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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

2 METODE PENELITIAN 

2.1 Ruang Lingkup Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kausalitas, yaitu penelitian yang 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen (Rahman, 2013). Penelitian ini akan menguji factor-

faktor yang mempengaruhi minat nasabah muslim dan non muslim 

menjadi nasabah bank syariah. 

 

2.2 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah bank syariah muslim dan 

non muslim di Kota pangkalpinang. Penelitian ini membatasi populasi 

dengan menggunakan teknik covinience sampling yaitu dengan dua 

pertimbangan: masyarakat muslim dan non muslim yang sudah menjadi 

nasabah bank syariah dan masyarakat muslim dan non muslim yang 

berdomisili di kota Pangkalpinang. Jumlah sampel dalam penelitian ini 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus Slovin sebagai berikut 

(Arikunto, 2004) : 

𝑛= 𝑁1+(𝑚𝑜𝑒)2  

Keterangan:  
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n = jumlah sampel  

N = jumlah populasi  

moe = margin of error maximum, yaitu tingkat kesalahan maksimum 

yang masih dapat ditoleransi (ditentukan oleh peneliti 10%) 

 

2.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

2.3.1 Variabel Dependen 

`Minat untuk mengajak orang lain, adalah kesukaan 

(kecenderungan hati) kepada sesuatu.. Dalam penelitian ini 

variabel independen diukur dengan 1. Dari dalam individu 

sendiri 2. Informasi yang disampaikan teman/ saudara (Shaleh 

dan Wahab, 2004). Variabel ini diukur berdasarkan aspek lokasi, 

pelayanan, religious stimuli, reputasi, profit sharing, promosi dan 

campaigns serta jenis pertanyaan menggunakan skala likert 

dengan 38 (tiga puluh delapan) indikator 5 (lima) poin untuk 5 

(lima) pertanyaan yaitu (1) Sangat Setuju, (2) Setuju, (3) Netral, 

(4) Tidak Setuju, (5) Sangat Tidak Setuju. 

2.3.2 Variabel Independen 

 Lokasi, merupakan tempat dimana perusahaan melakukan 

kerja,Variabel ini diukur menggunakan 1. Trade area characterintic 2. 

Competitive situation features (kasmir: 2002), dengan menggunakan 

beberapa item pertanyaan dibawah ini: 
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 Lokasi Bank Syari’ah strategis karena berada di dekat kantor 

saya. 

 Bank Syari’ah terletak didekat pusat perbelanjaan 

 Bank Syari’ah memiliki banyak mesin ATM yang memudahkan 

saya 

 Lokasi Bank Syari’ah dekat dengan rumah saya 

 Lokasi kantor cabang/kas yang ada memudahkan akses saya 

menabung di bank syariah 

Pelayanan, adalah Pemenuhan kebutuhan dan keinginan anggota serta 

ketepatan dalam penyampaian yang mengimbangi harapan  anggota, 

variable ini menggunakan indicator 1. Tangible atau wujud 

penampilan 2. Responsiveness atau daya tanggap (Rambat Lupiyoadi, 

2006), berikut item pertanyaan yang ditanyakan: 

 Saya menabung di bank syariah karena fasilitas yang sesuai 

dengan perkembangan zaman  

 Layanan e-Banking yang memudahkan saya bertransaksi  

 Kesopanan karyawan bank syariah mendorong saya untuk 

menabung di bank syariah  

 Karyawan bank syariah memberikan saya informasi produk yang 

jelas dan mudah dimengerti 

 Karyawan bank syariah memberikan pelayanan yang cepat dan 

tepat kepada nasabah 

 

Religius stimuli, Faktor pengetahuan dan pengalaman keberagaman 

yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan ekonomi. 

Variabel ini diukur menggunakan dua instrumen yaitu 1. Pemahaman 

produk 2. Ketaatan terhadap agama (Anita Rahmawaty, 2008 dan Edy 

Wibowo, 2005),  dengan menggunakan skala likert. Variabel ini diukur 
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dengan menggunakan Produk sesuai dengan keinginan, Taat pada 

aturan agama, Kinerja perusahaan sesuai dengan prinsip agama. 

 Produk yang ada pada Bank Syari’ah sudah sesuai dengan 

keinginan saya 

 Saya menggunakan Bank Syari’ah karena taat kepada Agama 

 Kinerja Bank Syari’ah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip 

agama (syari’ah) yang ada. 

 Keuntungan yang dibagi bank syariah tidak mengandung riba 

 Saya menabung di bank syariah karena bank syariah adalah bank 

islam 

 

Reputasi, adalah Persepsi kualitas berkaitan dengan nama dan akan 

mempengaruhi konsumen serta menyediakan jaminan bila ada 

kendala-kendala kecil di perusahaan. Variabel ini diukur dengan 

melihat nama baik dan krbradaannya dapat dipercaya (Iis Maryani, 

2005). dengan menggunakan skala likert. Variabel ini diukur dengan 

menggunakan aspek popularitas, citra bank, jaringan perusahaan, dan 

adanya fasilitas ATM. Item pertanyaan yang ditanyakan: 

 Bank Syari’ah Popular dikalangan masyarakat 

 Selama ini Bank Syari’ah memiliki citra yang baik 

 Jaringan perusahaan yang dimiliki Bank Syari’ah sudah cukup 

banyak. 
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 Saya menabung di bank syariah karena produk tabungannya 

lebih unggul dari bank konvensional 

 Bank Syari’ah memiliki fasilitas ATM di tiap kota sehingga 

memudahkan saya sebagai nasabah 

Profit sharing, Dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian 

laba. Variabel ini diukur menggunakan instrument nisbah bagi hasil 

(Didik Iswantoro;2004 Dan Yunus Mustaqim;2006) dengan 

menggunakan skala likert. Variabel ini diukur dengan menggunakan 

aspek Nisbah/kesepakatan bagi hasil dan Keuntungan yang diperoleh 

oleh pihak bank. Item pertanyaan yang ditanyakan: 

 Bank Syari’ah memiliki fasilitas ATM di tiap kota sehingga 

memudahkan saya sebagai nasabah 

 Keuntungan yang saya dapat di bank syariah lebih besar 

dibandingkan bank lainnya 

 Keuntungan yang diperoleh Bank Syari’ah berpengaruh terhadap 

pembagian bagi hasil yang akan saya terima 

 Saya selalu memperhatikan nisbah bagi hasil yang ditawarkan 

oleh bank syariah 

 Jika ada kelebihan uang saya akan depositokan pada produk dan 

nisbah yang lebih besar 

Promosi, adalah cara untuk memberitahu kepada masyarakat. Variable 

ini diukur menggunakan instrument iklan dan promosi penjualan 

(Kasmir: 2004). dengan menggunakan skala likert. Variable ini diukur 
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dengan menggunakan aspek Media yang digunakan dalam 

promosi,Sasaran atau konsumen yang dituju, Pemberian insentif 

(dorongan dan semangat kepada nasabah agar segera membeli produk), 

dan Hadiah. Item pertanyaan yang ditanyakan: 

 Banyaknya media yang digunakan untuk melakukan Promosi 

memudahkan Saya untuk memahami Bank Syari’ah 

 Bank Syari’ah ditujukan untuk berbagai macam lapisan 

masyarakat 

 Pemberian insentif agar membeli produk yang diberikan oleh 

Bank Syari’ah telah membuat saya tertarik 

 Bank Syari’ah sering memberikan hadiah kepada nasabah yang 

loyal 

 Bentuk iklan yang dibuat cukup menarik bagi saya sehingga saya 

tertarik menabung di bank syariah 

Campaigns,  adalah cara untuk menyampaikan suatu gagasan atau 

pendapat untuk memberikan kejelasan mengenai maksud dan tujuan 

yang ingin dicapai. Variable ini dapat dilakukan dengan melakukan 

diskusi public, seminar, dan memberikan pendidikan.  Variable ini 

diukur dengan tingkat pemahaman, antusiasme, dan respon 

masyarakat. Item pertanyaan yang ditanyakan: 

 Saya menabung di bank syariah karena adanya diskusi tentang 

bank syariah di lingkungan rumah saya. 
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 Diskusi bank syariah menambah pemahaman saya tentang 

perbedaan sistem bunga dan bagi hasil 

 Seruan pemerintah daerah untuk menciptakan masyarakat 

ekonomi syariah membuat saya tertarik menabung di bank 

syariah 

 

2.4 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. 

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan didapatkan sendiri oleh 

peneliti dengan menyebarkan kuisioner yang didalamnya terdapat 

beberapa pertanyaan yang akan diisi oleh responden. Sumber data 

primer dalam penelitian ini merupakan masyarakat muslim dan non 

muslim Kota Pangkalpinang. 

2.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode survey dalam bentuk kuisioner. Kuisioner berisikan daftar 

pertanyaan yang akan di jawab oleh responden. Untuk mengukur jawaban 

dari responden, peneliti menggunakan skala likert dengan rincian sebagai 

berikut : 

 Angka 1 = Sangat Setuju (SS) 

 Angka 2 = Setuju (S) 

 Angka 3 = Netral (N) 

 Angka 4 = Tidak Setuju (TS) 
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 Angka 5 = Sangat Tidak Setuju (STS) 

 

2.6 Metode Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis 

Regresi. Berikut adalah beberapa langkah dalam melakukan analisis 

regresi : 

1. Statistik Deskriptif  

Statistik deskriptif menurut Ghazali (2011) yaitu 

mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang hasil 

pengamatan terhadap kejadian-kejadian atau fenomena-fenomena 

secara kuantitatif, dengan ciri-ciri sebagai berikut : 

1. Variabel-variabel yang akan diteliti dapat dijelaskan dan 

dideskripsikan. Peneliti dapat menentukan alat ukur yang 

digunakan untuk mengukur variabel tersebut sesuai dengan 

kebutuhan penelitian. 

2. Menyusun data dengan nilai terendah hingga nilai tertinggi dan 

memperkirakan frekuensi yang didapat. 

3. Menggunakan teknik statistik deskriptif dengan menggunakan 

ukuran kecenderungan pusat (Measures of Central Tendency), 

ukuran keberagaman (Measures of Variability), yang sesuai 

dengan skala pengukuran. 
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2. Uji Kualitas Data 

a. Uji Validasi 

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid 

tidaknyasuatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika 

setiapitem pertanyaan pada kuesioner dapat 

mendeskripsikansesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut. Menurut Ghazali (2011) ada tiga cara untuk mengukur 

kereliabilitasankuesioner : 

1. Melakukan hubungan korelasi antar nilai per 

itempertanyaan dengan total nilai variable. 

2. Melakukan hubungan korelasi bivariate antara masing-

masing nilai indikator dengan total nilaivariabel. 

 

b. Uji Reliabilitas 

Menurut Ghazali (2011) Suatu kuesioner dikatakan reliabel 

jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan tersebut stabil atau 

konsekuen dari waktu ke waktu. Pengukuran ini dapat 

dilakukan dengan dua cara : 

1. Repeated Measure atau pengukuran ulang: seseorang akan 

diberikan pertanyaan yang sama dengan waktu yang 

berlainan, kemudian diteliti apakah kuesioner tersebut tetap 

konsisten dengan jawabannya. 
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2. One Shot atau pengukuran sekali saja : pengukuran hanya 

dilakukan sekali dan hasil tersebut akan dibandingkan 

dengan pertanyaan lain. SPSS memberikan fasilitas untuk 

mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha 

(α). 

3. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah 

dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi 

normal. Menurut Ghozali (2011) uji normalitas bertujuan 

apakah dalam model regresi variabel dependen (terikat) dan 

variabel independen (bebas) mempunyai kontribusi atau tidak. 

Penelitian yang lebih handal untuk menguji data mempunyai 

distribusi normal atau tidak yaitu dengan melihat Normal 

Probability Plot. Model Regresi yang baik adalah data 

distribusi normal atau mendekati normal, untuk mendeteksi 

normalitas dapat dilakukan dengan melihat penyebaran data 

(titik) pada sumbu diagonal grafik (Rahman, 2013).  

b. Uji Multikolinearitas  

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah 

terdapat gejala multikolinearitas. Menurut Ghozali (2011) 

untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam 

model regresi adalah sebagai berikut : 
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a. Nilai R Square (R²) yang dihasilkan oleh perkiraan suatu 

model regresi empiris sangat tinggi, tetapisecara individual 

variabel dependen tersebut tidaksignifikan dipengaruhi oleh 

variable-variabel independen. 

b. Menganalisis matrik korelasi variable-variabelindependen. 

Terindikasi adanya multikolinieritas,jika antar variable 

independen terdapat korelasi yang tinggi (umumnya > 

0.90). 

c. Multikolinieritas dapat juga dilihat dari (1) nilaitoleransi 

dan lawannya (2) variance inflation factor (VIF). Kedua 

ukuran ini menunjukkan setiapvariable independen yang 

mana yang dapat dijelaskan oleh variable independen 

lainnya.Toleransi mengukur kevariabilitasan variable 

independen yang terpilih, yang tidak dapat dijelaskan oleh 

variable independen lainnya. Jadi, nilai toleransi yang 

rendah sama dengan nilai VIFtinggi (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. 
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c. Uji Heteroskedastisita 

Heteroskedastisita adalah adanya ketidaksamaan varian dari 

residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Jika 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda 

disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah 

yang homoskedastisitas atau jika tidak terjadi 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). 

Pada saat mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat 

ditentukan dengan melihat grafik Plot (Scatterplot) antara nilai 

prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residual 

(SRESID)(Rahman, 2013). Jika grafik plot menunjukkan suatu 

pola titik yang bergelombang atau melebar kemudian 

menyempit, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi 

heteroskedastisitas. Namun, jika tidak ada pola yang jelas, serat 

titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu 

Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). 

 

4. Model Regresi 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis regresi berganda yaitu suatu model yang digunakan untuk 

menganalisis lebih dari satu variable independen. Persamaan 

regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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Y = a + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6X6+ β7X7+ e 

Dimana:  

Y = Minat  

X1 = Lokasi 

X2 = Pelayanan 

X3 = Religius Stimuli 

X4 = Reputsi 

X5 = Profit Sharing  

X6 = Promosi 

X7 = campaigns 

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

e = error yang ditolerir (5%) 

 


