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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian   

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research), 

dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Untuk mengetahui pengaruh sistem 

bagi hasil deposito mudharabah dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas nasabah, 

melalui beberapa proses antara lain pengumpulan data, analisis, interprestasi data, 

serta penulisan hasil-hasil penelitian. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivistme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau 

sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara 

random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisa data bersifat 

kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan.1  

B. Lokasi dan Waktu Penelitian  

1. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan mengambil lokasi pada 

PT. Bank BNI Syariah Pekanbaru, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.479   

Pekanbaru.  

2. Waktu Penelitian.  

Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 

Tahun 2017. 

                                                           

1 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis,(Bandung: Alfabeta, 2010), cet. Ke-15, hlm. 13.   
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C. Populasi dan Sampel Penelitian  

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.2 Populasi dalam penelitian ini adalah 

nasabah deposito PT. Bank BNI Syariah Pekanbaru. Deposan PT. Bank BNI Syariah 

Pekanbaru per Juni 2017 yaitu sebanyak 577 deposan sebagai populasi penelitian.  

2. Sampel 

Sampel adalah subset dari populasi, terdiri dari beberapa populasi. Subset ini 

diambil dalam penelitian ini. Populasi penelitian adalah semua para nasabah PT. 

Bank BNI Syariah di Pekanbaru. Adapun jenis dan sumber data yang diperlukan 

dalam penelitian ini, berupa data primer dan data sekunder.  

Metode penarikan sampel menggunakan teknik purposive sampling, yaitu 

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.3 Karena jumlah populasi 

cukup banyak, untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini maka 

digunakan rumus Slovin dengan batas kesalahan 10%.4  

n = 
21 Ne

N



 

  

                                                           

2 Sugiyono, op.cit., hlm. 115.   
3 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2008), 

h. 172. 
4 Junusi, EL, Rahman, 2009. Pengaruh Atribut Produk Islami, Komitmen Agama, Kualitas 

Jasa dan Kepercayaan terhadap, Kepuasan dan Loyalitas Nasabah Bank syariah pada Bank 

Muamalat Kota Semarang). Annual Conference On Islamic Studies (ACIS). Jurnal Manajemen 
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Dimana :  

n = Ukuran sampel 

N = Ukuran populasi 

e = Tingkat kesalahan 

Sebagai penelitian dengan jumlah populasi yang besar, maka kemungkinan 

terjadinya kesalahan atau bias dalam penelitian sangat besar.  Dengan pertimbangan 

tersebut maka penelitian ini menggunakan taraf kepercayaan sebesar 90%. Atau 

dengan kata lain kesalahan penelitian yang dapat diterima sebesar 10 persen (x = 

10%). Sampel nasabah PT. Bank BNI Syariah Pekanbaru adalah sebagai berikut: 

n =  577   

  1+ 577 (0,1)2 

n =  577 

 6,77 

 

n =  85,23 (85 sampel) 

Berdasarkan penentuan jumlah sampel dengan menggunakan rumus slovin, 

maka didapatkan jumlah sampel yang didapatkan adalah sebanyak 85 sampel. Dan 

untuk menentukan siapa yang akan dijadikan sampel dilakukan dengan metode 

accidental sampling, yaitu para nasabah deposito PT. Bank BNI Syariah Pekanbaru. 

D. Sumber Data 

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah : 

1. Data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang 

melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya secara 
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langsung dari tempat penelitian.5 Dalam penelitian ini data primer nasabah 

deposito  yang menjadi responden peneliti. 

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-

sumber yang telah ada. Data itu biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari 

laporan-laporan peneliti terdahulu. Data sekunder disebut juga data tersedia 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis pergunakan sebagai berikut : 

1. Wawancara,  penulis melakukan tanya jawab dengan responden untuk 

mendapatkan keterangan atau informasi untuk melengkapi bahan 

2. Angket, cara pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan yang 

di susun kepada responden untuk di jawab. 

3. Observasi, digunakan untuk pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik 

dalam mewawancarai serta pengisian kuesioner.  

4. Dokumentasi, digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis yang 

mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena 

yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. 

F. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah dugaan yang bersifat sementara mengenai sesuatu 

objek/subjek yang akan dibuktikan kebenarannya melalui suatu  penelitian.6 

                                                           

5 Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Statistik 1 (Statistik Deskriptif), (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2002),  h. 33. 



77 

 

Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang 

relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui 

pengumpulan data. Dugaan ini harus dibuktikan kebenarannya melalui data empiris 

(fakta lapangan). Adapun alasan dalam menggunakan hipotesis ini karena penelitian 

ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan alat-alat statistik, 

karakteristik ini sama dengan yang dimiliki hipotesis statistik yang juga 

menggunakan alat-alat analisis dalam membuktikan dugaan objek-objek yang diteliti.  

Berdasarkan teori dan kerangka pemikiran tersebut, maka hipotesis di bawah 

ini pada dasarnya merupakan jawaban sementara terhadap suatu masalah yang harus 

dibuktikan kebenarannya, adapun hipotesis yang dirumuskan dalam penulisan ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah 

• H1 : Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan sistem bagi hasil deposito 

mudharabah terhadap loyalitas nasabah PT. Bank BNI Syariah 

Pekanbaru.  

• H0 : Tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan sistem bagi hasil 

deposito mudharabah terhadap loyalitas nasabah PT. Bank BNI Syariah 

Pekanbaru. 

 

 

                                                                                                                                                                      

6 Hamid Darmadi, Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 

46 
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b. Kualitas Pelayanan 

• H2 : Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan kualitas pelayanan 

terhadap loyalitas nasabah PT. Bank BNI Syariah Pekanbaru.  

• H0 : Tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan kualitas pelayanan 

terhadap loyalitas nasabah PT. Bank BNI Syariah Pekanbaru 

c. Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah dan Kualitas Pelayanan 

• H3 : Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan sistem bagi hasil deposito 

mudharabah dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas nasabah PT. Bank 

BNI Syariah Pekanbaru.  

• H0 : Tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan sistem bagi hasil 

deposito mudharbah dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas nasabah 

PT. Bank BNI Syariah Pekanbaru 

G. Pengolahan Data 

Dalam suatu penelitian, data merupakan hal yang sangat penting. Sebelum 

melakukan penyebaran angket/ kuesioner, penentuan skala pengukuran kuesioner 

adalah langkah pertama yang dilakukan agar mempermudah proses pengolahan data 

yang menggunakan program SPSS (Statistical Package for Social Science) versi 23.0, 

yaitu software yang dirancang untuk membantu pengolahan data secara statistik.  

Skala yang digunakan penelitian ini adalah skala likert, yang berfungsi untuk 

mengetahui derajat dari tingkat sangat setuju hingga sangat tidak setuju terhadap 

pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner. Dalam penelitian ini, penulis 
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menggunakan angket bersifat tertutup. Angket diajukan dengan menggunakan skala 

Likert meliputi skala 1 sampai 5. Urutan untuk skala ini menggunakan lima angka 

penilaian, yaitu:   

Tabel 3.1 

Bobot Penilaian Skala Likert 

Penilaian Skor 

Sangat setuju (SS) 5 

Setuju (ST) 4 

Ragu-ragu (RG) 3 

Tidak setuju (TS) 2 

Sangat tidak setuju (STS) 1 
                                Sumber Data: Sugiyono, hal.108 

H. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data 

dengan cara mendeskripsikan atau   menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum atau generalisasi.7 Gambaran umum ini bisa menjadi acuan untuk melihat 

karakteristik data yang diperoleh. 

2. Uji Reliabilitas Instrumen 

a. Uji Validitas 

Pengujian validitas dilakukan untuk menguji apakah jawaban dari kuesioner 

dari responden benar-benar cocok untuk digunakan dalam penelitian ini atau tidak. 

                                                           

7  Sugiyono. 2004. Metode Penelitian Bisnis. CV Alfabeta. Bandung 
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Adapun kriteria pengambilan keputusan uji validitas untuk setiap pertanyaan adalah 

nilai Correlation atau nilai rhitung harus berada diatas 0.3. Hal ini dikarenakan jika 

rhitung lebih kecil dari 0.3 berarti item tersebut memiliki hubungan yang lebih rendah 

dengan item-item pertanyaan lainnya dari pada variabel yang diteliti, sehingga item 

tersebut dinyatakan tidak valid.8 

Apabila r hitung > r tabel dengan df = n-2, kesimpulannya item kuesioner tersebut 

valid. 

Apabila r hitung < r tabel dengan df = n-2, maka kesimpulannya item kuesioner 

tersebut tidak valid. 

b. Uji Reliabilitas 

Data yang diperoleh harus menunjukkan hasil yang stabil dan konsisten bila 

dilakukan pengukuran kembali terhadap objek yang sama. Untuk mengetahui 

konsistensi dari data dilakukan dengan uji reliabilitas konsistensi internal. Pengujian 

dilakukan dengan cara mencobakan instrument sekali saja, kemudian data yang 

diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu, dalam hal ini teknik yang digunakan 

adalah teknik Alpa Cronbach. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan mial 

Cronhach Alpa > 0,60.9 

 

 

                                                           

8 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2008), 

h. 172. 
9 Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Cetakan 

Keempat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 



81 

 

I. Pengujian Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik perlu dilakukan untuk memastikan bahwa alat uji 

statistik regresi linier berganda dapat digunakan atau tidak. 

a. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas  bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel dependen dengan variabel independen mempunyai distribusi normal atau 

tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. 

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran sata (titik) 

pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya.10 

Dasar pengambilan keputusannya: 

1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal 

maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

2) Jika data menyebar jauh dari regresi atau tidak mengikuti arus garis 

diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.  

b. Uji Multikolineritas 

Uji multikolinieritas adalah suatu kondisi dimana terjadi korelasi atau 

hubungan yang kuat antara variabel bebas yang diikutsertakan dalam pembentukan 

model regresi linear.  Untuk mendeteksi ada tidaknya multikoliniearitas dalam model 

regresi diilakukan dengan melihat nilai tolerance dan nilai Variance Inflation Factor 

                                                           

10 Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Edisi Ketiga. 

Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 
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(VIF) yang dapat dilihat dari output SPSS.11 Sebagai dasar acuannya dapat 

disimpulkan :  

1)  Jika nilai tolerance > 10 persen dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada multikolineritas antar variabel bebas dalam model regresi.  

2)  Jika nilai tolerance < 10 persen dan nilai VIF > 10, maka dapat disimpulkan 

bahwa ada multikolinaeritas antar variabel bebas dalam model regresi. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastistas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka 

disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas.12 

Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan 

melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED 

dengan residualnya SPRESID. Jika ada titik-titik membentuk pola tertentu yang 

teratur seperti bergelombang, melebar, kemudian menyempit maka telah terjadi 

heteroskedastisitas.  

Jika titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y tanpa membentuk 

pola tertentu maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 

                                                           

11 Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Cetakan 

Keempat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 
12 Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Cetakan 

Keempat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 
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d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada 

korelasi kesalahan penganggu pada periode-t  dengan kesalahan penganggu pada 

periode- t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari 

autokorelasi.13 Pengujian ini dilakukan dengan Durbin-Watson Test (Tabel D-W) 

dalam pengambilan keputusannya adalah: 

1) Jika d < dl, berarti terdapat autokorelasi positif 

2) Jika d < (4-dl), berarti terdapat autokorelasi negatif. 

3) Jika du <d < (4-dl), berarti tidak terdapat autokeralasi. 

4) Jika dl < du atau (4-du), berarti tidak dapat disimpulkan 

J. Uji Hipotesis Penelitian 

Untuk menentukan koefisien spesifik yang mana yang tidak sama dengan nol, 

uji tambahan diperlukan yaitu menggunakan uji t, uji statistik t pada dasarnya 

menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual 

dalam menerangkan variasi variabel dependen.14 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu 

sebagai berikut : 

1. Regresi Linear Berganda 

                                                           

13 Ghozali, Imam. 2012. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20. 

Semarang: Badan Penerbit – Universitas Diponegoro. 
14 Ghozali,Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS Edisi Kedua, (Badan 

Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang 2006),Hal.45 
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Dalam menganalisis data yang diperoleh dari kegiatan penelitian ini, penulis 

menggunakan metode regresi linier berganda. Analisis yang digunakan peneliti, bila 

bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen 

(kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor 

dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya).15Model hubungan nilai konsumen dengan 

variabel-variabel tersebut dapat disusun dalam fungsi atau persamaan sebagai berikut: 

Y = a +  b1X1+ b2X2 + e 

Dimana:  

Y  : Loyalitas Nasabah 

a  : Bilangan Konstanta (harga Y, bila X=0)  

b1, b2 : Koefisien regresi 

X1  : Bagi Hasil Deposito 

X2  : Kualitas Pelayanan 

e   : error yang ditolerir (10%) 

Oleh karena ada yang didapat dari penelitian bersifat kualitatif, maka data 

yang bersifat kualitatif itu diberi skala sehingga menjadi data-data yang bersifat 

kuantitatif.  

2. Uji F (Simultan) 

  Kegunaan Uji F adalah untuk menentukan signifikan tidak signifikannya 

suatu variabel bebas secara bersama-sama dalam mempengaruhi variabel terikat. 

  Terakhir, menganalisa data-data yang telah dikumpulkan tersebut untuk dikaji 

kesesuaiannya dengan konsep ekonomi islam. 

                                                           

15 Sugiyono.(2010). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D, Bandung: Alfabeta,  
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3. Uji Parsial (Uji t) 

Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dengan 

variabel dependen secara parsial. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang 

signifikan dari variabel masing-masing independen yaitu sistem bagi hasil deposito 

mudharabah dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap satu variabel dependen, 

yaitu loyalitas nasabah, maka nilai signifikan t dibandingkan dengan derajat 

kepercayaannya.  

Apabila sig t lebih besar dari 0,05 maka Ho diterima. Demikian pula 

sebaliknya jika sig t lebih kecil dari 0,05, maka Ho ditolak. Bila Ho ditolak ini, 

berarti ada hubungan yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel 

dependen.16  

a. Koefisien Determinan (Adj R2) 

 Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Pada pengujian hipotesis 

pertama koefisien determinasi dilihat dari besarnya nilai (Adjusted R2) untuk 

mengetahui seberapa jauh variabel bebas yaitu bagi hasil deposito dan kualitas 

pelayanan terhadap loyalitas nasabah. Nilai (Adjusted R2) mempunyai interval antara 

0 dan 1. Jika nilai Adjusted R2 bernilai besar (mendeteksi 1) berarti variabel bebas 

dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 

variabel dependen. Sedangkan jika (Adjusted R2) bernilai kecil berarti kemampuan 

                                                           

16 Ghozali, Imam. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19 

(edisi kelima.) Semarang: Universitas Diponegoro 
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variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Secara umum 

koefisien determinasi untuk data silang (crossection) relatif rendah karena adanya 

variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun 

waktu (time series) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi.17 

K. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tesis adalah sebagai berikut18: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bab pendahuluan terdiri dari  latar belakang 

masalah, permasalahan yang memuat, identifikasi masalah, batasan 

masalah, dan rumusan masalah serta ditambah dengan  tujuan 

penelitian dan  manfaat penelitian. 

     BAB II : LANDASAN TEORITIS 

Dalam bab ini terdiri dari kerangka teori, penelitian yang relevan 

(penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang sedang 

dilakukan, jurnal internasional dan jurnal terakreditasi nasional, serta 

indikator variabel atau konsep operasional. 

 

 

 

                                                           

17 Ghozali, Imam. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19 

(edisi kelima.) Semarang: Universitas Diponegoro 
18  Pasca Sarjana UIN Suska Riau, Buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi, (Pekanbaru: 

Pascasarjana, 2015), h. 8 
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      BAB III : METODE PENELITIAN 

Menguraikan secara jelas tentang metode penelitian, terdiri dari 

pendekatan penelitian, informan atau populasi dan sampel penelitian, 

instrumen penelitian, hipotesis penelitian dan analisis data. 

        BAB IV : HASIL PENELITIAN 

Berisikan hasil penelitian yang berisi temuan umum penelitian dan 

temuan khusus penelitian. 

        BAB V : PENUTUP 

Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. 

 

 


