
54 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif kausal dengan pendekatan 

kuantitatif. Sugiyono (2010), menjelaskan bahwa penelitian kuantitatif yang 

bertujuan untuk melihat hubungan variabel terhadap objek yang diteliti lebih 

bersifat kausal (sebab akibat). Penelitian asosiatif kausal dipilih karena penelitian 

ini umumnya digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh dari sebab akibat 

variabel independen terhadap variabel dependen penelitian. Pada penelitian ini, 

penelitian asosiatif kausal dilakukan untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan 

syariah, promosi, kualitas layanan, dan kepuasan nasabah Bank Syariah di Daerah 

Istimewa Yogyakarta (DIY).  

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada Bank Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta 

(DIY) dengan waktu penelitian bulan Februari 2019 - selesai.  

 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah Bank Syariah yang ada di 

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Populasi penelitian merupakan infinite 

population, yaitu populasi dengan jumlah dan identitas anggota tidak diketahui 

karena keterbatasan dan kerahasiaan data pihak perbankan syariah. 

Berlatarbelakang kondisi ini, pengambilan sampel penelitian dilakukan 
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menggunakan teknik Accidental Sampling (Convenience Sampling). Effendi & 

Tukiran (2012), menjelaskan bahwa “Accidental Sampling (Sampel Aksidental) 

yaitu metode penentuan sampel yang dilakukan secara kebetulan, tanpa adanya 

pertimbangan apapun”. Pengambilan sampel menggunakan metode accidental 

sampling sangat cocok diterapkan jika populasi penelitian tidak dapat diketahui 

sehingga memudahkan peneliti untuk mencari kerangka sampelnya.  

Pengambilan sampel dengan teknik Accidental Sampling didasarkan pada 

ketersediaan elemen dan kemudahan untuk mendapatkan responden penelitian. 

Tahapan pengambilan responden penelitian dilakukan secara kebetulan, siapa saja 

yang secara kebetulan dapat ditemui oleh peneliti dengan persyaratan sesuai dengan 

sumber data yang diperlukan dalam penelitian. Pemilihan responden penelitian 

dilakukan secara acak dengan tidak menentukan kriteria yang sistematis. 

Responden penelitian yaitu nasabah bank syariah yang ada di Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Adapun cara yang dilakukan peneliti adalah dengan menyebarkan 

kuesioner fisik maupun online berupa Google Formulir kepada responden 

penelitian.  

Penentuan sampel penelitian dengan jumlah populasi tidak diketahui (infinite 

population) menggunakan rumus yang dikembangkan oleh Lemeshow et al. (1997), 

di bawah ini: 

n = 𝑍
2 𝑥 𝑃(1−𝑃)

𝑑2
 

Keterangan: 

n  =  Jumlah sampel 

z  =  Skor z pada kepercayaan 95% = 1,96           
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P =  Maksimal estimasi = 0,5    

d = Alpha (0,05) atau sampling error 5% (yaitu penyimpangan yang ditolerir 

pada penelitian adalah 5%) 

Berdasarkan perhitungan rumus tersebut dapat diperoleh sampel yang 

dibutuhkan adalah: 

n = 1,962 𝑥 0,5(1−0,5)
0,052  

n = 3,84 𝑥 0,25
0,0025

 = 384  

Jadi sampel yang harus diambil pada penelitian ini adalah sebesar 384 nasabah bank 

syariah yang terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).  

 

D. Variabel Penelitian 

Pada penelitian ini terdapat empat variabel yang terdiri dari satu variabel 

dependen (Y) dan tiga variabel independen (X). Variabel X terdiri dari Literasi 

Keuangan Syariah (X1), Promosi (X2), dan Kualitas Layanan (X3). Variabel 

dependen (Y) pada penelitian ini adalah Kepuasan Nasabah Bank Syariah. Definisi 

masing-masing variabel penelitian yaitu sebagai berikut. 

1. Literasi Keuangan Syariah  

Literasi keuangan syariah adalah melek keuangan syariah nasabah 

yang dilihat dari pengetahuan/konsep dasar, konsep meminjam, konsep 

tabungan/investasi, dan konsep perlindungan. Pengembangan instrumen 

variabel literasi keuangan syariah ini didasarkan pada teori Chen & Volpe 

(1998), yang menyatakan bahwa literasi keuangan seseorang dapat dilihat 
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dari empat aspek yaitu general knowledge, saving and borrowing, 

insurance, dan investment. Selanjutnya, butir item pada instrumen 

penelitian diadopsi dari penelitian Antara et al., (2016; 2017). 

Tabel 3. Kisi-kisi Instrumen Literasi Keuangan Syariah 

Variabel Dimensi Indikator No. Item 
Literasi 
Keuangan 
Syariah 
(X1) 
 

Basic Concepts 
(pengetahuan 
dasar) 

a. Larangan Riba  
b. Larangan Gharar 
c. Larangan Maysir 

1, 2* 
3, 4* 
5, 6* 

Borrowing 
Concepts (konsep 
pinjaman) 

a. Mudharabah 
b. Musyarakah 
c. Ijarah 
d. Murabahah 
e. Istisna 
f. Qard al Hassan 
g. Rahn 
h. Ujrah 

7, 8* 
9, 10 

11, 12* 
13, 14 
15, 16 
17*, 18 
19*, 20* 
21, 22 

Saving/Investment 
Concepts (konsep 
tabungan/investasi) 

a. Wadi’ah 
b. Waqf 

23, 24* 
25, 26* 

 
Protection Concept 
(konsep 
perlindungan) 

a. Takaful 27, 28 

*) Item negatif 

 

2. Promosi  

Promosi adalah kegiatan marketing mix yang dilakukan bank syariah 

dalam mempromosikan seluruh produk dan pelayanan jasa yang 

dimilikinya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan 

promosi dilihat dari elemen-elemen promosi seperti periklanan, promosi 

penjualan, penjualan pribadi, dan publisitas (Kotler & Keller, 2009; Peter 

& Jerry, 2008). 
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Tabel 4. Kisi-kisi Instrumen Promosi 

Variabel Indikator No. Item 
Promosi (X2) 
 

Iklan (Advertising) 1, 2, 3* 
Promosi Penjualan (Sales 
Promotion) 

4, 5  

Penjualan Pribadi (Personal Selling) 6*, 7, 8 
Publisitas (Publicity) 9, 10 

*) Item negatif 

 

3. Kualitas Layanan 

Kualitas layanan adalah mutu jasa atau layanan yang diberikan bank 

syariah kepada nasabah dalam hubungannya dengan produk/pelayanan 

tertentu. Instrumen kualitas layanan didasarkan pada teori Parasuraman et 

al. (1988), tentang lima dimensi Servqual, meliputi aspek reliability, 

responsiveness, assurance, empathy, dan tangibles. Adapun kisi-kisi 

instrumen variabel kualitas layanan dijelaskan pada tabel 5. 
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Tabel 5. Kisi-kisi Instrumen Kualitas Layanan 

Variabel Dimensi Indikator No. Item 

Kualitas 
Layanan 
(X3) 
 

Keandalan 
(Reliability) 

a. Standar pelayanan 
yang jelas. 

b. Kemampuan dan 
keahlian petugas 
dalam menggunakan 
alat bantu pada proses 
pelayanan. 

1, 2 

 

3, 4* 

Daya Tanggap 
(Responsiveness) 

a. Merespon setiap 
keinginan dan keluhan 
pelanggan. 

b. Petugas melakukan 
pelayanan dengan 
cepat, tepat, dan 
cermat. 

5, 6* 

 

 

7, 8 

Jaminan 
(Assurance) 

a. Karyawan 
memberikan jaminan 
tepat waktu dalam 
pelayanan. 

b. Petugas memberikan 
jaminan legalitas dan 
kepastian dalam 
pelayanan. 

9, 10 

 

 

11*, 12* 

Empati 
(Empathy) 

a. Mendahulukan 
kepentingan 
pelanggan. 

b. Petugas melayani 
dengan sikap ramah, 
sopan santun, tidak 
diskriminatif, dan 
menghargai setiap 
pelanggan.  

13, 14 

 

15, 16, 17 

Bukti Fisik 
(Tangibles) 

a. Penampilan dan 
kedisiplinan petugas 
pemberi layanan 
dalam melayani 
pelanggan. 

b. Kenyamanan tempat 
pelayanan, kemudahan 
proses pelayanan, dan 
penggunaan alat bantu 
dalam pelayanan. 

18, 19 

 

 

 

20, 21 

*) Item negatif 
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4. Kepuasan Nasabah  

Kepuasan nasabah adalah respon nasabah terhadap harapan 

dibandingkan dengan kualitas layanan diberikan oleh bank syariah. 

Kepuasan nasabah ini diukur menggunakan dimensi kepuasan konsumen 

yang didasarkan pada teori Wilkie (1994), yaitu expectations, 

performance, comparison, confirmation/disconfirmation, dan 

discrepancy. 

Tabel 6. Kisi-kisi Instrumen Kepuasan Nasabah 

Variabel Dimensi Indikator No. Item 
Kepuasan 
Nasabah 
(Y) 
 

Expectations Kemampuan 
perusahaan dalam 
memberikan produk/ 
jasa layanan yang 
sesuai dengan 
keinginan konsumen. 

1, 2, 3* 

Performance Pengalaman konsumen 
terhadap kinerja aktual 
barang/jasa ketika 
digunakan tanpa 
dipengaruhi oleh 
harapan mereka.  

4, 5, 6 

Comparison Perbandingan harapan 
kinerja barang/jasa 
sebelum membeli 
dengan kinerja aktual 
barang/jasa tersebut. 

7*, 8, 9 

Confirmation/ 
disconfirmation 
 

Kemampuan 
memenuhi kebutuhan 
konsumen agar 
konsumen puas 
terhadap produk/jasa 
sesuai janji perusahaan. 

10, 11, 12 

Discrepancy Perbedaan antara level 
kinerja dengan harapan 
konsumen. 

13*, 14, 
15* 

*) Item negatif 
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E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen penelitian merupakan semua alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah, menganalisa, dan 

menyajikan data secara sistematis dengan tujuan memecahkan suatu persoalan atau 

menguji hipotesis. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan tes dan 

angket (kuesioner) untuk mengumpulkan data terkait literasi keuangan syariah, 

promosi, kualitas layanan, dan kepuasan nasabah bank syariah di DIY. Data yang 

diperoleh tersebut kemudian diolah sebagai sumber informasi terkait penelitian.  

1. Tes  

Instrumen tes digunakan untuk mengumpulkan data pengetahuan literasi 

keuangan syariah pada nasabah bank syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta 

(DIY). Tes disusun dengan kriteria pernyataan benar dan salah yang bertujuan 

untuk mengukur pemahaman responden tentang keuangan syariah. Jenis ini 

merupakan jenis tes objektif  karena menyediakan alternatif jawaban sehingga 

responden hanya tinggal memilih satu jawaban yang benar diantara jawaban 

yang tersedia. Untuk memperoleh hasil yang representatif, setiap butir tes yang 

dibuat oleh peneliti terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya oleh 

validator ahli.  

Pada variabel literasi keuangan syariah, penilaian dilakukan 

menggunakan skala Guttman dengan dua alternatif jawaban, yaitu benar dan 

salah. Skor untuk jawaban benar adalah 1 dan skor untuk jawaban salah adalah 

0. Adapun kriterianya adalah sebagai berikut. 
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Tabel 7. Skala Guttman untuk Variabel Literasi Keuangan Syariah 
 

Pilihan Jawaban Skor Item Positif Skor Item Negatif 
Benar 1 0 
Salah 0 1 

 

Untuk mengubah data nominal menjadi data interval pada penelitian ini 

dilakukan dengan Metode Suksesif Interval (Method of Successive Interval). 

Langkah ini dilakukan karena pada prosedur statistik seperti regresi, korelasi 

Pearson, dan Uji t mengharuskan data berskala interval. Oleh karena itu, hasil 

data literasi keuangan syariah yang diperoleh perlu diubah menjadi data 

interval agar proses analisis dapat dilanjutkan.   

2. Angket atau Kuesioner 

Penelitian ini menggunakan angket atau kuesioner untuk mengumpulkan 

data terkait promosi, kualitas layanan, dan kepuasan nasabah bank syariah di 

DIY. Data yang diperoleh tersebut kemudian diolah sebagai sumber informasi 

terkait penelitian. Angket atau kuesioner penelitian disajikan dalam bentuk 

tertutup (angket berstruktur), yaitu responden hanya diminta untuk memilih 

salah satu alternatif jawaban sesuai dengan kondisi dan apa yang dialaminya. 

Pada variabel promosi, kualitas layanan, dan kepuasan nasabah 

menggunakan 4 alternatif jawaban, yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak 

Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). Skala yang penilaian digunakan 

adalah skala likert dengan skor 1-4 tanpa menggunakan nilai tengah untuk 

menghindari kecenderungan responden menjawab pada nilai tengah. Kriteria 

penilaiannya adalah sebagai berikut. 
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Tabel 8. Skala Likert untuk Variabel Promosi, Kualitas Layanan, dan 
Kepuasan Nasabah 

 
Pilihan Jawaban Skor Item Positif Skor Item Negatif 

Sangat Setuju 4 1 
Setuju 3 2 
Tidak Setuju 2 3 
Sangat Tidak Setuju 1 4 

 

F. Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Uji coba instrumen dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai sudah 

atau belum terpenuhinya persyaratan instrumen sebagai alat pengumpul data yang 

valid dan reliabel. Jika terdapat butir-butir pertanyaan yang tidak valid, maka butir 

pertanyaan tersebut akan digugurkan. Uji validitas dan uji reliabilitas instrumen 

pada penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut. 

1. Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan dengan metode analisis faktor. Analisis faktor 

digunakan untuk mengidentifikasi struktur hubungan korelasi antar item 

pernyataan (indikator) sehingga dapat diketahui hubungan dimensi-dimensi 

laten tanpa mengetahui landasan teori yang melatarbelakanginya. Analisis 

faktor pada penelitian ini digunakan untuk mengurangi data (data reduction) 

dengan bantuan program SPSS 21. Analisis faktor pada analisis program SPSS 

dapat ditentukan berdasarkan output Kaiser-Meyer Olkin (KMO) and Bartlett’s 

Test dan nilai Anti-Image Matcrices pada masing-masing butir item. 

Dasar pengambilan keputusan uji validitas dilakukan jika nilai KMO > 

0,5 maka variabel tersebut dinyatakan layak untuk dimasukkan kedalam model 

regresi. Selanjutnya, output SPSS yang berupa tabel Anti-image Matrices, jika 
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butir pernyataan mempunyai nilai MSA (Measure of Sampling Adequacy) < 

0,5 maka pernyataan tersebut dinyatakan tidak valid dan tidak dapat 

dimasukkan kedalam model analisis regresi.  

Uji KMO and Bartlett’s Test dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

apakah semua data yang diambil telah cukup untuk difaktorkan. KMO 

merupakan suatu nilai atau ukuran yang digunakan untuk menyatakan 

kelayakan data. Nilai KMO yang kecil mengindikasikan bahwa penggunaan 

analisis faktor harus dipertimbangkan kembali, karena korelasi antar variabel 

asal tidak dapat diterangkan oleh variabel lain. Kaiser dan Rice menetapkan 

kriteria pengukuran nilai KMO sebesar 0,9 = “Sangat Bagus”, 0,8 = “Bagus”, 

0,7 = “Cukup”, 0,6 = “Kurang”, 0,5 = “Jelek”, dan < 0,5 “Tidak dapat diterima” 

(Sharma, 1996). 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hasil sebuah 

pengukuran dapat dipercaya. Instrumen dikatakan reliabel jika dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik 

(Arikunto, 2006: 178). Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan rumus 

Cronbach’s Alfa sebagai berikut. 

r11 = ⟦ 𝐾
𝐾 − 1

⟧ ⟦1 − ∑ 𝜎𝑏
2

𝜎1
2 ⟧ 

Keterangan: 

r11  =  Reliabilitas Instrumen 

K  =  Banyaknya butir 

∑ 𝜎𝑏
2  =  Jumlah varian butir 



65 
 

𝜎1
2   =  Varian total 

Rumus tersebut digunakan untuk mencari reliabilitas yang skornya 

antara 0 sampai 1. Nilai koefisien reliabilitas berkisar antara 0 sampai dengan 

1. Nilai koefisien reliabilitas yang semakin tinggi akan menunjukkan semakin 

reliabel sebuah kuesioner. Koefisien reliabilitas dianggap baik jika nilai Alfa 

memenuhi ≥ 0,600 dan sebaliknya. 

Tabel 9. Interpretasi Koefisien Korelasi 

Interval koefisien rhitung  Interpretasi  
0,80 – 1,000  Reliabilitas sangat kuat  
0,60 – 0,799  Reliabilitas kuat  
0,40 – 0,599  Reliabilitas sedang  
0,20 – 0,399  Reliabilitas rendah  
0,00 – 0,199  Reliabilitas sangat rendah  

Sumber: Sugiyono (2010) 

 

G. Teknik Analisis Data 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data, apakah 

memiliki ditribusi normal atau tidak. Data yang baik adalah data yang 

mempunyai pola distribusi normal, yaitu distribusi data tidak menceng 

ke kiri atau ke kanan. Model regresi dikatakan memenuhi asumsi 

normalitas jika data menyebar disekitar garis diagonal. Uji normalitas ini 

menggunakan Uji Kolmogorov Smirnov dengan sampel berjumlah 384 

nasabah dan taraf signifikansi 0,05. Data dapat dikatakan normal jika 
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nilai signifikansi > 0,05. Sebaliknya, jika nilai signifikansi data < 0,05 

maka distribusi data dikatakan tidak normal. 

b. Uji Linieritas 

Uji linieritas digunakan untuk mengetahui hubungan variabel 

bebas (X) dengan variabel terikat (Y) bersifat linier atau tidak. Pengujian 

linieritas dalam penelitian menggunakan uji F pada taraf signifikansi 5%. 

Kriterianya adalah apabila nilai Sig. F < 0,05 maka model pengaruh 

antara variabel bebas dan variabel terikat berbentuk tidak linier. Jika nilai 

Sig. F ≥ 0,05 maka pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat 

bersifat linier.  

c. Uji Multikolinieritas  

Uji multikolinieritas digunakan untuk melihat ada atau tidaknya 

hubungan yang sangat kuat/sempurna antar variabel bebas (X). Uji 

multikolinieritas ini dilakukan jika jumlah variabel bebas penelitian lebih 

dari dua. Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas pada penelitian ini 

dilakukan dengan menganalisis matrik korelasi variabel-variabel 

independen. Kriterianya adalah jika nilai Variance Inflation Factor (VIF) 

pada masing-masing variabel independen kurang dari 4 maka tidak 

terjadi multikolinieritas, sedangkan jika nilai VIF lebih dari 4 maka 

terjadi multikolinieritas. Model yang terbebas dari gejala 

multikolinieritas inilah yang kemudian dapat dianalisis lebih lanjut. 
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d. Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menilai apakah ada 

ketidaksamaan varian residual untuk semua pengamatan pada model 

regresi linear. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan 

Uji Park. Kriteria yang digunakan yaitu jika signifikansi menunjukkan 

angka > 0,05 dimana sebuah model regresi harus memenuhi syarat tidak 

adanya heteroskedastisitas agar analisis data dapat dilanjutkan.  

 

2. Analisis Regresi Berganda  

Analisis regresi berganda adalah model regresi linier yang melibatkan 

lebih dari satu variabel bebas atau variabel independen terhadap variabel 

dependen (Sugiyono, 2010). Model analisis ini dilakukan untuk meneliti 

seberapa besar pengaruh variabel independen literasi keuangan syariah, 

promosi, dan kualitas layanan terhadap variabel dependen kepuasan nasabah 

bank syariah. Persamaan regresi linear berganda dapat dirumuskan sebagai 

berikut.  

 

Y= a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

 

Keterangan:  

Y  =  Kepuasan Nasabah Bank Syariah 

a =  Bilangan konstanta 
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b1, b2, b3 = Koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen 

(X) 

X1  =  Literasi Keuangan Syariah  

X2  =  Promosi  

X3 =  Kualitas Layanan 

e  =  Standard Error 

 

3. Uji Hipotesis 

a. Uji Parsial (Uji t)  

Uji t digunakan untuk menguji masing-masing variabel independen 

terhadap variabel dependen secara parsial. Uji t-test digunakan untuk 

mengetahui besarnya pengaruh variabel literasi keuangan, promosi, dan 

kualitas layanan dalam menerangkan variabel kepuasan nasabah secara 

parsial. Dasar pengambilan keputusan yang digunakan dalam uji t adalah 

sebagai berikut. 

1) Jika probabilitas nilai t atau signifikansi < 0,05 maka dikatakan 

terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel 

terikat. 

2) Apabila probabilitas nilai t atau signifikansi > 0,05 maka 

dikatakan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara 

masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.   
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b. Uji Simultan (Uji F)  

Uji F digunakan untuk menguji variabel literasi keuangan syariah, 

promosi, dan kualitas layanan secara bersama-sama (simultan) terhadap 

variabel kepuasan nasabah. Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis 

didasarkan pada ketentuan jika nilai p < ∝ maka Ha diterima atau terdapat 

pengaruh secara simultan variabel bebas terhadap variabel terikat 

penelitian. Sebaliknya, jika nilai p ≥ ∝ maka H0 diterima atau hipotesis 

ditolak atau tidak terdapat pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat.  


