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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1.Obyek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di BMT “Fajar” Bandar Lampung yang beralamat di jalan 

Ki Maja Way Halim Bandar Lampung 

 

3.2. Jenis  Penelitian  

Menurut Burhan Bungin (2005:119) jenis penelitian ini adalah penelitian 

lapangan karena pengamatan langsung ke obyek yang diteliti guna mendapatkan 

data yang relevan, penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dimana peneliti 

dapat menentukan hanya beberapa variabel saja dari obyek yang diteliti kemudian 

dapat membuat instrumen untuk mengukurnya. Sedangkan menurut Suharsimi 

Arikunto (1999:129) apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka 

sumber datanya bisa berupa benda gerak atau proses sesuatu. Apabila peneliti 

menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatan yang menjadi sumber 

data, sedangkan isi catatan subjek penelitian atau variabel penelitian.Data yang 

diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. 

 

1. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber 

pertama. Sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini 
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adalah data yang diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 

nasabah BMT Fajar Bandar Lampung 

2. Sumber data sekunder adalah sumber yang dapat memberikan informasi 

atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok, baik yang berupa 

manusia atau benda (majalah, buku, Koran dan lain - lain). Data sekunder 

dalam penelitian ini diperoleh dari data tentang BMT Fajar Bandar 

Lampung yaitu mengenai gambaran umum tentang lembaga tersebut, 

catatan dan data internal lembaga tersebut. 

3.3. Populasi penelitian 

Populasi yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah jumlah keseluruhan 

nasabah sampai dengan tahun 2012 yang menggunakan BMT Fajar Bandar 

Lampung yaitu 429 nasabah. 

 

3.4. Penentuan Sampel  

pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah accidental 

sampling, yaitu  penentuan sampel yang berdasarkan kebetulan, yaitu mengambil 

siapa saja nasabah datang ke BMT Fajar Bandar Lampung yang secara kebetulan 

bertemu dengan peneliti dan dapat digunakan sebagai sampel. Penelitian  

pengambilan sampel ini dilakukan lebih kurang satu bulan di BMT Fajar Bandar 

Lampung. 

Untuk menentukan jumlah sampel yang kiranya bisa mewakili penelitian ini, 

penentuan jumlah sampel menurut Notoatmojdo (2005) untuk memenuhi standar 

error sampel, maka digunakan rumus slovin 

 

n =
𝑁

1 + 𝑁𝑎2
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Keterangan: 

 n : Jumlah sampel yang dicari 

N : Jumlah populasi 

α : Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang 

masih dapat ditolerir. 

Dari populasi 429 orang. Persen toleransi ditetapkan di antara 10% dengan tingkat 

kepercayaan 90%, maka Perhitungan sampel: 

n =
429

429 (0,1)2  +  1
 

                                                               = 81,09 

                                                              = 81 responden 

 

3.5. Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data tentang pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas 

nasabah, maka metode yang digunakan adalah melalui penyebaran angket 

(kuesioner), dokumentasi dan wawancara. 

a. Metode Kuesioner (angket)  

 Metode kuesioner adalah suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan 

mengenai  sesuatu masalah atau bidang yang akan diteliti. Untuk memperoleh 

data, angket  disebarkan kepada responden. Metode ini digunakan untuk 

pengambilan data  mengenai kualitas pelayanan dan loyalitas nasabah terhadap 

BMT FAJAR Bandar  Lampung. 

b. Dokumentasi 

 Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal 

atau  variabel yang berupa catatan-catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti,  notulen rapat, agenda dan sebagainya. Metode ini digunakan 
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sebagai pelengkap guna  memperoleh data sebagai bahan informasi yang 

berupa latar belakang BMT Fajar,  produk-produk yang dimiliki, daftar nasabah 

serta data lain yang mendukung. 

c. Interview (wawancara) 

 Interview atau wawancara sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin  melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti. Dalam penyusunan skripsi ini, 

wawancara dilakukan dengan Bapak Joko Suratno pimpinan BMT Fajar 

Bandar Lampung dengan tujuan untuk mengetahui informasi yang lebih 

banyak dari BMT .  

 

3.6. Definisi Operasional Variabel 

Tabel 3.1 

Operasional Variabel Penelitian 

Variabel Konsep Variabel Sub Variabel Indikator Skala 

Kualitas 

Pelayanan     

(x) 

Kualitas pelayanan 

adalah tingkat 

keunggulan yang 

diharapkan dan 

pengendalian atas 

tingkat keunggulan 

tersebut memenuhi 

keinginan 

pelanggan. Kesan 

kualitas yang 

diterima oleh 

nasabah atas apa 

yang ditawarkan 

oleh BMT Fajar 

1. Kehandalan 

(X1) 

 

 

 

 

 

 

2. Daya 

tanggap(X2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Jaminan(X3) 

X1.1 : Ketepatan    

        waktu 

X1.2 : Kecepatan dan      

        ketepatan   

       dalam melayani  

        nasabah 

X1.3 : Kepercayaan  

        melayani 

 

X2.1 : Ketanggapan  

        merespon  

        permintaan  

        nasabah 

X2.2 : Kecepatan  

         memberikan  

         informasi 

X2.3 : Penyediaan  

        Waktu dalam  

        melayani 

 

X3.1 : Meyakinkan  

Diukur 

melalui 

angket 

dengan 

menggunakan 

skala likert 
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4. Empati(X4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Bukti 

Langsung 

(X5) 

        nasabah dalam   

        tugasnya 

X3.2 : Karyawan  

         memiliki  

         pengetahuan     

         dan  

         kemampuan 

X3.3 : Kesopanan  

        karyawan 

 

X4.1 : Memahami  

        kebutuhan   

        nasabah 

 

X4.2 : Penyediaan  

        Jasa kerja   

         untuk        

         kebutuhan    

          nasabah 

X4.3 : Perhatian  

         individu  

         kepada  

         Nasabah 

X5.1 : Penataan dan  

        pengaturan   

        Ruang front  

        office 

X5.2 : Peralatan dan  

        Fasilitas fisik  

        BMT Fajar 

X5.3 : Kerapian  

        penampilan  

        Karyawan atau  

        petugas teller  

Loyalitas 

nasabah 

(y) 

Loyalitas nasabah 

adalah kesetiaan 

nasabah terhadap 

penyedia jasa yang 

diberikan 

pelayanan 

kepadanya. 

Kesetiaan nasabah 

terhadap BMT 

Fajar 

1. Repeat  

2. Retention  

3. Refreral  

 

 Menceritakan 

keunggulan produk 

yang ada di BMT 

 Menyarankan 

orang lain untuk 

menggunakan BMT 

 Ingin selalu 

menggunakan BMT 

 Tetap 

memilih produk 

BMT 

Diukur 

melalui 

angket 

dengan 

menggunakan 

skala likert 

 

3.7. Skala Pengukuran Variabel 
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Tehnik pengukuran data yang diperoleh dari kuesioner yang diolah menggunakan 

skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Menurut Moh Nazir 

(2005:338) skala likert adalah item-item yang mempunyai distribusi yang baik 

yang dipilih dari hal-hal yang ingin diketahui ( baik tidak baik tentang 

konservatisme, pesimis, dan sebagainya) yang berbentuk peringkat untuk 

mengukur suatu sikap responden. 

Untuk memberikan nilai terhadap jawaban dalam kuesioner dibagi menjadi lima 

tingkat alternatif jawaban yang disusun bertingkat dengan pemberian bobot nilai 

(skor) sebagai berikut:  

SS  : Sangat Setuju  = 5 

S  : Setuju   = 4 

N  : Netral   = 3 

TS  : Tidak Setuju   = 2 

STS  : Sangat Tidak Setuju  = 1 

 

3.8. Uji Validitas dan Realibilitas 

 

3.8.1 Uji Validitas   

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkatan-tingkatan 

kevaliditasan dan kesahihan suatu instrumen. Instrumen dikatakan valid jika dapat 

mengukur apa yang diinginkan dan mengungkap data variabel yang diteliti secara 

tepat. Dalam penelitian ini validitas yang digunakan adalah validitas internal, 

validitas internal dicapai apabila terdapat kesesuaian antara bagian-bagian 

instrumen secara keseluruhan. Dengan kata lain sebuah instrumen dikatakan 

memiliki misi instrumen secara keseluruhan yaitu mengungkap data dari variabel 
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yang dimaksud.  Dalam pengujian validitas instrumen pada penelitian ini 

digunakan analisa butir. Cara pengukuran analisa butir tersebut adalah 

mengkorelasikan skor butir dengan skor total dengan rumus produk moment, yaitu 

: 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑛 ∑𝑥𝑦 −  ∑𝑋  ∑𝑦 

√⦋ (𝑛 ∑  𝑋 2 – (∑𝑋)2) ⦌⦋ 𝑛 ∑𝑦2 – (∑𝑦2)⦌
  

Keterangan :  

𝑟𝑥𝑦   =  koefisiensi korelasi antara variable x dan y 

𝑛   =  jumlah sampel yang digunakan 

X   =  jumlah skor total pertanyaan ke-1 

Y   = jumlah skor total 

Pengujian keabsahan menggunakan tabel product moment pada derajat 

kebebasan  

(dk) – n-1 dengan kriteria pengujian : 

1. Ho ditolak dan Ha diterima jika rxy hitung > rxy tabel 

2. Ho diterima dan Ha ditolak jika rxy hitung < rxy tabel 

 

3.8.2. Uji Reliabilitas  

Reliabilitas menunjukkan bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen sudah baik. 

Reliabilitas menunjukkan sejauh mana suatu instrumen dapat memberi hasil. 

Pengukuran yang konsisten apabila pengukuran dilakukan berulang-ulang 

terhadap gejala yang sama dengan alat pengukuran yang sama. Uji reliabilitas ini 

hanya dilakukan pada data yang dinyatakan valid. Untuk menguji reliabilitas 

digunakan teknik croanbach alpa > 0,60.  

Rumus Croanbach alpa adalah sebagai berikut: 

                                 𝑟
11= ⦋

𝑘

𝑘−1 
⦌⦋1−

∑⍺𝑏2

𝜎2
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Keterangan : 

𝑟11   =  Kereliabelan instrument 

k  = Banyaknya jumlah pertanyaan 

∑⍺𝑏2          = Jumlah varian pertanyaan 

𝜎2    = Jumlah varian total 

3.9. Alat Analisis  

 

3.9.1 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif ini digunakan untuk melukiskan secara sistematis fakta dan 

karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu. Sehingga diperlukan untuk 

menganalisis permasalahan dan mencari jalan pemecahan masalah dengan 

menggunakan data yang terkumpul dari hasil kuesioner yang dihubungkan dengan 

teori pendekatan-pendekatan yang berkaitan dengan kualitas pelayanan terhadap 

loyalitas pelanggan atau nasabah di BMT Fajar Bandar Lampung. 

 

3.9.2 Analisis Kuantitatif  

Penelitian kuantitatif  merupakan penelitian yang bekerja dengan angka, yang 

datanya berwujud bilangan (skor atau nilai, peringkat, dan frekuensi) yang 

analisisnya menggunakan statistik untuk menjawab pertanyaan atau hipotesis 

penelitian yang sifatnya spesifik, dan untuk melakukan prediksi bahwa suatu 

variabel tertentu mempengaruhi variabel yang lain.    

 

Karena dalam penelitian in menggunakan indikator variabel (x) lebih dari satu 

maka analisis kuantitatif yang digunakan yaitu regresi linier berganda dengan  

bantuan SPSS (Statistical Product and Service Solution) tujuan untuk mengetahui 

kualitas pelayanan (x), terhadap loyalitas Nasabah BMT Fajar Bandar Lampung 

(y). 
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Dengan rumus: 

Y = a + b1X1+b2X2+b3X3+b4X4+b5X5+e 

Keterangan  : 

Y   = Loyalitas Nasabah BMT  Fajar 

a   = Nilai Konstanta 

b1,b2,b3,b4,b5  = Koefisien Regresi 

X1  = Variabel Reliability 

X2   = Variabel responsiveness 

X3   = Variabel assurance 

X4   = Variabel empathy 

X5   = Variabel tangibeless 

e     = error (variabel lain yang tidak dijelaskan dalam model) 

3.9. Pengujian Hipotesis 

3.9.1 Uji T 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel 

independen (x) berpengaruh terhadap variabel dependen (y) pada tingkat 

kepercayaan 95% atau α = 5% 

Dengan kriteria pengujian : 

Ho diterima dan Ha ditolak bila t hitung ≤ t tabel 

Ho ditolak dan Ha diterima bila t hitung > t tabel 

 

3.9.2. Uji F 

Uji ini untuk mengetahui bersama – sama apakah secara simultan variabel bebas 

memiliki hubungan yang signifikan dengan variabel dependen. Adapun statistik 

pengujiannya adalah : 

Jika Fhitung ≥ Ftabel, maka H0 ditolak dan Ha diterima 

Jika Fhitung < Ftabel, maka H0 diterima dan Ha ditolak 


