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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah jenis

kuantitatif, dimana jenis kuantitatif merupakan penelitian yang berbentuk angka

untuk menguji suatu hipotesis. Menurut Margono penelitian kuantitatif adalah

penelitian yang lebih banyak menggunakan logika hipotesis verifikasi yang

dimulai dengan berfikir deduktif untuk menurunkan hipotesis kemudian

melakukan pengujian lapangan dan kesimpulan atau hipotesis tersebut ditarik

berdasarkan data empiris.1

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

jenis penelitian survei, yaitu penulis yang mengambil sampel dari suatu populasi

dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengukuran data yang pokok.2

Adapun model yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

deskripstif analisis yaitu metode yang berusaha mencari gambaran menyeluruh

tentang data, fakta dan peristiwa yang sebenarnya mengenai obyek penelitian.3

B. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam pembuatan tugas akhir ini

penulis menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer adalah

data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dan biasa dikumpulkan

menggunakan metode survei, observasi, eksperimen ataupun dokumentasi.

1Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 64.
2 Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, Metode  Penelitian Survei (Cet ke-; Jakarta:

LP3ES, 1995), h. 3.
3J. Vrendenbregt, Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat (Jakarta: PT.Gramedia,

1980), h. 34.
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Sedangkan data sekunder merupakan data yang tidak dikumpulkan peneliti secara

langsung melainkan diambil dari berbagai dokumen cetak maupun elektronik.4

Data yang langsung diperoleh dari lapangan, data primer dalam penelitian

ini adalah  hasil yang telah diperoleh dengan menggunakan metode survei

lapangan melalui penyebaran angket tentang Pengaruh Mutu Layanan Frontliner

terhadap Kepuasan Nasabah Bank BRI Syariah Cabang Kendari.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu usaha dasar untuk

mengumpulkan data yang dilaksanakan secara sistematis dengan prosedur yang

standar.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan

metode sebagai berikut :

1. Metode Kuesioner (Angket)

Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang perbandingan

atau hal-hal yang ia ketahui.5

Metode kuesioner adalah metode pengumpulan data dengan memberikan

daftar pertanyaan yang harus diisi oleh responden atau orang yang akan diukur.6

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan angket untuk mengetahui pengaruh

mutu layanan frontliner terhadap kepuasan nasabah Bank BRI Syariah Cabang

Kendari.

4Andriani, Durri Dkk. Metode Penelitian (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka,
2012), h. 53.

5Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka
Cipta, 2010), h. 175.

6Ibid, h. 29.
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2. Metode Wawancara

Dalam penelitian ini metode wawancara digunakan sebagai pelengkap

untuk memperoleh data dari responden mengenai pertanyaan-pertanyaan dalam

angket di Bank BRI Syariah Cabang Kendari dan mewawancarai beberapa

karyawan bertujuan memperoleh data tentang sejarah dan tujuan didirikannya

Bank BRI Syariah Cabang Kendari.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan  penting

baik dari lembaga atau organisasi maupun perorangan. Dokumentasi penelitian ini

merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian.

Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental

seseorang.

D. Metode Penentuan Sampel

Metode Penentuan Sampel dalam penulisan skripsi ini yaitu penulis

menggunakan sebagai berikut :

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek

yang mempunyai mutu dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.7 Adapun yang menjadi

populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah Bank BRI Syariah Cabang

Kendari yaitu berjumlah 8500 nasabah.8

2. Sampel

Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel dengan berpaduan pada

pendapat Suharsimi Arikunto yang mengatakan apabila subyek kurang dari 100

7Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 80.
8Muh. Iqbal Aziz, Wawancara, Manager BRI Syariah Kendari, Tgl. 26 April 2017.
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lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi.

Tetapi jika jumlah subyeknya besar, dapat diambil antara 10% - 15% atau 20% -

25% atau lebih tergantung dari kemampuan peneliti dilihat dari segi waktu, tenaga

dan dana.9

Pada tahap ini, peneliti memfokuskan sampel pada keseluruhan nasabah

yang bertransaksi di Bank BRI Syariah Cabang Kendari yaitu berjumlah 8500

nasabah, dengan berpatokan pada mutu layanan frontliner sehingga nasabah akan

merasa puas. Sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu :

Rumus yang dapat digunakan untuk menentukan besaran sampel, yaitu

rumus Slovin.10

n

Keterangan: n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e  = error (kesalahan yang diterima) yang diinginkan (persen

kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan penarikan

sampel).

Berdasarkan rumus diatas maka besarnya sampel dapat dihitung sebagai

berikut :

n =

= 99 Orang

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, peneliti memutuskan untuk

mengambil sampel sebanyak 99 orang nasabah Bank BRI Syariah Cabang

Kendari.

9Ronny Kountur, Metodologi Penelitian (Cet-13; Jakarta: CV. Tanina Gravica, 2003), h.
57.

10G. Sevilla Consuelo, et. All. Pengantar Metode Penelitian (terjemahan Alimuddin
Tuwu) (Jakarta: UI Press, 1993), h. 161-162.
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E. Variabel Penelitian

Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini dibedakan menjadi variabel

dependent dan variabel independent.

1. Variabel Independent (X)

Variabel independent atau variabel bebas adalah variabel yang

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel

dependent (terikat).11 Dalam penelitian ini variable independentnya adalah mutu

layanan frontliner pada Bank BRI Syariah Cabang Kendari yang terdiri dari Bukti

Fisik, Kehandalan, Daya Tanggap, Jaminan,dan Perhatian Individu.

2. Variabel Dependent (Y)

Variabel dependent atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi

atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.12 Dalam penelitian ini

variabel dependent adalah kepuasan nasabah pada Bank BRI Syariah Cabang

Kendari.

F. Uji Instrumen

1. Uji Validitas

Uji Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan

dan keabsahan suatu instrument. Instrument dikatakan valid apabila dapat

mengungkapkan data variabel yang diteliti secara tepat.13 Untuk menguji

kevalidan suatu data maka dilakukan uji validitas terhadap butir-butir kuesioner.

Metode yang sering digunakan untuk memberikan penilaian terhadap

validitas kuesioner adalah korelasi produk momen (moment product correlation,

pearson correlation) antara skor setiap butir pertanyaan dengan skor total,

11Ali Mauludi, Teknik Memahami Statistika 1 (Jakarta: Alim`s Publishing, 2013), h. 8.
12Sugiono, op. cit., h. 39.
13Suharsimi Arikunto, op.cit., h. 144-145.
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sehingga sering disebut sebagai inter item-total correlation.14Pada uji instrumen

ini peneliti menggunakan Microsoft Office Excel.

2. Uji Reliabilitas Alpha

Reliabilitas instrumen adalah hasil pengukuran yang dapat dipercaya.

Reliabilitas instrumen diperlukan untuk mendapatkan data sesuai dengan tujuan

pengukuran. Untuk mencapai hal tersebut, dilakukan uji reliabilitas dengan

menggunakan metode Alpha Cronbach`s diukur berdasarkan skala Alpha

Cronbach`s 0 sampai 1.15 Dan menggunakan SPSS 16,00.

G. Metode Analisis Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode skala. Skala berarti memudahkan dalam pengukuran suatu nilai yang

pilihannya berjenjang, dalam hal ini kemudahan dalam pengukuran menggunakan

item pertanyaan yang akan mengungkap performansi yang menjadi karekter

tipikal pada subyek yang diteliti, yang akan dimunculkan dalam bentuk respon-

respon terhadap situasi yang dihadapi. Skala yang digunakan dalam penelitian ini

mengacu pada model skala likert. Skala likert juga merupakan alat untuk

mengukur yaitu mengumpulkan dengan cara mengukur serta menimbang yang

itemnya atau butir-butir pertanyaannya berisikan atau memuat pilihan yang

berjenjang.16 Dalam penelitian skala yang digunakan dalam pengumpulan data

adalah skala layanan/jasa dari Frontliner / petugas bank. Pada skala tersebut

terdapat 5 (lima) kategori jawaban dan masing-masing kategori itu memiliki nilai-

nilai tertentu diantaranya:

14Agus Eko Sujianto, Aplikasi Statistik dengan SPSS 16,0 (Jakarta: Prestasi Pustakarya,
2009), h. 95.

15Ibid,. h. 97.
16Tatang Maguny, Skala Likert: Penggunaan dan Analisis Datanya.

https://tatangmaguny.wordpress.com/2010/11/01/skala-likert-penggunaan-dan-analisis-datanya/.
Diakses tgl 4 Maret 2017.
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Table 3. 1

Skala Likert

Kategori Bobot

Sangat Puas 5

Puas 4

Cukup Puas 3

Tidak Puas 2

Sangat Tidak Puas 1

H. Teknik Analisis Data

Selanjutnya data yang sudah diperoleh dianalisis berdasarkan pendekatan

yang digunakan. Adapun analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif dan

statistik inferensial.

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk

umum atau generalisasi. Statistik deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan

parameter statistik data seperti: rata-rata, modus, median, nilai tertinggi, dan nilai

terendah. Adapun rumus yang digunakan dalam statistik deskriptif ini adalah:17

X =

Keterangan:

pn = jumlah jawaban responden

po = jumlah jawaban maksimal

X = besar jumlah/nilai dari peresentase yang diperoleh

Selanjutnya hasil tersebut diinterpretasikan ke dalam tabel berikut ini:

17Suharsimi, Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: PT Rhineka Cipta, 2000), h. 39.
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Tabel 3. 2 Nilai interpretasi hasil Mutu Layanan Frontliner dan Kepuasan

Nasabah

Kualifikasi Rentang Nilai Keterangan

A

B

C

D

85 - 100

70 - 84

55 – 69

0 - 54

Sangat Baik

Baik

Cukup

Kurang

Sumber: (Depdikbud Dalam Laporan Penelitian Alhadza, 1999).

2. Statistik Inferensial

Statistik ini digunakan untuk pengujian hipotesis yang berupa uji t, namun

sebelum dilakukan uji t tersebut terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat yaitu uji

normalitas.

Adapun teknis analisis data dari penelitian ini adalah dengan :

a. Uji Normalitas

Uji normalitas data dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa data

sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Uji normalitas data

dilakukan untuk mengetahui apakah data yang digunakan adalah uji Kolmogorov-

Smirnov dengan bantuan Microsoft Excel. Adapun langkah-langkah yang

digunakan adalah sebagai berikut :18

1) Data hasil pengamatan disusun mulai dari nilai pengamatan terkecil

sampai nilai pengamatan terbesar.

2) Dari nilai pengamatan tersebut, kemudian disusun distribusi frekuensi

kumulatif relatif yang dinotasikan dengan Fa(Y).

18Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta,
2009), h. 50.
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3) Menghitung nilai Zy dengan rumus : Z = , dengan = rata-rata dan S =

standar deviasi.

4) Menghitung distribusi frekuensi kumulatif teoritis atau frekuensi harapan

yang dinotasikan dengan Fe(Y).

5) Menentukan nilai mutlak dari selisih Fa(Y) dan Fe(Y) yang dinotasikan

dengan D.

6) Membandingkan nilai Dmaks dengan nilai Dtabel dimana :

Dmaks = maks | Fa(Y) – Fe(Y) | dengan α = 0,01.

Dtabel = dengan n adalah banyaknya sampel penelitian.

Kriteria pengujian adalah sebagai berikut :

a) Jika Dmaks ≤ Dtabel, maka Ho diterima artinya data yang dikumpulkan

berdistribusi normal.

b) Jika Dmaks ˃ Dtabel, maka Ho ditolak artinya data yang dikumpulkan tidak

berdistribusi normal.

b. Uji Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh variabel

independen dengan variabel dependen. Adapun yang ada diantara variabel

persamaan umum regresi linear berganda adalah:19

Keterangan:

Y = Variabel dependen (kepuasan nasabah)

a = Konstanta

b1 = Koefisiensi regresi parsial variabel berwujud

b2 = Koefisiensi regresi parsial variabel keandalan

19Singgih Santoso, SPSS:Mengolah Data Statistik Secara Profesional (Jakarta: Elex
Media Komputindo), h. 43.

Y = a+b₁X₁+b₂X₂+b₃X₃+b₄X₄+b₅X₅
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b3 = Koefiensi regresi parsial variabel ketanggapan

b4 = Koefiensi regresi parsial variabel jaminan

b5 = Koefiensi regresi parsial variabel empati

c. Analisis Koefisien Korelasi

Analisis koefisiensi korelasi digunakan untuk mewujudkan proporsi

variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen R mampu

memberikan informasi mengenai variasi nilai variabel dependen yang dapat

dijelaskan oleh model regresi yang digunakan. Apabila R mendekati angka 1

berarti terdapat hubungan yang kuat.

Tabel 3. 3 Koefisiensi dan Tingkat Hubungan

Koefisien Tingkat Hubungan

0,0 – 0,1 Sangat Rendah

0,2 – 0,39 Rendah

0,4 – 0,59 Sedang

0,6 – 0,79 Tinggi

0,8 – 1,00 Sangat Tinggi

d. Uji Koefisien Determinasi

Uji Koefisiensi Determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar

kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Dalam output

SPSS, koefisiensi determinasi terletak pada table Model Summary dan tertulis

Adjusted R Square. Namun untuk regresi berganda sebaiknya menggunakan R

Square yang telah disesuaikan (Adjusted R Square), karena di sesuaikan dengan

jumlah variabel independen yang digunakan dalam penelitian.

Nilai R Square dikatakan baik jika di atas 0,1 karena nilai R Square

berkisar antara 0 sampai 1. Pada umumnya sampel dengan data deret waktu (time
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series) memiliki R Square maupun Adjusted R Square dikatakan cukup tinggi

dengan nilai diatas 0,1.20

e. Uji F-test (Simultan)

Uji Simultan dengan uji F ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara

bersama-sama yaitu variabel independen terhadap variabel dependen.21 Adapun

nilai taraf signifikasinya sebesar a<0,01.

Untuk melakukan pengujian hipotesis, maka ada beberapa ketentuan yang

perlu diperhatikan yaitu merumuskan:

Ho : βO = 0 Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara

Layanan Frontliner dengan Kepuasan Nasabah Bank

BRI Syariah Cabang Kendari.

Ha : βO ≠ 0 Terdapat pengaruh yang signifikan antara Layanan

Frontliner dengan Kepuasan Nasabah Bank BRI Syariah

Cabang Kendari.

Jika sig F > 0,01 maka artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan

antara variable independen terhadap variable dependen. Jika sig F ≤ 0,01 artinya

terdapat pengaruh yang signifikan antara variable independen terhadap variabel

dependen.

f. Uji T-test (Parsial)

T-test bertujuan untuk mengetahui besarnya masing-masing variable

independen secara individual (parsial) terhadap variabel dependen.22 Adapun nilai

taraf signifikansinya sebesar a= 0.01.

Untuk melakukan uji hipotesis, ada beberapa ketentuan yang perlu

diperhatikan, yaitu merumuskan hipotesis alternatif (Ha)23, seperti berikut :

20Ibid, h. 50-51.
21Ibid, h. 53.
22Ibid, h. 54.
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1) Variabel Bukti Fisik (X¹)

Ho : βO = 0 Tidak terdapat pengaruh yang signifikan

Antara Layanan frontliner dengan Kepuasan

Nasabah Bank BRI Syariah Cabang Kendari.

Ha : βO ≠ 0 Terdapat pengaruh yang signifikan antara

Layanan frontliner dengan Kepuasan

Nasabah Bank BRI Syariah Cabang Kendari.

2) Variabel Kehandalan (X²)

Ho : βO = 0 Tidak terdapat pengaruh yang signifikan

Antara Layanan frontliner dengan Kepuasan

Nasabah Bank BRI Syariah Cabang Kendari.

Ha : βO ≠ 0 Terdapat pengaruh yang signifikan antara

Layanan frontliner dengan Kepuasan

Nasabah Bank BRI Syariah Cabang Kendari.

3) Variabel Daya Tanggap (X³)

Ho : βO = 0 Tidak terdapat pengaruh yang signifikan

Antara Layanan frontliner dengan Kepuasan

Nasabah Bank BRI Syariah Cabang Kendari.

Ha : βO ≠ 0 Terdapat pengaruh yang signifikan antara

Layanan frontliner dengan Kepuasan

Nasabah Bank BRI Syariah Cabang Kendari.

4) Variabel jaminan (X4)

Ho : βO = 0 Tidak terdapat pengaruh yang signifikan

Antara Layanan frontliner dengan Kepuasan

Nasabah Bank BRI Syariah Cabang Kendari.

23Ibid, h. 52.
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Ha : βO ≠ 0 Terdapat pengaruh yang signifikan antara

Layanan frontliner dengan Kepuasan

Nasabah Bank BRI Syariah Cabang Kendari.

5) Variabel Perhatian Individu (X5)

Ho : βO = 0 Tidak terdapat pengaruh yang signifikan

Antara Layanan frontliner dengan Kepuasan

Nasabah Bank BRI Syariah Cabang Kendari.

Ha : βO ≠ 0 Terdapat pengaruh yang signifikan antara

Layanan frontliner dengan Kepuasan

Nasabah Bank BRI Syariah Cabang Kendari.

Untuk mengetahui apakah pengaruh mutu layanan frontliner berpengaruh

secara persial terhadap kepuasan nasabah di Bank BRI Syariah Cabang Kendari

maka peneliti menggunakan kriteria sebagai berikut.

a) Apabila thitung lebih kecil dari ttabel maka H0 diterima, artinya variabel mutu

layanan frontliner tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Nasabah

pada Bank BRI Syariah Cabang Kendari.

b) Apabila thitung lebih besar dari ttabel maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya

variabel mutu layanan frontliner berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan

Nasabah pada Bank BRI Syariah Cabang Kendari.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Bank BRI Syariah

Berdirinya BRI Syariah berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia

(Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada tanggal 19 Desember tahun 2007

dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia (BI) pada tanggal 16 Oktober

tahun 2008 melalui surat Nomor :10/67/KEP.GBI/DpG/2008, PT. Bank BRI

Syariah resmi beroperasi. Selanjutnya merubah kegiatan usahanya yang semula

beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan

berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

BRI Syariah melayani nasabah dengan pelayanan prima (service

excellence) dan menawarkan beraneka produk yang sesuai dengan harapan

nasabah dengan prinsip syariah tentunya.

Hadirnya BRI Syariah di tengah industri perbankan nasional dipertegas

oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo tersebut

menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank

modern sekelas PT. Bank BRI Syariah yang mampu melayani masyarakat dalam

kehidupan modern. Adanya kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan

dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat

Indonesia (Persero), Tbk.,

Aktifitas BRI Syariah semakin kokoh setelah pada tanggal 19 Desember

tahun 2008 ditandatanganinya akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank

Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT. Bank BRI Syariah

(spin off process) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari tahun 2009.


