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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 JENIS PENELITIAN  

Desain dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, 

dikatakan metode kuantitatif karena penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai 

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Digunakan untuk 

meneliti pada populasi atau sampel tertentu pengumpulan data mengunakan 

instrument kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan. 

Filsafat positivisme memandang realitas/gejala/fenomena itu dapat 

diklasifikasikan, relatif tetap, konkrit, teramati, terukur, dan hubungan gejala bersifat 

sebab akibat. Penelitian pada umumnya dilakukan pada populasi atau sampel tertentu 

yang representative proses penelitian bersifat deduktif, dimana untuk menjawab 

rumusan masalah digunakan konsep atau teori sehingga dapat dirumuskan hipotesis. 

Hipotesis tersebut selanjutnya di uji melalui pengumpulan data lapangan. Untuk 

mengumpulkan data digunakan instrument penelitian. Data yang telah kumpul 

selanjutnya dianalisis secara kuantitatif dengan mengunakan statistik deskriftif atau 

inferensial sehingga dapat disimpulkan hipotesis yang dirumuskan terbukti atau tidak. 

Penelitian kuantitatif pada umumnya dilakukan pada sampel yang diambil secara 

random, sehingga kesimpulan hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada populasi di 

mana sampel tersebut diambil.  (Sugiyono, 2014:8) 



36 
 

3.2   Diskripsi Populasi Dan Penentuan Sampel 

    3.2.1 Populasi Penelitian  

populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2014:80), Populasi dalam 

penelitian ini, peneliti mengambil sebagian nasabah yang datang di Bank BTN kantor 

cabang Pemuda Surabaya dihari yang telah ditentukan. Berdasarkan data yang 

diperoleh dari pihak Bank, populasi nasabah yang datang di Bank BTN cabang 

Pemuda berkisar 400 nasabah perhari, dengan berbagai keperluan transaksi baik yang 

dilakukan di banking hall maupun mesin ATM setempat  

3.2.2 Penentuan Sampel 

sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut. Sampel dilakukan karena keterbatasan peneliti dalam melakukan penelitian 

baik dari segi dana, waktu, tenaga, dan jumlah populasi yang sangat banyak. Oleh 

karena itu, sampel yang ambil harus   betul-betul representatif (dapat mewakili) 

(Sugiyono, 2014:81). Sedangkan Menurut (arikunto 2010: 134-185) Sampel adalah 

bagian populasi yang hendak diteliti dan mewakili karakteristik populasi. Apabila 

populasi penelitian berjumlah kurang dari 100 maka sampel yang diambil adalah 

semuanya,namun apabila populasi penelitian berjumlah lebih dari 100 maka sampel 

dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih. Dalam hal ini peneliti 
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mengambil 25% dari populasi yang ada yaitu 400 nasabah sehingga terdapat 100 

nasabah yang akan dijadikan sampel. 

3.2.3 Teknik Sampling 

Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel 

yang akan digunakan dalam penelitian. Teknik sampling pada dasarnya dapat 

dikelompokkan menjadi dua yaitu Probability Sampling dan Nonprobability 

Sampling. 

dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  nasabah bank tabungan Negara (BTN) cabang 

pemuda Surabaya. Penentuan  sampel  dalam  penelitian  ini menggunakan Probability  

Sampling  dengan  menggunakan simple random sampling, dikatakan simple 

(sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak 

tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. (Sugiyono, 2014:85)  

3.3   VARIABEL DAN DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL 

3.3.1 Variabel  

Variabel  penelitian  adalah  Segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang di 

tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut. Kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiono, 2014:38). Variabel-variabel 

dalam penelitian ini adalah: 
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a.Variabel Terikat (Dependent Variable) 

 Variabel terikat Sering di sebut sebagai variabel output, kriteria, terikat. dalam 

bahasa Indonesia sering di sebut sebagai variabel terikat.varibel terikat Merupakan 

variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.. 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepuasan nasabah (Y).  

b.Variabel Bebas (Independent Variable) 

Variabel bebas adalah Merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) Dalam penelitian ini yang 

menjadi variabel bebas adalah sebagai berikut : 

A. Customer relationship (X1) 

B. Keunggulan produk (X2) 

3.3.2 Definisi Operasional Variabel 

Definisi  operasional  pada  penelitian  adalah  unsur  penelitian  yang 

memberitahukan  bagaimana  cara  mengukur  suatu  variabel,  dimana  dalam 

penelitian  ini  kepuasan nasabah  merupakan  variabel  terikat  dan  customer 

relationship serta keunggulan produk  merupakan  variabel  bebas. Adapun  variabel 

penelitiannya adalah sebagai berikut : 
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Tabel 3.1 

Operasional variabel penelitian 

Variabel Definisi  Indikator  Pengukuran  

Kepuasan  

nasabah 

(Y) 

 

perasaan senang 

seseorang yang 

muncul setelah 

membandingkan 

antara persepsi atau 

kesan terhadap 

kinerja atau hasil 

suatu produk dan 

harapan-

harapannya. 

(Kotler 2009) 

1. Akurasi                            

pelayanan 

2. Kesopanan    

memberikan  

pelayanan 

3. Kemudahan  

mendapatkan  

pelayanan,   

4. Kenyamanan 

dalam 

memperoleh 

pelayanan 

Sangat tidak setuju = 1 

Tidak setuju           = 2 

Netral                     = 3 

Setuju                    = 4 

Sangat setuju         = 5 
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Variabel Definisi  Indikator  Pengukuran  

Customer 

relationship 

(X1) 

 

 

pendekatan 

pemasaran pada 

pelanggannya yang 

meningkatkan 

pertumbuhan 

jangka panjang 

perusahaan dan 

kepuasan 

maksimum 

pelanggan 

(Lupiyoadi 2006) 

 

1.  Mengenali 

Pelanggan 

     (database) 

2. Pelanggan 

Prioritas 

3.   Kemudahan  

Interaksi melalui 

teknologi 

internet  

4.   memberikan 

pelayanan 

personal  

5.  Mempertahankan 

      loyalitas  

pelanggan 

 

Sangat tidak setuju = 1 

Tidak setuju           = 2 

Netral                     = 3 

Setuju                     = 4 

Sangat setuju          = 5 
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Variabel Definisi Indikator Pengukuran 

Keunggulan 

produk 

(X2) 

 

 

merupakan 

seperangkat 

manfaat atau nilai 

yang dapat 

memuaskan 

kebutuhan 

pelanggan, baik 

secara fungsional 

maupun manfaat 

secara psikologis 

maupun sosial. 

(Adglow, 2011) 

 

1.performance 

2. features 

3.reliabilty 

Sangat tidak setuju = 1 

Tidak setuju            = 2 

Netral                      = 3 

Setuju                     = 4 

Sangat setuju          = 5 
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3.4   TEKNIK PENGUMPULAN DATA DAN INSTUMEN PENELITIAN  

3.4.1 Jenis Dan Sumber Data 

Berdasarkan  konsep  (Soewadji, 2012:147)  data  yang  digunakan  peneliti  

dalam penelitian ini meliputi : 

1.  Data Primer 

    Data primer adalah data yang diperoleh si peneliti  langsung dari objek yang diteliti.  

Dalam penelitian ini, data primer  yang digunakan adalah penyebaran kuesioner 

kepada responden. 

2.  Data Sekunder  

Data  sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  dari  dokumen,  publikasi  yang 

sudah dalam bentuk jadi. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data-data 

dan informasi yang  diperlukan  dengan  cara  membaca  literatur,  buku, artikel, 

jurnal, data dari internet, dan  skripsi  maupun  tesis  penelitian sebelumnya. 
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3.4.2 Metode Pengumpulan Data  

Dalam  usaha  untuk  mendapatkan  data  yang  dibutuhkan,  teknik  dan 

instrument pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1.   Kuesioner (daftar pertanyaan)  

Metode  ini  dilakukan  dengan  mengajukan  daftar  pertanyaan  kepada 

responden di lokasi objek penelitian.  dengan cara  menyebarkan kuesioner  kepada  

responden  dengan  daftar  pertanyaan  yang  ada. 

2.   Observasi  

Observasi,  untuk  memperoleh  gambaran  permasalahan  dengan  mengamati 

gejala  atau  fakta  secara  langsung,  seperti  memperoleh  gambaran  umum mengenai 

situasi dan kondisi perusahaan, serta kondisi responden. 

3.  dokumentasi 

 Pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara hal-hal yang 

berkaitan dengan masalah dan objek yang diteliti. Dalam hal ini arsip dokumen yang 

berkaitan dengan permasalahan PT Bank Tabungan Negara cabang pemuda di 

Surabaya.  
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4.  Studi pustaka  

Informasi yang berhubungan dengan penelitian pengaruh customer relationship 

dan keunggulan produk terhadap kepuasan nasabah diperoleh dengan cara 

mempelajari buku-buku, makalah, jurnal dan skripsi. 

.pengukuran  customer relationship dan keunggulan produk  terhadap  

kepuasan nasabah dilakukan  dengan  menggunakan  skala  likert.  Skala  likert  

digunakan untuk mengukur sikap,  pendapat dan persepsi seseorang  atau sekelompok 

orang tentang fenomena sosial. 

instrumen  pertanyaan  atau  pernyataan  ini  akan  mengahasilkan  total  skor 

bagi tiap anggota sampel yang diwakili oleh setiap nilai skor seperti instrumen  di 

bawah ini: 

SS = Sangat setuju diberi nilai 5 

S = Setuju diberi skor 4 

N = Netral diberi skor 3 

TS  = Tidak Setuju diberi skor 2 

STS  = Sangat Tidak Setuju diberi skor 1 
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3.5  TEKNIK KEABSAHAN DATA 

   3.5.1  Uji Validitas Dan Reliabilitas  

      3.5.1.1  Uji Validitas  

Sebuah alat ukur dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang 

diinginkan dan mengungkapkan data dari variabel yang akan diteliti secara 

tepat.Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan analisis product momen 

correlation dari pearson. Variabel dinyatakan valid dapat diketahui dari signifikansi 

dari hasil perhitungan korelasi lebih kecil dari 0,05. Variabel juga dapat dinyatakan 

valid jika rhitung positif, serta rhitung>rtabel (Santoso, 2005: 277). 

3.5.1.2   Uji Reliabilitas 

Uji  reliabilitas  merupakan  alat  untuk  mengukur  suatu  kuesioner  yang 

merupakan  indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel 

atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil 

dari waktu ke waktu (Ghozali, 2011:47).Dalam pengujian ini, peneliti mengukur 

reliabelnya suatu variabel dengan cara melihat Cronbach Alpha dengan signifikansi 

yang  digunakan lebih besar dari 0,70. Suatu  konstruk  atau  variabel dikatakan 

reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,70 (Nunnally dalam Ghozali, 

2011:48) 
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3.5.2  Uji Asumsi Klasik  

  3.5.2.1  Uji Normalitas  

Uji  ini  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi,  variabel 

pengganggu  atau residual memiliki distribusi normal. Cara untuk mendeteksi apakah 

residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik. Salah satu cara 

termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram 

yang membandingkan antara data observasi  dengan  distribusi yang mendekati 

distribusi normal. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat dari normal 

probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dengan distribusi normal. 

Distribusi normal  akan  membentuk  suatu  garis  lurus  diagonal,  dan ploting  

dataresidual  akan  dibandingkan  dengan  garis  diagonal.  Jika  distribusi  data 

residual  normal,  maka  garis  yang menggambarkan  data  sebenarnya  akan mengikut 

garis diagonalnya 

Dasar  pengambilan  keputusan  untuk  uji  normalitas adalah: 

a. Jika  data  menyebar  disekitar  garis  garis  diagonal  dan  mengikuti arah  garis  

diagonal  atau  grafik  histogramnya  menunjukkan distribusi  normal,  maka  model  

regresi  memenuhi  asumsi normalitas.  

b. Jika  data  menyebar  jauh  dari  diagonalatau  tidak  mengikuti  arah garis diagonal 

atau grafik histogram tidak menunjukkan distribusi normal, maka model regresi 

tidak memenuhi asumsi normalitas 
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3.5.2.2  Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya  korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi  korelasi di antara variabel independen. Jika variaber 

independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel 

ortogonal adalah variabel independen yang memiliki nilai korelasi antar sesama 

variabel independen sama dengan nol. (Ghozali,2011:105),    Untuk mendeteksi  ada  

atau  tidaknya  multikolinieritas di  dalam  model  regresi  adalah sebagai berikut: 

1)  Nilai  R2 yang  dihasilkan  oleh  suatu  estimasi  model  regresi  empiris  sangat 

tinggi,  tetapi  secara individual variabel-variabel independen banyak  yang tidak 

signifikan mempengaruhi variabel dependen. 

2) Menganalisis  matriks  korelasi  variabel-variabel  independen. Jika antar variabel 

ada korelasi  

    Yang cukup tinggi umumnya diatas 0,90, maka hal ini merupakan indikasi adanya 

multikolinieritas. Tidak adanya kolerasi yang tinggi antar variabel independen tidak 

berarti bebas dari multikolinieritas. Multikolinieritas dapat disebabkan karena 

adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel independen. 

3) Multikolinieritas dapat juga dilihat dari (1) nilai  tolerance  dan lawannya (2) 

variance  inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini  menunjukkan  setiap variabel  

independen  manakah  yang  dijelaskan  oleh  variabel  independen lainnya. Dalam 



48 
 

pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen 

(terikat) dan diregres terhadap variabel  independen lainnya. Tolerance mengukur 

variabilitas variabel independen yang  terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel 

independen lainnya. Jadi nilai toleranceyang rendah sama dengan nilai VIF tinggi 

(karena VIF = 1/Tolerance). Nilai cut off yang umum  dipakai untuk menunjukkan 

adanya multikolinieritas adalah nilai Tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF 

≥ 10. Setiap peneliti harus menentukan tingkat kolinieritas yang masih  dapat  

ditolerir. Sebagai misal nilai Tolerance = 0,10 sama dengan tingkat kolinieritas 

0,95. Walaupun multikolinieritas  dapat dideteksi dengan nilai Tolerance dan VIF, 

tetapi kita masih tetap tidak mengetahui variabel-variabel independen mana 

sajakah yang saling berkolerasi. 

3.5.2.3  Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah nilai dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians residual satu pengamatan kepengamatan yang lain Jika 

varians residual dari satu pengamatan kepengamatan yang lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika berbeda maka terjadi heteroskedastisitas. (Ghozali, 

2011:139). Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas. salah satu cara untuk 

mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara 

nilai prediksi variabel terikat dengan nilai residualnya dan dasar untuk 

menganalisisnya dijelaskan sebagai berikut : 
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a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang 

teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan 

telah terjadi heteroskedastisitas 

b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

3.6 TEKNIK ANALISIS DATA 

3.6.1 Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis ini digunakan untuk menganalisis pengaruh dari berbagai vaiabel 

bebas, yaitu  customer relationship dan keunggulan produk terhadap satu variabel 

terikat, yaitu kepuasan nasabah bank tabungan Negara (BTN) cabang di Surabaya 

(Ghozali,  2009:13).  Formula  untuk  regresi linear berganda  pada  penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

 

  

Y= α+b1X1+b2 X2 +€ 

            Dimana : 

Y = kepuasan nasabah 

α = konstanta 

X1  = customer relationship 
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X2 = keunggulan produk 

b1  = koefisien regresi untuk varibel customer relationship 

b2 = koefisien regresi untuk varibel keunggulan produk 

€ = pengganggu 

3.6.2  Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien  determinasi  (R2)  pada  intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen  amat 

terbatas. Nilai  yang  mendekati  satu  berarti  variabelvariabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen. Kelemahan mendasar dalam penggunaan koefisien determinasi 

adalah  jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap 

tambahan satu variabel  independen, maka R2 pasti meningkat tidak peduli apakah 

variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel independen. Oleh 

karena itu, banyak peneliti yang menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R2 

pada saat mengevaluasi mana model regresi yang terbaik. Tidak seperti nilai R2 nilai  

Adjusted  R2 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke 

dalam model. Menurut  (Ghozali, 2011:97),   
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3.6.3 UJI HIPOTESIS 

3.6.3.1  Uji F Hitung (Uji Simultan) 

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang 

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap 

variabel terikat. (Ghozali, 2011:98) 

Untuk menguji kedua hipotesis ini digunakan uji statistik F :     

1.Taraf signifikan α = 0,05 

2. Kriteria pengujian dimana Ha diterima apabila p value < α dan Ha ditolak apabila p 

value > α. 

Dalam penelitian ini, hipotesis yang digunakan adalah  :  

Ho: Variabel-variabel bebas yaitu customer relationship dan keunggulan produk tidak  

mempunyai  pengaruh  secara  parsial  dan  simultan terhadap  variabel  terikatnya  

yaitu  kepuasan nasabah bank tabungan Negara (BTN) cabang pemuda di surabaya 

Ha: Variabel-variabel bebas yaitu customer relationship dan keunggulan produk  

mempunyai  pengaruh secara parsial dan simultan terhadap variable terikatnya yaitu 

kepuasan nasabah bank tabungan Negara (BTN) 

Dasar pengambilan keputusannya adalah dengan menggunakan angka 

probabilitas signifikansi, yaitu membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai 



52 
 

F menurut tabel. Bila nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel, maka Ho  ditolak dan 

menerima Ha  

3.6.3.2 Uji t Hitung (Uji Parsial)  

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen 

(Ghozali, 2011:98).  Variabel  bebas dinyatakan berpengaruh terhadap variabel terikat 

apabila mempunyai tingkat signifikansi dengan toleransi kesalahan peramalan  <  0,05 

sehingga bisa disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan, berarti atau bermakna 

dari variabel bebas terhadap variabel terikatnya. 




