilmiah Bagi Remaja, 

(Jakarta: PT. Grafindo, 2002), h.1 
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ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.2 Berdasarkan definisi tersebut, maka populasi penelitian 

ini adalah Nasabah PT Bank Syariah Mandiri Cabang Kendari, dengan 

mengambil populasi 168 Nasabah.  

b. Sampel 

Menurut Sugiyono sampel adalah bagian atau jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.3 Dalam menentukan 

besarnya sampel penelitian, maka peneliti berpedoman pada pendapat 

Suharsimi Arikunto yang mengatakan apabila jumlah subjek kurang dari 

100, lebih baik diambil semua. Tetapi, jika subjek penelitian mencapai 

lebih dari 100 orang lebih baik diambil 10-15% atau 20-25% dari jumlah 

subjek tersebut.4 populasi yang peneliti ambil adalah sebagian nasabah  

Bank Syariah Mandiri adapun Sampel dalam penelitian ini dihitung 

dengan menggunakan rumus Slovin n=
𝑁

1+𝑁.𝑒2 

Dimana : 

n = ukuran sampel 

N= ukuran populasi 

e = kelonggaran peneliti karena kesalahan pemgambilan sampel yang 

dapat di tolerir. 

                                                 
2 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. (Bandung: AFABETA, 

cv, 2011).,h.80 
3 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.( Bandung: AFABETA, 

cv, 2011) 
4 Suharsimi Arikonto. Metodologi Penelitian. (Yogyakarta: Bina Aksara, 2009),h. 96 
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Besarnya populasi yang diambil yaitu 168 nasabah, jadi besarnya 

sampel yang digunakan adalah: 

n =
168

1+168(5%)2
 

n =
168

42,25 
   

n = 97,71 

n = 98 

dibulatkan menjadi 98 Nasabah 

D. Analisis Jalur 

Adapun hubungan antar variabel dalam penelitian ini adalah terdiri 

dari variabel Layanan Jasa Mobile Banking(X) sebagai variabel bebas, dan 

Minat Nasabah (Y) sebagai variabel terikat. 
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X1. 3 

Efficiency 
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X1. 6 
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Kognisi 

Y1. 1 

Emosi 

Y1. 2 

Reliability 

X1. 1 
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E. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

1. Data Kualitatif 

Data Kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk 

kata-kata atau bukan dalam bentuk angka. dalam hal ini adalah 

persepsi responden tentang Minat Nasabah terhadap layanan jasa 

Mobile Banking yang di sediakan pihak Bank Syariah Mandiri 

2. Data Kuantitatif 

Data Kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk 

angka. Merupakan hasil dari perhitungan dan pengukuran. 

b. Sumber Data 

1. Data Primer  

Data Primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh 

secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak 

pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil 

observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda).  

2. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh 

melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa 

buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang 

dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum 
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F. Tekhnik Pengumpulan Data 

Metode atau teknik pengumpulan data adalah field research 

(penelitian lapangan) adalah penelitian yang dilakukan di lapangan untuk 

mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan permasalahan. 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut: 

1. Observasi  

Observasi atau yang disebut dengan pengamatan yaitu dengan 

mengamati secara langsung objek penelitian. Dalam hal ini peneliti 

mengamati nasabah PT Bank Syariah Mandiri Cabang Kendari. 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti 

melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk 

melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.5 

2. Quesioner 

Quesioner adalah daftar pernyataan tertulis yang diberikan 

kepada subyek yang diteliti untuk mengumpulkan informasi yang 

dibutuhkan peneliti.6 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data 

mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, 

majalah, notulen, rapot, agenda, dan sebagainya.7 

                                                 
5 Riduwan. Metode Riset.(Jakarta : Rineka Cipta, 2004),h. 23 
6 Wijaya Kusumah dan Dedi Dwitagama. Mengenal Penelitian Tindakan Kelas. (Jakarta: 

PT Indeks, 2009),h. 77 
7 Suharsimi Arikunto. Metodologi Penelitian.(Yogyakarta: Bina Aksara, 2006),h. 59 
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G. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian ini digunakan dalam acuan pengambilan data, 

untuk lebih jelasnya diuraikan dalam tabel berikut: 

Tabel 2 : 

Gambaran Kisi-Kisi Intrumen Penelitian 

No Variabel Indikator Sub Indikator Item 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Layanan Jasa 

Mobile Banking 

(x) 

 

 

 

 

Reliability 

 

1.  Mudah dan Tepat. 

2.  Dapat digunakan dimanapun. 

3. Dapat digunakan 24 jam. 

4. Transaksi tepat waktu. 

5. Tidak perlu mengantri. 

6. Sesuai yang dijanjikan. 

 

 

 

Assurance 

1. Aman dan dijaga 

kerahsiaanya 

2. Ada contact center. 

    

 

Responsiveness 

1. Keluhan ditanggapi cepat. 

2. Pelayanan keluhan tidak 

dibedakan. 

3. Adanya konfirmasi transaksi. 

 

   

 

Efficiency 

1. Akses cepat. 

2. Proses login cepat. 

3. Mutasi cepat. 

 

   

Emphaty  

1. Memberikan transaksi yang 

dibutuhkan. 

2. Mudah duhubungi. 

 

   

 

Tangible 

1. Tampilan jelas, menarik, 

informative. 

2. Animasi, grafik tidak 

memperlambat proses. 

 

 

 

2. 

 

 

Minat (y) 

 

 

 

Kognisi 

1. Nasabah memiliki 

pengetahuan yang baik 

terhadap layanan jasa mobile 

banking yang di sediakan 

Bank Syariah Mandiri 

2. Nasabah memiliki 

pengetahuan yang baik 

terhadap layanan Jasa Mobile 

Banking Bank Syariah 
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Mandiri sesuai dengan 

Syariah Islam (halal) 

   

 

 

 

Emosi 

1. Nasabah merasa tenang secara 

spiritual dalam menggunakan 

Layanan Jasa Mobile Banking 

Bank Syariah Mandiri 

2. Nasabah merasa tidak 

dirugikan dalam 

menggunakan Layanan Jasa 

Mobile Banking Bank 

Syariah Mandiri  

 

 

Adapun jenis angket yang digunakan adalah jenis angket Skala Likert 

Menurut Sugiono skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi nasabah tentang variable dalam penelitian ini dengan pilihan jawaban 

pada tabel berikut. 

Tabel 3 

Gambaran Skala Likert 

Jawaban Skor Jawaban 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

Tidak Setuju (TS) 2 

Ragu-ragu (RR) 3 

Setuju (S) 4 

Sangat Setuju (SS) 5 

 

H. Uji Validitas dan Reabilitas  

1. Uji Validitas 

Uji Validitas adalah suatu langkah pengujian yang dilakukan 

terhadap isi (content) dari suatu instrument, dengan tujuan untuk 
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mengukur ketepatan instrument yang digunakan dalam suatu penelitian.8 

Sebuah instrumen dapat dikatakan valid apabila dapat mengukur apa yang 

hendak di ukur dengan tepat. Tinggi rendahnya validitas instrumen 

menunjukan sejauh mana data terkumpul tidak menyimpang dari 

gambaran tentang validitas yang dimaksud. Untuk mencari validitas 

instrumen dapat digunakan rumus korelasi product moment dengan 

bantuan program aplikasi program aplikasi spss dengan rumus sebagai 

berikut. 

Y = a + bX 

  Keterangan: 

 Y = Variabel Response atau Variabel Akibat (Dependent) 

X = Variabel Predictor atau Variabel faktor penyebab (Independent) 

a = Konstanta 

b = Koefisien regresi (kemiringan), besaran Response yang ditimbulkan 

oleh Predictor9 

2. Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas adalah proses pengukuran terhadap ketepatan 

(konsisten) dari suatu instrumen.10 Reliabilitas menunjuk pada suatu 

pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunkan 

sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Untuk 

menguji instrumen digunakan rumus alpha sebagai berikut: 

                                                 
8 Sugiyono.Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan 

R&D.(Bandung: Penerbit Alfabeta, 2006) 
9 http://teknikelektronika.com  Diakses pada tanggal 21 Januari 2018 pukul 08:52 
10 Usman Husaini, dkk. Pengantar Statistika.(Jakarta: Bumi Aksara, 2003),h. 77 

http://teknikelektronika.com/
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r11 = [
k

(k − 1)
] [ 1 −

∑Sb2

∑St2
] 

Keterangan 

r11 = Reliabilitas istrumen 

K = Banyaknya butir pertanyaan 

∑Sb2 = Jumlah varians butir 

ƩSt2 = Varians total.11 

3. Distribusi Frekuensi 

Merupakan sebuah tabulasi angka masing-masing individu yang 

diatur dalam beberapa kategori dalam skala pengukuran. Distribusi 

frekuensi menunjukkan beberapa banyak subyek/ objek yang memiliki 

nilai yang sama dan terukur dalam variabel indpenden. 

4. Means 

Compare Means disebut dengan Uji perbandingan rata-rata. Sesuai 

dengan namanya, uji ini digunakan untuk membandingkan rata-rata 

sampel independen ataupun sampel berpasangan dengan menghitung t 

student dan menampilkan probabilitas dua arah selisish dua rata-rata. 

5. One Sample Test 

Pengujian satu sampel pada prinsipnya ingin menguji apakah suatu 

nilai tertentu (yang diberikan sebagai pembanding) berbeda secara nyata 

ataukah tidak dengan rata-rata sebuah sampel.12 

 

                                                 
11 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, (Bandung : Alfabeta 2007), h. 172 
12 https://eriskusnadi.wordpress.com Diakses pada tanggal 21 Januari 2018 pukul 08:56 

https://eriskusnadi.wordpress.com/
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I. Tekhnik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik análisis data sebagai 

berikut: 

1. Dalam Statistik deskriptif yaitu menampilkan data berupa angka-angka 

kemudian mendeskripsikannya dan ditarik kesimpulan.  

2. Analisis Statistik Inferensial yaitu dengan menggunakan salah satu 

análisis statistik dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

a. Analisis Regresi Sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh 

Minat Nasabah terhadap Jasa Mobile Banking pada Bank Syariah 

Mandiri cabang Kendari. Menurut Sugiyono rumus Regresi 

Sederhana adalah sebagai berikut : 

Y =  a + b(X) 

Dimana : 

Y  = Subjek/ nilai variabel Minat Nasabah 

X = Subjek/ nilai variabel Layanan Jasa Mobile Banking 

a = Konstanta 

b = Angka arah atau koefisien regresi yang menunjukkan 

angka peningkatan atau penurunan variabel dependen yang 

didasarkan pada pengaruh nilai variabel independent.13 

b. Kemudian untuk mencari kategori pengaruh Variabel (X) terhadap 

Variabel (Y)   

                                                 
13 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif  & RND. (Bandung : Alfabeta, 

2010) 
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c. Adapun untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel X terhadap 

Y maka digunakan rumus koefisien determinasi yang dinyatakan 

KD=𝑟2 × 100%c 

Dimana : 

KD = Koefisien determinan 

r2 = Nilai koefisien korelasi product moment14 

d. Selanjutnya untuk pengujian hipótesis di lakukan melalui Uji 

keberartian koefisien korelasi dengan menggunakan Uji t pada 

taraf nyata (1-a), dimana a = 0,05, dengan df= N-2 untuk 

melakukan Uji t akan digunakan rumus sebagai berikut: 

t= √
𝑛−2

1−𝑟2

𝑟
 

dimana : 

t = Nilai t 

r = koefisien korelasi hasil r hitung  

n = jumlah sampel15 

kriteria pengujian : 

1. Jika thitung ≥ ttabel maka H0 ada di daerah penolakan, berarti 

Ha diterima artinya antara variabel X dan variabel Y ada 

hubungan 

2. Jika thitung ≤ ttabel maka H0 ada di daerah penerimaan, maka 

berarti Ha ditolak artinya variabel X dan Y tidak ada hubungan 

                                                 
14 Riduwan, Rumus Dan Data Dalam Analisis Statistik, (Bandung: Alfabeta, 2008),h. 51 
15 Ibid.,h. 127 
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J. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kemungkinan penafsiran yang keliru dan 

beragam dari kalangan pembaca dalam memahami judul tersebut  maka 

penulis mengemukaan pengertian  beberapa variabel yang terdapat pada judul 

ini. 

a. Layanan  

Pengertian layanan/pelayanan secara umum, adalah 

menyediakan segala apa yang dibutuhkan orang lain.16 Maksudnya 

disini adalah pihak Bank Syariah Mandiri menyediakan kebutuhan 

nasabah dengan cara memberikan layanan jasa Mobile Banking. 

b. Jasa 

Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang ditawarkan oleh 

suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak terwujud dan 

tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksinya dapat 

dikaitkan atau tidak dengan suatu produk fisik.17 

c. Mobile Banking 

Mobile banking merupakan layanan inovatif yang ditawarkan 

oleh bank yang memungkinkan pengguna kegiatan transaksi perbankan 

melalui smartphone . Mobile Banking atau yang lebih dikenal dengan 

m-Banking merupakan sebuah fasilitas atau layanan perbankan 

menggunakan alat komunikasi bergerak seperti handphone, dengan 

                                                 
16 Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1996),h.  245 
17 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran, Jilid 1 dan 2 (Jakarta: PT. Indeks. Kelompok 

Gramedia,2005),h. 67 
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penyediaan fasilitas untuk bertransaksi perbankan melalui aplikasi 

(unggulan) pada handphone.18 

d.  Minat  

Minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu 

keinginan.19 Maksudnya disini adalah kecenderungan hati atau suatu 

keinginan yang tinggi pada diri seseorang untuk menggunakan layanan 

jasa Mobile Banking pada Bank Mandiri Syariah. 

e. Nasabah  

 Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

perbankan syariah, nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank 

syariah atau unit usaha syariah.20 

 

                                                 
18 Budi Agus Riswandi. Aspek Hukum Internet Banking (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada,2005),h. 78 
19 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,Kamus Besar Indonesia (Jakarta Balai 

Pustaka,1994),ed 2 
20 http//Globallavebookx.blogspot.com/2015/04/Pengertian-Nasabah-Menurut-Ahli. 

diakses 29 Mei 2017 pukul 12:00. 
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