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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini pada PT. Bank BRI Kas PembantuDesa Bukit

Lembah Subur Ukui, Pelalawan yang berlokasi di Jln. Bukit garam, Kecamatan

Kerumutan, Desa Bukit Lembah Subur Ukui, Pelalawan dimulai pada bulan Mei

2014  hingga September 2014.

3.2. Jenis Dan Sumber Data

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dan digali dari sumber aslinya atau

sumber utama baik data kualitatif maupun data kuantitatif.Dalam

penelitian ini data primernya adalah data mengenai kualitas produk yang

meliputi atribut-atribut produk PT. Bank BRI dari penyebaran kueisioner

yang berhubungan dengan data ini.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan

pihak kedua dari hasil penelitian lapangan baik berupa data kualitatif

maupun data kuantitatif. Data-data sekunder dalam penelitian ini adalah

Jenis-jenis produk bank BRI.
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3.3. Populasi Dan Sampel

Menurut (Djarwanto: 2006; 23), Populasi adalah jumlah keseluruhan

obyek (satuan-satuan/individu-individu) yang karakteristiknya hendak diduga.

Dalam penelitian ini adalah semua konsumen yang memakai produk Bank

BRI.

Untuk menentukan ukuran sample penulis menggunakan Non

Probability Sampling. Non Probability Sampling adalah teknik yang tidak

memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota

populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2006: 60).

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah semua

konsumen atau penduduk yang menggunakan produk Bank BRI kas pembantu

desa bukit lembah subur, ukui pelalawan. Dimana setiap nasabah mempunyai

peluang yang sama untuk menjadikan populasi dan sampel. Adapun jumlah

populasi Bank BRI kas pembantu desa bukit lembah subur, ukui pelalawan

adalah 6.546 orang.

Jumlah sampel yang diketahui dengan menggunakan rumus Solvin,

yaitu sebagai berikut ( Husein Umar, 2003; 146 ).

n =

Ket :    N  = ukuran populasi

n   =  ukuran sampel

e   = tingkat kesalahan

n =
.. ,

n =
. ,
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n= 99,98dibulatkan

n= 100

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua buah metode

pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara

Yaitu pengumpulan data dengan wawancara secara langsung

dengan beberapa objek yaitu nasabah dan pihak internal PT. Bank BRI

Cabang Ukui, Pelalawan sebagai yang berkaitan dengan masalah

pembahasan.

2. Kuesioner

Yaitu dengan cara membuat suatu daftar pertanyaan tertentu yang

diberikan kepada responden yang dijadikan sampel.

3.4.1. Uji Kualitas Data

1. Validitas

Uji validitas menunjukan sejauh mana suatu alat ukur benar-benar

cocok atau sesuai sebagai alat ukur yang diinginkan.Penguji validitas

dilakukan untuk menguji apakah hasil jawaban dari kuesioner oleh

responden benar-benar cocok untuk digunakan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang

terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang

teliti.Instrument yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk

mendapat data (mengukur) valid. Valid berarti instrument tersebut dapat
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digunakan untuk mengukur apa yang sebenarnya diukur. Untuk mengukur

valid atau tidak yaitu dengan membandingkan r hitung dengan r tabel, jika

r hitung > r tabel maka dikatakan valid.

2. Realiabilitas

Uji reliabilitas adalah tingkat kesetabilan suatu alat pengukur

dalam mengukur suatu gejala atau kejadian.Pengujian reabilitas dilakukan

untuk mengetahui apakah hasil jawaban dari kuesioner oleh responden

benar-benar stabil dalam mengukur suatu gejala kejadian.Semakin tinggi

reabilitas suatu alat pengukur, semakin stabil pula alat pengukur tersebut

dan jika sebaliknya reabilitas alat pengukur tersebut rendah maka alat

tersebut tidak stabil dalam mengukur suatu gejala. Instrument yang

realibel adalah instrument yang digunakan beberapa kali untuk mengukur

obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama.

Dalam pengukuran ini pengukuran reabilitas menggunakan uji

crobach alpha (α) yaitu jika α > 0,60 maka dikatakan reliabel.

3.4.2. Uji Asumsi Klasik

Agar model persamaan regresi tersebut dapat diterima secara ekonometik,

maka harus memenuhi asumsi klasik yaitu bebas dari Multikolinearitas,

Autokorelasi, Heteroskedastisitas dan Normalitas.

1. Uji Multikolinearitas

Suatu model mengandung multikolinearitas jika ada hubungan

yang sempurna antara variabel independen atau terdapat korelasi linear.

Konsekuensinya adalah bahwa kesalahan standar etimasi akan cenderung
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meningkat dengan pertambahannya variabel independen, tingkat

signifikannya yang digunakan untuk menolak hipotesis nol akan semakin

besar. Sehingga model regresi yang diperoleh tidak valid untuk menaksir

nilai variabel independen.

2. Uji Autukorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah

model regresi linier ada korelasi antara kesalahan penganggu (error) pada

periode dengan kesalahan penganggu pada periode sebelumnya, jika ada

berarti terdapat autukorelasi.

Konsekuensinya adanya autokorelasi adalah varian sampel tidak

dapat menggambarkan varian populasinya, sehingga model regresi yang

dihasilkan tidak digunakan untuk manaksir nilai variabel dependen

tertentu.

Pada penelitian ini untuk mengetahui adanya autukorelasi dengan

menggunakan adanya Durbin Waston test, yaitu:

1. Jika angka Durbin Waston (DW) dibawah -2 berati terdapat autukorelasi

positif.

2. Jika angka Durbin Waston (DW) diantara -2 sampai +2 berarti ada

autokorelasi.

3. Jika angka Durbin Waston (DW) diatas +2, berarti ada autokorelasi.

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah

model regresi terjadi ketidak samaan varian dari residu suatu pengamatan ke
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pengamatan lain. Pengujian ini dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola yang

terdapat pada grafik scatter plot. Apabila pada scatter plot membentuk pola

tertentu maka terdapat heteroskedastisitas.

5. Uji Normalitas

Pengujian ini dilakukan melihat penyebaran data (titik) pada

sumbu diagonal grafik probabily plot, dasar pengambilan keputusannya

adalah data penyebar disekitar garis diagonal maka model regresi

memenuhi asumsi normalitas.

3.5. Analisis Data

Dalam menganalisis data metode yang penulis gunakan adalah metode

kuantitatif dan deskriptif, untuk menganalisis faktor-faktor yang dominan

mempengaruhi kepuasan pelanggan.Dengan menghubungkan data yang telah

diperoleh dari penelitian, dan penulis menggunakan regresi linier berganda.

Antara variabel bebas (tangible, reability, responsiveness, assurance, dan empaty)

dengan veriabel terikat (kepuasan pelanggan) dengan persamaan:

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

Dimana:

Y = Kepuasan Pelanggan

Β = Konstanta.

β1,β2 = Koefisien regresi

X1 = Tangible

X2 = Reability

X3 =Responsiveness

X4 = Assurance

X5 = Empaty

e = Variabel Error.
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3.6. Pengujian Hipotesis

a.  Uji F(F Test)

Digunakan untuk menguji apakah semua variabel secara bersama-

sama (simultan) mempunyai pengaruh terdapat variabel berikut.Untuk

membuktikan hal tersebut maka dilakukan uji F. Uji F dilakukan untuk

melihat secara serentak apakah variabel independen mampu menjelaskan

variabel dependen.

1. Uji T (Parsial)

Pengujian ini bertujuan untuk memastikan apakah variabel

independen yang terdapat persamaan terdapat secara individu

berpengaruh terhadap variabel independen.Uji T dilakukan dengan

membandingkan T hitung dengan T tabel dengan tingkat signifikan 5%.

Dalam penelitian ini masing-masing variabel ini dijadikan

dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan skala likert. Skor untuk

setiap butur jawaban adalah:

1. Sangat setuju / Sangat baik / Sangat baik diberi score 5.

2. Setuju / Baik / Sesuai diberi score 4.

3. Netral / Ragu-ragu diberi score 3.

4. Tidak setuju / Tidak pernah / Tidak sesuai diberi score 2.

5. Sangat tidak setuju / Tidak pernah / Sangat tidak baik / Tidak sesuai

diberi score 1.


