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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan kali ini adalah penelitian 

lapangan yakni dilaksanakan dengan melakukan survei atau 

terjun langsung kepada objek penelitian.
55

 

Ruang lingkup yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Objek penelitian ini ialah seluruh nasabah BRI Syariah 

KCP Palembang Sudirman yang menggunakan layanan 

electronic channel (e-channel). 

2. Dalam suatu penelitian ini penulis melakukan analisis 

untuk melihat pengaruh antara kualitas layanan electronic 

channel (e-channel) yaitu kualitas pelayanan internet 

banking dan kualitas pelayanan mobile banking terhadap 

loyalitas nasabah dengan kepuasan nasabah sebagai 

variabel intervening. 

                                                           
55

Dina Amanda, Pengujian kepuasan sebagai variabel intervening antara 

pengaruh kepercayaan dan atribut produk produk tabungan batara IB terhadap 

loyalitas nasabah (Studi pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor 

Cabang Syariah Palembang), Skripsi, Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, hlm. 48 



94 

 

B. Desain Penelitian 

Bentuk penelitian yang akan digunakan yaitu penelitian 

kausalitas dengan pendekatan kuantitatif. Desain penelitian 

kausalitas yaitu penelitian yang disusun untuk meneliti 

kemungkinan adanya hubungan sebab-akibat antar variabel.
56

 

Dalam desain penelitian ini, pada umumnya hubungan sebab-

akibat tersebut sudah dapat diprediksi oleh peneliti, sehingga 

dapat menyatakan klasifikasi variabel penyebab, variabel antara 

serta variabel terikat. 

C. Jenis Dan Sumber Data 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis adalah 

penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan 

jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan 

yang dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-

prosedur statistik atau cara lain dari kuantifikasi 
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(pengukuran).
57

 Data yang diperoleh dari penelitian 

kuantitatif nantinya berupa angka.Data kuantitatif adalah 

data yang diperoleh dalam bentuk angka yang dapat 

dihitung.
58

 Dalam penelitian ini data kuantitatif diperoleh 

langsung dari pengisian kuisioner sebagai instrument 

penelitian. 

2. Sumber Data 

Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat 

memberikan informasi mengenai data.Adapun sumber data 

yang digunakan dalam suatu penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diambil dari sumber data 

primer atau sumber pertama di lapangan.
59

 Sumber data 

primer yang digunakan penulis adalah kuesioner. 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan 
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atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawab.
60

 Sumber data primer diperoleh menggunakan 

penyebaran angket yang berisi pernyataan yang 

diberikan kepada responden secara langsung. Responden 

dalam penelitian ini adalah nasabah BRI Syariah KCP 

Palembang Sudirman yang menggunakan layanan e-

channel. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber 

kedua atau sumber sekunder.Misalnya berupa buku-

buku yang berkaitan, laporan-laporan, jurnal penelitian 

serta artikel yang masih berkaitan dengan materi 

penelitian.
61

 Adapun data sekunder yang digunakan 

dalam penelitian ini ialah dari jurnal penelitian 

terdahulu, buku, serta situs web. 
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D. Populasi Dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono dalam penelitian Harbeis Suraone, 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek 

atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya.
62

 Populasi dapat di 

definisikan sebagai seluruh unit pengamatan.
63

 Adapun 

populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah Bank 

BRI Syariah KCP Palembang Sudirman yang menggunakan 

layanan e-channel. 

2. Sampel 

Sampel adalah wakil dari populasi khususnya dalam hal 

pendataan, serta dapat pula dikatakan bahwa sampel itu 

berperan sebagai koresponden.
64

 Apa yang dipelajari dari 

sampel itu kesimpulannya akan di berlakukan untuk 
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populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus 

betul-betul representative (mewakili). 

1. Penentuan Ukuran Sampel 

Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan 

rumus Hair. Menurut Hair et.al dalam Adiputra Perwira 

penentuan jumlah sampel dapat dilakukan dengan 

mengalikan jumlah indikator pertanyaan dengan 5 

sampai dengan 10.
65

 Dalam penelitian ini jumlah 

indikator sebanyak 16 indikator, maka perhitungannya 

adalah:  

Sampel = jumlah indikator × 10  

  = 16 × 10  

   =160  

Berdasarkan  rumus diatas dapat diketahui 

jumlah sampel yang dibutuhkan sebanyak 160 

responden.   
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2. Penentuan Penarikan Sampel 

Teknik penentuan sampel yang akan digunakan 

dalam suatu penelitian ini adalah Accidental Sampling. 

Accidental Sampling adalah teknik penentuan sampel 

yang dilakukan dengan cara menemui siapa saja asalkan 

nasabah BRI Syariah KCP Palembang Sudirman yang 

menggunakan layanan e-channel.
66

A dapun pemilihan 

sampel yang diambil dalam penelitian ini berdasarkan 

ketentuan adalah nasabah aktif pengguna layanan e-

channel di BRI Syariah KCP Palembang Sudirman. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan 

dengan cara sebagai berikut: 

1. Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan 
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atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.
67

 

Kesungguhan responden dalam menjawab pertanyaan atau 

pernyataan merupakan hal penting, mengingat pengumpulan 

data ini dilakukan dengan kuesioner dan diharapkan data 

yang diperoleh dapat dianalisis dan diinterpretasikan untuk 

mengambil kesimpulan. Pengukuran untuk kuesioner yang 

akan disebarkan adalah dengan menggunakan skala likert 

dengan interval 1 sampai dengan 5 dengan pilihan jawaban 

sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju.
68

 Skala 

likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial.
69

 Dengan skala likert, maka variabel 

penelitian yang akan diukur dan dijabarkan menjadi 

indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan 

sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrument 

yang dapat berupa pernyataan. Jawaban untuk setiap item 
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instrument yang menggunakan skala likert mempunyai 

gradiasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Adapun 

pengukuran skala likert dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3.1 

Skala Pengukuran Likert 

Pilihan Jawaban Skor 

Sangat Setuju 5 

Setuju 4 

Netral 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 

2. Studi Pustaka 

Pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan membaca 

buku-buku literatur, jurnal, penelitian terdahulu yang terkait 

dengan penelitian yang sedang dilakukan serta internet.
70
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F. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat dari orang, 

objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan ditarik 

kesimpulannya. Adapun variabel-variabel dalam penelitian ini, 

yaitu: 

1. Variabel Independen (Bebas) 

Variabel Independen yang dilambangkan dengan (X) 

adalah variabel yang menjadi sebab timbulnya/berubahnya 

variabel dependen.
71

 Dalam penelitian ini variabel 

independen adalah Kualitas Pelayanan Electronic Channel 

(E-Channel) yang meliputi: Kualitas Pelayanan Internet 

Banking (X1) dan Kualitas Pelayanan Mobile Banking (X2). 

2. Variabel Dependen (Terikat) 

Variabel dependen yang dilambngkan dengan (Y)  

adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena 
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adanya variabel bebas.
72

Dalam penelitian ini variabel 

dependennya adalah Loyalitas Nasabah. 

3. Variabel Intervening 

Variabel Intervening adalah variabel yang secara teoritis 

mempengaruhi hubungan antara variabel independen 

dengan dependen, tetapi tidak dapat diamati dan 

diukur.
73

Keberadaan hubungan antara variabel bebas dan 

variabel terikat bergantung pada keberadaan variabel ini 

karena variabel bebas harus mempengaruhi variabel antara 

terlebih dahulu, baru kemudian variabel antara ini dapat 

menimbulkan perubahan pada variabel terikat.
74

Dalam 

penelitian ini variabel interveningnya adalah kepuasan 

nasabah. 

G. Definisi Operasional Variabel 

Dalam judul penelitian digunakan dua variabel 

independen, satu variabel dependen dan satu variabel 

intervening. Variabel independennya adalah Kualitas Pelayanan 
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Electronic Channel (E-Channel) yang meliputi Kualitas 

Pelayanan Internet Banking (X1) dan Kualitas Pelayanan 

Mobile Banking (X2). Sementara, variabel dependen adalah 

Loyalitas Nasabah (Y) serta variabel intervening adalah 

Kepuasan Nasabah (Z). 

Tabel 3.2 

Operasional Variabel Penelitian 

Variabel Dimensi Indikator Skala 

 

 

 

 

Internet 

Banking 

(X1)
75

 

Tangible a.Tampilan website Internet 

Bnaking didesain secara 

jelas, menarik, dan 

informatif.  

 

 

 

 

Skala Likert 

 

Responsivenes

s 

a.Adanya kesigapan 

karyawan dan  layanan 

bantuan jika terjadi masalah 

pada penggunaan Internet 

Banking. 

Reliability a.Akurasi transaksi perbankan 

layanan internet banking di 
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BRI Syariah. 

Empaty a.Adanya layanan yang 

menyediakan tutorial atau 

cara pendaftaran layanan 

internet banking di BRI 

Syariah . 

Assurance a.Sistem internet banking 

dilengkapi dengan 

keamanan yang canggih. 

 

 

 

 

Mobile 

Banking 

(X2)
76

 

Tangibles a.Tampilan  websitet mobile 

Bnaking didesain secara jelas, 

menarik, dan informatif 

 

 

 

 

Skala Likert 

 

Responsivenes

s  

a.Adanya kesigapan 

karyawan dan  layanan 

bantuan jika terjadi masalah 

pada penggunaan mobile 

Banking. 

Reliability a.Akurasi transaksi perbankan 

layanan mobile banking di 

BRI Syariah. 

Empaty a.Adanya layanan yang 

menyediakan tutorial atau 

cara pendaftaran layanan 
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mobile banking di BRI 

Syariah . 

Assurance a.Sistem mobile banking 

dilengkapi dengan 

keamanan yang canggih. 

 

 

Kepuasan 

Nasabah 

(Z) 

Kualitas 

layanan 

a.Pelayanan internet banking 

dan mobile banking di BRI 

Syariah telah memenuhi 

harapan. 

 

 

 

 

Skala Likert 

 

 

Emosional Adanya kepuasan terhadap 

layanan internet  banking 

dan mobile banking di BRI 

Syariah 

Harga Biaya transaksi lebih murah 

dari bank lain sehingga 

menimbulkan kepuasan 

Loyalitas 

Nasabah 

(Y) 

Melakukan 

pemakaian 

secara 

berulang-ulang 

Nasabah akan menggunakan 

kembali internet  banking 

dan mobile banking di BRI 

Syariah secara berulang 

 

 

 

 

 

 

 Membeli antar 

lini produk dan 

jasa 

Nasabah hanya menggunakan 

layanan internet  banking 

dan mobile banking dari 

BRI Syariah. 
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 Mereferensika

n kepada orang 

lain 

Nasabah bersedia 

menceritakan layanan 

internet  banking dan 

mobile banking di BRI 

Syariah dan 

mereferensikannya kepada 

orang lain 

Skala Likert 

 

 

 

 

H. Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui valid atau 

tidaknya suatu kuesioner.
77

 Suatu kuesioner dikatakan valid 

apabila pertanyaan pada kuesioner mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut. Aplikasi SPSS memberikan fasilitas untuk 

mengukur validitas dengan Correlated item total 

correlations dan Korelasi Person. Menurut Ghozali dalam 

penelitian Mariatul Adila, Uji validitas dilakukan dengan 

membandingkan nilai r hitung (Correlated item total 
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correlations) dengan nilai r tabel. Jika nilai r hitung > r tabel 

dan bernilai positif maka pertanyaan tersebut dikatakan 

valid.
78

 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah data untuk mngukur suatu kuesioner 

yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk.Suatu 

kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban 

seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil 

dari waktu ke waktu.Menurut Ghozali dalam penelitian 

Mariatul Adila, SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur 

reliablitas dengan uji statistic Cronbach Alpha (ɑ) dan 

Spearman Brown (r).suatu variabel dikatakan reliable jika 

memberikan nilai (ɑ) 0,60. 

I. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan 

analisis kuantitatif. Teknik analisis ini dilakukan terhadap data 

yang diperoleh dari hasil jawaban kuisioner dan digunakan 
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untuk menganalisis data yang berbentuk angka-angka dan 

perhitungan dengan metode statistik. Data tersebut harus 

diklasifikasikan dalam kategori tertentu dengan menggunakan 

tabel-tabel tertentu untuk memudahkan dalam menganalisis, 

dengan bantuan program SPSS versi 22. 

Penelitian ini akan menggunakan teknik analisis jalur (path 

analysis) dengan bantuan program SPSS versi 22. Analisis jalur 

merupakan teknik analisis statistic yang merupakan 

pengembangan dari analisa regresi berganda. 

Z (KEPUASAN NASABAH) = βKUALITAS PELAYANAN 

INTERNET BANKING + KUALITAS PELAYANAN MOBILE 

BANKING + e1 (Persamaan Struktural 1) 

Y (LOYALITAS NASABAH) = β KUALITAS PELAYANAN 

INTERNET BANKING + KUALITAS PELAYANAN MOBILE 

BANKING + KEPUASAN NASABAH + e1 (Persamaan 

Struktural 2) 

Dimana : 

Variabel Bebas : Kualitas Pelayanan Internet 

Banking dan Kualitas Pelayanan Mobile Banking 
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Variabel Terikat : Loyalitas Nasabah 

Variabel Intervening : Kepuasan Nasabah 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui dan 

menunjukkan apakah nilai residual dalam model regresi 

ini terdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas pada 

penelitian ini menggunakan metode Jarque-Bera ( JB 

Test ). Model regresi yang baik haruslah memiliki nilai 

residual yang berdistribusi normal, dan dapat dinyatakan 

normal apabila nilai Jarque-Bera (JB) < Chi Square 

tabel. 

b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk 

mengetahui dan menunjukkan apakah pada model 

regresi ini ditemukan adanya indikasi korelasi antar 

variabel independen (bebas). Dalam regresi berganda, 

suatu model regresi haruslah bebas dari gejala 

multikolinieritas dengan melihat jika nilai VIF < 10 dan 

nilai tolerance > 0,1, maka model regresi tersebut dapat 

dinyatakan terbebas dari gejala multikolinieritas. 
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c. Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk 

mengetahui dan menunjukkan apakah pada model 

regresi tersebut terjadi ketidaksamaan varians dari 

residual pengamatan satu dengan pengamatan lainnya. 

Uji heteroskedastisitas pada model regresi penelitian ini 

menggunakan metode White. Model regresi yang baik 

harus terbebas dari gejala heteroskedastisitas, yang 

berarti varians dari residual harus konstan untuk 

keseluruhan variabel, dengan melihat nilai Chi Square 

Hitung < Chi Square Tabel. 

d. Uji Linearitas 

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui dan 

menunjukkan apakah variabel-variabel data yang 

dianalisis tersebut memiliki keterikatan atau 

hubungan secara linear atau tidak. Dalam penelitian 

ini, uji linearitas yang digunakan adalah dengan 

metode Lagrange Multiplier (LM Test) dengan 

melihat Chi Square Hitung < Chi Square Tabel, maka 

dapat dinyatakan persamaan tersebut linear.
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2. Uji Hipotesis 

a. Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t) 

Uji T bertujuan untuk mengetahui apakah variabel 

independen secara parsial (sendiri-sendiri) berpengaruh 

terhadap variabel dependen. Jika nilai Thitung > Ttabel 

maka Ho ditolak dan Ha diterima dan jika Thitung < 

Ttabel maka Ho diterima dan Ha ditolak. Besarnya angka 

Ttabel dengan ketentuan α = 0,05 

b. Uji Koefisien Regresi Secara Bersama-sama (Uji F) 

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel 

independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh 

terhadap variabel dependen. Jika nilai Fhitung > Ftabel 

maka Ho ditolak dan Ha diterima dan jika Fhitung < 

Ftabel maka Ho diterima dan Ha ditolak. 
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3. Analisis Jalur (Path Analysis) 

Untuk menguji pengaruh variabel intervening digunakan 

metode analisis jalur (path analysis). Menurut Robert D. 

Rutherford dalam Rochmat Aldy, menyatakan bahwa 

analisis jalur adalah suatu teknik untuk menganalisis 

hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi berganda 

jika variabel bebasnya mempengaruhi variabel terikat tidak 

hanya secara langsung tetapi juga secara tidak langsung.
95 

Langkah-langkah dalam analisis jalur dapat dilakukan 

dengan cara sebagai berikut: 

Tahap I 

Menentukan diagram jalurnya berdasarkan paradigma 

hubungan variabel sebagai berikut: 
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Gambar 3.1 

Diagram Jalur Pengaruh Kualitas Pelayanan Internet 

Banking  dan Kualitas Pelayanan Mobile Banking 

terhadap Loyalitas Dengan Kepuasan sebagai variabel 

intervening di BRI Syariah KCP Palembang Sudirman 

 

 

 

 

 

Tahap II 

Menentukan persamaan struktural sebagai berikut: 

Z (KEPUASAN NASABAH)  = βKUALITAS 

PELAYANAN INTERNET BANKING + βKUALITAS 

PELAYANAN MOBILE BANKING + e1 (Persamaan 

Struktural 1) 

Y (LOYALITAS NASABAH) = βKUALITAS 

PELAYANAN INTERNET BANKING + βKUALITAS 

Kualitas Pelayanan 

Internet Banking 

Kualitas Pelayanan 

Mobile Banking 

Kepuasan 

Nasabah 

Loyalitas 

Nasabah 
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PELAYANAN MOBILE BANKING +  βKEPUASAN 

NASABAH + e1 (Persamaan Struktural 2) 

Tahap III 

Menganalisis dengan menggunakan SPSS, seperti langkah-

langkah berikut ini. analisis ini terdiri dari dua langkah, 

yaitu analisis untuk substruktural 1 dan substruktural 2. 

a. Analisis Substruktural I 

Z (KEPUASAN NASABAH)  = βKUALITAS 

PELAYANAN INTERNET BANKING + βKUALITAS 

PELAYANAN MOBILE BANKING + e1  

Tahap Menghitung Persamaan Regresi 

Implementasi hasil perhitungan SPSS berdasarkan 

nilai analisis regresi dan menentukan persamaan 

struktural berdasarkan diagram jalur yang ditentukan. 
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Analisis Regresi 

Pada bagian ini analisis dibagi menjadi dua. Pertama 

mengetahui pengaruh secara simultan dan kedua 

mengetahui pengaruh secara parsial. 

1) Mengetahui  Pengaruh Kualitas Pelayanan  Internet 

Banking  dan Kualitas Pelayanan Mobile Banking 

secara simultan terhadap kepuasan nasabah 

Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan 

internet banking dan kualitas pelayanan mobile banking 

terhadap kepuasan nasabah secara simultan adalah dari 

hasil perhitungan dalam tabel model summary, 

khususnya angka R Square yang digunakan untuk 

mengetahui besarnya pengaruh kualitas pelayanan 

internet banking dan kualitas pelayanan mobile banking 

terhadap kepuasan nasabah dengan cara menghitung 

koefisien determinasi (KD) menggunakan rumus: 

KD = r
2
 x 100% 
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Untuk mengetahui kelayakan model regresi sudah 

benar atau salah, diperlukan uji hipotesis. Uji hipotesis 

dilakukan dengan menggunakan angka F. Pengujian 

dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: 

1. Membandingkan besarnya angka F-hitung dengan F-

tabel. 

 Menghitung F-hitung

 Menghitung F-tabel dengan ketentuan sebagai 

berikut: taraf signifikansi 0,05 dan derajat 

kebebasan (dk) dengan ketentuan numerator 

(jumlah variabel-1) dana denumerator (jumlah 

kasus-4)

 Menetukan kriteria uji hipotesis sebagai berikut:

1) Jika F-hitung < F-tabel, maka Ho ditolak dan 

Ha diterima 

2) Jika F-hitung > F-tabel, maka Ho diterima dan 

Ha ditolak 

 Mengambil keputusan



118 

 

Membandingkan angka taraf signifikansi (sig.) 

dengan signifikansi (sig.) dengan signifikansi 

0,05 

a.  Jika sig. penelitian < 0,05, maka Ho ditolak 

dan Ha diterima  

b. Jika sig. penelitian > 0,05, maka Ho diterima 

dan Ha ditolak 

2) Mengetahui Pengaruh Kualitas Pelayanan  Internet 

Banking dan Kualitas Pelayanan Mobile Banking 

secara parsial terhadap Kepuasan 

 

Untuk mengetahui besarnya Pengaruh Kualitas 

Pelayanan  Internet Banking dan Kualitas Pelayanan 

Mobile Banking terhadap kepuasan nasabah digunakan 

uji t. Untuk mengetahui besarnya pengaruh digunakan 

angka beta atau standardized coefficient. Langkah-

langkah analisis dapat dilakukan dengan cara: 

 Menentukan hipotesis

 Mengetahui besarnya angka t-hitung
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 Menghitung besarnya angka t-tabel dengan 

ketentuan taraf signifikansi 0,05 dan dk = (n-2)

 Menentukan kriteria uji hipotesis

 Membandingkan angka taraf signifikansi (sig.) 

dengan signifikansi0,005. Kriterianya sebagai 

berikut:

a.  Jika sig. penelitian < 0,05, maka Ho ditolak dan 

Ha diterima 

b. Jika sig. penelitian > 0,05, maka Ho diterima dan 

Ha ditolak 

 Membuat keputusan 

b. Analisis Substruktural II 

Y (LOYALITAS NASABAH) = βKUALITAS 

PELAYANAN INTERNET BANKING + β KUALITAS 

PELAYANAN MOBILE BANKING  + βKEPUASAN 

NASABAH + e1 
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Tahap Menghitung Persamaan Regresi 

Implementasi hasil perhitungan SPSS berdasarkan nilai 

analisis regresi dan menentukan persamaan struktural 

berdasarkan diagram jalur yang ditentukan. 

Analisis Regresi 

Pada bagian ini analisis dibagi menjadi dua. Pertama 

mengetahui pengaruh secara simultan dan kedua 

mengetahui pengaruh secara parsial. 

1) Mengetahui Pengaruh Kualitas Pelayanan Internet 

Banking, Kualitas Pelayanan Mobile Banking dan 

Kepuasan Nasabah secara simultan terhadap 

Loyalitas Nasabah 

Untuk mengetahui pengaruh Kualitas Pelayanan 

internet banking, Kualitas Pelayanan mobile banking 

dan kepuasan nasabah terhadap loyalitas nasabah secara 

simultan adalah dari hasil perhitungan dalam tabel 

model summary, khususnya angka R Square yang 

digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh kualitas 

layanan, kualitas produk dan kepuasan terhadap 
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loyalitas dengan cara menghitung koefisien determinasi 

(KD) menggunakan rumus: 

KD = r
2
 x 100% 

Untuk mengetahui kelayakan model regresi sudah 

benar atau salah, diperlukan uji hipotesis. Uji hipotesis 

dilakukan dengan menggunakan angka F. Pengujian 

dapat dilakukan dengan dua cara: 

 Membandingkan besarnya angka F-hitung dengan F-

tabel

a. Menghitung F-hitung 

b. Menghitung F-tabel dengan ketentuan: taraf 

signifikansi 0,05 dan derajat kebebasan (dk) 

dengan ketentuan numerator (jumlah variabel-1) 

dan denumerator (jumlah kasus-4) 

c. Menentukan kriteria uji hipotesis sebagai berikut: 

a.  Jika F-hitung < F-tabel, maka Ho ditolak dan 

Ha diterima 

b. Jika F-hitung > F-tabel, maka Ho diterima dan 

Ha ditolak 
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d. Mengambil Keputusan 

 Membandingkan angka taraf signifikansi (sig.) 

dengan signifikansi (sig.) dengan signifikansi 0,05 

a. Jika sig. penelitian < 0,05, maka Ho ditolak dan 

Ha diterima  

b. Jika sig. penelitian > 0,05, maka Ho diterima dan 

Ha ditolak 

4. Prosedur Analisis Variabel Mediasi atau Intervening 

(Versi Baron & Kenny) 

Analisis variabel mediasi Baron & Kenny dalam Dina yang 

dikenal dengan strategy causal step, ada tiga persamaan 

regresi yang harus diestimasi, yaitu
96

: 

a. Persamaan regresi sederhana variabel independen (X) 

terhadap variabel mediator (Z), jadi koefisien a ≠ 0. 

b. Persamaan regresi sederhana variabel independen (X) 

terhadap variabel dependen (Y), jadi koefisien c ≠ 0. 
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c. Persamaan regresi berganda variabel independen (X) dan 

variabel mediator (Z) terhadap variabel dependen (Y), jadi 

koefisien b ≠ 0. 

Untuk membuktikan suatu variabel sebagai intervening, bila 

koefisien a dan b signifikan, sudah cukup membuktikan 

bahwa adanya mediasi meskipun c tidak signifikan. Jadi (1) 

variabel independen mempengaruhi mediator dan (2) 

mediator mempengaruhi dependen meskipun independen 

tidak signifikan mempengaruhi dependen. Jika step 1 dan 

step 3 terpenuhi dan koefisien c tidak signifikan (c = 0) 

maka terjadi perfect atau complete atau full mediation. Jika 

koefisien c‟ berkurang namun tetap signifikan (c‟ ≠ 0) 

makan dinyatakan terjadi partial mediation. 

Ada  tiga  model  analisis  yang melibatkan variabel  

intervening, 

yaitu: 

1. Full Mediation, artinya variabel independen tidak 

mampu mempengaruhi secara signifikan variabel 

variabel dependen tanpa melalui variabel mediator. 
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2. Partial Mediation, artinya variabel independen 

mampu mempengaruhi secara langsung maupun tidak 

langsung variabel dependen tanpa melalui/melibatkan 

variabel mediator. 

3. Ummediated, artinya variabel independen mampu 

mempengaruhi secara langsung variabel dependen tanpa 

melibatkan variabel mediator. 

Prosedur analisis variabel mediator secara sederhana 

melalui analisis regresi menurut Baroon dan Kenny 

dapat melakukan analisis regresi sebanyak empat kali, 

yaitu: 

1. X Memprediksi Y 

Hasil nilai estimator prediktor dari analisis regresi ini di 

SPSS simbolnya juga B. Dinamakan nilai ini dengan 

rumus jalur-c. Jalur ini diharapkan nilai signifikannya (P 

< α = 0,05). 

2. X memprediksi Z 

Hasil nilai estimator prediktor dari analisis regresi ini 

di SPSS simbolnya juga B. Dinamakan nilai dengan 



125 

 

rumus jalur-a. Jalur ini diharapkan nilai signifikannya 

(P < α = 0,05). 

3. X dan Z memprediksi Y 

Sekarang menganalisis efek X dan Z terhadap Y, 

analisis regresi ini akan menghasilkan dua nilai 

estimasi prediktor dari X dan Z. Prediksi nilai X 

terhadap Y dinamakan jalur-c‟ dan prediksi nilai Z 

terhadap Y dinamakan jalur-b. Jalur-b diharapkan 

nilainya signifikan, dan jalur-c‟ nilainya diharapkan 

tidak signifikan. 

Jadi empat tahapan prosedur analisisnya, yaitu: 

1. Mengestimasikan jalur-c : meregres Y dengan X 

sebagai predictor 

2. Mengestimasikan jalur-a : meregres Z dengan X 

sebagai predictor 

3. Mengestimasikan jalur-b : meregres Y dengan Z 

sebagai predictor 

4. Mengestimasikan jalur-c‟ : meregres Y dengan X 

dan Z sebagai prediktor 
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Pengujian variabel mediator dapat dilakukan juga 

dengan menggunakan teknik bootstrapping. 

Bootstrapping adalah pendekatan non parametric yang 

tidak mengasumsikan bentuk distribusi variabel dan 

dapat diaplikasikan pada jumlah sampel kecil. Preacher 

dan Hayes telah mengembangkan uji sobel dan 

bootstrapping dalam bentuk script SPSS dengan 

ketentuan nilai z-value > 1,96 atau p-value < α = 0,05.
97

 

Pengujian uji sobel dapat dilakukan dengan empat tahap 

yaitu: 

a. Melihat koefisien antara variabel independen dan 

mediator (koefisien A) 

b. Melihat koefisien antara variabel mediator dan 

dependen (koefisienB) 

c. Melihat standar eror dari A 

d. Melihat standar eror dari B 
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5. Perhitungan Pengaruh 

a. Pengaruh Langsung (Direct Effect atau DE) 

 Pengaruh variabel Kualitas Pelayanan Internet 

Banking terhadap Kepuasan Nasabah

 X1  Z 

 Pengaruh variabel Kualitas Pelayanan Mobile 

Banking terhadap Kepuasan Nasabah

 X2 Z 

 Pengaruh variabel Kepuasan Nasabah terhadap 

Loyalitas Nasabah

Z  Y 

 Pengaruh variabel Kualitas Pelayanan Internet Banking 

terhadap Loyalitas Nasabah

X1 Y 

 Pengaruh variabel Kualitas Pelayanan Mobile 

Banking terhadap Loyalitas Nasabah

X2  Y 

b. Pengaruh Tidak Langsung (Indirect Effect atau IE) 
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 Pengaruh variabel Kualitas Pelayanan Internet 

Banking terhadap Loyalitas Nasabah melalui 

Kepuasan Nasabah

X1  Z Y 

 Pengaruh variabel Kualitas Pelayanan Mobile 

Banking terhadap Loyalitas Nasabah melalui Kepuasan 

Nasabah

X2  Z Y 

c. Pengaruh Total (Total Effect) 

 Pengaruh variabel Kualitas Pelayanan Internet 

Banking terhadap Loyalitas Nasabah melalui 

Kepuasan Nasabah

X1  Z Y 

 Pengaruh variabel Kualitas Pelayanan Mobile 

Banking terhadap Loyalitas Nasabah terhadap 

Kepuasan Nasabah

X2  Z          Y 

 


