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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Lingkup Penelitian 

Bagian ini menjelaskan mengenai desain penelitian, obyek penelitian, 

subyek penelitian dan populasi penelitian. Penjelasan ini untuk menghindari 

adanya kesalahan persepsi dalam memahami penelitian ini. 

3.1.1. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan cara 

mengumpulkan data untuk dapat diukur secara akurat mengenai kepuasan 

nasabah, citra perusahaan, nilai yang dirasakan nasabah, kredibilitas perusahaan, 

need for cognition nasabah, serta loyalitas nasabah Bank Mandiri cabang 

Yogyakarta. 

Penelitian ini menggunakan persepsi nasabah sebagai obyek kepuasan 

nasabah, citra perusahaan, nilai yang dirasakan nasabah, kredibilitas perusahaan, 

need for cognition nasabah, serta loyalitas nasabah. Persepsi nasabah penting 

digunakan sebagai obyek penelitian dalam rangka penyusunan strategi pemasaran 

serta perbaikan layanan oleh Bank Mandiri cabang Yogyakarta di tengah 

pentingnya peran perusahaan perbankan dalam dunia bisnis dan ekonomi sebagai 

lembaga keuangan yang memenuhi kebutuhan penyaluran dana. 

Penelitian ini melibatkan nasabah yang melakukan penyimpanan dana di 

Bank Mandiri cabang Yogyakarta subyek penelitian. Pertimbangan tersebut 

karena nasabah yang menyimpan dana di bank merupakan pelanggan utama bank. 
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Nasabah memegang peran penting dalam menentukan kinerja bank (Belas dan 

Gabcova, 2016). 

3.1.2. Populasi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan seluruh nasabah di Bank Mandiri cabang 

Yogyakarta sebagai populasi penelitian. 

3.1.3. Sampel Penelitian 

Pemilihan sampel penelitian menggunakan metode non probability 

random sampling, yaitu pemilihan sampel secara acak dari populasi nasabah di 

Bank Mandiri cabang Yogyakarta yang ditetapkan menggunakn convenience 

sampling technique. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 200 nasabah 

individu Bank Mandiri Yogyakarta. 

3.2. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan data primer yang datanya diperoleh melalui 

pembagian kuesioner kepada responden, mengenai kepuasan nasabah, citra 

perusahaan, nilai yang dirasakan nasabah, kredibilitas perusahaan, need for 

cognition nasabah, serta loyalitas nasabah. Untuk mempermudah mendapatkan 

data, peneliti akan membagikan kuesioner secara langsung kepada nasabah 

sebagai responden yang berisi indikator pertanyaan terkait pengukuran variabel 

penelitian. 

3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Seluruh variabel dalam penelitian ini diukur menggunakan kuesioner 

dengan skala likert 1-6 untuk setiap pertanyaan, dimulai dari pilihan jawaban 

“sangat tidak setuju” sampai dengan “sangat setuju”. Variabel dependen dalam 
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penelitian ini yaitu loyalitas nasabah. Loyalitas nasabah merupakan perilaku yang 

merujuk pada komitmen untuk setia pada layanan perbankan yang diberikan 

kepada nasabah. Loyalitas nasabah diukur menggunakan kuesioner dengan tiga 

pertanyaan, terdiri dari dua pertanyaan terkait niat nasabah untuk terus 

melanjutkan hubungan dengan bank, dan satu pertanyaan mengenai niat nasabah 

untuk merekomendasikan bank tersebut ke pihak lain (Hansen et al., 2013; 

Zeithaml et al., 1996). 

Variabel independen dalam penelitian ini yaitu kepuasan nasabah, citra 

perusahaan, nilai yang dirasakan nasabah, serta kredibilitas perusahaan. Kepuasan 

nasabah merupakan sebuah evaluasi keseluruhan oleh nasabah atas layanan 

perbankan yang diberikan yang telah memenuhi ekspektasi nasabah dalam waktu 

tertentu. Kepuasan nasabah diukur menggunakan kuesioner dengan empat butir 

pertanyaan terkait kepuasan, pemenuhan ekspektasi dan daya tarik bank di mata 

nasabah (Hansen et al., 2013; Selnes, 1993). 

Citra bank merupakan representasi atas tampilan bank secara keseluruhan 

dibandingkan bank pesaing lainnya. Citra bank diukur dengan kuesioner yang 

terdiri dari tiga butir pertanyaan terkait citra bank di mata responden, teman 

responden dan sesama nasabah lain (Hansen et al., 2013; Selnes, 1993). 

Nilai yang dirasakan nasabah merupakan manfaat yang diperoleh nasabah 

dibandingkan dengan sumber daya yang dikeluarkan nasabah tersebut. Nilai yang 

dirasakan nasabah diukur dengan kuesioner yang terdiri dari enam butir 

pertanyaan terkait nilai yang diperoleh nasabah dalam hubunganya dengan bank 

(Hansen et al., 2008, 2013). 
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Kredibilitas bank merupakan gambaran perilaku bank sebagai pemberi 

layanan, apakah telah memenuhi hal yang telah dijanjikan kepada nasabah. 

Kredibilitas bank diukur dengan kuesioner yang terdiri dari tujuh butir pertanyaan 

terkait penyelesaian masalah nasabah (Ganesan, 1994; Hansen et al., 2013). 

Dalam menganalisis peran pemoderasi variabel need for cognition, maka 

penelitian ini juga melakukan analisis dengan membagi kelompok sampel menjadi 

dua bagian yaitu kelompok nasabah dengan need for cognition tinggi dan 

kelompok nasabah dengan need for cognition rendah. Dalam mengukur tingkat 

need for cognition masing-masing nasabah, maka penelitian init menggunakan 

kuesioner dengan delapan belas (18) butir pertanyaan terkait kebutuhan nasabah 

terhadap kegiatan berfikir (Cacioppo et al., 1984; Hansen et al., 2013). Setelah 

mendapatkan tingkat need for cognition masing-masing nasabah, penelitian ini 

akan membagi menjadi dua kelompok nasabah. Cut off penentuan kelompok 

nasabah antara dengan need for cognition tinggi dengan nasabah dengan need for 

cognition rendah menggunakan nilai median (nilai tengah) need for cognition 

Kelompok nasabah dengan need for cognition tinggi terdiri dari nasabah yang 

memiliki nilai need for cognition di atas nilai median need for cognition untuk 

seluruh sampel, sedangkan kelompok nasabah dengan need for cognition rendah 

terdiri dari nasabah yang memiliki nilai need for cognition di bawah nilai median 

need for cognition untuk seluruh sampel (Hansen et al., 2013). 

3.4. Metode Analisis 

Metode analisis penelitian ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama yaitu 

melakukan pretest untuk memastikan bahwa kuesioner dapat disebar. Bagian 
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kedua, uji regresi berganda sebagai metode analisis utama penelitian setelah 

kuesioner disebar dan seluruh data yang digunakan telah terkumpul. 

3.4.1. Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner 

Pretest dalam penelitian ini mengacu pengujian apakah kuesioner layak 

untuk didistribusikan ke seluruh sampel penelitian. Kelayakan kuesioner dilihat 

dari validitas dan reliabilitas. Kuesioner dalam penelitian ini memerlukan pretest 

untuk mengidentifikasi dan menghilangkan menghilangkan indikator atau 

pertanyaan di dalam kuesioner yang menunjukkan hasil validitas dan reliabilitas 

yang rendah. Apabila ada beberapa pertanyaan yang memiliki validitas dan 

reliabilitas yang rendah, maka pertanyaan tersebut dihilangkan dari kuesioner. 

Secara umum, kuesioner tidak dapat digunakan di lapangan tanpa melakukan 

pretest yang mencukupi. Biasanya sampel yang diambil berkisar antara 15-35 

responden tergantung pada heterogenitas dari target populasi (Wulandari, 2012). 

Responden untuk pretest dan untuk actual survey harus diambil pada populasi 

yang sama (Malholtra, 2010). Penelitian ini melakukan pretest terhadap 35 orang 

nasabah Bank Mandiri Yogyakarta. 

Validitas menunjukkan sejauh mana data dan indikator yang telah 

terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud. Uji 

validitas dilakukan secara statistik dengan correceted item-total correlation. 

Pengukuran validitas dianggap memenuhi syarat apabila nilai correceted item-

total correlation lebih besar dari 0,3 (Malholtra, 2010). 

Uji validitas dalam pretest menggunakan program SPSS 21. Hasil uji 

validitas untuk kuesioner loyalitas nasabah sebagai berikut. 
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Tabel 2. Hasil Uji Validitas Loyalitas (pretest) 

Indikator Pertanyaan Correceted item-total 

correlation 

Kesimpulan 

Loyalitas 1 0,741 Valid 

Loyalitas 2 0,799 Valid 

Loyalitas 3 0,828 Valid 

Sumber: data diolah 

Berdasarkan tabel di atas, indikator pertanyaan untuk kuesioner loyalitas nasabah 

memiliki nilai correceted item-total correlation di atas 0,3. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa indikator pertanyaan untuk kuesioner loyalitas nasabah valid 

dan dapat disebar ke seluruh sampel penelitian. 

Hasil uji validitas untuk kuesioner kepuasan nasabah sebagai berikut. 

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Kepuasan (pretest) 

Indikator Pertanyaan Correceted item-total 

correlation 

Kesimpulan 

Kepuasan 1 0,766 Valid 

Kepuasan 2 0,815 Valid 

Kepuasan 3 0,803 Valid 

Kepuasan 4 0.677 Valid 

Sumber: data diolah 

Berdasarkan tabel di atas, indikator pertanyaan untuk kuesioner kepuasan yang 

dirasakan oleh nasabah memiliki nilai correceted item-total correlation di atas 

0,3. Hasil tersebut menunjukkan indikator kuesioner kepuasan nasabah valid. 

Hasil uji validitas untuk kuesioner citra bank di mata nasabah sebagai 

berikut. 

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Citra (pretest) 

Indikator Pertanyaan Correceted item-total 

correlation 

Kesimpulan 

Citra 1 0,905 Valid 

Citra 2 0,923 Valid 

Citra 3 0,896 Valid 

Sumber: data diolah 
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Berdasarkan tabel di atas, indikator pertanyaan untuk kuesioner citra bank di mata 

nasabah memiliki nilai correceted item-total correlation di atas 0,3. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa indikator untuk kuesioner citra bank di mata nasabah valid. 

Hasil uji validitas untuk kuesioner nilai yang dirasakan nasabah sebagai 

berikut. 

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Nilai (pretest) 

Indikator Pertanyaan Correceted item-total 

correlation 

Kesimpulan 

Nilai 1 0,787 Valid 

Nilai 2 0,824 Valid 

Nilai 3 0,842 Valid 

Nilai 4 0,764 Valid 

Nilai 5 0,853 Valid 

Nilai 6 0,765 Valid 

Sumber: data diolah 

Berdasarkan tabel di atas, indikator pertanyaan untuk kuesioner nilai yang 

dirasakan nasabah memiliki nilai correceted item-total correlation di atas 0,3. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa indikator pertanyaan untuk kuesioner nilai 

yang dirasakan nasabah valid dan dapat disebar ke seluruh sampel penelitian. 

Hasil uji validitas untuk kuesioner kredibilitas bank sebagai berikut. 

Tabel 6. Hasil Uji Validitas Kredibilitas (pretest) 

Indikator Pertanyaan Correceted item-total 

correlation 

Kesimpulan 

Kredibilitas 1 0,622 Valid 

Kredibilitas 2 0,583 Valid 

Kredibilitas 3 0,623 Valid 

Kredibilitas 4 0,731 Valid 

Kredibilitas 5 0,697 Valid 

Kredibilitas 6 0,744 Valid 

Kredibilitas 7 0,459 Valid 

Sumber: data diolah 
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Berdasarkan tabel di atas, kuesioner kredibilitas bank memiliki nilai correceted 

item-total correlation di atas 0,3. Hasil tersebut menunjukkan pertanyaan untuk 

kuesioner kredibilitas bank valid dan dapat disebar ke sampel penelitian. 

Hasil uji validitas untuk kuesioner need for cognition sebagai berikut. 

Tabel 7. Hasil Uji Validitas Need for Cognition (pretest) 

Indikator Pertanyaan Correceted item-total 

correlation 

Kesimpulan 

NCF 1 0,782 Valid 

NFC 2 0,731 Valid 

NFC 3 0,724 Valid 

NFC 4 0,746 Valid 

NFC 5 0,896 Valid 

NFC 6 0,907 Valid 

NFC 7 0,850 Valid 

NFC 8 0,781 Valid 

NFC 9 0,725 Valid 

NCF 10 0,722 Valid 

NCF 11 0,888 Valid 

NCF 12 0,865 Valid 

NCF 13 0,857 Valid 

NCF 14 0,787 Valid 

NCF 15 0,763 Valid 

NCF 16 0,911 Valid 

NCF 17 0,887 Valid 

NCF 18 0,833 Valid 

Sumber: data diolah 

Berdasarkan tabel di atas, indikator pertanyaan untuk kuesioner need for cognition 

memiliki nilai correceted item-total correlation di atas 0,3. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa indikator-indikator pertanyaan untuk kuesioner need for 

cognition valid dan dapat disebar ke seluruh sampel penelitian. 

Reliabilitas mengacu pada suatu skala yang menghasilkan hasil yang 

konsisten jika dilakukan pengulangan pengukuran. Menurut Malhotra (Malholtra, 

2010), reliabilitas dicerminkan melalui nilai koefisien Cronbach’s Alpha yang 
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tinggi. Cronbach’s Alpha bervariasi dari 0 sampai 1. Semakin tinggi nilai 

koefisien tersebut, maka semakin reliabel data yang digunakan dalam penelitian 

tersebut. Penelitian ini menggunakan nilai Cronbach’s alpha dengan tingkat 

apabila di atas 0,6; maka data yang dikumpulkan reliabel (Malholtra, 2010). Uji 

reliabilitas untuk pretest menggunakan software SPSS 21. Hasil uji reliabilitas 

untuk kuesioner seluruh variabel sebagai berikut. 

Tabel 8. Hasil Uji Reliabilitas (pretest) 

Variabel Penelitian Nilai Cronbach’s alpha Kesimpulan 

Loyalitas 0,891 Reliabel 

Kepuasan 0,891 Reliabel 

Citra 0,955 Reliabel 

Nilai 0,933 Reliabel 

Kredibilitas 0,860 Reliabel 

Need For Cognition 0,973 Reliabel 

Sumber: data diolah 

Berdasarkan tabel di atas, Cronbach’s alpha untuk kuesioner seluruh variabel 

memiliki nilai di atas 0,06. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa indikator-

indikator pertanyaan untuk kuesioner loyalitas nasabah, kepuasan nasabah, citra 

bank, nilai yang dirasakan nasabah, kredibilitas bank dan need for cognition 

nasabah reliable dan dapat disebar ke seluruh sampel. 

3.4.2. Alat Analisis 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji regresi 

berganda dengan tingkat signifikansi 0,05. Untuk memastikan bahwa model 

regresi tidak bias, maka penelitian ini melakukan uji asumsi klasik terlebih 

dahulu. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas dan 

heteroskedastisitas. 

1. Uji Normalitas  
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Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2005). Untuk 

menguji apakah data-data yang dikumpulkan berdistribusi normal atau 

tidak dapat dilakukan dengan teknik uji normalitas dengan Kolmogorov 

Smirnov. Metode pengujian normal tidaknya distribusi data dilakukan 

dengan melihat nilai signifikansi variabel, jika signifikan di atas 0,05; 

maka menunjukkan distribusi data normal. 

2. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model 

regresi ditemukan ada korelasi antara variabel independen. Model regresi 

yang baik tidak ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. 

Pengujian ada tidaknya gejala multikolinearitas dilakukan dengan 

memperhatikan nilai VIF (Variance Inflation Factor) dan tolerance. 

Apabila nilai VIF berada di bawah 10 dan nilai tolerance di atas 0,1; maka 

diambil kesimpulan bahwa model regresi tersebut tidak terdapat masalah 

multikolonieritas (Ghozali, 2005). 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah ada ketidaksamaan 

varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Uji regresi yang 

baik adalah uji regresi yang terbebas dari masalah heterokedastisitas. Uji 

heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji Glejser. Uji 

Glejser dilakukan dengan cara meregresi nilai absolut dari residual dengan 
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variabel independen. Apabila nilai signifikansi seluruh variabel 

independen di atas 0,5; maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. 

4. Uji Regresi 

Uji regresi bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini terdapat dua model 

regresi yaitu model untuk kelompok sampel dengan need for cognition 

(NFC) tinggi dan kelompok sampel dengan need for cognition (NFC) 

rendah. Model regresi berganda sebagai berikut. 

Persamaan 1 

                           

                            

                                      

                        

Persamaan 2 

                           

                            

                                      

                        

Kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut: 

a. H1 diterima apabila koefisien    memiliki nilai positif dengan 

signifikansi di bawah 0,05; sedangkan koefisien    memiliki 

signifikansi di atas 0,05. 
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b. H2 diterima apabila koefisien    memiliki nilai positif dengan 

signifikansi di bawah 0,05; sedangkan koefisien    memiliki 

signifikansi di atas 0,05. 

c. H3 diterima apabila koefisien    memiliki nilai positif dengan 

signifikansi di bawah 0,05; sedangkan koefisien    memiliki 

signifikansi di atas 0,05. 

d. H3 diterima apabila koefisien    memiliki nilai positif dengan 

signifikansi di bawah 0,05; sedangkan koefisien    memiliki 

signifikansi di atas 0,05. 

 

 

 

  


