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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Pekanbaru-Riau, lokasi penelitian ini adalah 

kantor BMT Sidogiri Pekanbaru. 

 

3.2 Jenis Penelitian 

Adapun bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif. Pengolahan 

hasil penelitian dengan statistik deskriptif digunakan pada penelitian 

kuantitatif deskriptif, yaitu penelitian kuantitatif yang bertujuan hanya 

menggambarkan keadaan gejala sosial apa adanya, tanpa melihat hubungan-

hubungan yang ada (Bungin,2013:187). Jadi, metode kuantitatif deskriptif 

adalah untuk menggambarkan, menjelaskan, dan meringkaskan berbagai 

kondisi, situasi, atau berbagai variabel penelitian menurut kejadian apa 

adanya. Pada penelitian deskriptif kuantitatif penggunaan hipotesis dianggap 

tidak perlu karena penelitian jenis ini tidak ditunjukan untuk menguji 

hipotesis. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan 

pendekatan survey. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah nasabah BMT 

Sidogiri Pekanbaru. Selanjutnya, indikator-indikator penelitian beserta 

beberapa pertanyaan mengacu pada penelitian terhadulu di antaranya laporan 
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keuangan (Suazhari dan Rahmawati:2012), produk (Widodo:2012), pelayanan 

(Nafis:2011), akad (Hastuti:2013), terdapat Dewan Pengawas Syariah 

(Suazhari dan Rahmawati:2012), adanya dana zakat (Sartika:2011), sumber 

dana sesuai dengan syariah (Buchori:2010). Demikian acuan indikator-

indikator dalam penelitian ini. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang penulis 

peroleh langsung dari responden dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 

nasabah BMT Sidogiri Pekanbaru, Riau.  

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. 

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli.Data 

dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat 

objek penelitian dilakukan (Susilawati,2012). Data primer dalam penelitian ini 

diperoleh dari penyebaran kuesioner terhadap persepsi nasabah BMT Sidogiri 

Pekanbaru, Riau. Sedangkan data sekunder yaitu data yang secara tidak 

langsung berhubungan dengan responden yang diselidiki dan merupakan 

pendukung bagi penelitian yang dilakukan. Data sekunder penelitian ini 

diperoleh dengan menggunakan metode tinjau pustaka (library research) dan 

mengakses website maupun situs-situs. 

 

3.4 Popolasi dan Sampel 

Populasi adalah himpunan semua individu yang dapat (atau yang 

mungkin akan) memberikan data dan informasi untuk suatu penelitian (Yuri, 

2013). Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah BMT di Pekanbaru. Dan 

sampelnya adalah nasabah di BMT Sidogiri Pekanbaru. Hal ini bertujuan 
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untuk menganalisis persepsi nasabah BMT Sidogiri Pekanbaru. Sampel yang 

digunakan adalah purposive sampling. Menurut Sugiono (2013) sampling 

purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. 

Adapun kriteria responden adalah sebagai berikut: 

1. Masyarakat yang mempunyai buku rekening pada BMT  Sidogiri 

Pekanbaru 

2. Nasabah BMT  Sidogiri dari tahun 2012-2016 

3. Nasabah yang mempunyai simpanan atau pinjaman pada BMT  Sidogiri 

Pekanbaru 

Tabel 3.1 

Sampel nasabah BMT 

 
Kriteria Jumlah 

Masyarakat yang mempunyai buku rekening pada BMT UGT 

Sidogiri Pekanbaru 

2105 

Nasabah BMT  Sidogiri dari tahun 2012-2016 2105 

Nasabah yang mempunyai simpanan atau pinjaman pada BMT 

UGT Sidogiri Pekanbaru 

200 

Sumber: BMT Sidogiri Pekanbaru 

 

Untuk menentukan besarnya responden, peneliti menggunakan rumus 

Slovin yaitu sebagai berikut: 

n = 
 

     
 

Keterangan: 

N =  Populasi 

n =  Sampel 

e = Tingkat kesalahan penarikan sampel 5% dan tingkat kepercayaan 95% 
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Jumlah masyarakat yang memiliki buku rekening BMT dan memiliki 

simpanan atau pinjamam yaitu 200 orang. Sehingga berlandaskan rumus 

slovin tersebut, maka jumlah sampel yaitu: 

  
   

             
 

n = 
   

             
 

  
   

     
 

  
   

   
 

n = 133,333 orang 

Jadi jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 134 responden, 

sehingga jumlah kuesioner yang dibagikan dalam penelitian ini sebanyak 134 

kuesioner. 

 

3.5 Metode dan Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara 

menyebarkan kuesioner kepada responden secara langsung. Menurut Wasis 

(2008) kuesioner adalah daftar pertanyaan yang telah disusun untuk 

memperoleh data dan informasi dari responden.Dengan adanya kuesioner ini 

dimaksudkan agar peneliti memperoleh data lapangan atau empiris untuk 

memecahkan masalah penelitian dan menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan.Sehingga hasil isian dari responden merupakan tanggapan dan 

jawaban atas berbagai pertanyaan yang diajukan dalam lembar kuesioner 

(Uyun, 2012). 
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Kuesioner terbagi menjadi dua bagian, bagian pertama yaitu data 

demografi responden, yaitu nama responden, jenis kelamin, alamat. Tujuanya 

adalah untuk mengetahui identitas responden serta menilai kesesuaian sampel 

yang dituju terhadap tujuan penelitian.Bagian kedua berisi faktor-faktor yang 

dianggap telah menerapkan sharia compliance.Terdiri dari tujuh kelompok, 

laporan keuangan, produk, pelayanan, akad, Dewan Pengawas Syariah (DPS), 

adanya Dana Zakat, Sumber Dana Halal. Kuesioner akan di bagikan kepada 

responden yaitu nasabah BMT Sidogiri Pekanbaru, dengan menjawab 

pertanyaan-pertanyaan berdasarkan skala Likert 1-5, yaitu sangat setuju, 

setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju,. Dan menunggu 15 menit untuk 

mengisinya, kemudian peneliti menariknya kembali.Dan data tersebut untuk 

diolah menggunakan softwere SPSS 21. 

1. Variabel Penelitian 

Menurut Sugiono dalam Susilawati (2012), variabel penelitian 

adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang 

mempunyai variasi tertentu yeng ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulanya.Jadi, variabel adalah konsep yang 

mempunyai bermacam-macam nilai, berupa kuantitatif maupun kualitatif 

yang nilainya dapat berubah-ubah. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan kuesioner yang 

pemaparanya berhubungan dengan objek yang diteliti yaitu laporan 

keuangan, produk, pelayanan, akad yang berupa pertanyaan dan 

pernyataan untuk mengumpulkan data dari responden. Selanjutnya 
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instrumen tersebut akan diukur menggunakan skala untuk menghasilkan 

data yang akurat. Skala pengukuran disini menggunakan skala likert. 

Menurut Lutfinanda dan Sinarasri (2014), skala likert digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok 

orang tentang fenomena sosial. 

2. Instrumen Penelitian 

a. Uji Kualitas Data 

Penelitian ini mengukur  instrument dalam kuesioner harus 

diuji kualitas datanya atau syarat yang penting yang perlu dalam 

kuesioner seperti: keharusan suatu koesioner untuk valid dan reliable. 

Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah instrument tersebut 

valid atau reliable. 

Kesungguhan dan kejujuran responden dalam menjawab 

kuesioner akan sangat menentukan kualitas data yang dikumpulkan. 

Kesungguhan responden ini dipengaruhi faktor situasional dan kualitas 

dari alat ukur yang digunakan. Pengguna alat ukur untuk mengukur 

instrument penelitian akan menentukan keabsahan suatu hasil 

penelitian. Hal ini dikarenakan jika alat ukur yang digunakan tidak 

valid. Maka akan mengakibatkan hasil penelitian menjadi bias atau 

tidak mengambarkan keadaan yang sebenarnya. Maka dari itu, didalam 

penelitian ini menggunakan pengujian yaitu uji validitas dan uji 

realibilitas. 
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1) Uji Validitas 

Menurut penelitian Erman (2014), uji validasi isi adalah 

alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu 

valid dan dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak 

diukur. Suatu koesioner dinyatakan valid apabila pertanyaan pada 

kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut. Menentukan layak atau tidaknya data item yang 

akan digunakan, biasanya dilakukan uji signifikan koefisien 

korelasi pada taraf signifikan 0.05. Jadi, jika nilai signifikan < 0.05 

maka instrument dapat dikatakan valid. 

2) Uji Realibilitas 

Dalam penelitian ini, uji realiabilitas dilakukan dengan 

SPSS 21, yaitu uji statistikCronbach Alpha (@).Suatu variabel 

dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach Alpha> 0.60 ( 

Mubarok dan Utami (2011). Sebaliknya jika memberikan nilai 

Cronbach Alpha< 0.60 maka variabel tidak reliable. 

Sedangkan menurut penelitian Erman (2014), uji realibilitas 

adalah pengujian yang menunjukan sejauh mana stabilitas dan 

konsisten dari alat ukur yang kita gunakan, sehingga memberikan 

hasil yang relatif konsisten jika pengukuran tersebut diulangi. 

Untuk mengetahui reliable atau tidak suatu variabel dilakukan uji 

statistik dengan melihat nilai Cronbach Alpha. Kriteria yang 

digunakan adalah: 
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a) Jika nilai cronbach alpha > 0.60 maka pertanyaan-pertanyaan yang 

digunakan untuk mengukur variabel tersebut adalah reliable. 

b) Jika nilai Cronbach alpha < 0.60 maka pertanyaan-pertanyaan yang 

digunakan untuk mengukur variabel tersebut adalah tidak reliable. 

 

3.6 Definisi Operasional dan Pengukuran Indikator  

3.6.1 Laporan Keuangan 

Pelaporan keuangan berkaitan dengan seberapa penting 

nasabah menganggap adanya laporan keuangan syariah merupakan 

dari kepatuhan syariah (sharia compliance).Dalam penelitian ini yang 

diukur adalah persepsi nasabah BMT Sidogiri Pekanbaru, terhadap 

penerapan sharia compliance berdasarkan laporan keuangan.Untuk 

mengukur indikator penelitian ini, peneliti menggunakan instrument 

dalam bentuk kuesioner menggunakan skala likert 1-5. Dalam 

penelitian Suazhari dan Rahmawati (2012) dengan lima butir 

pernyataan mengenai hal-hal berikut: 

1) Laporan keuangan dapat diperiksa  

2) Laporan keuangan harus disajikan secara jujur 

3) Informasi dapat dibandingkan dengan perusahaan lain  

4) Menggunakan bahasa dan istilah yang dipahami  

5) Menggunakan format yang dimengerti  

3.6.2 Produk BMT 

Produk BMT yang berinovasi dan sangat islami menjadi daya 

tarik utama bagi masyarakat untuk menggunakan jasa BMT. Untuk 
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mengukur indikator ini, peneliti menggunakan instrument dalam 

bentuk kuesioner dengan menggunakan skala likert 1-5.Widodo (2012) 

dengan lima butir pernyataan yaitu: 

1. Produk yang ditawarkan BMT Sidogiri sesuai dengan syari’ah 

2. Produk yang diterima sesuai dengan yang ditawarkan BMT 

Sidogiri 

3. BMT Sidogiri memberikan jaminan keamanan padatabungan yang 

ditawarkan. 

4. BMT Sidogiri menjelaskan akad produk yang andagunakan. 

5. BMT Sidogiri menyediakan banyak pilihan variasi produk. 

3.6.3 Pelayanan BMT 

BMT dalam rangka melayani nasabah dengan memberikan 

pelayanan yang islami kepada nasabah agar kepuasan nasabah 

terpenuhi. Untuk mengukur indikator ini, peneliti menggunakan 

instrument dalam bentuk kuesioner dengan menggunakan skala likert 

1-5. Dalam penelitian Nafis (2011) dengan 11 pernyataan yaitu: 

1. Para karyawan BMT Sidogiri bersifat jujur 

2. Para karyawan BMT Sidogiri dalam melayani selalu bersikap 

murah hati, sopan santun, dan memberikan kemudahan terhadap 

para nasabah yang mengalami kesulitan. 

3. Para karyawan BMT Sidogiri bersikap amanah dalam melayani 

para  nasabah 

4. Para karyawan BMT Sidogiri bertanggung jawab dan tanggap 

dengan yang disampaikan para nasabah 
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5. Para karyawan BMT Sidogiri tidak melakukan kecurangan seperti 

memanipulasi data 

6. Para karyawan BMT Sidogiri dalam penyampaian informasi sesuai 

dengan yang disampaikan 

7. Pelaksanaan pelayanan di BMT Sidogiri sesuai dengan jadwal 

yang telah direncanakan 

8. Ketepatan waktu pelayanan di BMT Sidogiri sesuai dengan janji 

yang diberikan 

9. Para karyawan BMT Sidogiri selalu bersifat lembut dan sopan 

santun manakala berbicara dalam melayani nasabah 

10. Para karyawan BMT Sidogiri tidak bersikap sombong dan tidak 

berkata yang meremehkan para nasabah 

11. Para karyawan BMT Sidogiri menghentikan aktivitasnya pada saat 

waktu sholat tiba 

3.6.4 Akad BMT 

Akad atau kontrak yang digunakan untuk mengumpulkan dan 

menyalurkan dana sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan syariah 

yang berlaku. Untuk mengukur indikator ini, peneliti menggunakan 

instrument dalam bentuk kuesioner dengan menggunakan skala likert 

1-5. Dalam penelitian Hastuti (2013) dengan lima pernyataan yaitu: 

1. Akad dijelaskan oleh pegawai  

2. Akad mudah dipahami oleh nasabah 

3. Pegawai dan nasabah memusyawarakan akad 

4. Akad tidak memberatkan nasabah 
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5. Akad di bukukan sebagai bukti. 

3.6.5 Terdapat Dewan Pengawas Syariah 

Peranan DPS sangat strategis dalam penerapan prinsip syariah 

di perbankan syariah. DPS bertugas mengawasi kegiatan usaha 

lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan 

prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Untuk mengukur 

indikator ini, peneliti menggunakan instrument dalam bentuk 

kuesioner dengan menggunakan skala likert 1-5. Dalam penelitian 

Suazhari dan Rahmawati (2012) dengan enam pernyataan yaitu: 

1. Menghadiri Rapat Rutin DPS  

2. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah 

terhadap produk BPRS  

3. Memberikan nasehat dan saran terhadap direksi BPRS 

4. Melaporkan hasil kerjanya secara berkala kepada Bank Indonesia  

5. Mengawasi pelaksanaan Fatwa DSN di LKS  

6. Mengusulkan Fatwa kepada DSN  

3.6.6 Adanya Dana Zakat 

Fungsi sosial (tabarru’) lembaga keuangan syariah dalam 

bentuk baitul maal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, 

sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya kemudian menyalurkannya 

kepada organisasi pengelola zakat. Untuk mengukur indikator ini, 

peneliti menggunakan instrument dalam bentuk kuesioner dengan 

menggunakan skala likert 1-5. Dalam penelitian Sartika (2011) dengan 

enam pernyataan yaitu: 
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1. Persyaratan yang diperlukan dalam penyaluran zakat di BMT 

Sidogiri sangat mudah. 

2. BMT Sidogiri sangat transparan dalam penyaluran zakatnya. 

3. Zakat yang disalurkan melalui BMT Sidogiri, sangat cepat 

disalurkan pada amil zakat. 

4. Adanya keramahan yang bersahaja pada karyawan di BMT 

Sidogiri, sehingga menarik minat muzzaki dalam penyaluran 

zakatnya. 

5. Pengelolaan yang dilakukan oleh BMT Sidogiri sudah sangat baik 

6. Banyak cara menyalurkan zakat kepada BMT Sidogiri, baik 

diberikan secara langsung maupun transfer melalui bank serta 

delevery. 

3.6.7 Sumber dana sesuai dengan syariah  

Lembaga keuangan yang salah satu fungsinya adalah 

menghimpun dana masyarakat harus memiliki suatu sumber 

penghimpunan dana sebelum disalurkan ke masyarakat kembali, dan 

sumber dana yang diterima oleh BMT yaitu sumber dana yang sah dan 

halal menurut syariah. Untuk mengukur indikator ini, peneliti 

menggunakan instrument dalam bentuk kuesioner dengan 

menggunakan skala likert 1-5. Dalam penelitian Buchori (2010) 

dengan empat pernyataan yaitu: 

1. Sumber dana diperoleh dari simpanan pokok yang disetorkan oleh 

anggota dimana besarnya simpanan pokok sama dan tidak boleh 

berbeda antar anggota. 
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2. Sumber dana diperoleh dari simpanan wajib dimana besarnya 

kewajiban diputuskan berdasarkan musyawarah anggota serta 

penyetoranya secara terus-menerus hingga anggota dinyatakan 

keluar dari keanggotaan BMT. 

3. Sumber dana diperoleh dari simpanan sukarela anggota atau calon 

anggota yang memiliki kelebihan dana kemudian menyimpannya 

di BMT. 

4. Sumber dana diperoleh dari investasi pihak lain seperti bank 

syariah maupun program-program pemerintah yang tidak 

melanggar syariat islam. 

Tabel 3.2 

Definisi Operasional 

 

No Nama Definisi Indikator Pengukuran Sumber 

1. Laporan 

keuangan 

Laporan 

keuangan 

adalah suatu 

penyajian 

tersetruktur 

dari posisi 

keuangan dan 

kinerja 

keuangan dari 

suatu entitas 

syariah. 

1. Laporan keuangan 

dapat diperiksa  

2. Laporan keuangan 

harus disajikan secara 

Jujur 

3. Informasi dapat 

dibandingkan dengan 

perusahaan lain  

4. Menggunakan bahasa 

dan istilah yang 

dipahami  

5. Menggunakan format 

yang dimengerti   

Menggunakan 

sakala 1-5: 

1) SS= Sangat  

Setuju 

2) S= Setuju 

3) N= Netral 

4)TS= Tidak 

Setuju 

5) STS= 

Sangat Tidak 

Setuju 

Suazhari 

dan 

Rahmawati 

(2012) 

2. Produk Produk 

merupakan 

segala sesuatu 

yang 

ditawarkan 

kepada 

nasabah 

dengan tujuan 

untuk 

memuaskan 

suatu 

keinginan 

nasabah 

1. Produk yang 

ditawarkan BMT 

Sidogiri sesuai dengan 

syari’ah 

2. Produk yang diterima 

sesuai dengan yang 

ditawarkan BMT 

Sidogiri 

3. BMT Sidogiri 

memberikan jaminan 

keamanan pada 

tabungan yang 

ditawarkan. 

Menggunakan 

sakala 1-5: 

1) SS= Sangat  

Setuju 

2) S= Setuju 

3) N= Netral 

4)TS= Tidak 

Setuju 

5) STS= 

Sangat Tidak 

Setuju  

Widodo 

(2012) 
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4. BMT Sidogiri 

menjelaskan akad 

produk yang 

andagunakan. 

5. BMT Sidogiri 

menyediakan banyak 

pilihan variasiproduk. 

3. Pelayanan Pelayanan 

adalah setiap 

tindakan atau 

kegiatan yang 

dapat 

ditawarkan 

oleh suatu 

pihak kepada 

pihak lain, 

yang pada 

dasarnya 

tidak 

berwujud dan 

tidak 

mengakibatka

n kepemilikan 

apapun, 

dimana 

pelayanan 

merupakan 

prilaku 

produsen 

dalam rangka 

memenuhi 

kebutuhan 

dan keinginan 

konsumen 

demi 

tercapainya 

kepuasan 

pada 

konsumen itu 

sendiri. 

1. Para karyawan BMT 

Sidogiri bersifat jujur 

2. Para karyawan BMT 

Sidogiri dalam 

melayani selalu 

bersikap murah hati, 

sopan santun, dan 

memberikan 

kemudahan terhadap 

para nasabah yang 

mengalami kesulitan. 

3. Para karyawan BMT  

Sidogiri bersikap 

amanah dalam 

melayani para  

nasabah 

4. Para karyawan BMT  

Sidogiri bertanggung 

jawab dan tanggap 

dengan yang 

disampaikan para 

nasabah 

5. Para karyawan BMT  

Sidogiri tidak 

melakukan 

kecurangan seperti 

memanipulasi data 

6. Para karyawan BMT  

Sidogiri dalam 

penyampaian 

informasi sesuai 

dengan yang 

disampaikan 

7. Pelaksanaan 

pelayanan di BMT  

Sidogiri sesuai 

dengan jadwal yang 

telah direncanakan 

8. Ketepatan waktu 

pelayanan di BMT  

Sidogiri sesuai 

dengan janji yang 

diberikan 

Menggunakan 

sakala 1-5: 

1) SS= Sangat  

Setuju 

2) S= Setuju 

3) N= Netral 

4)TS= Tidak 

Setuju 

5) STS= 

Sangat Tidak 

Setuju 

Nafis 

(2011) 
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9. Para karyawan BMT  

Sidogiri selalu 

bersifat lembut dan 

sopan santun 

manakala berbicara 

dalam melayani 

nasabah 

10. Para karyawan BMT 

Sidogiri tidak 

bersikap sombong 

dan tidak berkata 

yang meremehkan 

para nasabah 

11. Para karyawan BMT 

Sidogiri 

menghentikan 

aktivitasnya pada 

saat waktu sholat tiba 

4. Akad akad adalah 

suatu 

perikatan, 

perjanjian 

yang ditandai 

adanya 

pernyataan 

melalui ikatan 

(ijab) dan 

pernyataan 

menerima 

ikatan (qabul) 

sesuai dengan 

syariah 

Islamiyah, 

 

1. Akad dijelaskan oleh 

pegawai BMT 

2. Akad mudah 

dipahami oleh 

nasabah 

3. pegawai dan nasabah 

memusyawarakan 

akad 

4. akad tidak 

memberatkan nasabah 

5. akad di bukukan 

sebagai bukti. 

 

Menggunakan 

sakala 1-5: 

1) SS= Sangat  

Setuju 

2) S= Setuju 

3) N= Netral 

4)TS= Tidak 

Setuju 

5) STS= 

Sangat Tidak 

Setuju 

Hastuti, 

(2013) 

5. Terdapat 

Dewan 

Pengawas 

Syariah 

Peranan DPS 

sangat 

strategis 

dalam 

penerapan 

prinsip 

syariah di 

perbankan 

syariah. DPS 

bertugas 

mengawasi 

kegiatan 

usaha 

lembaga 

keuangan 

syariah agar 

1. Menghadiri Rapat 

Rutin DPS 

2. Melakukan review 

secara berkala atas 

pemenuhan prinsip 

syariah terhadap 

produk BPRS  

3. Memberikan nasehat 

dan saran terhadap 

direksi BPRS 

4. Melaporkan hasil 

kerjanya secara 

berkala kepada Bank 

Indonesia  

5. Mengawasi 

pelaksanaan Fatwa 

Menggunakan 

sakala 1-5: 

1) SS= Sangat  

Setuju 

2) S= Setuju 

3) N= Netral 

4)TS= Tidak 

Setuju 

5) STS= 

Sangat Tidak 

Setuju 

Suazhari 

dan 

Rahmawati 

(2012) 
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tidak 

menyimpang 

dari ketentuan 

dan prinsip 

syariah yang 

telah 

difatwakan 

oleh DSN 

DSN di LKS  

6. Mengusulkan Fatwa 

kepada DSN  

6. Adanya 

dana zakat 

Fungsi sosial 

(tabarru’) 

lembaga 

keuangan 

syariah dalam 

bentuk baitul 

maal, yaitu 

menerima 

dana yang 

berasal dari 

zakat, infaq, 

sedekah, 

hibah, atau 

dana sosial 

lainnya 

kemudian 

menyalurkann

ya kepada 

organisasi 

pengelola 

zakat 

1. Persyaratan yang 

diperlukan dalam 

penyaluran zakat di 

BMT Sidogiri sangat 

mudah. 

2. BMT Sidogiri sangat 

transparan dalam 

penyaluran zakatnya. 

3. Zakat yang disalurkan 

melalui BMT 

Sidogiri, sangat cepat 

disalurkan pada amil 

zakat. 

4. Adanya keramahan 

yang bersahaja pada 

karyawan di BMT 

Sidogiri, sehingga 

menarik minat 

muzzaki dalam 

penyaluran zakatnya. 

5. Pengelolaan yang 

dilakukan oleh BMT 

Sidogiri sudah sangat 

baik 

6. Banyak cara 

menyalurkan zakat 

kepada BMT Sidogiri, 

baik diberikan secara 

langsung maupun 

transfer melalui bank 

serta delevery. 

Menggunakan 

sakala 1-5: 

1) SS= Sangat  

Setuju 

2) S= Setuju 

3) N= Netral 

4)TS= Tidak 

Setuju 

5) STS= 

Sangat Tidak 

Setuju 

Sartika 

(2011) 

7. Sumber 

dana sah 

dan halal 

sesuai 

syariah 

Lembaga 

keuangan 

yang salah 

satu 

fungsinya 

adalah 

menghimpun 

dana 

masyarakat 

harus 

memiliki 

1. Sumber dana 

diperoleh dari 

simpanan pokok yang 

disetorkan oleh 

anggota dimana 

besarnya simpanan 

pokok sama dan tidak 

boleh berbeda antar 

anggota. 

2. Sumber dana 

diperoleh dari 

Menggunakan 

sakala 1-5: 

1) SS= Sangat  

Setuju 

2) S= Setuju 

3) N= Netral 

4)TS= Tidak 

Setuju 

5) STS= 

Sangat Tidak 

Setuju 

Buchori 

(2010) 
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suatu sumber 

penghimpuna

n dana 

sebelum 

disalurkan ke 

masyarakat 

kembali, dan 

sumber dana 

yang diterima 

oleh BMT 

yaitu sumber 

dana yang sah 

dan halal 

menurut 

syariah 

simpanan wajib 

dimana besarnya 

kewajiban diputuskan 

berdasarkan 

musyawarah anggota 

serta penyetoranya 

secara terus-menerus 

hingga anggota 

dinyatakan keluar dari 

keanggotaan BMT. 

3. Sumber dana 

diperoleh dari 

simpanan sukarela 

anggota atau calon 

anggota yang 

memiliki kelebihan 

dana kemudian 

menyimpannya di 

BMT. 

4. 4. Sumber dana 

diperoleh dari 

investasi pihak lain 

seperti bank syariah 

maupun program-

program pemerintah 

yang tidak melanggar 

syariat islam. 

Sumber: Data Olahan 2016 
 

3.7  Teknik Pengujian Data 

Penelitian ini merupakan non-hipotesis sehingga tidak dimaksudkan 

untuk menguji hipotesis.Karena itu dilakukan uji frekuensi terhadap setiap 

kelompok pertanyaan dan juga secara keseluruhan. Deskriptif persentase ini 

diolah dengan cara frekuensi di bagi  dengan jumlah responden dikali 100%, 

seperti di kemukakan Bungin (2013: 188) dalam rumus sebagai berikut: 

%100x
N

F
P   
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Keterangan: 

P = Presentase jawaban 

F = Frekuensi nilai yang diperoleh dari seluruh item 

N = Jumlah responden 

100 % = Bilangan tetap 

Dalam penelitian ini yang menggunakan rumus presentasi adalah 

jawaban dari kuesioner yang telah disebarkan, kemudian masing-masing 

jawaban di analisis dengan rumus presentase yaitu banyaknya jawaban dibagi 

dengan jumlah keseluruhan responden kemudian dikalikan dengan bilangan 

tetap yaitu 100%.  

 

 


