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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1    Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan yang di gunakan d.alam penelitian ini adalah kuantitatif. 

Pendekatan kuantitatif adalah berlandasan pada filsafat positivisme, digunakan 

untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel 

pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan 

instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif / statistik dengan tujuan 

untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan ( Sugiono, 2013 ) 

 Terdapat beberapa ciri – ciri penelitian kuantitatif, yaitu penelitian dimulai 

dengan pengujian hipotesis, konsep dijabarkan dalam bentuk variabel yang jelas, 

pengukuran telah dibuat secara sistematis sebelum data dikumpulkan dan ada 

standarisasinya, data berbentuk angka yang berasal dari pengukuran, teori yang 

digunakan umumnya berupa sebab akibat dan dedukatif, analisis dilakukan 

dengan statistik, tabel, diagram dan didiskusikan bagaimana hubungannya dengan 

statistik ( Neuman, 2003 dalam Sari V, 2012 ). 

 

3.2  Populasi dan Sampel  

Populasi adalah gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk peristiwa, 

hal,atau orang yang memiliki karakteristik serupa yang menjadi pusat perhatian 

peneliti, karenanya dipandang sebagai semesta penelitian (Ferdinand, 2006). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah murabahah pada PT. Bank 

BNI Syariah Kcp Mikro Flamboyan Bnagkinang. Jumlah nasabah yang terdaftar 
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di PT. BNI Syariah Kcp Mikro Flamboyan Bangkinang sampai dengan 2016 yaitu  

sebesar 420 nasabah. 

Penentuan sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan sebagai 

berikut : 

   n =     N 

    1 + Ne
2 

 
Dimana : 

n     =  Jumlah Sampel 

N     =  Jumlah Populasi 

e   =  Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan 

sampel yang masih dapat ditolerir atau di inginkan, dalam 

penelitian ini adalah 0,1 

 Oleh karena itu jumlah sampel untuk penelitian dengan margin of eror 

sebesar 10 % adalah : 

   n =     420 

    1 + 420 (0,1)
2 

   
 n = 80,76 

    n = 81 

  Berdasarkan perhitungan diatas, maka jumlah sampel yang di ambil dalam 

penelitian ini adalah sebanyak 81 nasabah. penelitian ini menggunakan teknik 

accsidental sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu 

siapa saja yang secara kebetulan bertemu peneliti dapat digunakan sebagai 

sampel, apabila ada yang ditemui di pandang cocok sebagai sumber data.  
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3.3  Jenis dan Sumber Data  

    Data adalah segala sesuatu yang diketahui atau dianggap mempunyai sifat 

bias memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan (Supranto, 

2001). Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:  

1. Data Primer 

Menurut Algifari (1997), data primer merupakan data yang diperoleh 

secara langsung dari sumber asli (tanpa melalui perantara). Data primer 

yang ada dalam penelitian ini merupakan penyebaran kuesioner.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung 

melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). 

 

3.4      Metode Pengumpulan Data 

Metode pwngumpulan data dalam penelitin ini adalah metode survey 

dengan instrument kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawabnya ( Sugiyono, 2014 ). 

Dalam proses pendistribusian kuesioner ini peneliti memberikan waktu 

kepada responden mengenai tata cara pengisian dan memberikan waktu kepada 

responden untuk mengisi kuesioner tersebut ( Sugiyono, 2010 dalam Imelda, 

2014). 
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3.5     Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

Variabel penelitian adalah hal-hal yang dapat membedakan atau membawa 

variasi pada nilai (Sekaran, 2006). Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu 

variabel independen dan variabel dependen.  

3.5.1  Variabel Bebas  

Variabel Bebas / independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel 

dependen, baik yang pengaruhnya positif maupun yang pengaruhnya negatif 

(Ferdinand, 2006). Sebagai variabel bebas dalam penelitian ini adalah:  

1. Pengetahuan Produk (X1)  

Cakupan seluruh informasi akurat yang disimpan dalam memori 

konsumen yang sama baiknya dengan persepsinya terhadap pengetahuan 

produk (Kotler, 2009).  

2. Religiusitas (X2 )  

Sistem kepercayaan yang mengandung keyakinan serta bayangan-

bayangan manusia tentang sifat-sifat Tuhan, serta tentang wujud dari alam 

gaib (supranatural) (Koentjaraningrat, 2004).  

3. Promosi (X3)  

Arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk 

mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang 

menciptakan pertukaran dalam pemasaran (Basu Swasta dan Irawan, 

2000).  
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4. Biaya (X4) 

Biaya merupakan pengorbanan sumber daya  ekonomi untuk 

memperoleh aktiva, dapat diukur dalam satuan uang, yang telah  terjadi 

atau yang secara potensial akan terjadi, dimana pengorbanan tersebut 

untuk mencapai tujuan tertentu dan memperoleh manfaat untuk masa yang 

akan dating ( Winarso, 2014), 

3.5.2 Variabel terikat   

 Variabel Terikat / dependen merupakan variabel yang menjadi pusat 

perhatian peneliti. Hakekat sebuah masalah, mudah terlihat dengan mengenali 

berbagai variabel dependen yang digunakan dalam sebuah model (Ferdinand, 

2006). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat yaitu Permintaan 

Pembiayaan Murabahah (Y). 

1. Permintaan Pembiayaan Murabahah 

Keputusan nasabah pada saat melakukan permintaan pembiayaan 

melalui serangkaian langkah-langkah meliputi: pengenalan kebutuhan, 

pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan mengambil 

pembiayaan, dan perilaku pasca pembiayaan (Kotler, 2004).  

3.5.3   Definisi Operasional Variabel  

Definisi operasional merupakan batasan pengertian tentang variabel yang 

diteliti yang di dalamnya sudah mencerminkan indikator-indikator yang akan 

digunakan untuk mengukur variabel yang bersangkutan. Namun demikian, sebaik-

baiknya definisi operasional adalah definisi yang merujuk atau berlandaskan pada 

definisi konseptual. Menurut Koentjaraningrat, definisi operasional adalah suatu 
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definisi yang didasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi dari apa yang 

sedang didefinisikan atau “mengubah konsep-konsep yang berupa konstruk 

dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati 

dan yang dapat diuji dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain” 

(Koentjaraningrat, 1991). Dengan kata lain, definisi operasional variabel 

penelitian dalam penelitian merupakan bentuk operasional dari variabel-variabel 

yang digunakan, biasanya berisi definisi konseptual, indikator yang digunakan, 

alat ukur yang digunakan (bagaimana cara mengukur) dan penilaian alat ukur. 

Tabel 3.1 Operasional Variabel dan Indikator Pengukuran 

N

o 

Nama 

Variabel 
Definisi variabel Indikator Skala Sumber 

1 

 

 

Pengetahuan 

Produk 

 

 

Produk adalah 

suatu yang di 

tawarkan ke pasar 

untuk 

mendapatkan 

perhatian untuk di 

beli, digunakan 

atau dikonsumsi 

yang dapat 

memenuhi 

keinginan dan  

kebutuhan  

1.Mencari tahu   

   tentang   produk  

2.Produk bermanfaat 

3.Produk sesuai  

    harapan 

4.Produk sesuai  

    kebutuhan 

 

Skala 

Likert 

 

( Ulfi 

Rahma 

Yanti,20

15 ) 

2 Aktivitas 

Promosi 
Promosi 

merupakan 

berbagai cara 

untuk 

menginformasikan

, membujuk dan 

mengingatkan  

konsumen secara 

langsung maupun 

tidak langsung 

tentang suatu 

produk atau brand 

yang di jual  

1.Promosi penjualan 

2.Publisitas 

3.Penjualan personal 
 

Skala 

Likert 
 

(Saidah 

mushoff

a 

rohmah, 

2017 ) 
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N

o 

Nama 

Variabel 
Definisi variabel Indikator Skala Sumber 

3. Religiusitas Merupakan faktor 

yang berkaitan 

dengan keagamaan 

1.Pemahaman  

   Agama serta taat  

    pada peraturan  

    agama 

2.bebas dari unsur  

   riba 

3. memajukan    

    perekonomian   

    syariah 

Skala 

Likert 

 

( Ulfi 

Rahma 

Yanti,20

15 ) 

4. 

 

 

 

Biaya Sejumlah uang 

yang ditagihkan 

atas suatu produk 

atau jumlah dari 

nilai yang 

diitukarkan para 

pelanggan untuk 

memperoleh 

manfaat dari 

memiliki atau 

menggunakan 

suatu produk atau 

jasa 

1.Beban Adminitrasi 

2.Beban angsuran 

3.Uang Muka 

 

 

Skala 

Likert 

 

 

( Ulfi 

Rahma 

Yanti,20

15 ) 

5 Permintaan 

Pembiayaan  

Keputusan 

nasabah pada saat 

melakukan 

permintaan 

pembiayaan 

melalui 

serangkaian 

langkah-langkah 

meliputi: 

pengenalan 

kebutuhan, 

pencarian 

informasi, evaluasi 

alternatif, 

keputusan 

mengambil 

pembiayaan, dan 

perilaku pasca 

pembiayaan  

1.Pengenalan 

   masalah 

2.Pencarian   

   informasi 

3.Evaluasi  

   alternative 

4.Keputusan  

   nasabah 

5.Perilaku pasca  

   pembiayaan 
 

 

Skala 

Likert 

 

( Saidah 

mushoff

a 

rohmah, 

2017 ) 

Sumber : Defenisi Operasional dan Indikator  
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 Pengukuran setiap variabel menggunakan data primer yang berasal dari 

kuesioner dengan skala Likers 1 sampai 5. 

Tabel 3.2 

Skala Likers 

Pilihan Jawaban 
Pernyataan 

Positif Negatif 

Sangat Setuju 5 1 

Setuju 4 2 

Netral 3 3 

Tidak Setuju 2 4 

Sangat tidak setuju 1 5 

Sumber : Skala Likers 

 

3.6   Metode Analisis Data  

 Sebelum melakukan analisis data, maka perlu dilakukan tahap-tahap 

teknik pengolahan data sebagai berikut:  

1. Editing  

Editing merupakan proses pengecekan dan penyesuaian yang 

diperoleh terhadap data penelitian untuk memudahakan proses pemberian 

kode dan pemrosesan data dengan teknik statistic. 

2. Coding  

Coding merupakan kegiatan pemberian tanda berupa angka pada 

jawaban dari kuesioner untuk kemudian dikelompokkan ke dalam kategori 

yang sama. Tujuannya adalah menyederhanakan jawaban. 

3. Scoring  

Scoring yaitu mengubah data yang bersifat kualitatif kedalam 

bentuk kuantitatif. Dalam penentuan skor ini digunakan skala likert 

dengan lima kategori penilaian,yaitu:  
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a) Skor 5 diberikan untuk jawaban sangat setuju  

b) Skor 4 diberikan untuk jawaban setuju  

c) Skor 3 diberikan untuk jawaban netral  

d) Skor 2 diberikan untuk jawaban tidak setuju  

e) Skor 1 diberilkan untuk jawaban sangat tidak setuju 

4. Tabulating  

Tabulating yaitu menyajikan data-data yang diperoleh dalam tabel, 

sehingga diharapkan pembaca dapat melihat hasil penelitian dengan jelas. 

Setelah proses tabulating selesai dilakukan, kemudian diolah dengan 

program komputer IBM SPSS 23 

3.6.1  Uji Kualitas Data 

 Uji kualitas data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan 

menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. 

3.6.1.1 Uji Validitas  

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut 

(Ghozali, 2011). Dalam hal ini digunakan beberapa butir pertanyaan yang dapat 

secara tepat mengungkapkan variabel yang diukur tersebut. Untuk mengukur 

tingkat validitas dapat dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara skor butir 

pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. 

Uji validitas dilakuan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel 

untuk tingkat signifikansi 5 persen dari degree of freedom (df) = n-2, dalam hal ini 
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n adalah jumlah sampel. Jika r hitung > r tabel maka pertanyaan atau indikator 

tersebut dinyatakan valid, demikian sebaliknya bila r hitung < r tabel maka 

pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan tidak valid (Ghozali, 2011). 

3.6.1.2 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). Pengukuran reliabilitas dilakukan 

dengan cara one shot atau pengukuran sekali saja dengan alat bantu SPSS uji 

statistik Cronbach Alpha (a). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika  

memberikan nilai Cronbach Alpha > 0.60 (Nunnally dalam Ghozali, 2011).   

3.6.2  Uji Asumsi Klasik  

 Untuk meyakinkan bahwa persamaan garis regresi yang diperoleh adalah 

linier dan dapat dipergunakan (valid) untuk mencari peramalan, maka akan 

dilakukan pengujian asumsi normalitas, heteroskedastisitas dan  multikolinearitas. 

3.6.2.1 Uji Normalitas  

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

kedua variabel (bebas maupun terikat) mempunyai distribusi normal atau 

setidaknya mendekati normal (Ghozali, 2011). Pada prinsipnya normalitas dapat 

dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik 

atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusannya 

adalah (Ghozali, 2011):  
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1. Jika data (titik) menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah 

garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi 

normal, makamodel regresi memenuhi asumsi normalitas. 

2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis 

diagonal atau garfik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, 

maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.  

Cara lain untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal adalah 

dengan melakukan Uji Kolmogorov-Smirnov. Uji ini dilakukan dengan 

memasukkan nilai residual dalam pengujian non parametrik. Jika nilai signifikansi 

signifikan, yaitu < 0,05, maka data tidak terdistribusi secara normal.  

3.6.2.2  Uji Heteroskedastisitas  

  Uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka 

disebut homoskedastisitas dan jika varians berbeda disebut heteroskedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). Cara untuk mengetahui ada tidaknya 

heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel 

terikat yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu 

pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y 

yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi –Y sesungguhnya) 

yang telah di studentized.  
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Dasar analisisnya adalah:  

1. Apabila terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola 

tertentu (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.  

2. Apabila tidak terdapat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan 

dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

3.6.2.3  Uji Multikolinearitas  

  Uji multikolinearitas adalah untuk menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Apabila terjadi 

korelasi, maka dinamakan terdapat problem multikolinearitas (Ghozali, 2011). 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. 

Untuk mendeteksi adaatau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi 

adalah sebagai berikut: Nilai R² yang dihasilkan oleh suatu estimasi masi model 

regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel bebas 

banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel terikat (Ghozali, 2011).  

1. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel bebas. Apabila antar 

variable bebas ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0,90), 

maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinearitas (Ghozali, 2011).  

2. Multikolinearitas dapat dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya (2) 

Variance Inflation Factor (VIF). kedua ukuran ini menunjukkan setiap 

variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. 

Tolerance mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak 

dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi, nilai tolerance yang rendah 
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sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena VIF = 1/Tolerance). Nilai cut 

off yangumum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas 

adalah nilai tolerance <0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10 (Ghozali, 

2011). 

Apabila di dalam model regresi tidak ditemukan asumsi deteksi seperti di 

atas,maka model regresi yang digunakan dalam penelitian ini bebas dari 

multikolinearitas, dan demikian pula sebaliknya.  

3.6.3   Pengujian Hipotesis 

3.6.3.1 Analisis Regresi Linier Berganda  

Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel 

bebas yaitu: Pengetahuan Produk  (X1), dan Religiusitas (X2), promosi (X3),  

Biaya (X4), terhadap variabel terikatnya yaitu permintaan pembiayaan murabahah 

(Y). Persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut (Ghozali, 2005): 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4+e 

Keterangan :  

Y    = Variabel dependen (Permintaan  pembiayaan)  

a    = Konstanta 

b1, b2, b3,b4,   = Koefisien garis regresi  

X1     = Pengetahuan Produk  

X2     = Religiusitas 

X3          = promosi 

X4    = Biaya 

e     = error / variabel pengganggu 
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3.6.3.2  Uji Parsial (t)  

  Uji t digunakan untuk menguji signifikansi hubungan antara variabel X 

dan Y, apakah variabel X1, X2, X3, X4,   ( pengetahuan produk, religiusitas, 

promosi dan biaya) benar-benar berpengaruh terhadap variabel Y ( peermintaan 

pembiayaan murabahah ) secara terpisah atau parsial (Ghozali, 2011).  

Dasar pengambilan keputusan (Ghozali, 2011) adalah dengan 

menggunakan angka probabilitas signifikansi, yaitu: 

1. Apabila angka probabilitas signifikansi > 0,05, maka Ho diterima dan Ha 

ditolak.  

2. Apabila angka probabilitas signifikansi < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha 

diterima  

3.6.3.3 Uji Simultan ( F )  

 Dalam penelitian ini, uji F digunakan untuk mengetahui tingkat 

siginifikansi pengaruh variabel-variabel independen secara bersama-sama 

(simultan) terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). Untuk kepentingan 

pengambilan keputusan maka digunakan significance level 0.05 ( 5% ). Ketentuan 

diterima atau di tolaknya hipotesis adalah sebagai berikut  : 

1. Apabila probabilitas signifikansi > 0.05, maka Ho diterima dan Ha ditolak.  

2. Apabila probabilitas signifikansi < 0.05, maka Ho ditolak dan Ha diterima.  

3.6.3.4 Analisis Koefisien Determinasi (R²) 

 Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat (Ghozali, 2011). 

Nilai Koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti 
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kemampuan variabel-variabel bebas (Pengetahuan produk, Aktivitas promosi, 

Religiusitas, Biaya) dalam menjelaskan variasi variabel terikat (permintaan 

pembiayaan murabahah) amat terbatas. Begitu pula sebaliknya, nilai yang 

mendekati satu berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat.  

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bisa 

terhadap jumlah variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model. Setiap 

tambahan satu variabel bebas, maka R² pasti meningkat tidak perduli apakah 

variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Oleh 

karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R² 

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

Adjusted R² dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan 

ke dalam model. 

 


