
BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research), 

dengan menggunakan pendekatan Kuantitatif. Untuk mengetahui pengaruh 

treatment (perlakuan) itu melalui beberapa proses antara lain pengumpulan 

data, analisis, interprestasi data, serta penulisan hasil-hasil penelitian. 

Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 

teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, 

pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisa data bersifat 

kuantitatif / statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan.  Data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka. 

 

B. Tempat Penelitian dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian   

Penelitian ini bertempat di PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Riau 

Agency Pekanbaru yang beralamat di Jl. Datuk Setia Maharaja/Parit Indah 

Komplek Perkantoran Grand Sudirman, Blok D No.2 Pekanbaru. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan mulai September - Desember 2017. 

 

C. Populasi dan sampel 

1. Populasi 



Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi 

populasi sebenarnaya bukan hanya orang tetapi juga objek atau subjek beserta 

karakteristik atau sifat-sifatnya. 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Sampel adalah 

seluruh dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.1  

Tabel III.1 

Jumlah karyawan pada PT.Asuransi Takaful Keluarga RO Riau Agency 

Pekanbaru Tahun 2014-2016 

 

No  Jabatan Jumlah 

1 Takaful Agency Director (TAD) 1 

2 Takaful Sales Manager (TSM) 3 

3 Takaful Financial Consultant (TFC) 45 

 Jumlah 49 

    Sumber data : PT.Asuransi Takaful Keluarga RO Riau Agency Pekanbaru 

Populasi dari penelitian ini adalah karyawan PT.Asuransi Takaful 

Keluarga RO Riau Agency Pekanbaru yang berjumlah 49 orang. 

2. Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakterisrtik yang dimiliki dari 

populasi tersebut.2 Berkaitan dengan penelitian ini, akan digunakan teknik 

Sensus yaitu mengambarkan keseluruhan jumlah populasi untuk dijadikan 

responden. 

                                                           

1 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal.207 
2 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, dan R&D, (Bandung: CV. Afabeta, 2016), 

hal.681. 



D. Jenis dan Sumber Data Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis metodologi penelitian ini adalah metodologi penelitian Kuantitatif. 

Metodologi penelitian kuantitatif adalah metode Ilmiah untuk mendapatkan 

data yang valid dengan tujuan dapat menemukan, membuktikan dan 

mengembangkan suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan 

untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah dalam bidang 

tertentu 3.    

2. Sumber Data Penelitian 

a. Data primer 

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik 

dari individu atau perorangan, seperti hasil wawancara, hasil pengisian 

kuisioner, data survei, data observasi dan sebagainya. 

b. Data sekunder 

Data sekunder merupakan data yang di peroleh atau dikumpulkan oleh 

orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang ada.4 Data ini 

diperoleh dari perpustakaan, referensi terdahulu, artikel, majalah dan 

berbagai sumber lainnya yang berkaitan dengan materi tesis ini. 

 

E. Hipotesis Penelitian 

Good dan scates menyatakan bahwa hipotesis atau hipotesa adalah sebuah 

dugaan atau refrensi yang dirumuskan serta diterima untuk sementara yang dapat 

                                                           

3 Sugiyono,Metode Penelitian Manajemen,Cet.2,(Bandung: ALFABETA,2014),Hlm.80 
4 Misbahudin dan Iqbal Hasan,Analisis data Penelitian dengan Statistik,(Jakarta: Bumi 

Aksara,2013)Hlm. 21 



menerangkan fakta-fakta yang diamati dan digunakan sebagai petunjuk dalam 

mengambil keputusan.  

Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh serta hubungan yang positif 

antara dua variabel atau lebih perlu dirumuskan suatu hipotesis. Dimana hipotesis 

merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.  

Dari perumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori dan telah 

dituangkan dalam kerangka pikir, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:  

H1 Diduga bahwa faktor kondisi dan kemampuan penjual berpengaruh 

terhadap penjualan polis asuransi syariah pada PT.Asuransi Takaful 

Keluarga RO.Riau Agency Pekanbaru. 

H2  Diduga bahwa faktor kondisi pasar berpengaruh terhadap penjualan 

polis asuransi syariah pada PT.Asuransi Takaful Keluarga RO.Riau 

Agency Pekanbaru. 

H3  Diduga bahwa faktor modal berpengaruh terhadap penjualan polis 

asuransi syariah pada PT.Asuransi Takaful Keluarga RO.Riau Agency 

Pekanbaru. 

H4   Diduga bahwa faktor kondisi organisasi perusahaan berpengaruh 

terhadap penjualan polis asuransi syariah pada PT.Asuransi Takaful 

Keluarga RO.Riau Agency Pekanbaru. 



H5 Diduga bahwa faktor promosi berpengaruh terhadap penjualan polis 

asuransi syariah pada PT.Asuransi Takaful Keluarga RO.Riau Agency  

Pekanbaru. 

H6 Diduga salah satu faktor kondisi dan kemampuan penjual, kondisi 

pasar, modal, kondisi/iklim organisasi perusahaan dan  promosi 

berpengaruh dominan  terhadap penjualan polis asuransi syariah pada 

PT.Asuransi Takaful Keluarga RO.Riau Agency Pekanbaru. 

 

F. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data 

 Untuk mendapatkan kualitas data yang valid, maka data dikumpulkan melalui 

instrument yang digunakan penulis dalam penelitian yaitu : 

1. Teknik Pengumpulan  

a)  Wawancara, yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada 

Pimpinan dan Agen asuransi pada  PT.Takaful Keluarga RO. Riau 

Agency Pekanbaru untuk memperoleh informasi tentang aspek-aspek 

yang berhubungan dengan penelitian. 

b)  Kuisioner, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengajukan 

sejumlah pertanyaan tertulis kepada responden untuk memperoleh 

informasi tentang aspek – aspek atau karakteristik yang melekat pada 

responden.5 

c)  Observasi, yaitu cara pengumpulan data dimana peneliti mencatat 

informasi sebagaimana yang di saksikan selama penelitian. 

                                                           

5  Hartono, OP.Cit.,Hal.59 



Penyaksiannya dengan cara melihat, mendengar, merasakan yang 

kemudian di catat seobyektif mungkin.6 

d)  Riset kepustakaan, digunakan untuk memperoleh data dengan membaca, 

mengumpulkan, mencatat dan mempelajari buku-buku yang berkaitan 

dengan penelitian ini atau referensi lainnya seperti jurnal, website, 

majalah dan media cetak lainnya. 

2. Pengolahan Data 

Dalam suatu penelitian, data merupakan hal yang sangat penting. 

Sebelum melakukan penyebaran angket/ kuesioner, penentuan skala 

pengukuran kuesioner adalah langkah pertama yang dilakukan agar 

mempermudah proses pengolahan data yang menggunakan program  SPSS 

16.00 (Statistical Package for Social Science), yaitu software yang dirancang 

untuk membantu pengolahan data secara statistik.  

Skala yang digunakan penelitian ini adalah skala Likert, yang berfungsi 

untuk mengetahui derajat dari tingkat sangat setuju hingga sangat setuju 

terhadap pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner. Dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan angket bersifat tertutup. Angket diajukan dengan 

menggunakan skala Likert meliputi skala 1 sampai 5. Urutan untuk skala ini 

menggunakan lima angka penilaian, yaitu:   

 

 

 

 

 

                                                           

6  W.Gulo, Metodologi Penelitian,(Jakarta : PT. Grasindo,2002), hal.116 



Tabel III.2 

Bobot Penilaian Skala Likert 

 

Penilaian Skor 

Sangat setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Ragu-ragu (RR) 3 

Tidak setuju (TS) 2 

Sangat tidak setuju (STS) 1 

    Sumber data : Sugiyono, hal.108 

 

G. Teknik Analisis Data   

1. Uji Instrumen Penelitian 

a. Uji Validitas 

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan dalam 

kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut. 7 

Apabila r hitung > r tabel dengan df = n-2, kesimpulannya item 

kuesioner tersebut valid. 

Apabila r hitung < r tabel dengan df = n-2, maka kesimpulannya 

item kuesioner tersebut tidak valid. 

b. Uji Realibilitas 

Uji Realibilitas adalah menguji instrument yang digunakan untuk 

mengumpulkan data. Nilai Cronbach alpha kritis pada penelitian ini 

menggunakan nilai 0,60 dengan asumsi bahwa daftar pertanyaan yang 

                                                           

7 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program  SPSS 16,(Semarang: 

UNDIP, 2011), cet V, hal. 52. 

 



diuji akan dikatakan reliabel bila nilai cronbach`s alpha ≥ 0,60. Analisis 

dengan menggunakan menggunakan statistik untuk mengetahui hubungan 

antar variabel digunakan rumus regresi, baik regresi Linier sederhana 

maupun regresi Berganda, kemudian diuji dengan uji t dan uji F untuk 

mengetahui signifikan hubungan antar variabel. 

2. Uji Asumsi Klasik 

Persamaan regresi Linier berganda harus bersifat BLUE (Best Linier 

Unbiased Estimator), artinya pengambilan keputusan melalui uji F dan uji t 

tidak boleh bias. Untuk menghasilkan keputusan yang BLUE maka harus 

dipenuhi diantaranya tiga asumsi dasar. Tiga asumsi dasar yang tidak boleh 

dilanggar oleh regresi linier berganda yaitu : 

a. Tidak boleh ada Multikolinearitas 

b. Tidak boleh ada Autokorelasi 

c. Tidak boleh ada Heteroskedasitas 

Apabila salah satu dari ketiga asumsi dasar tersebut dilanggar, maka 

persamaan regresi yang diperbolehkan tidak lagi bersifat BLUE (Best Linier 

Unbiased Estimator), sehingga pengambilan keputusan melalui uji F dan uji t 

menjadi bias. 

Dalam menganalisis data dan menentukan hipotesis penelitian, maka 

penelitian menggunakan alat analisis regresi liner berganda dengan formulasi 

sebagai berikut : 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + e. 

 



Keterangan : 

Y   =  Penjualan  

a   =  Konstanta 

b1,b2,b3,b4,b5    =  Koefesien regresi 

X1   =  Kondisi dan kemampuan penjual 

X2 =  Kondisi pasar 

X3   =  Modal 

X4    =  Kondisi/iklim organisasi perusahaan 

X5    =  Promosi 

e   =  Error 

 

a.  Uji Normalitas 

Uji Normalitas bertujuan untu menguji apakah dalam model 

Regresi, variabel Dependen dan variabel Independen keduanya 

mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji Normalitas dalam 

penelitian ini dilakukan dengan uji statistik non –parametrik one 

sample Kolmogrov-Smirnov Test. Pengambilan keputusan dilakukan 

dengan membandingkan p value yang diperoleh dari hasil pengujian 

Normalitas dengan tingkat Signifikansi yang ditentukan yaitu sebesar 

0,05. Data dikatakan distribusi secara normal jika p value > α 0,05 

begitu juga sebaliknya. 

2) Uji Multikolinearitas 

Multikoliniearitas adalah apakah variabel-variabel Independen 

dalam persamaan regresi mempunyai hubungan (korelasi) erat satu 

sama lain, model regresi yang benar haruslah bebas dari 

multikolinearitas pada setiap variabelnya. Identifikasinya dapat dilihat 

dari nilai Tolerance dan VIF (Variance Inflantion Factor). 

3) Uji Heteroskedastisitas 



Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Variabel kondisi dan kemampuan penjualan, 

kondisi pasar, modal, kondisi/iklim organisasi perusahaan,dan promosi 

> 0.05 maka dapat disimpulkan tidak heteroskedastisitas. 

4) Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi  merupakan  korelasi  atau  hubungan  yang  

terjadi antara anggota-anggota dari serangkaian pengamatan yang 

tersusun dalam times series pada waktu yang berbeda. Uji Autokorelasi 

bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linear ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t. Jika ada, berarti 

terdapat Autokorelasi. Dalam penelitian ini keberadaan Autokorelasi 

diuji dengan Durbin Watson dengan rumus sebagai berikut: 
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Keterangan: 
 

1) Jika angka D–W  di bawah -2 berarti terdapat Autokorelasi positif.  

 

2) Jika angka D–W diantara -2 sampai 2 berati tidak terdapat 

Autokorelasi.  

3) Jika D–W  di atas  2 berarti terdapat Autokorelasi negatif.  

Untuk menentukan batas tidak terjadinya Autokorelasi dalam 

model regresi tersebut adalah du < d < 2 dimana du adalah batas atas 

dari nilai d Durbin Watson yang terdapat pada tabel uji Durbin Watson. 



Sedangkan d merupakan nilai d Durbin Witson dari hasil perhitungan 

yang dilakukan. Model regresi tidak mengandung masalah Autokorelasi 

jika kriteria du <d < 2 – du terpenuhi. 

 

H. Uji Hipotesis 

Pengujian Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

analisis regresi linier Berganda berdasarkan Uji Secara Parsial (Uji t), Uji Secara 

Simultan (Uji F), Uji Koefisien Determinasi (R2), maka digunakan analisis regresi 

linier berganda dengan bantuan software SPSS. 

1. Uji Secara Parsial ( Uji t )  

Uji Secara Parsial (uji t) ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh variabel Indenpenden X1,X2,X3,X4 dan X5 terhadap variabel 

Dependen (Y) dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan. Pengujian 

dilakukan dengan arah (2 tail) dengan tingkat keyakinan sebesar 95 % dan 

dilakukan uji tingkat signifikan pengaruh hubungan variabel independen 

secara individual terhadap variabel dependen, dimana tingkat signifikansi 

ditentukan sebesar 5 % dan degreeof freedom (df) = n– (k+1). 

Adapun kriteria pengambilan keputusan yang digunakan dalam pengujian 

ini adalah sebagai berikut: 

1) Apabila t hitung  > t tabel atau Sig < α maka:  

a) Ha  diterima karena memiliki pengaruh yang signifikan  

b) H0 ditolak karena tidak terdapat pengaruh yang signifikan  

2) Apabila  t hitung  <  t tabel,  atau Sig > α , maka :  

a) Ha ditolak karena tidak memiliki pengaruh yang signifikan  

b) H0  diterima karena terdapat pengaruh yang signifikan .  



2. Uji Secara Simultan ( Uji F)  

 

Uji Secara Simultan (Uji F) ini digunakan untuk mengetahui 

seberapa  besar variabel Independen (X1,X2,X3,X4 dan X5) secara bersama-

sama berpengaruh terhadap variabel Dependen (Y). Analisa uji F dilakukan 

dengan membandingkan Fhitung dan Ftabel. Namun sebelum membandingkan 

nilai F tersebut, harus ditentukan tingkat kepercayaan (1-α) dan derajat 

kebebasan (degree of freedom) = n-(k+1) agar dapat ditentukan nilai 

kritisnya. Adapun nilai Alpha yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebesar 0,05. Dimana kriteria pengambilan keputusan yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

1) Apabila F hitung > F tabel atau Sig< α maka :  

a) Ha  diterima karena terdapat pengaruh yang signifikan  

b) H0 ditolak karena tidak terdapat pengaruh yang signifikan  

2) Apabila F hitung < F tabel atau Sig> α maka :  

a) Ha ditolak karena tidak memiliki pengaruh yang signifikan  

b) H0  diterima karena terdapat pengaruh yang signifikan  

3. Koefisien Determinasi (R²)  

Koefisien  determinasi  (R²)  digunakan  untuk  mengetahui  

persentase variabel independen secara bersama-sama dapat menjelaskan 

variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah di antara nol dan 

satu. Jika koefisien determinasi (R²) = 1, artinya variabel independen 

memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-

variabel dependen. Jika koefisien determinasi (R²) = 0, artinya variabel 

independen tidak mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel 

dependen.  


