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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1.Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian asosiatif. 

Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh ataupun hubungan antara dua variabel atau 

lebih. Dengan penelitian asosiatif ini maka akan dapat dibangun 

suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, 

dan mengontrol suatu gejala. Dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan penelitian kuantitatif (Sugiyono, 2017:55). 

Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti 

pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif atau statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang 

telah ditetapkan. 

3.2. Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan kurang lebih selama 3 bulan di mulai 

dari bulan Maret sampai Juni 2021 

2. Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Indonesia (BSI) 

Kantor Cabang (KC) Kendari yang beralamat di Jalan Drs. H. 

Abd. Silondae No. 123 Kendari. 
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3.3. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek 

atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. Populasi yang dijadikan objek penelitian 

ini adalah nasabah tabungan Faedah pada BSI KC. Kendari A 

Silondae. Jumlah populasi nasabah tabungan faedah sebesar 

30.000 orang 

2. Sampel 

Menurut (Sugiyono, 2011) sampel adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 

Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari 

semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan 

dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan 

sampel yang dapat diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari 

dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk 

populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus 

betul-betul representative (mewakili). Menurut (Bawano, 2006) 

adalah obyek atau subyek penelitian yang dipilih guna mewakili 

keseluruhan dari populasi. Adapun teknik untuk menentukan 

jumlah sampel, digunakan rumus sebagai berikut: 

S = 
 

(    )  
 

Dimana :  
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S = Sampel 

P = Populasi 

E = Error atau tingkat kesalahan yang diyakini 

Dari 30,000 nasabah, penelitian ini memerlukan sampel 

data sebanyak 100 nasabah yang akan mewakili populasi 

sebanyak 30,000 nasabah. Tingkat kesalahan 10% . perolehan 

sampel (s) minimum 100 orang dengan perhitungan berikut: 

S = 
 

(    )  
 

S = 
     

(          )  
 

S = 
    

(           )  
 

S = 
   

(    )  
 

S = 
    

   
 = 99,668 atau 100 

Jadi, jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 100 sampal atau

 responden 
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3.4. Data dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Dalam penulisan ini jenis data yang digunakan adalah data 

subyek. Data subyek merupakan jenis data penelitian berupa 

opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau 

sekelompok orang yang menjadi subyek penelitian. Dalam hal ini 

data yang digunakan adalah hasil dari jawaban responden atas 

pertanyaan yang diajukan dalam bentuk kuesioner. 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data Primer adalah data yang diambil langsung dari sumber 

pertama yang dikumpulkan secara khusus melalui wawancara, 

hasil pengisian kuisoner serta observasi yang berhubungan 

dengan permasalahan yang diteliti (Husein Umar, 2014:18). 

Data primer dalam penelitian ini merupakan hasil 

penyebaran kuisoner pada sampel yang telah ditentukan berupa 

data mentah yang diukur dengan skala likert untuk mengetahui 

tanggapan responden mengenai kualitas produk tabungan Faedah 

dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah BSI KC. 

Kendari A Silondae 2. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data primer yang diperoleh oleh 

lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari 

subjek penelitiannya dan telah diolah lebih lanjut dan disajikan 
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oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Data sekunder 

biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah 

tersedia. 

3.5.Variabel Penelitian  

Variabel yaitu suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu ya ng ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. 

Berdasarkan hubungan antara satu variabel dengan variabel lain, 

maka variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Variabel Bebas (X) 

Variabel bebas atau independent variable merupakan 

variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya variabel terikat”. Dalam penelitian ini yang 

menjadi variabel bebas adalah kualitas produk tabungan Faedah 

(X1) dan kualitas pelayanan (X2). 

2. Variabel Terikat (Y) 

Dependen Variabel (terikat) merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel 

bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah 

Kepuasan Konsumen (Y). 
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Rumus: (Reduced Form) 

Y = K (2e) 

      Dik : 1. X1 

  
→  Y  

          Dik: 2. X2 

  
→ Y 

Sehingga:  

Y = F (2e 

    = F (a0, X0, a1 X1, a1Y )…..e   (1) 

    = F( a0 X0, a1 X1, a2 X2 ,a2Y,)… e  (2) 

3.6. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kausalitas, yaitu 

penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan serta 
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pengaruh antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini bertujuan 

untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah 

kualitas produk, kualitas pelayanan, sedangkan variabel dependen 

yaitu kepuasan nasabah. Adapun model pengaruh antar variabel 

yang dimaksud yaitu: 

Gambar 3.2. Desain Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

sumber diolah dilapangan, Tahun 2021 

3.7. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 

1. Metode Kuesioner  

Dalam melakukan penelitian, data yang dikumpulkan akan 

digunakan untuk memecahkan masalah yang ada sehingga data-

data tersebut harus benar-benar dapat dipercaya dan akurat. Data 

yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui metode 

kuesioner yaitu teknik  pengumpulan data yang dilakukan dengan 

KUALITAS 

PRODUK 

X1 
KEPUASAN 

NASABAH 

Y 

KUALITAS 

PELAYANAN 

X2 

a1 

a2 
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cara memberi kuesioner atau seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden (Sugiyono, 2017:137). 

Peneliti menggunakan skala Likert untuk mengetahui 

tingkat kepuasan nasabah BSI Silondae Cabang Kendari dengan 

menentukan skor pada setiap pertanyaan atau pernyataan. Dengan 

skala pengukuran dengan tipe ini, maka variabel yang diukur 

dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator itu 

digunakan untuk menyusun instrumen, jawaban yang 

menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif 

sampai sangat negatif. 

Pada penelitian ini jawaban menggunkan skor sangat tidak 

setuju sampai sangat setuju. 

Gambar 3.3. Skala Likert 

Kode Kriteria Nilai 

STS Sangat Tidak Setuju 1 

TS Tidak Setuju 2 

N Netral 3 

S Setuju 4 

SS Sangat Setuju 5 

 

2. Metode Wawancara 

Wawancara adalah sebuah proses interaksi komonkasi yang 

di lakukan oleh setidaknya dua orang  atas dasar ketersediaan dan 

dalam seting alamiah, di mana arah pembicara mengacu kepada 

tujuan yang telah di tetapkan dengan mengedapkan trust 
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(kepercayaan) sebagai landasan utama dalam proses memahami. 

Wawancara dilakukan secarah tanya jawab kepada narasumber 

guna mendapatkan informasi yang tidak terdapat dalam 

koisioner/angket. Dalam wawancara ini yang terjadi narasumber 

adalah Pimpinan dan karyawan Bank Syariah Cabang Kendari. 

3.8. Teknik Analisis Data 

Agar data yang telah dikumpulkan dapat bermanfaat, maka 

data harus diolah dan dianalisis sehingga dapat digunakan untuk 

mengintepretasikan, dan sebagai dasar dalam pengambilan 

keputusan. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah analisis kuantitatif. Pengujian dilakukan dengan 

menggunakan bantuan software SPSS 26.0. Dengan demikian, 

pengolahan data pada penelitian ini dengan menggunakan analisis 

sebagai berikut : 

mempunyai berbagai nama lain seperti keterpercayaan, 

keterhandalan, keajegan, kestabilan, konsistensi, dan sebagainya 

namun ide pokok yang terkandung dalam konsep reliabilitas 

adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran Metode analisis data 

dalam penelitian ini menggunakan uji 

kualitas data (uji validitas dan uji reliabilitas), uji asumsi klasik dan 

uji hipotetsis. 

1. Uji KualitasData 

Untuk melakukan uji kualitas data atas data primer ini, 

maka peneliti menggunakan uji validitas dan relibilitas. 
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a. UjiValiditas 

Menurut (Sugiyono, 2010:276) validitas berasal dari kata 

validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan 

kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. 

Suatu alat ukur atau instrumen pengukuran dapat dikatakan 

memiliki validitas yang tinggi apabila alat tersebut 

menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur yang 

sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Alat 

yang menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan 

pengukuran dikatakan sebagai alat ukur yang memiliki 

validitas rendah. 

Dalam menentukan validitas suatu koesioner yaitu: 

- Jika r hitung > r tabel, dan nilai bernilai positif, maka 

pertanyaan (indikator) tersebut dikataknvalid.  

- jika r hitung < r tabel, dan bernilai negatif, maka pertanyaan 

(indikator) tersebut dikatakantidakvalid. 

b. Uji Reliabilitas 

Menurut (Sugiyono, 2010:276) reliabilitas merupakan 

penerjemahan dari kata reliability,  pengukuran yang memiliki 

reliabilitas tinggi disebut sebagai pengukuran yang reliabel 

(reliable). Meskipun reliabilitasdapat dipercaya. 

Penelitian reliabel ini menggunakan pengukuran dengan 

cara One Shot atau pengukuran hanya dilakukan sekali dan 

kemudian hasilnya dibandingkan dengan lain atau mengukur 
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korelasi antar jawaban pertanyaan.  

Dasar pengambilan keputusan uji reliabilitas yaitu: 

 R tabel = N = 24 = 0,404 

 Jika nilai alpha > r tabel maka = konsisten 

 Jika nilai alpha < r tabel maka = tidak konsisten 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

“Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi, variabel dependen, variabel penggangu atau 

residual memiliki distribusi normal”(Iman Ghozali, 2016:152). 

Seperti diketahui bahwa uji t dan f mengasumsikan bahwa 

nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini 

dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah 

sampel kecil. 

b. Uji Miltikolonieritas 

“Uji multikolinieritas bertujuan menguji apakah pada 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen)”. Pada model regresi yang baik seharusnya antar 

variabel independen tidak terjadi korelasi. “Untuk mendeteksi 

ada tidaknya multikolinieritas dalam model regresi dapat 

dilihat dari tolerance value atau Variance Inflation Factor 

(VIF) yaitu nilai tolerance   0,10 atau sama dengan nilai VIF 

≥ 10 menunjukkan adanya multikolinieritas sedangkan, nilai 

tolerance ≥ 10 atau sama dengan VIF   0,10 maka tidak 
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terjadi multikolinieritas. Jadi, nilai tolerance yang rendah sama 

dengan nilai VIF tinggi (karena VIF= 1/Tolerance)”. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian ini memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan yang lain atau untuk melihat penyebaran data. 

Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan jika 

berbeda disebut Heteroskedasitas. Model regresi yang baik 

adalah tidak terdapat Heteroskedasitas. 

“Untuk mendeteksi adanya gejala heteroskedasitas akan 

digunakan uji glejser yaitu meregresi masing-masing variabel 

independen dengan absolute residual sebagai variabel 

dependen. Metode regresi tidak mengandung heteroskedasitas 

apabila nilai signifikansi variabel bebasnya terhadap nilai 

absolute residual statistik diatas α =0,05”. 

d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam 

suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan 

pengganggu pada periode t dengan kesalahan periode t-1 

(sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada 

problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi 

yang bebas dari autokorelasi. Pengujian ini akan menggunakan 

uji Durbin-Watson (DW test) yang mensyaratkan adanya 
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konstanta (intercept) dalam model regresi dan tidak ada 

variabel lagi di antara variabel independent. 

Tabel 3.2. 

Durbin-Watson (DW test) 

Hipotesis Nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dl 

Tidak ada autokorelasi positif No 

Decision 

dl d   du 

Tidak ada autokorelasi negative Tolak 4-dl < d < 4 

Tidak ada autokorelasi negative No 

Decision 

4-du ≤ d ≤ 4- 

dl 

Tidak ada autokorelasi positif atau 

Negative 

Terima du < d < 4-du 

Sumber : Sumber diolah dilapangan 

3. Analisis Regresi Linier Berganda 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis regresi linier berganda (multiple regression 

analysis). Analisis regresi ganda digunakan oleh peneliti, bila 

peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik 

turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih 

variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik 

turunkan nilainya). Jadi, analisis regresi berganda akan dilakukan 

bila jumlah variabel independennya minimal 2 (dua). 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk 

memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai pengaruh 

antara variabel kualitas produk tabungan Faedah, dan kualitas 
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pelayanan terhadap kepuasan nasabah. Adapun model regresi 

linier berganda yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : 

Ŷ = α + β1 X1 + β2 X2 + e 

Dimana : 

Ŷ= Kepuasan Nasabah 

α= Konstanta 

β1, β2= Koefisien regresi 

variabel bebas 

 X1=Kualitas produk tabungan 

Faedah 

X2= Kualitas pelayanan  

e= Error of term 

4. Uji Hipotesis 

a. Uji t (Uji Parsial) 

“Uji Statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variable penjelas / indipenden secara individual 

dalam menerangkan variasi variabel dependen”. Uji ini 

digunakan untuk menguji koefisien regresi secara parsial dari 

variabel independen. Langkah-langkah untuk pengujian data 

adalah : 

1) Menentukan hipotesis 

H0 : β1, β2 = 0, kualitas produk tabungan Faedah, dan 

kualitas pelayanan secara parsial 
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tidak berpengaruh terhadap kepuasan 

nasabah. 

Ha : β1, β2 > 0, kualitas produk tabungan Faedah, dan 

kualitas pelayanan secara parsial 

berpengaruh terhadap kepuasan 

nasabah. 

2) Menentukan tarif signifikan α = 0,05 atau 5% 

Semakin besar tingkat kesalahan maka akan semakin 

kecil jumlah sampel yang diperlukan, dan sebaliknya, 

makin kecil tingkat kesalahan, maka akan semakin besar 

jumlah anggota sampel yang diperlukan sebagai sumber 

data. Tingkat signifikansi 5%, 1% atau 10% ditentukan 

sendiri oleh peneliti, akan tetapi semakin kecil tingkat 

signifikansi berarti semakin sedikit tingkat kesalahan yang 

diambil. Pada penelitian-penelitian bidang sosial tingkat 

signifikansi 5% sering digunakan.  

Tingkat signifikansi 5% artinya kita mengambil risiko 

salah dalam mengambil keputusan untuk menolak hipotesis 

yang benar sebanyak-banyaknya adalah 5% dan benar 

dalam mengambil keputusan sedikitnya 95% (tingkat 

kepercayaan). 

3) Menganalisis data penelitian yang telah diolah dengan 

kriteria pengujian yaitu : 
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a) Jika nilai probabilitas   taraf signifikansi 0,05 maka 

H0 ditolak dan Ha diterima berarti kualitas produk 

tabungan Faedah (X1), dan kualitas pelayanan (X2) 

secara parsial berpengaruh terhadap kepuasan 

nasabah (Y). 

b) Jika nilai probabilitas ≥ taraf signifikansi 0,05 maka 

H0 diterima, dan Ha ditolak berarti kualitas produk 

tabungan Faedah (X1), dan kualitas pelayanan (X2) 

secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepuasan 

nasabah (Y). 

b. Uji F (Uji Simultan) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua 

variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen (terikat). Langkah-langkah untuk pengujian data 

adalah : 

1) Menentukan hipotesis 

H0 = β1 = β2 = 0, kualitas produk tabungan Faedah, dan 

kualitas pelayanan secara simultan 

tidak berpengaruh terhadap 

kepuasan nasabah. 

Ha : minimal ada satu, βi ≠ 0; dimana i = 1, 2. kualitas 

produk tabungan Faedah, dan 

kualitas pelayanan secara simultan 
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berpengaruh terhadap kepuasan 

nasabah. 

2) Menentukan taraf signifikansi α = 0,05 atau 5% 

3) Menganalisis data penelitian yang telah diolah dengan 

kriteria pengujian, yaitu : 

a) Jika nilai probabilitas   taraf signifikansi 0,05 maka 

H0 ditolak dan Ha diterima berarti kualitas produk 

tabungan Faedah (X1), dan kualitas pelayanan (X2) 

secara simultan berpengaruh terhadap kepuasan 

nasabah (Y). 

b) Jika nilai probabilitas ≥ taraf signifikansi 0,05 maka 

H0 diterima, dan Ha ditolak berarti kualitas produk 

tabungan Faedah (X1), dan kualitas pelayanan (X2) 

secara simultan tidak berpengaruh terhadap kepuasan 

nasabah (Y). 

3.9. Definisi Operasional Variabel 

1. Kepuasan Nasabah 

Menurut Kotler dan Keller (2009:143), Kualitas produk 

adalah totalitas fitur dan karakteristik produk atau jasa yang 

bergantung pada kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang 

ditanyakan atau tersirat. ada sembilan dimensi kualitas produk 

yaitu:  

a) Bentuk (Form)  

b) Ciri-ciri produk (Features)  
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c) Kinerja (Performance)  

d) Ketepatan/kesesuaian (Conformance)  

e) Ketahanan (Durabillity) 

f) Kehandalan (Reliabillity) 

g) Kemudahan perbaikan (Repairbillity)  

h) Gaya (Style)  

i) Desain (Design)  

2. Kualitas Produk Tabungan Faedah 

Terdapat delapan dimensi kualitas yang dikembangkan 

Garvin (Tjiptono,2004:68), dan dapat digunakan sebagai 

perencanaan strategi dan analisis. Dimensi-dimensi tersebut 

adalah: 

a) Kinerja (performance) 

b) Ciri-ciri atau keistimewaan tambahan (features) 

c) Kehandalan (realibility) 

d) Kesesuaian dengan spesifikasi (conformance to 

spesifications) 

e) Daya tahan (durability) 

f) Serviceability,  

g) Estetika,  

h) Kualitas yang dipersepsikan (perceived quality), 

3. Kualitas Pelayanan 

Kualitas Pelayanan Berikurt ini adalah indikaor kepuasan 

nasabah menurut Zeithaml (2000;188). 
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a) Reliability,  

b) Responsiveness, 

c) Assurance, 

d) Emphaty,. 

e) Tangible 


