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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian yakni 

penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan (field research) yaitu 

suatu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun secara langsung ke lapangan 

untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. 

Pendekatan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian 

lapangan (field research) dengan pendekatan penelitian kuantitatif. Pendekatan 

kuantitatif adalah suatu proses menemukan suatu pengetahuan yang menggunakan 

data berupa angka sebagai alat menemukan keterangan mengenai apa yang ingin 

diketahui.55 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah PT. 

pengadaian (persero) UPS. Sibuhuan. Objek dalam penelitian ini adalah strategi 

pemasaran dan pengaruhnya terhadap peningkatan jumlah nasabah ditinjau dari 

perspektif ekonomi islam. 

 

 

 

                                                             
55 Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis bisnis, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2011),  hlm. 37 
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C. Tempat atau Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian oleh peneliti adalah PT. Pegadaian (Persero) 

UPS. Sibuhuan. Perusahaan ini berlokasi di Jln. Ki Hajar Dewantara Link. IV 

Sibuhuan Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera 

Utara. 

 

D. Variabel Dan Defenisi Operasional Variabel 

1. Variabel  

Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini dibedakan menjadi variabel 

dependen dan variabel independen. Adapun pembagiannya adalah: 

a. Variabel dependen (Y) adalah variabel terikat yang keberadaannya 

dipengaruhi variabel lainnya. Dalam penelitian ini variabel dependen 

adalah peningkatan jumlah nasabah. Instrumen variabel Y (peningkatan 

jumlah nasabah) ini diadopsi dari penelitian Bayu dwi Kresna, jurusan 

managemen fakultas ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar. Judul 

penelitian pengaruh costumer in service delivery terhadap peningkatan 

jumlah nasabah pada PT. Bank Sulselbar Syariah Makassar tahun 2011. 

Instrumen penelitian ini, peneliti melakukan sedikit perubahan yakni 

pada kalimat variabel instrumen. Dalam hal perubahan instrumen ini, 

tidak merubah tujuan pertanyaan instrumen itu sendiri.56 

b. Variabel independen (X) adalah merupakan variabel bebas yang 

nantinya akan  mempengaruhi variabel dependen. Dalam penelitian ini 

                                                             
56  Penelitian Bayu dwi Kresna, jurusan managemen fakultas ekonomi Universitas 

Hasanuddin Makassar. Judul penelitian pengaruh costumer in service delivery terhadap 
peningkatan jumlah nasabah pada PT. Bank Sulselbar Syariah Makassar, tahun 2011.   
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variabel independen adalah strategi pemasaran syariah yang terdiri dari 

Produk (X1), Harga (X2), Tempat (X3), Promosi (X4), 

Ketuhanan/Rabbaniyah (X5), Etis/Akhlaqiyyah (X6), Realistis/Al-

waqi’iyyah (X7), Humanistis/Insaniyyah, (X8).  

Instrumen variabel X ini, diadopsi dari penelitian Ades Astika 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang. Judul 

penelitian Pengaruh Strategi Pemasaran Berbasis Syariah Terhadap 

Minat Konsumen Untuk Membeli Produk Pada Zoya Palembang tahun 

2017. Instrumen penelitian ini, peneliti melakukan sedikit perubahan 

pada instrumen, akan tetapi tidak merubah tujuan dari pertanyaan 

instrumen itu sendiri.57 

 

2. Defenisi Operasional Variabel 

No 
Variabel 

Penelitian 
 

Defenisi Operasional  Indikator 
Ket  

Skala 

1 

Variabel 
Bebas 

 
Produk 

     (X1) 

Produk adalah segala sesuatu yang 
dapat ditawarkan kepada pasar untuk 
mendapatkan perhatian, dimiliki, 
digunakan atau dikonsumsi, yang 
meliputi barang secara fisik, jasa, 
kepribadian, tempat, organisasi dan 
gagasan atau buah fikiran. (Alma dan 
Donni, 1997:358). 

1. Kualitas/mutu 
produk/halal  

2. Pelayanan 
3. Prosedur 

mudah,cepat 
dan aman. 

Indikator 1, 2 
dan 3 adalah 
pertanyaan 
pertama, 
kedua dan 
ketiga  pada 
koesioner 
penelitian 
pada variabel 
X1 
 
 
 

 
 
 
Ordinal

                                                             
57  Penelitian Ades Astika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah 

Palembang. Judul penelitian Pengaruh Strategi Pemasaran Berbasis Syariah Terhadap Minat 
Konsumen Untuk Membeli Produk Pada Zoya Palembang, tahun 2017.  



 
 

61 
 

2 

      
Harga 
(X2) 

Harga adalah jumlah uang atau alat 
tukar lain yang senilai, yang harus 
dibayarkan untuk produk atau jasa, 
pada waktu tertentu dan di pasar 
tertentu. (Alma dan Donni, 1997:359). 

1. Keterjangkauan 
harga. 

2. Daya saing 
harga. 
 

Indikator 1, 2 
dan 3 adalah 
pertanyaan 
pertama, 
kedua dan 
ketiga  pada 
koesioner 
penelitian 
pada  
variabel X2 

Ordinal

3 

Tempat  
(X3) 

Tempat adalah area dimana 
perusahaan menyalurkan produk atau 
jasa yang tersedia bagi nasabah. 
(Alma dan Donni, 1997:360). 

 

1. Lokasi strategis 
2. Lokasi aman

dan nyaman. 

Indikator 1, 2 
adalah 
pertanyaan 
pertama, 
kedua pada 
koesioner 
penelitian 
pada  
variabel X3 

Ordinal

4 

Promosi  
(X4) 
 

Promosi adalah usaha perusahaan 
untuk mempengaruhi dengan merayu 
calon konsumen/pembeli, melalui 
pemakaian segala unsur acuan 
pemasaran. (Alma dan Donni, 
1997:361). 

1. Jangkauan dan
kuantitas 
promosi  

2. Kualitas 
penayangan 
iklan promosi. 

Indikator 1, 2 
adalah 
pertanyaan 
pertama, 
kedua pada 
koesioner 
penelitian 
pada  
variabel X4 

Ordinal

5 

Ketuhanan/ 

Rabbaniyah 

(X5) 

Ketuhanan/Rabbaniyyah adalah ilmu 
yang berhubungan dengan 
kepercayaan  kepada tuhan dan 
agama. Ketuhanan adalah sifatnya 
yang religious, jiwa seorang syariah 
marketer meyakini bahwa hukum-
hukum syari’at yang bersifat 
ketuhanan merupakan hukum yang 
paling adil, sehingga akan 
mematuhinya dalam setiap aktivitas 
pemasaran yang dilakukan. Dalam 
setiap langkah, aktivitas dan kegiatan 
yang dilakukan harus selalu 
menginduk kepada syariat Islam. 
(Kartajaya dan Sula, 2016:29). 

1. Keadilan  
2. Kejujuran   

Indikator 1, 2 
adalah 
pertanyaan 
pertama, 
kedua pada 
koesioner 
penelitian 
pada  
variabel X5 Ordinal
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6 

Etis/ 

Akhlaqiyah 

 (X6) 

Etis /Akhlaqiyyah adalah 
berhubungan sesuai dengan etika dan 
asas perilaku yang disepakati secara 
umum. Pemasaran syariah dalam hal 
ini adalah mengedepankan nilai-nilai 
moral dan etika tanpa peduli dari 
agama apapun, karena hal ini bersifat 
universal. (Kartajaya dan Sula, 
2016:32). 
 
 

1. Akhlaq/Moral  
2. Etika 
 

Indikator 1, 2 
adalah 
pertanyaan 
pertama, 
kedua pada 
koesioner 
penelitian 
pada  
variabel X6 

Ordinal

7 

Realistis/ 
Alwaqiyah 

     (X7) 

Realistis/Alwaqiyyah adalah bersifat 
nyata atau bersifat wajar. Pemasaran 
syari’ah dalam hal ini adalah konsep 
pemasaran yang fleksibel. Syariah 
marketer  bukanlah berarti para 
pemasar itu harus berpenampilan ala 
bangsa Arab dan mengharamkan dasi. 
Namun syariah marketer haruslah 
tetap berpenampilan bersih, rapi, dan 
bersahaja apapun model atau gaya 
berpakaian yang dikenakan. 
(Kartajaya dan Sula, 2016:36). 
 
 

1. Penampilan 
bersih, rapi dan
bersahaja. 

2. Propesional dan
berpengalaman  

Indikator 1, 2 
adalah 
pertanyaan 
pertama, 
kedua pada 
koesioner 
penelitian 
pada  
variabel X7 

Ordinal

8 

Humanistis/ 

Insaniyah, 

(X8) 

Humanistis/Insaniyyah adalah bersifat
kemanusiaan. Pengertian humanistis
adalah bahwa syariah diciptakan untuk
manusia agar derajatnya terangkat,
sifat kemanusiaannya terjaga dan
terpelihara, serta sifat-sifat
kehewanannya dapat terkekang
dengan panduan syariah. Syariah
Islam adalah syariah humanistis,
diciptakan untuk manusia sesuai
dengan kapasitasnya tanpa
memperdulikan ras, warna kulit,
kebangsaan, dan status. Sehingga
pemasaran syariah bersifat universal.
(Kartajaya dan Sula, 2016:38). 
 
 

1. Toleransi/tidak 
membeda-
bedakan,agama, 
warna,kulit,stat
us,kaya,miskin, 
suku dan ras. 

2. Tolong 
menolong/mem
bantu kesulitan. 

Indikator 1, 2 
adalah 
pertanyaan 
pertama, 
kedua pada 
koesioner 
penelitian 
pada  
variabel X8 

Ordinal
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9 

Variabel 
Terikat/ 

Variabel Y 
 
 

Keputusan 
nasabah  

 

Nasabah adalah orang yang biasa
berhubungan dengan atau menjadi
pelanggan bank (dalam hal keuangan).
Keputusan nasabah adalah hal sesuatu
yang diputuskan konsumen untuk
memutuskan pilihan atas indakan
pembelian barang atau jasa. Atau suatu
keputusan setelah melalui beberapa
proses yaitu pengenalan kebutuhan,
pencarian informasi, dan melakukan
evaluasi alternatif yang menyebabkan
timbulnya keputusan yaitu keputusan
konsumen untuk menjadi nasabah atau
tidak. (Umar Husein, 2002: 45). 

1. Menganalisis 
kebutuhan dan
keinginan  

2. Penilaian dan
seleksi terhadap
alternatif  

3. Keputusan 
untuk 
menggunakan 
jasa/produk 

4. Perilaku setelah
memutuskan 
penggunaan 
jasa 

Indikator 1, 2 
adalah 
pertanyaan 
pertama, 
kedua, ketiga 
dan keempat 
pada 
koesioner 
penelitian 
pada  
variabel Y 

Ordinal

 

E. Populasi, Sampel Dan Tehnik Penentuan Sampling. 

1. Populasi Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.58 Menurut Sudjana 

populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, hasil menghitung ataupun 

pengukuran kuantitatif maupun kualitatif dari pada karakteristik tertentu mengenai 

sekumpulan objek yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya.59 

Adapun populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nasabah PT. 

Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan tahun 2015-2016 yang berjumlah 585 

orang.60 

2. Sampel Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling. 

Purposive sampling adalah teknik penentuan sampling dengan pertimbangan 

                                                             
58 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian  Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta : Reineka 

Cipta, 2010), hlm. 172. 
59 Sudjana, Metode Statistic, (Bandung : Transito, 2002), hlm. 6 
60 Dokumentasi PT. Pegadaian (Persero) UPC. Sibuhuan (tanggal 1 April 2018).  
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tertentu.61 Metode ini menggunakan kriteria yang dipilih oleh peneliti dalam 

memillih sampel. kriteria pemilihan sampel terbagi menjadi kriteria inklusi dan 

eksklusi. Kriteria inklusi merupakan kriteria sampel yang diinginkan peneliti 

berdasarkan tujuan penelitian. Sedangkan kriteria eksklusi merupakan kriteria 

khusus yang menyebabkan calon responden yang memenuhi inklusi harus 

dikeluarkan dari kelompok penelitian.62 Maka penarikan sampel dalam penelitian 

ini adalah:  

a. Nasabah yang masih aktif sebagai nasabah di PT. Pegadaian ini dari tahun 

2015-2018, dengan alasan agar tepat sasaran dalam hal pengambilan data 

tentang strategi pemasaran perusahaan ini. Karena jika peneliti ambil 

nasabah yang tidak aktif lagi, dikawatirkan mereka lupa tentang strategi 

pemasaran perusahaan Pegadaian ini, akhirnya datanya menjadi kurang 

palit. 

b. Nasabah yang paling sering menggunakan pinjaman gadai. Dengan alasan, 

yang paling sering menggunakan gadailah yang paling mengetahui strategi 

pemasaran Pegadaian ini. Kemudian dia pasti memiliki alasan yang tepat 

dan jelas mengapa dia sangat sering menggunakan pinjaman gadai ini. 

Yang dimaksud nasabah yang paling sering dalam hal ini adalah nasabah 

yang sudah menggunakan pinjaman gadai di PT. Pegadaian (Persero) UPS. 

Sibuhuan lebih dari 5 kali. Karena dalam kurun waktu 3 tahun nasabah 

hanya bisa menggunakan pinjaman gadai 9 kali, jika nasabahnya 

menghabiskan masa pinjaman gadai.  
                                                             

61Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D, ( Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 85.  
62 https://salamadian.com/teknik-pengambilan-sampel/ Diakses Pada Tanggal 17 Oktober 

2018, Pukul 6:21 WIB.  
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Masa pinjaman gadai di perusahaan ini adalah 4 bulan. Rata-rata 

nasabah yang besar pinjamannya yakni 5-100 juta, selalu menghabiskan 

jangka waktu yang ada yakni selama 4 bulan. Bahkan sebagian dari 

mereka memperpanjang dengan membayar sewanya saja.  

Sesuai dengan kriteria penarikan sampel diatas maka peneliti 

mendapatkan sampel sebanyak 31 orang yang masih aktif dan paling 

sering menggunakan pinjaman gadai. Berdasarkan wawancara dengan 

pimpinan PT. Pegadaian UPS. Sibuhuan.63 

 

F. Instrumen Penelitian 

Adapun instrumen dalam penelitian ini adalah: 

1. Observasi langsung di PT. Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan. 

2. Wawancara dengan nasabah PT. Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan  

3. Dokumentasi. (foto, brosur, surat-surat, terlampir). 

4. Koesioner/angket, penyebaran angket kepada nasabah PT. Pegadaian 

(Persero) UPS. Sibuhuan yang berkaitan dengan Strategi pemasaran 

(variabel X) dan peningkatan jumlah nasabah (Variabel Y).   

 

G. Uji Validitas Dan Reliabilitas Data  

 Uji validitas dan relaibilitas Dilakukan untuk menguji kuesioner layak 

untuk digunakan sebagai instrumen penelitian. valid berarti instrumen tersebut 

dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur, reliabel berarti 

                                                             
63 Hasil wawaancara dengan pimpinan PT. Pegadaian UPS. Sibuhuan, bapak Masrizal, SE 

pada tanggal 9 Desember 2018, pukul 12:00 wib.  
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instrumen yang digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama yang 

akan menghasilkan data yang sama.64  

Uji validitas dan realibilitas kuesioner dalam penelitian ini menggunakan 

bantuan aplikasi Software SPSS 16.00 For Windows dan Microsoft Excel untuk 

memperoleh hasil yang terarah. Kriteria dari validitas yaitu  

a. Apabila r hitung > r tabel, maka item koesioner tersebut valid. 

b. Apabila r hitung < r tabel, maka dapat dikatakan item koesioner 

tidak valit. 

Dan adapun kriteria penilaian uji reliabilitas dalam penelitian ini adalah:  

a. Apabila hasil koefisien Alpha lebih besar dari taraf signifikansi 60% 

atau 0,6 maka koesioner tersebut reliabel.  

b. Apabila hasil koefisien Alpha lebih kecil dari taraf signifikansi 60%  

atau 0.6 maka koesioner tersebut tidak reliabel.  

 

H. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Observasi atau pengamatan adalah teknik pengamatan menuntut adanya 

pengamatan dari seorang peneliti baik secara langsung maupun tidak 

langsung terhadap objek yang diteliti dengan menggunakan instrumen 

yang berupa pedoman penelitian dalam bentuk lembar pengamatan atau 

lainnya. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan secara penuh 

                                                             
64 Jurnal, Nur El-Islam, Volume 2 Nomor 2 Oktober 2015.  



 
 

67 
 

tentang bagaimana PT. Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan melakukan 

strategi pemasarannya.  

2. Wawancara adalah teknik yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara 

lisan dan bertatap muka langsung antara seorang atau beberapa orang yang 

diwawancarai.65 Dalam wawancara ini akan diperoleh data dari sumber 

pertama adalah nasabah PT. Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan yang 

akan dijadikan obyek penelitian. Wawancara ini dilakukan untuk menggali 

data tentang hal-hal yang berkaitan dengan strategi pemasaran pada PT. 

Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan. 

3. Studi Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa data-data 

tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran 

tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah yang 

diteliti.  Metode ini didapat dengan mencari data-data mengenai hal yang 

berkaitan dengan pembahasan judul seperti SBK (Surat Bukti Kredit), 

buku-buku, majalah, surat-surat, data barang jaminan, data nasabah dan 

lain-lain. 

4. Koesioner, teknik ini adalah teknik penyebaran angket yang berisi tentang 

pertanyaan-pertanyaan terkait dengan variabel-variabel judul diatas. 

Tujuannya adalah untuk memperoleh data dari nasabah PT. Pegadaian 

(Persero) UPS. Sibuhuan yang berkaitan dengan variabel X dan variabel 

Y, dimana variabel X adalah strategi pemasaran dan variabel Y adalah 

peningkatan jumlah nasabah. Terkait dengan pertanyaan angket ini, 

                                                             
65 Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2008), hlm. 103.   
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penulis akan memberikan skor atas jawaban responden. Adapun skor yang 

dimaksud adalah Skor jawaban dibagi dalam 5 kriteria :  

a. Sangat Setuju/SS    : diberi bobot 5  

b. Setuju    : diberi bobot 4 

c. Netral     : diberi bobot 3 

d. Kurang Setuju    : diberi bobot 2 

e. Tidak Setuju    : diberi bobot 1 

 

I. Teknik Analisis Data 

Data adalah segala informasi yang dijadikan dan diolah untuk suatu 

kegiatan penelitian sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan 

keputusan. Menurut kuncoro, data adalah sekumpulan informasi yang diperlukan 

untuk pengambilan keputusan.  

Data yang keliru/salah dapat dipastikan keputusan yang dibuat pula akan 

salah. Akibatnya, perencanaan tidak akurat, pengendalian tidak efektif, dan 

evaluasi tidak akan mengenai sasaran secara objektik. Oleh karena itu, data yang 

baik harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut: 

1. Data harus objektif, artinya sesuai dengan dengan keadaan yang 

sesungguhnya. 

2. Data harus dapat mewakili/reperesentatif atau data yang diperlukan tidak 

kurang atau cukup. 

3. Kesalahan baku/data utama harus kecil. 

4. Data harus tepat waktu. Apabila data akan dipergunakan dalam evaluasi 

atau penyusunan kebijakan pemasaran, syarat tepat waktu ini sangat 

esensial karena dibutuhkan untuk keperluan tindak lanjut secara cepat atas 
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segala kemungkinan kesalahan atau penyimpangan yang terjadi dalam 

implementasi suatu rencana.      

5. Data harus relevan.  

Maksudnya, data yang dikumpulkan harus berhubungan/berkaitan dengan 

masalah yang sedang diteliti. Relevansi data akan sangat membantu 

efisiensi dan efektivitas pengumpulan data beserta analisis dan 

interpretasinya.66 

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah seluruh data yang 

diperoleh melalui teknik pengumpulan data, baik observasi, wawancara, 

dokumentasi dan angket akan diseleksi dan disusun sedemikian rupa. Setelah itu 

peneliti melakukan klarifikasi data yaitu menggolongkan data berdasarkan 

kategori tertentu. Setelah dilakukan klarifikasi data maka peneliti akan melakukan 

analisis data dengan ketentuan: 

1. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji apakah data yang 

digunakan merupakan data linier terbaik dan tidak bias. Uji asumsi 

klasik terdiri ada tiga macam, yakni:   

a. Uji normalitas 

b. Uji Heteroskedastisitas, dan  

c. Uji Autokorelasi. 

 

 

                                                             
66
 Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2008), hlm. 98-99.  
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a. Uji normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel 

dependen, independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati 

normal atau tidak. Mendeteksi apakah data berdistribusi normal atau 

tidak dapat dikatahui dengan menggambarkan penyebaran data melaui 

sebuh grafik Normal P-P Plot. Jika data menyebar disekitar garis 

diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya, model regrasi 

memenuhi asumsi normalitas.67 

b. Uji heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas adalah untuk mengetahui apakah dalam 

sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu 

pengamatan kepengamatan lain. Pengujian ini dapat dilihat dengan 

melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat yaitu ZPRED 

dengan SRESID (nilai residualnya).  

Model regresi yang memenuhi persyaratan yaitu dimana 

terdapat kesamaan varians dari nilai  residual suatu pengamatan 

kepengamatan lain. Mendeteksi ada atau tidak pola tertentu pada grafik 

plot yang membentuk lingkaran, mengumpul seperti bola, semakin 

membesar, semakin mengecil, dan membesar kemudian mengecil 

ataupun sebaliknya. Jika grafik plot menyebar atau tidak membentuk 

                                                             
67 Husein Umar, Desain Penelitian MSDM dan Perilaku Karyawan, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2008), hlm. 77 
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pola tertentu seperti yang disebutkan diatas, maka model regresi yang 

digunakan dapat dinyatakan heteroskedastisitas.68 

c. Uji autokorelasi 

Autokorelasi adalah keadaan dimana terjadinya korelasi dari 

residual untuk pengamatan satu dengan pengamatan yang lain yang 

disusun menurut runtut waktu. Uji autokorelasi tujuannya adalah untuk  

mengetahui ada atau tidak korelasi antara variabel pengganggu (EI) 

pada periode tertentu dengan variabel pengganggu periode sebelumnya 

(ET-1). 

Pengujian autokorelasi menggunakan uji Durbin Watson (DW), 

dengan model keputusannya adalah jika nilai  Durbin Watson (DW) 

pada tabel Model Summary di bawah 2 ataupun DW berada diantara -2 

dan +2 (-2 ≤ DW ≤ +2), maka dikatakan data tidak terdapat masalah 

autokorelasi.69 

 

2. Analisis Regresi Berganda  

Analisis regresi berganda adalah analisis yang digunakan 

untuk melihat pengaruh kedua variabel atau antara X dan Y secara 

simultan dan secara parsial. Pengolahan data akan dilakukan dengan 

alat bantu aplikasi Software SPSS.16.00 For Windows 7. Adapun 

persamaan regresinya adalah sebagai berikut:  

Y= b0 +b1X1+b2X2+b3X3+b4X4+b5X5+b6X6+b7X7+b8X8+e…. 
                                                             

68 Albert Kurniawan, Metode Riset Untuk Ekonoomi Dan Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 
2014), hlm. 89.  

69
 Albert Kurniawan,. Opcit, hlm. 158. 
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Keterangan : 

Y     : variabel dependen  

b0    : konstanta = 0 

x1, x2, x3, x4 x5, x6, x7, x8  : Variabel independen (produk,  

       harga, tempat, promosi, rabbani, 

  etis, realis dan insani). 

b1,b2,b3, b4, b5, b6, b7, b8  : koefisien parsial 

e     : varabel pengganggu 

 

3. Analisis Korelasi  

Analisis Korelasi adalah merupakan analisis untuk mengetahui 

kekuatan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya, baik 

hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat atau variabel 

terikat satu dengan variabel lainnya secara parsial. Untuk mengukur 

hubungan korelasi digunakan kriteria sebagai berikut: 

a. 0 – 0,25  = Korelasi sangat lemah  

b. > 0,25 – 0,5  = Korelasi cukup kuat  

c. > 0,5 – 0,75  = Korelasi kuat  

d. > 0,75 – 1   = Korelasi sangat kuat. 

4. Uji Hipotesis 

a. Uji F simultan  

Uji F secara simultan adalah Pengujian antara variabel 

independen dan variabel dependen dengan tujuan melihat pengaruh 

variabel bebas (X) secara simultan/bersama-sama terhadap variabel 

terikat (Y).  



 
 

73 
 

Model pengukurannya adalah apabila nilai F hitung > dari F 

tabel, maka variabel independen (X) secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap variabel dependen (Y). Adapun rumus 

mencari F Tabel adalah:    

F tabel =  df 1 = k-1 

df 2 = n-k 

Keterangan : 

df  : Deegre Of Freedom 
k  : Jumlah Variabel  
n : Jumlah Sampel  
 

b. Uji T parsial 

Uji T parsial adalah pengujian antara variabel X dan Y yang 

dimana untuk mengetahui apakah masing-masing variabel 

independen secara individu mempunyai pengaruh secara signifikan  

terhadap variabel dependen.  

Model pengukurannya adalah apabila nilai masing–masing 

variabel X atau T hitungnya > dari nilai T tabel, maka masing-

masing variabel independen (bebas)  berpengaruh terhadap variabel 

dependen (terikat). 

c. Analisis determinasi 

Analisis determinasi adalah analisis yang bertujuan untuk 

mengukur seberapa besar kontribusi pengaruh variabel bebas (X) 

secara bersama-sama terhadap variabel terikat (Y). Kontribusi ini 

dapat dipakai jika hasil uji F bernilai signifikan, jika hasil uji F tidak 

signifikan maka nilai koefisien determinasi ini tidak bisa digunakan 
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untuk memprediksi kontribusi pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen.  

Model pengukurannya adalah 0<R2<1. R square ini bias 

terhadap variabel independen, setiap tambahan variabel bebas  maka 

nilai koefisien determinasi akan selalu menigkat walaupun variabel 

bebas ini berpengaruh ataupun tidak berpengaruh. 70 

5. Rumusan masalah yang kedua tentang strategi pemasaran ditinjau dari 

perspektif ekonomi islam adalah dianalisis dengan menggunakan uji 

deskriptif statistik frequensi. Artinya data kuantitatif dirubah menjadi 

data kualitatif. Adapun kriteria pengujiannya adalah  

a. Melihat data koesioner manakah yang paling dominan dipilih oleh  

responden. Berdasarkan skor angket yang telah ditentukan diatas. 

Adapun skor yang dimaksud adalah:  

1) Sangat Setuju/SS    : diberi bobot 5  

2) Setuju/S    : diberi bobot 4 

3) Netral/N    : diberi bobot 3 

4) Kurang Setuju/KS    : diberi bobot 2 

5) Tidak Setuju/TS   : diberi bobot 1 

b.  Apabila responden lebih dominan memilih sangat setuju/SS dan 

setuju/S maka strategi pemasaran PT. Pegadaian (persero) UPS. 

Sibuhuan sesuai dengan perspektif ekonomi islam. 

c. Apabila  responden lebih dominan memilih Netral/N maka peneliti 

mengambil kesimpulan bahwa pengetahuan responden/nasabah 

                                                             
70 Syekh Sayid, Pengantar Statistik Ekonomi Dan Sosial, (Jakarta: Gaung Persada Press, 

2011), hlm. 121.  
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tentang strategi pemasaran pada PT. Pegadaian (persero) UPS. 

Sibuhuan, masih minim. 

d. Apabila responden lebih dominan memilih Kurang setuju/KS dan 

tidak setuju/TS maka strategi pemasaran pada PT. Pagadaian 

(persero) UPS. Sibuhuan tidak sesuai dengan perspektif ekonomi 

islam.71 

                                                             
71 Sukandarummidi, Metode Petunjuk Prkatis Untuk Peneliti Pemula, ( Yogyakarta: 

UGM Press, 2004), Cet. 2,  hlm. 63. 


