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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat kuantitatif. 

Pendekatan kuantitatif ini berasal dari data yang diperoleh dari laporan keuangan. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berupa 

angka-angka dari laporan keuangan BMT. 

 

3.2 Lokasi dan Objek Penelitian 

a. Lokasi Penelitian   

Penelitian ini dilaksanakan di Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Al-Ittihad 

yang berlokasi di komplek damar 610 camp PT. Chevron Rumbai 

Pekanbaru. Penulis memlilih lokasi penelitian ini karena Baitul Mal Wa 

Tamwil (BMT) Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru merupakan salah satu 

lembaga keuangan mikro syariah yang melaksanakan aktivitas 

pembiayaan murabahah, musyarakah dan mudharabah yang mengalami 

kenaikan pendapatan yang signifikan tiap tahunnya. 

b. Objek Penelitian 

Objek dari penelitian ini dilaksanakan di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) 

Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru. 
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3.3 Populasi dan Sampel 

 Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian, sedangkan sampel adalah 

bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono. 

2013: 240). Populasi yang digunakan adalah laporan keuangan tahunan di Baitul 

Mal Wa Tamwil (BMT) Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru periode tahun 2012-2016. 

Sampel yang digunakan adalah laporan keuangan tahunan di Baitul Mal Wa 

Tamwil (BMT) Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru yang dipublikasi berupa laporan 

laba rugi. 

 Teknik sampel yang digunakan adalah Nonprobability Sampling (sampling 

jenuh) yang merupakan teknik sampling yang tidak memberikan peluang atau 

kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dijadikan 

sampel. Maka peneliti melakukan pengumpulan data pada objek tertentu. Karena, 

objek dalam populasi terlalu luas maka peneliti menggunakan sampel yang 

diambil dari populasi tersebut.   

 

3.4 Sumber Data 

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari kepala bagian 

pembiayaan dan customer service di koperasi syariah BMT Al-Ittihad 

Rumbai Pekanbaru dengan cara studi dokumentasi dan wawancara. 

2. Data Sekunder adalah data yang sumbernya tidak langsung yaitu data yang 

bersumber dari laporan keuangan bulanan BMT Al-Ittihad pada periode 

tahun 2012-2016 dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Dimana 
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sumber data tersebut diperoleh dari buku laporan pertanggung jawaban 

Baitul Mal Wat Tamwil Al- Ittihad Rumbai Pekanbaru. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah alat pengumpulan data yang berdasarkan dokumen-

dokumen. Teknik ini dilakukan mencatat data dan dokumen terkait dengan 

penelitian ini yang diantaranya mengenai Profil Baitul Mal Wat Tamwil 

(BMT) Al Ittihad Rumbai Pekanbaru, laporan keuangan, rekapitulasi 

daftar nasabah pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Mudharabah, 

dokumen-dokumen dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

b. Wawancara 

Wawancara yaitu mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak tertentu. 

Dalam metode wawancara ini peneliti melakukan wawancara secara 

langsung dengan pihak yang terkait di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al 

Ittihad Rumbai Pekanbaru yang menangani bagian yang berkaitan dengan 

pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Mudharabah dan yang bertugas 

dalam menyusun laporan keuangan. 
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c. Studi Pustaka 

Studi Pustaka yaitu data yang diperoleh dengan cara mempelajari buku-

buku dan literatur yang berhubungan dengan penyusunan laporan 

keuangan. 

 

3.6  Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

 

Variabel Definisi Operasional Pengukuran 

Pembiayaan 

Murabahah 

Akad jual beli antara dua belah pihak 

dimana pembeli dan penjual menyepakati 

harga jual suatu barang dan pembayaran 

dapat dilakukan secara tunai atau 

ditangguhkan (Rizal Yahya dkk, 2009). 

Nominal 

Pembiayaan 

Musyarakah 

Akad kerja sama antara dua belah pihak 

atau lebih dimana asing-masing pihak 

memberikan kontribusi dana dengan 

kesepakatan bahwa keuntungan dan 

resiko ditanggung bersama sesuai 

kesepakatan (Rizal Yahya dkk, 2009). 

Nominal 

Pembiayaan  

Mudharabah 

Akad kerja sama antara kedua belah 

pihak yang mana pihak pertama 

menyediakan modal dan pihak lain 

Nominal 
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menjadi pengelola dan kerugian akan 

ditanggung oleh pemilik modal selama 

kerugian tersebut bukan kelalaian dari si 

pengelola (Rizal Yahya dkk, 2009). 

Rasio 

Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan kemampuan 

suatu perusahaan untuk menghasilkan 

laba yang dapat digunakan dalam 

keberlangsungan usahanya. 

R

O

A 

Laba 

Bersih 

Setelah 

Pajak 
x100% 

Total 

Aktiva 

 

 

3.7 Metode Analisis Data 

3.7.1 Statistik Deskriptif 

Penggunaan statisktik deskriptif variabel penelitian dimaksudkan untuk 

memberikan penjelasan yang memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan 

hasil analisis data dan pembahasannya, Statistik deskriptif berhubungan dengan 

pengumpulan dan peningkatan data serta penyajiannya yang biasanya disajikan 

dalam bentuk tabulasi baik secara grafik atau numerik. Statistik deskriptif 

memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari niali rata-rata (mean), 

standar deviasi, nilai maksimum dan minimum (Ghozali, 2011:19). 

3.7.2 Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan uji regresi berganda maka akan dilakukan uji asumsi 

klasik, yang terdiri dari: 



54 
 

3.7.2.1. Uji Normalitas 

Asumsi normalitas digunakan untuk menguji apakah data berdistibusi 

normal atau tidak. Data yang baik adalah yang berdistibusi normal. Uji 

normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regrisi, 

variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai 

distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2011). Pengujian normalitas dalam 

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis statistik non 

parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Dasar pengambilan keputusan dari 

uji normalitas tersebut adalah jika hasil One Sample Kolmogorov Smirnov di 

atas tingkat kepercayaan 0,05 menunjukan pola distribusi normal, maka 

model regresi memenuhi asusmsi normalitas. 

3.7.2.2. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas merupakan fenomena situasi dimana ada korelasi 

antara variabel independen satu dengan yang lainnya. Konsekuensi praktis 

yang timbul sebagai akibat adanya multikolinearitas ini adalah kesalahan 

standar penaksir semakin besar dan probabilitas untuk menerima hipotesis 

yang salah semakin besar sehingga mengakibatkan diperolehnya kesimpulan 

yang salah. Dalam asumsi klasik OLS (Ordinary Least Square) diterangkan 

bahwa tidak ada multikolinearitas yang sempurna antar variabel independen. 

Jika terdapat nilai korelasi diantara variabel independen adalah satu maka 

koefisiennya: (a) koefisien untuk nilai-nilai regresi tidak dapat diperkirakan 

(b) nilai standard error dari setiap nilai koefisien regresi menjadi nilai yang 

tak terhingga. 
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Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dapat dilihat 

dari (1) Nilai tolerance (TOL) dan lawannya (2) variance inflation factor 

(VIF). Nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi 

(karena VIF=1/Tolerance). Nilai Cut off yang umum dipakai untuk 

menunjukan adanya multikolinearitas adalah nilai Tolerance <0,10 atau 

sama dengan nilai VIF>10 (Ghozali, 2011). 

Cara mengatasi multikolinearitas adalah (a) trasformasi variabel. Jika 

terlihat pola model awal dengan adanya gejala multikolinearitas maka dapat 

dilakukan transformasi variabel yang bersangkutan kedalam bentuk 

logaritma natural atau bentuk-bentuk transformasi lainnya, sehingga nilai t 

hitung yang dihasilkan secara individu variabel independen dapat secara 

signifikan mempengaruhi variabel terikat, (b) meningkatkan jumlah data 

sampel. Dengan adanya peningkatan jumlah data sampel diharapkan mampu 

menurunkan standar error disetiap variabel independen dan akan diperoleh 

yang benar-benar bisa menaksirkan koefisien regresi secara tepat. 

3.7.2.3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang tepat, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda 

disebut heteroskedastisitas. 
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Heteroskedastisitas menunjukan bahwa varians dari setiap error 

bersifat heterogen yang berarti melanggar asumsi klasik yang mensyaratkan 

bahwa varians dari error harus beersifat homogennya. 

Hipotesis dalam uji heteroskedastisitas ini adalah: 

H0: tidak ada heteroskedastisitas 

H1: ada heteroskedastisitas 

Dalam pengujian dilakukan dengan menggunakan uji individu (t-test) 

untuk masing-masing variabel. Pengambilan keputusan tersebut dilakukan 

dengan kriteria: 

Jika signifikan (probabilitas) dari thitung<0,05 maka H0 ditolak 

Jika signifikan (probabilitas) dari thitung>0,05 maka H1 diterima 

3.7.2.4. Uji Autokorelasi 

Uji asumsi klasik yang ketiga adalah uji autokorelasi. Pengujian 

terhadap asumsi klasik autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode 

dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (Ghozali, 

2011:110). Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi korelasi. 

Masalah autokorelasi sering ditemukan pada penelitian yang menggunakan 

data time series. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mnedeteksi 

ada tidaknya masalah autokorelasi pada model regresi yaitu dengan 

melakukan uji statistik Durbin-Watson (DW Test). Dibawah ini merupakan 

tabel kriteria pengujian Durbin-Watson dengan ketentuan sebagai berikut: 
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Tabel 3.2 

Kriteria Pengujian Durbin Watson (DW Test) 

 

Hipotesis Nol Jika Keputusan 

Tidak ada autokorelasi positif 0 < d < dL Tolak 

Tidak ada autokorelasi positif dL ≤ d ≤ dU Tidak ada 

keputusan 

Tidak ada autokorelasi positif atau 

negatif 

dU < d < 4 - dU Jangan tolak 

Tidak ada autokorelasi negatif 4 - dU ≤ d ≤ 4 - dL Tidak ada 

keputusan 

Tidak ada autokorelasi negatif 4 – dL < d < 4 Tolak 

 

Jika setelah dilakukan pengujian, nilai D-W menyatakan ada 

autokorelasi atau tidak ada keputusan, maka diperlukan tindakan perbaikan. 

Tindakan perbaikan ini dilakukan dengan menggunakan metode Durbin-

Watson, yaitu dengan cara menentukan nilai koefisien korelasi dengan 

menggunakan teknik Theil-Nagar (Gujarati, 2006:221). 

3.7.3 Uji Analisis Regresi Linear Berganda 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

software IBM SPSS Statistics untuk windows versi 25, dimana metode analisis 

yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah metode regresi berganda, yaitu 

untuk memperkirakan atau meramalkan bilai dari variabel dependen (Y) 

dengan memperhitungkan variabel-variabel dependen. 

Untuk meramalkan variabel dependen (Y) apabila semua nilai variabel 

bebas (X) diketahui, maka dapat mempergunakan persamaan regresi berganda 

sebagai berikut: 



58 
 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

Dimana: 

Y = Rasio Profitabilitas 

A  = Konstanta 

X1  = Murabahah 

X2  = Musyarakah 

X3  = Mudharabah 

b1  = Koefesien Regresi Murabahah 

b2  = Koefesien Regresi Musyarakah 

b3  = Koefesien Regresi Mudharabah 

e  = Standar Error 

 

3.8 Pengujian Hipotesis 

3.8.1 Uji Signifikan Parameter Individu (Uji-t/parsial) 

Menurut Nachrowi & Usman (2006:18) setelah melakukan uji koefisien 

regresi secara keseluruhan, maka langkah selanjutnya adalah menghitung 

koefisien regresi secara individu, dengan menggunakan suatu uji yang dikenal 

dengan sebutan uji-t. Adapun hipotesis dalam uji-t digunakan untuk 

menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara 

parsial. Hasil dari uji-t dapat dilihat dari hasil output SPSS. Bila thitung lebih 

besar dari ttabel (one tailed) serta tingkat signifikannya (p-value) lebih kecil dari 

5% (α = 0.05). Hal ini berarti ada pengaruh signifikan antara variabel 

independen secara parsial. 
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Uji-t menggunakan uji ttabel pada tingkat keyakinan 95% dan tingkat 

kesalahan dalam analisa (α)= 5%, dengan ketentuan degree of freedom (df) = 

n-k, dimana n adalah besarnya sampel, k adalah jumlah variabel. 

ttabel = {α ; df = (n - k)} 

Adapun keputusan hipotesis adalah sebagai berikut: 

1. Bila t hitung > t tabel atau probabilitas < tingkat signifikan (Sig < 0,05:) 

dan koefisien regresi yang dihasilkan positif, maka hipotesis diterima 

2. Bila t hitung < t tabel atau probabilitas > tingkat signifikan (Sig > 0,05) 

maka hipotesis ditolak. 

3.8.2 Uji signifikan / Pengaruh Simultan (Uji-F/Simultan) 

Menurut Nachrowi & Usman (2006:17) Uji- f digunakan untuk 

mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk mempengaruhi 

variabel dependen secara simultan atau tidak, dengan kriteria pengujian tingkat 

signifikan α = 0.05. Kriteria keputusannya adalah sebagai berikut: 

1. Apabila Fhitung > Ftabel atau meiliki tingkat signifikansi < 0.05 maka H0 

ditolak dan H1 diterima. 

2. Apabila Fhitung < Ftabel atau memiliki tingkat signifikan > 0.05 maka H0 

diterima atau H1 ditolak. 

Dimana nilai Ftabel didapat dari nilai degree of freedom (df1) = k-1, 

degree of freedom (df2) = n-k. 

Ftabel = {α ; (df1) = k - 1, (df2) = n - k} 

Adapun cara pengujian baik dalam regresi sederhana maupun regresi 

berganda sama, yaitu dengan menggunakan suatu tabel yang disebut dengan 
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Tabel ANOVA (Analysis of Variance) melalui bantuan program SPSS versi 

17.0. Dari hasil output SPSS, uji-F dapat dilihat nilai F pada tabel ANOVA. 

Pengujian ini dilakukan dengan uji-F pada confident level 95% dan tingkat 

kesalahan analisis (α) 5% dengan ketentuan degree of freedom (df1) = k-1, 

degree of freedom (df2) = n-k. 

3.8.3 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Uji Adjusted R square digunakan karena dalam penelitian ini variabel 

independen jumlahnya lebih dari satu, yaitu dua variabel independen. Uji 

adjusted R square digunakan untuk menentukan seberapa besar variabel 

dependen dapat menjelaskan variabel dependen. Jika nilai Adjusted R square 

sebesar 1 berarti, fluktuasi variabel dependen seluruhnya dapat dijelaskan oleh 

variabel independen dan tidak ada faktor lain yang menyebabkan fluktuasi 

variabel dependen. Jika nilai Adjusted R square berkisar diantara 0 sampai 

dengan 1, berarti semakin kuat kemampuan variabel independen dapat 

menjelaskan fluktuasi variabel dependen. Sedangkan jika nilai adjusted R 

square semakin mendekati 0 berarti semakin lemah kemampuan variabel 

independen dapat dijelaskan fluktuasi variabel dependen (Ghazali, 2011). 


