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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

1. Pendekatan Penelitiann 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan 

kuantitatif. penelitian kuantitatif merupakan metode untuk menguji 

teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Variabel-

variabel ini dikur dengan data yang terdiri dari angka-angka dan 

dianalisis berdasarkan prosedur statistic.
1 Metode kuantitatif dapat 

diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

positivisme digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel 

tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, 

analisis data bersifat statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis 

yang telah ditetapkan.
2
 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian 

asosiatif. Penelitian asosiatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk 

mencari hubungan atau pengaruh satu atau lebih variabel independen 

dengan satu atau lebih variabel dependen. Dalam penelitian asosiatif 

terdapat tiga bentuk hubungan yang mendasarinya, yaitu hubungan 

                                                           
1
 Uliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah, 

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 38. 
2
 Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen, (Bandung: Alfabeta cv, 2015 ), hal. 35-36. 
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simetris, kausal, dan resiprokal atau hubungan timbal balik.
3
 Dalam 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel kualitas 

pelayanan, tingkat kepuasan dan minat nasabah terhadap loyalitas 

nasabah di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Kediri.  

 

B. Populasi, Teknik Sampling, dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi merujuk pada sekumpulan orang atau objek yang 

memiliki kesamaan dalam satu atau beberapa hal yang membentuk 

masalah pokok dalam suatu penelitian. Populasi yang akan di teliti 

harus didefinisikan dengan jelas sebelum penelitian dilakukan.
4
 Jadi, 

populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam 

yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/ 

subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/ sifat yang 

dimiliki oleh subyek atau objek itu. Menurut Riduwan dalam bukunya 

mengatakan bahwa, “Populasi adalah keseluruhan dari karakteristik 

atau unit hasil pengukuran yang menjadi objek penelitian”.
5
  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah pada PT. 

Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Kediri. Populasi dapat 

dibedakan menjadi 2 antara lain:  

a. Populasi tak terhingga, yaitu suatu populasi dimana obyeknya tak 

terhingga atau tidak terhitung jumlahnya.  

                                                           
3
 Suryani dan Hendryadi, Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi pada Penelitian 

Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2016), hal. 119. 
4
 Muhammad, Metodologi Penelitian… , hal. 161 

5
 Riduwan, Metode Menyusun Tesis, (Bandung: Alfabeta, 2004) hal 55. 
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b. Populasi terhingga, yaitu suatu populasi yang terhingga obyeknya 

atau dapat dihitung jumlahnya.
6
 

  

2. Teknik Sampling 

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Teknik 

sampling terdiri dari dua macam, probability sampling dan 

nonprobability sampling. Probability sampling adalah teknik 

pengamblan sampel yang memberikan langsung peluang yang sama 

bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota 

populasi. Sedangkan nonprobbaility samppling adalah teknik 

pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan 

sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi 

sampel.  

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan accidental 

sampling. Alasan menggunakan accidental sampling karena peneliti 

hanya akan meneliti dan mengambil data berdasarkan responden yang 

datang pada saat dilakukan kegiatan penelitian secara langsung.
7
 

 

3. Sampel penelitian 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diambil untuk 

diteliti dan hasil penelitiannya digunakan sebagai representasi dari 

populasi secara keseluruhan. Dengan demikian, sampel dapat 

dinyatakan sebagai bagian dari populasi yang diambil dengan teknik 

                                                           
6
 Ibid, hlm 55. 

7
 Riduwan, Metode dan Teknik Menyusun Tesis, (Bandung: Alfabeta, 2006) hal 66. 
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atau metode tertentu untuk diteliti dan digeneralisasikan terhadap 

populasi.
8
 

Tekhnik yang digunakan untuk menentukan sampel menggunakan 

teori Slovin, dengan rumus sebagai berikut: 

  
 

       
 

  
     

             
 

     

dimana:  

n = Ukuran sampel  

N = Ukuran populasi  

E = Presentase kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan 

pengambilan sampel yang masih ditolerir sebesar 10%. 

Sedangkan teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah 

menggunakan metode accidental sampling, dimana unit sampling 

dipilih berdasarkan ketersediaannya. Alasan peneliti menggunakan 

teknik sampling tersebut adalah peneliti hanya akan meneliti dan 

mengambil data berdasarkan responden yang datang pada saat 

dilakukan kegiatan penelitian secara langsung.  

                                                           
8
 Suryani dan Hendryadi, Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi pada Penelitian 

Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2016), hal. 192. 
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Jadi, dalam hal ini peneliti mengambil sampel dari sebagian 

populasi, yakni nasabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. 

Cabang Kediri yang berjumlah 96 responden. 

 

C. Sumber Data, Variabel dan Skala Pengukuran Penelitian 

1. Sumber data 

Sumber data penelitian adalah sumber subyek dari tempat mana 

sumber itu bisa didapatkan atau mengenai dari mana data itu 

diperoleh. Macam-macam data menurut Sugiyono adalah sebagai 

berikut: 

a. Data primer  

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh 

peneliti dengan cara langsung dari sumbernya, yaitu penelitian 

yang dilakukan langsung dalam masyarakat berdasarkan 

pengamatan dan wawancara langsung. Otoritas hasil tindakan 

menurut Peter Mahmud Marzuki yaitu hasil tindakan maupun 

kegiatan yang dilakukan oleh lembaga berwenang untuk 

permasalahan. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data 

primer ini adalah: 

1. Metode Survai  

Metode ini merupakan metode yang menggunakan berbagai 

pertanyaan lisan. Metode ini responden (subyek) penelitian 

untuk memperoleh data yang diperlukan. Data yang diperoleh 

sebagian besar merupakan data deskriptif, tetapi pengumpulan 
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data ini dirancang untuk menjelaskan sebab akibat atau 

mengungkapkan ide-ide. Teknik yang digunakan adalah 

wawancara dan kuesioner. 

2. Metode observasi  

Metode observasi merupakan proses pencatatan pola 

perilaku dari subyek, obyek atau kejadian sistematik tanpa 

adanya komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. 

b. Data sekunder  

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder 

merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer 

seperti buku-buku, literatur dan bacaan yang berkaitan dan 

menunjang penelitian ini.
9
 Sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sumber data primer, yaitu data yang 

dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama 

atau tempat objek penlitian dilakukan.
10

 dan data sekunder yaitu 

sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpul data. Data sekunder merupakan data yang sifatnya 

mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literature dan 

bacaan yang berkaitan dan menunjang penelitian ini.
11

 

Sumber data utama dalam penelitian ini menggunakan data 

primer, dimana penelitian menggunakan kuisioner untuk 

                                                           
9
 Sugiyono. “Metode Penelitian…, hal. 137 

10
 Sofyan Siregar, Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Bumi 

Aksara,2014), hal.37 
11

 Sugiyono. “Metode Penelitian…,hal.137 



63 
 

 
 

mengetahui respon dari responden. “Data primer adalah data yang 

diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di 

lapangan.
12

 Kegiatan memberikan angka dan data yang 

dikuantifikasikan dan menghitungnya untuk jawaban setiap 

responden. 

2. Variabel 

Variabel adalah sesuatu yang nilanya dapat berubah-ubah. Nilai 

dapat berbeda pada waktu yang berbeda untyk obyek atau orang yang 

sama, atau nilai dapat pula berbeda dalam waktu yang sama untuk 

orang atau obyek yang berbeda yang mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.
13

 

Macam-macam variabel menurut Sugiono adalah variabel 

independen, variabel dependen, variabel moderator, variabel 

intervining dan variabel control.
14

 Didalam penelitian ini terdapat dua 

variabel, yaitu:  

a. Variabel Independen, adalah variabel yang dapat mempengaruhi 

perubahan dalam variabel dependen dan mempunyai hubungan 

yang positif ataupun yang negatif bagi variabel dependen. Variasi 

dalam variabel dependen merupakan hasil dari variabel independen 

karena sering disebut dengan variabel bebas dan atau variabel yang 

mempengaruhi. Didalam penelitian ini yang menjadi variabel 

                                                           
12

 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial.(Surabaya: Airlangga University Press, 

2001),hal.128 
13

 Sugiyono,Metode Penelitian Bisnis..... ,hlm.32 
14

 Asep Saepul Hamdi, Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan, 

(Yogyakarta: Deepublish, 2014), hal. 19. 
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independen adalah (X) yaitu kualitas pelayanan (X1) dan tingkat 

kepuasan (X2) dan minat nasabah (X3).  

b. Variabel Dependen, adalah variabel yang menjadi perhatian utama 

dalam sebuah pengamatan. Variabel dependen sering juga disebut 

dengan variabel terikat atau variabel terpengaruh.
15

 Di dalam 

penelitian ini yang menjadi variabel dependen yaitu (Y) yaitu 

loyalitas nasabah`pada di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. 

Cabang Kediri. 

3. Skala Pengukuran Penelitian 

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai 

acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam 

alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam 

pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Menurut Kinnear 

skala likert berhubungan dengan pernyataan tentang sikap seseorang 

terhadap sesuatu. Responden diminta mengisi pernyataan dalam skala 

interval berbentuk verbal dalam jumlah kategori tertentu, bisa 5, 4, 3, 

,2 dan 1. Dalam penelitian ini menggunakan skala likert. Dalam 

kuesioner (angket) ini, skor diukur dengan menggunakan skala likert 

yaitu sebagai berikut:  

Sangat Setuju (SS) diberi skor 5 

Setuju (S) diberi skor 4  

Kurang Setuju (KS) diberi skor 3  

Tidak Setuju (TS) diberi skor 2  

                                                           
15

 Syafizal Helmi Situmorang et.al., Analisis Data untuk Riset Manajemen dan Bisnis, 

(Medan: USU Press, 2010), hal. 7-8. 
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Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1  

Pemakaian skala likert dapat dilihat pada kuesioner terlihat bahwa 

semua alternatif jawaban adalah standar, yaitu dari sangat tidak setuju 

sampai sangat setuju.
16

 

 

D. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar 

untuk memperoleh data yang diperlukan. Perlu dijelaskan bahwa 

pengumpulan data dapat dikerjakan berdasarkan pengamatan.
17

 

Menurut Sugiyono, teknik pengumpulan data pada penelitian dapat 

dilakukan dengan interview  (wawancara), kuesioner (angket), dan 

Observasi (Pengamatan).
18

 Dalam penelitian ini, metode pengumpulan 

data yang digunakan yaitu:  

a. Kuesioner (angket)  

Kuesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan informasi 

yang memungkinkan analisis mempelajari sika-sikap, keyakinan, 

perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama didalam 

organisasi bisa berpengaruh oleh sistem yang diajukan atau oleh 

sistem yang sudah ada.
19

 Angket merupakan cara pengumpulan 

data dengan memberikan daftar pertanyaan atau pernyataan 

                                                           
16

 Husein Umar, Metode Riset Bisnis, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama Cet. ke 2, 

2003), hal. 98 
17

 Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis, (Yogyakarta:Teras,2011),hlm.83 
18

 Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen...., hlm. 224 
19

 Syofian Sireger, Metode Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Kencana, 2013),hlm. 21 
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kepada responden untuk diisi setelah diisi kemudian 

dikembalikan kepada peneliti.
20

  

b. Observasi  

Observasi atau pengamatan langsung yaitu kegiatan pengumpulan 

data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi 

lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, 

sehingga di dapat gamabaran secara jelas tentang kondisi objek 

penelitian tersebut.
21

 Observasi dilakukan pada penelitian ini 

menggunakan observasi partisipan, yang mana pengamatan atau 

peneliti ikut serta terlibat kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

subjek yang diteliti atau yang sedang diamati. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah proses dokumentasi yang dilakukan peneliti 

untuk mengupulkan data dan informasi tentang jumlah nasabah 

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Kediri dan informasi 

tentang lokasi penelitian tersebut. 

Dalam penelitian, penelitian menggunakan teknik pengumpulan 

data melalui penyebaran angket, angket yang disebarkan kepada 

anggota responden sebanyak 96 nasabah. 

 

 

 

 

                                                           
20

 Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen...., hlm.230 
21

  Syofian Sireger, Metode Penelitian...., hlm. 19 
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2. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian pada dasarnya alat digunakan untuk 

mengumpulkan data dalam penelitian. Instrumen penelitian sangat 

diperlukan manakala jenis data yang akan digunakan adalah data 

primer, oleh karenanya pada penelitian yang menggunakan data 

sekunder tidak diperlukan instrumen penelitian.
22

 Menyusun 

instrumen pada dasarnya adalah menyusun alat evaluasi, karena 

mengevaluasi adalah memperoleh data tentang sesuatu yang diteliti, 

dan hasil yang diperoleh dapat diukur dengan menggunakan standar 

yang telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti. Dalam hal ini terdapat 

dua macam alat evaluasi yang dapat dikembangkan menjadi instrumen 

penelitian, yaitu tes dan non-tes.
23

 

 

Tabel 3.1 

   Instrumen Penelitian 

Varaiabel Kualitas Pelayaan 

1. Kualitas Pelayanan 
Variabel Teori Indikator Skala  No. item  

Kualitas 

pelayana

n (X1) 

Tangible (Bukti 

fisik) (X1.1) 

a. Memiliki 

gedung yang 

megah  

b. Lahan parkir 

yang luas 

Likert  1, 2 

Reliability 

(kehandalan) 

(X1.2) 

a. Pegawai yang 

tanggap 

b. Memberi 

informasi yang 

akurat 

Likert 3,4 

                                                           
22

 Purwanto, teknik penyusuanan isntrumen  uji veliditas dan reliabelitas penelitian  

ekonomi syariah,(Magelang: StaiaPress,2018),hal.24 
23

 Nur Aidi, Instrunmen penelitian dan pengumpulan data,(fakultas ilmu pendidikan 

universitas pendidikan Indonesia:skrips,2010), hal.3 
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Responsiveness 

(keikutsertaan) 

(X1.3) 

a. Pegawai yang 

penuh perhatian 

b. Ikut serta 

mengatasi 

masalah 

Likert 5,6 

Assurance 

(Jaminan) (X1.4) 

a. Jaminan uang 

yang disimpan  

b. Jaminan 

kehalalan dalam 

bertransaksi 

Likert 7,8 

Emphaty 

(Perhatian) 

(X1.5) 

a. Memahami 

kebutuhan 

nasabah 

b. Pelayanan yang 

sama tanpa 

dibedakan  

Likert 9,10 

 

 

Tabel 3.2 

   Instrumen Penelitian 

Varaiabel Taingkat Kepuasan 

2. Tingkat Kepuasan 

Variabel Teori Indikator Skala  No. item  

Tingkat 

Kepuasan 

(X2) 

Kualitas 

produk  

(X2.1) 

a. Produk yang dimiiki 

memberikan manfaat 

yang dirasakan oleh 

nasabah  

b. Banyak keunggulan 

produk yang 

ditawarkan 

Likert  11,12 

Harga 

(X2.2) 

a. Bagi hasil yang 

diberikan sudah 

sesuai dengan 

jumlah tabungan 

nasabah 

b. Biaya administrasi 

sangat terjangkau 

Likert 13,14 

Kualitas 

pelayana

n (X2.3) 

a. Pegawai melayani 

dengan profesional 

b. Pelayanan pegawai 

sangat baik dan 

ramah 

Likert 15,16 

Faktor 

emosi 

a. Sangat bangga 

memiliki produk 

tabungan 

Likert 17,18 
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(X2.4) b. Hasil tabungan 

sangat bermanfaat 

Kemudah

an (X2.5) 

a. Transaksi transfer 

dan penarikan 

tabungan sangat 

mudah 

b. Transaksi lebih 

praktis dan simple 

Likert 19,20 

 

Tabel 3.3 

   Instrumen Penelitian 

Varaiabel Minat Nasabah 

3. Minat Nasabah 
Variabel Teori Indikator Skala  No. item  

Minat 

nasabah 

(X3) 

Kognisi 

(mengenal) 

(X3.1) 

a. Mengetahui 

keunggulan 

produk 

tabungan 

b. Mengetahui 

macam-

macam 

produk 

Likert  21,22 

Emosi 

(perasaan) 

(X3.2) 

a. Senang 

dengan 

pelayanan 

sehingga 

minat 

menabung 

b. Senang 

mendapatkan 

bagi hasil dari 

produk 

tabungan 

Likert 23,24 

Konasi 

(kehendak) 

(X3.3) 

a. Terdorong 

menggunakan 

produk 

tabungan 

karena iklan 

yang menarik 

b. Berminat 

menabung 

karena citra 

mereka yang 

bagus 

Likert 25,26 
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Tabel 3.4 

   Instrumen Penelitian 

Varaiabel Loyalitas Nasabah 

4. Loyalitas Nasabah 
Variabel Teori Indikator Skala  No. item  

Loyalitas 

Nasabah 

(Y) 

Pembelian 

secara teratur 

(1) 

a. Tetap 

melakukan 

transaksi 

b. Menggunakan 

produk yang 

sama 

Likert  27,28 

Memebeli antar 

lini produk atau 

jasa (2) 

a. Menggunkan 

produk lain 

yang 

ditawarkan 

b. Memiliki 

produk lain 

selain yang 

digunakan 

 29,30 

Merekomendasi

kan produk ke 

orang lain (3) 

a. Menawarkan 

kepada orang 

lain 

b. Mengajak 

untuk 

menggunakan 

jasa yang ada 

 31,32 

Menunjukan 

kekebalan 

terhadap daya 

tarik produk 

sejenis dari 

pesaing (4) 

a. Merasakan 

keuntungan 

dan tidak 

beralih ke 

lembaga lain 

b. Membicaraka

n hal-hal yang 

positif 

 33,34 
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E. Teknik Analisis Data 

Jenis data yang digunakan adalah data primer. Pengumpulan data 

primer dilakukan melalui kuesioner pada responden yaitu anggota yang 

menggunakan produk Simasya PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. 

Cabang Kediri. Data primer merupakan data yang diperoleh atau yang 

dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian 

atau yang bersangkutan. 

1. Uji Validitas 

Uji Validitas atau kesahihan menunjukkan sejauh mana suatu alat 

ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur.
24

 Validitas merupakan 

suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat valid dan sah suatu 

instrument, instrument dikatakan valid apabila dapat mengungkapkan 

data variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas 

instrument menunjukan sejauh mana data yang terkumpul tidak 

menyimpang tentang variabel yang dimaksud. 

2. Uji Reliabilitas  

Pengujian pada penelitian kuantitatif dapat menggunakan alfa 

Cronbach minimal 0,7, berarti instrumen yang digunakan adalah 

reliabel. Selain menggunakan Alfa Cronbach, uji reliabilitas dapat juga 

menggunakan CFA. Hasil CFA, 1 minus residu yang diperoleh setelah 

diuji dengan uji t hasilnya bermakna berarti instrumen yang digunakan 

adalah reliabel.
25

 Uji reliabilitas ditujukan untuk mengetahui 

                                                           
24

 Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 46. 
25

 Sarmanu, Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Statistika, 

(Surabaya: Airlangga University Press, 2017), hal. 9. 
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konsistensi instrumen sebagai alat ukur agar diperoleh hasil yang dapat 

dipercaya.
26

  

Sedangkan yang dimaksud dengan dapat dipercaya adalah apabila 

suatu alat ukur digunakan untuk melakukan beberapa kali pengukuran 

terhadap subyek yang sama (homogen) akan diperoleh hasil yang sama 

(dengan catatan selama aspek yang terdapat dalam diri subyek belum 

berubah). Kriteria penerimaan dalam pengujian validitas dan reliabilitas 

adalah dengan membandingkan antara rhitung dengan rtabel. Jika 

rhitung rtabel , maka dinyatakan valid maupun dinyatakan reliabel. 

Akan tetapi jika rhitung rtabel maka dapat dinyatakan tidak valid 

maupun dinyatakan tidak reliabel.
27

 

3. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas Residual 

Uji Normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual 

terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah 

memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Jadi uji 

normalitas bukan dilakukan pada masing-masing variabel tetapi 

pada nilai residualnya. Sering terjadi kesalahan yang jamak bahwa 

uji normalitas dilakukan pada masing-masing variabel. Hal ini 

tidak dilarang tetapi model regresi memerlukan normalitas pada 

nilai residualnya bukan pada masing-masing variabel penelitian. 

Dalam penelitian uji normalitas residual yang digunakan adalah uji 

statistik P-Plot dan Histogram. 

                                                           
26

 Wahdan Najib Habiby, Statistika Pendidikan, (Surakarta: Muhammadiyah University 

Press, 2017), hal. 47 
27

 Ibid., hal. 39-40. 
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b. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas adalah untuk melihat ada atau tidaknya 

korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu 

model regresi linear berganda. Jika ada korelasi yang tinggi di 

antara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel 

bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu. Bahwa uji 

multikolinearitas adalah syarat atau asumsi terhadap jenis analisis 

yang harus dipenuhi. 

c. Uji Autokorelasi  

Untuk mendeteksi ada tidaknya korelasi antara variabel pada 

suatu data, pada penelitian ini adalah dengan melihat nilai D – W 

pada table Model Summary
b 

. masalah asumsi autokorelasi dapat di 

deteksi dengan menggunakan berbagia jenis analisis yaitu: 

1. Uji Durbin Watson 

2. Uji Breucsh Godfrey 

3. Uji Durbin Watson h 

4. The Engle’s ARCH Test 

d. Uji Heteroskedasititas 

Uji Heteroskedasititas adalah untuk melihat apakah terdapat 

ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan 

adalah di mana terdapat kesamaan varians dari residual satu 
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pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut 

homoskedasititas.
28

 

e. Uji Glejser 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedasitas dapat dilihat 

dari, uji yang digunakan untuk melihat ada atau tidaknya 

heterokedastisitas adalah uji Glejser, yaitu meregresikan absolute 

residual dengan variabel bebas. Adapun dasar pengambilannya: 

1. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka tidak gejala 

heteroskedastisitas dalam model regresi. 

2. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka 

terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. 

4. Uji Analisis Regresi Linier Berganda 

Penelitian ini mengguanakan analisis regresi berganda. Regresi 

berganda dapat didefinisikan sebagai pengaruh antara lebih dari 2 

variabel, dimana terdiri 2 atau lebih variabel independent (bebas) dan 1 

variabel dependent (terikat) dan juga digunakan untuk membangun 

persamaan dan menggunakan persamaan tersebut untuk membuat 

perkiraan (prediction). Untuk mengetahui pengaruh antara variabel 

kualitas pelayanan (X1), tingkat kepuasan (X2), dan loyalitas (Y) 

digunakan alat regresi Linier berganda. Penggunaan analisis regresi 

Linier berganda dikarenakan variabel bebas yang diteliti lebih dari satu 

variabel, adapun persamaan regresi linier berganda adalah sebagai 

berikut: 

                                                           
28

 Ansofino, dkk, Buku Ajar Ekonometrika, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 

2016), hal. 94. 
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  Y= a+b1 X1 + b2 X2 +e  

Keterangan:  

Y = Loyalitas nasabah 

a = Konstanta (apabila nilai x sebesar 0, maka Y akan 

sebesar atau konstanta).  

b1 b2 = Koefisien korelasi berganda (nilai peningkatan atau 

penurunan). 

X1= Kualitas pelayanan  

X2 = Tingkat Kepuasan  

X3= Minat Nasabah 

e = error of term.
29

 

5. Uji Hipotesis 

Adalah jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji lagi 

kebenarannya dimana, akan diterima jika hasil pengujian membenarkan 

pernyataannya dan akan ditolak jika terjadi penyangkalan dari 

pernyataannya. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel 

independen secara sama-sama (simultan) terhadap variabel dependen 

digunakan uji anova atau F-test. Sedangkan pengaruh dari 

masingmasing variabel independen secara parsial (individu) diukur 

dengan menggunakan uji t-statistik. 

a. Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji T) 

                                                           
29

 Albert Kurniawan, Belajar Mudah SPSS Untuk Pemula, (Yogyakarta: MediaKom, 

2009), hal. 52. 
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Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel 

independen secara parsial berpengaruh nyata atau tidak terhadap 

variabel dependen. Derajat signifikansi yang digunakan adalah 

0,05. Apabila nilai signifikan lebih kecil dari derajat kepercayaan 

maka kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa 

suatu variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel 

dependen. Untuk menguji apakah masing-masing variabel 

independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen secara parsial dengan menentukan derajat kepercayaan 

95% (α =0,05).  

Untuk mengetahui apakah kualitas pelayanan, tingkat kepuasan 

dan minat nasabah berpengaruh terhadap loyalitas pada PT. Bank 

Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Kediri..  

a. Apabila t-hitung lebih kecil dari t-tabel maka Ho diterima, 

artinya masing-masing variabel kualitas pelayanan, dan tingkat 

kepuasan tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas.  

b. Apabila t-hitung lebih besar dari t-tabel maka Ho ditolak dan Ha 

diterima, artinya masing-masing variabel kualitas pelayanan 

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas. 

b. Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F) 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel 

independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. Derajat kepercayaan yang digunakan adalah 

0,05. Apabila nilai F hasil perhitungan lebih besar daripada nilai F 



77 
 

 
 

menurut tabel maka hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa 

semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen.
30

 Uji ini digunakan untuk mengetahui 

apakah pengaruh kualitas pelayanan dan tinfgkat kepuasan 

berpengaruh secara simultan terhadap loyalitas.  

1. Apabila F-hitung lebih kecil dari F-tabel maka keputusannya 

menerima hipotesis nol (Ho), artinya variabel kualitas 

pelayanan, tingkat kepuasan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas.  

2. Apabila F-hitung lebih besar dari F-tabel maka keputusannya 

menolak hipotesis nol (Ho) dan menerima hipotesis alternatif 

(Ha), artinya variabel kualitas pelayanan dan tingkat kepuasan 

berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas.  

Selanjutnya untuk menganalisis data penelitian mulai uji 

validitas dan reliabilitas instrument sampai dengan uji F maka 

peneliti menggunakan aplikasi Software SPSS 16.0 for Windows 

untuk memperoleh hasil terarah. 

6. Uji koefisien determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui presentase 

besarnya perubahan variabel terikat atau independen yang disebabkan 

oleh variabel bebas atau dependen. Semakin besar angka R2 maka 

semakin baik model yang digunakan untuk menjelaskan hubungan 

variabel bebas terhadap bariabel terikat. Jika R2 semakin kecil berarti 

                                                           
30

 Denny Firmansyah dan Saharuddin, Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap 

Kepuasan Nasabah (Study Kasus Pada PT. Bank Aceh Cabang Bireuen, (JIPSA, Vol. 16 No. 25, 

2016), hal. 79-80. 
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semakin lemah model tersebut untuk menjelaskan dari variabel 

berikutnya.
31

 Dalam penelitian ini peneliti menghitung besarnya 

koefisien determinasi dengan melihat R square yang diperoleh dari 

perhitungan menggunakan aplikasi SPSS 16.0. 

                                                           
31

 Titik Purwaningsih, Pengaruh Kualitas Pelayanan, Penanganan Komplain, dan 

Kepuasan Nasabah terhadap Loyalitas Nasabah di BMT Pahlawan Tulungagung. (Tulungagung: 

2017 Skripsi., t.p.), pada repo.iain-tulungagung.ac.id. hal. 56. 



  

 

 


