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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

kuantitatif dengan pola analisis stastistik deskriptif dan stastistik inferensial, yakni 

penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berupa angka-

angka kemudian ditabulasikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan 

persentase dengan tujuan memberikan gambaran atau deskripsi data yang ada 

sebagai hasil penelitian.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Bank Muamalat Cabang Kendari. 

Adapun waktu penelitian ini selama tiga bulan yakni bulan Juni-Agustus 2019.

C. Variabel Penelitian

“Variabel merupakan gejala yang menunjukkan variasi baik dalam jenis 

maupun tingkatannya”.1 Adapun variabel dalam penelitian ini adalah variabel X 

dan variabel Y dengan gambaran sebagai berikut :

Keterangan
X =   Kualitas Pelayanan Teller
Y =   Loyalitas Nasabah

                                                            

1 Hadi Sutrisno, Metodologi Research, (Yogyakarta: UGM, 2003), h. 224.

X Y
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Berdasarkan gambaran di atas, maka anak panah menunjukkan pengaruh 

variabel X terhadap variabel Y jadi dalam penelitian ini dapat ditentukan 

pengaruh kualitas pelayanan teller terhadap loyalitas nasabah pada bank 

Muamalat Cabang Kendari.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan elemen yang menjadi perhatian dalam 

suatu penelitian2. Dalam penelitian ini yang menjadi perhatian adalah nasabah 

Bank Muamalat Cabang Kendari sebanyak 927.818 orang3.

2. Sampel

Sampel ialah sebagian anggota populasi yang diambil menurut prosedur 

tertentu sehingga dapat mewakili populasinya untuk menentukan besarnya 

sampel digunakan rumus Slovin menurut Sugiyono sebagai berikut4:

n =   ²
Keterangan:

N : Jumlah Populasi

n : Jumlah Sampel

e : Tingkat Presesi Sebesar 10%

                                                            
2 Sugiyoni, Statistika Untuk Penelitian, (Bandung, Alfabeta, 2009), h. 6.
3 Data Bank Muamalat Cabang Kendar, 15 April 2019
4 Op. Cit., h. 27.



39

n =   
.

. ( , )² = 99,99 = 100

Jadi jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 100

orang secara accidental sampling, yaitu setiap nasabah yang ditemui dijadikan 

sampel sampai mencapai 100 orang.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalah pahaman maka peneliti mendefinisikan judul 

dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kualitas Pelayanan Teller

Kualitas pelayanan teller yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah perilaku teller dalam memberikan pelayanan terbaik dalam 

memenuhi kebutuhan nasabah di Bank Muamalat Cabang Kendari.

2. Loayalitas Nasabah

Loyalitas nasabah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

perilaku nasabah untuk menggunakan secara terus menerus jasa yang 

ditawarkan oleh Bank Muamalat Cabang Kendari.

F. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan sebuah gambaran yang menunjukan variabel-

variabel mempengaruhi dan yang dipengaruhi. Dalam hal ini desain penelitian 

mengenai “Pengaruh Kualitas Pelayanan Teller Terhadap Loyalitas (Studi Pada 

Bank Muamalat Cabang Kendari)” dapat dilihat pada gambar berikut:
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Gambar 2
Desain Penelitian

Teori X: Fandy Tjiptono (2006)   Teori Y: Oliver

G. Variabel Penelitian

Variabel merupakan suatu atribut, obyek atau kegiatan yang mempunyai 

variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulan. Adapun hubungan antar variabel dalam penelitian ini adalah 

terdiri dari variabel kualitas pelayanan teller sebagai variabel X dan variabel 

loyalitas nasabah sebagai variabel Y.

X

Kualitas Pelayanan 
Teller

Y

Loyalitas Nasabah
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Gambar 3
Hubungan Antar Variabel

                                                       α = 0,000

                                            Rumus : Reduced form

                                            Dik: y= f(x)

                                            Dimana terdapat hubungan

                                            x                y

                                           Sehingga:

                                           y = ao + a1 x1 + e….. (1)

                                          Sumber: Di  olah dilapangan tahun 2019

H. Tehnik Pengumpulan Data

Metode atau tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah field

research (penelitian lapangan) adalah penelitian yang dilakukan di lapangan untuk 

mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan permasalahan. Adapun 

tehnik dari pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tangibles

Reliability

Responsiveness

Assurance

Emphaty

X
Kuaitas 

Pelayanan

Y
Loyalitas 
Nasabah

Aspek sosial 
dalam pekerjaan

Komunikasi

Kondisi kerja

Kesempatan 
untuk maju
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1. Angket, yaitu daftar pertanyaan atau pernyataan yang dikirim kepada 

responden secara langsung5. Angket yang dimaksudkan adalah mengenai 

kualitas pelayanan teller terhadap loyalitas nasabah bank. Pada angket 

tersebut peneliti menggunakan skala likert yang memilki lima kategori 

jawaban yang disesuaikan dengan pernyataan butir angket.

No Nilai Skor Interpretasi

1 1,00-1,80 Tidak Baik

2 1,81-2,61 Kurang

3 2,62-3,40 Cukup Baik

4 3,41-4,20 Baik

5 4,21-5,00 Sangat Baik

Sumber: Husaini Usmani

2. Dokumentasi, yaitu dilakukan dengan cara mencatat dan menyalin data 

yang terdapat di bank Muamalat cabang Kendari yang erat kaitannya 

dengan masalah dalam penelitian.

I. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati. Instrumen penelitian adalah alat yang 

digunakan untuk mengukur nilai variabel yang akan diteliti. Pengukuran ini 

bertujuan menghasilkan data kuantitatif yang tepat pada obyek penelitian. 

Instrumen yang digunakan dalam pennelitian ini adalah angket yang berfungsi 

                                                            

5 Husaini Usmani, Purnomo Setiady Akbar, Metode Penelitian Sosial. (Jakarta: Bumi 
Aksara, 1996), h. 60.
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untuk memperoleh data tentang variabel kualitas pelayanan dan variabel loyalitas 

nasabah.

Tabel 3.4 kisi-kisi instrumen

Variabel Aspek Indikator No Butir

Kualitas 
layanan 
teller
(X)

a. Tangibles  Fasilitas layanan
 Pegawai
 Peralatan/Perlengkapan

1,2,3

b. Reliability
 Rasa tanggung jawab
 Ketepatan
 Keandalan

4,5,6

c. Responsiveness
 Kesigapan dalam 

melayani
 Kecepatan dalam 

menangani masalah
 Penanganan keluhan

7,8,9,10

d. Assurance
 Kompetensi teller
 Kesopanan
 Menjaga nama baik

11,12,13,14,
15

e. Emphaty  Kemudahan untuk 
dihubungi

 Komunikasi dengan 
nasabah

 Memahami kebutuhan 
nasabah

16,17,18,19,
20

Loyalitas 
Nasabah
( Y )

a. Aspek sosial 
dalam pekerjaan

 Terpenuhinya kebutuhan 
pelanggan

 Menyampaikan kepada 
orang lain tentang rasa 
puasnya tersebut.

 Meningkatkan hubungan 
kerja

 Adanya rasa dihargai  

1,2,3,4
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b. Komunikasi

 Adanya komunikasi yang 
terjalin baik

 Hubungan kerja yang 
kompak

5,6,7,8

c. Kondisi kerja

 Merasa pekerjaan 
menyenangkan

 Rekan kerja yang 
mendukung

 Mendukung usaha yang 
dilakukan

 Adanya tanggung jawab 
terhadap pekerjaan

 Merasa nyaman dengan 
pekerjaan

 Motivasi dalam pekerjaan

9,10,11,12

d. Kesempatan 
untuk maju

 Adanya peningkatan hasil 
pelayanan

 Manfaat yang diperoleh
 Mendapat tambahan 

penghasilan
 Meningkatkan 

kemampuan usaha
 Adanya apresiasi 

terhadap pekerjaan
 Meningkatkan kualitas 

pekerjaan
 Manfaat yang sebanding 

dengan pelayanan
 Kesempatan untuk 

mengaplikasikan 
keterampilan

13,14,15,16,
17,18,19,20

Sumber: Tjiptono dan Oliver

J. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Uji coba instrumen penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur 

yang digunakan dapat dipertanggung jawabkan dan merupakan instrumen yang 

baik dan dapat dipercaya. Pengujian instrumen tersebut dilakukan untuk 

mengetahui tingkat kesahihan dan keandalan instrumen tersebut karena baik 
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buruknya instrumen yang digunakan akan berpengaruh pada data penelitian yang 

diperoleh. Instrumen yang baik harus memenuhi persyaratan yang penting yaitu 

uji validitas dan uji reliabilitas.

1. Uji validitas 

Menurut Arikunto mengatakan bahwa “Instrumen yang valid mempunyai 

validitas tinggi, sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas 

rendah”.6 Untuk menentukan kevalidan dari masing-masing item dalam angket 

penulis melakukan perhitungan menggunakan korelasi Product Moment dengan 

bantuan program aplikasi SPSS dengan rumus sebagai berikut:

r xy = N∑XY − (∑X)(∑Y)
{N∑X − (∑X) }{N∑Y − (∑Y) }

Keterangan:

rxy : Koefisien korelasi antara ubahan X dan Y
X : Jumlah Nilai Ubahan X
Y : Jumlah Nilai Ubahan Y
N : Jumlah responden

2. Uji reliabilitas 

Uji Reliabilitas adalah proses pengukuran terhadap ketepatan (konsisten) 

dari suatu instrumen.7 Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa 

suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Untuk menguji 

instrumen digunakan rumus alpha sebagai berikut:

                                                            
6 Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. (Jakarta: Rineka Cipta, 

2006), h. 54.
7 Husaini, Usman, dkk.. Pengantar Statistika. (Jakarta: Bumi Aksara2003) h 12. 
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r = k(k − 1) 1 − ∑Sb∑St

Keterangan: 

r = Reliabilitas istrumen

K  = Banyaknya butir pertanyaan

∑Sb2 = Jumlah varians butir

ƩSt2 = Varians total.8

K. Tekhnik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik análisis data sebagai 

berikut:

1. Dalam Staristik deskriptif yaitu menampilkan data berupa angka-

angka kemudian mendeskripsikannya dan ditarik kesimpulan. Adapun 

perolehan persentasenya dengan rumus sebagai berikut:

P = × 100%

Dimana : p  = presentase 

F  = Frekuensi

N  = Jumlah responden 9

2. Análisis Statistik Inferensial yaitu dengan menggunakan salah satu 

análisis statistik dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

                                                            
8Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, (Bandung : Alfabeta 2007) h. 172
9 Ety Nur Inah, Statistik Pendidikan, ( Kendari: Istana Profesional, 2006) h. 14
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a. Analisis Regresi Sederhana digunakan untuk mengetahui 

pengaruh kualitas pelayanan teller terhadap loyalitas nasabah 

pada Bank Muamalat cabang Kendari. Menurut Sugiyono rumus 

Regresi Sederhana adalah sebagai berikut :

Y =  a + b(X)

Dimana :

Y = Subjek/ nilai variabel loyalitas nasabah

X = Subjek/ nilai variabel kualitas pelayanan teller

a = Konstanta

b = Angka arah atau koefisien regresi yang menunjukkan 

angka peningkatan atau penurunan variabel dependen yang 

didasarkan pada pengaruh nilai variabel independent.10

b. Kemudian untuk mencari kategori pengaruh Variabel (X) 

terhadap Variabel (Y) menggunakan rumus produk moment, 

sebagai berikut

r xy = N∑XY − (∑X)(∑Y)
{N∑X − (∑X) }{N∑Y − (∑Y) }

Keterangan:

rxy = Koefisien korelasi product moment

∑XY = Jumlah hasil perkalian variabel X dan Y

∑X = Jumlah semua data variabel X

∑Y = Jumlah semua data variabel Y

                                                            
10 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif& RND.(Bandung : Alfabeta 2010) 

h.15
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∑Y      = Jumlah semua data Y dikuadratkan

∑X      = Jumlah semua data X dikuadratkan

N = Jumlah responden11

c. Adapun untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel X terhadap 

Y maka digunakan rumus koefisien determinasi yang dinyatakan 

KD= × 100%

Dimana :

KD = Koefisien determinan

r2 = Nilai koefisien korelasi product moment12

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=
dimana :

t = Nilai t

r = koefisien korelasi hasil r hitung 

n = jumlah sampel13

kriteria pengujian :

                                                            
11Ety Nur Inah, Statistik Pendidikan,( Kendari: Istana Profesional, 2006) h. 109
12 Riduwan, Rumus Dan Data Dalam Analisis Statistik, (Bandung: Alfabeta, 2008) h. 129
13Ibid.,h. 127
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1. Jika t ≥ t maka H0 ada di daerah penolakan, berarti 

Ha diterima artinya antara variabel X dan variabel Y ada 

hubungan

2. Jika t ≤ t maka H0 ada di daerah penerimaan, maka 

berarti Ha ditolak artinya variabel X dan Y tidak ada hubungan


