
94 
 

BAB  III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bertempat di 

Kabupaten Kampar, penelitian ini di fokuskan di Air Tiris, Kampar Timur. 

Lokasi penelitian ini tidak jauh dari Pekanbaru ibu Kota propinsi Riau dan 

Kecamatan Kampar Timur berdekatan dengan ibu Kota Kabupaten Kampar di 

Bangkinang. 

Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah pembiayaan 

murabahah pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah di Air Tiris, Kecamatan 

Kampar Timur. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah pembiayaan 

murabahah pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah.  

 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek/subjek yang mempunyai karakteristik tertentu dan mempunyai 

kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel
1
. Sedangkan 

                                                           
1
 Husein Umar, Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen, ( Jakarta: PT Gramedia Pustaka 

Utama, 2005), hlm: 145 
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sampel adalah bagian populasi
2
. Seluruh nasabah Murabahah di PT. BPRS 

Berkah Dana Fadhlillah berjumlah 396 orang
3
, sedangkan populasi dari 

penelitian ini adalah nasabah murabahah yang melakukan pembiayaan untuk 

usaha sekitar 50% dari jumlah seluruh nasabah murabahah yaitu 198 orang, dan 

sampel berdasarkan rumus slovin yang berjumlah 66 orang, karena keterbatasan 

waktu, dana, dan sumber daya yang dimiliki, sampel diambil di tiga tempat, 

yaitu kantor pusat BPRS Berkah Dana Fadhlillah di Air Tiris, Kantor Kas di 

Kampar dan Kantor Kas di Pekanbaru, dan diambil dengan metode purposive 

random sampling
4
 dengan derajat kesalahan sebesar 10%

5
Seperti rumus 

dibawah ini : 

 

n = ___N 

  1 + N.d
2
 

dimana : n = Ukuran Sampel 

             N = Ukuran Populasi 

             d = Galat Pendugaan 

n = 198 

 1 + 198 (0,1)
2 

                                                           
2
 Arikunto dalam Riduwan,  Metode dan Teknis Menyusun Tesis, (Bandung: Alfabeta, 2010), 

hlm : 56  
3
 Dokumen PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris Kabupaten Kampar Provinsi Riau 

4
 Nugraha Setiawan, Penentuan Ukuran Sampel Memakai Rumus Slovin Dan Table Krejcie 

Morgan: Telaah Kosep Dan Aplikasinya,  (Bandung : Fakultas Padjajaran, 2007), hlm 6 
5
 Sugiyono, metode penelitian kombinasi (Mixed Methods), (Bandung :Alfabeta, 2013), hlm 

132 
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 n = 198 

  1 + 198 (0,01) 

n = 198 

  1 + 1,98 

 

n = 198 

  2,98 

 n =  66 orang. 

 

C. Teknik Pengambilan dan Pengolahan Data 

Terdiri dari data Primer berupa data yang diperoleh secara langsung 

Karyawan dan Nasabah PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah, serta data Sekunder 

berupa pengambilan dan pencarian data dari buku- buku penunjang yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

Dalam penelitian ini ada beberapa metode yang penulis palai seperti 

sebagai berikut : 

1. Kuisioner 

Kuisioner adalah tahap pencarian bahan penelitian yang dilakukan 

dengan memberikan beberapa pertanyaan tertulis yang terkait dengan penelitian 

yang berjudul pelaksanaan murabahah dalam mengingkatkan ekonomi 

masyarakat. Proses pembuatan kuesioner penelitian ini dibuat dari beberapa 

referensi penelitian yang pertama berjudul Pengaruh Pembiayaan Murabahah 
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dan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah 

(UMKM) BMT El-Syifa Ciganjur, kedua Analisis Faktor-faktor yang 

mempengaruhi.  

2. Wawancara  

Yaitu suatu bentuk dialog yang dilakukan dengan mewawancara, hal ini 

adalah penulis dengan masyarakat yang diteliti. 

3. Observasi 

Yaitu metode yang penulis lakukan berupa pengumpulan data dengan 

mengadakan pengamatan langsung terhadap PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah 

Setelah data terkumpul dilanjutkan dengan tahap pengelolaan terlebih 

dahulu, tujuannya untuk memudahkan dalam mengelola seluruh data yang 

terkumpul dengan rapi, setelah itu baru dapat diolah dalam pengelolaan data 

yang dilakukan dengan tiga kegiatan yaitu: 

a. Penyuntingan Editing 

Setelah data di peroleh di lapangan telah terkumpul lalu diperiksa 

dengan tujuan untuk mengidentifikasi apakah terdapat kekeliruan dalam 

pengisiannya 

b. Pengkodean  

Pengkodean adalah pemberian tanda bagi tiap data yang termasuk dalam 

kategori yang sama, tanda yang di gunakan berupa angka adapun tanda tersebut 

adalah: 

Jawaban STS  :  1 
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Jawaban TS  :  2 

Jawaban KS  :  3 

Jawaban S  :  4 

Jawaban SS  :  5 

 

c. Tabulasi  

Tabulasi adalah menyusun data dalam bentuk tabel, jawaban yang serupa 

dikelompokkan dengan cara yang baik, kemudian di hitung dan di jumlahkan 

berapa banyak item yang termasuk dalam kategori. Kagiatan tersebut dikerjakan 

sampai terwujud tabel-tabel yang berguna. 

 

D. Operasional Variabel  

Operasional variabel penelitian merupakan acuan yang digunakan penulis 

dalam merancang penyelesaian dan pembahasan penelitian yang sesuai dengan 

subjek-subjek penelitian yang diambil dari konsep teori. Adapun operasional 

variabel penelitian sebagai berikut: 

 

Tabel 2: Konsep Operasional Variabel Penelitian 

VARIABEL INDIKATOR UKURAN 

Pelaksanaan 

Murabahah (X) 

1. Pengenalan 

nasabah 

2. Pengenalan jenis 

usaha nasabah 

3. Pengenalan 

pembiayaan 

1. Persyaratan pengajuan 

pembiayaan murabahah 

2. Pembiayaan murabahah 

lebih sesuai dengan 

kebutuhan daripada 

mudharabah 
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murabahah 

4. Proses pengajuan 

pembiayaan 

murabahah 

5. Pelaksanaan 

murabahah 

6. Tanggapan tentang 

pembiayaan 

murabahah 

 

3. Biaya administrasi 

pembiayaan murabahah 

4. Besar pembiayaan 

murabahah yang 

diterima mencukupi 

kebutuhan usaha 

5. Pengajuan pembiayaan 

murabahah sesuai 

dengan kebutuhan 

6. Margin dari pihak bank 

7. Jumlah angsuran 

disesuaikan dengan 

pendapatan nasabah 

8. Jangka waktu pelunasan 

9. Kepuasan nasabah 

dengan pembiayaan 

murabahah 

10. akan mengajukan lagi 

pembiayaan murabahah 

jika membutuhkan 

Peningkatan 

Ekonomi Masyarakat 

(Y) 

1. Gambaran 

ekonomi setelah 

pembiayaan 

murabahah 

2. Pembiayaan 

murabahah dalam 

membantu 

meningkatkan 

ekonomi usaha 

3. Pembiayaan 

murabahah dalam 

membantu 

meningkatkan 

ekonomi keluarga   

1. Peningkatan modal 

usaha setelah 

pembiayaan murabahah 

2. Adanya kenaikan 

konsumen/pembeli 

setelah pembiayaan 

murabahah 

3. Laba/keuntungan usaha 

setelah pembiayaan 

murabahah 

4. Pendapatan usaha 

setelah pembiayaan 

murabahah 

5. Asset/kekayaan/harta 

setelah pembiayaan 

murabahah 

6. Perkembangan usaha 

setelah pembiayaan 

murabahah 

7. Perluasan usaha setelah 

pembiayaan murabahah 

8. Penambahan jumlah 
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tenaga kerja setelah 

pembiayaan murabahah 

9. Target perkembangan 

usaha setelah 

pembiayaan murabahah 

10. Kondisi perekonomian 

setelah pembiayaan 

murabahah 

 

 

E. Metode Pengujian Kualitas Data 

Setelah data lapangan berhasil dikumpulkan,  selanjutnya penulis 

menganalisa data tersebut dengan menggunakan metode Deskriptif Kuantitatif. 

Yaitu menganalisa data atas dasar - dasar persamaan jenis data, kemudian data 

tersebut dikembangkan dan diuraikan sehingga diperoleh gambaran yang jelas 

dan utuh tentang masalah yang akan diteliti.  Kemudian melakukan studi 

kepustakaan untuk meneliti literatur yang ada hubungannya dengan masalah 

yang dibahas, setelah itu dilakukan penela’ahan dengan mempelajari literatur 

yang mengemukakan masalah yang berkaitan dengan penelitian, teknik ini 

digunakan untuk menggambarkan masalah penelitian secara ilmiah.
6
 

Hasan Iqbal, menyatakan kegiatan pengolahan data dengan melakukan 

tabulasi terhadap kuesioner dengan memberikan dan menjumlahkan bobot 

jawaban pada masing-masing pertanyaan untuk masing-masing variabel. Pada 

penelitian ini peneliti menggunakan software SPSS 16.0 dalam melakukan 

                                                           
6
Mastuhu, Managemen Penelitian Agama, Perspektif  Teoriris dan Praktis, ( Jakarta : Badan 

Litbang Agama, 2000), hal 86 
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pengolahan data hasil jawaban responden pada kuesioner. Ketetapan penelitian 

suatu hipotesis sangat tergantung pada kualitas data yang dipakai. Kualitas data 

penelitian suatu hipotesis sangat tergantung pada kualitas data yang dipakai 

didalam penelitian tersebut. Kualitas data penelitian di tentukan oleh instrumen 

yang digunakan untuk mengumpulkan data untuk menghasilkan data yang 

berkualitas maka dilakukan uji-uji berikut ini
7
 : 

 

a. Uji Validitas dan Reliabilitas Data 

1. Uji Validitas Data 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid 

apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkap data 

dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas instrumen 

menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari 

gambaran tentang validitas yang dimaksud.
8
 

Untuk mengukurnya menggunakan analisis butir. Pengukuran pada 

analisis butir yaitu dengan cara skor-skor yang ada kemudian dikorelasikan 

dengan menggunakan rumus korelasi dengan nilai signifikansi pearson 

correlation > 0,30 (30%). 

                                                           
7
 Nur Indriantoro, Metodelogi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. Cetakan 2, 

(BPFE-UGM, Yogyakarta, 2002) hlm 180 
8
 Arikunto, Suharsimi, Metodologi Penelitian, (Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002) hlm 

144 
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2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui instrumen penelitian yang 

dipakai dapat digunakan berkali-kali pada waktu yang berbeda. Pengujian 

dilakukan dengan menggunakan teknik cronbach alpha. Dimana suatu 

instrumen dapat dikatakan reliabel bila memiliki koefisien keandalan atau alpha 

sebesar: (a) <0,6 tidak reliabel, (b) 0,6-0,7 acceptable, (c) 0,7-0,8 baik, dan (d) 

>0,8 sangat baik.
9
 

  

 

 

b. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas dalam sebuah model regresi yaitu mempunyai 

distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data 

normal atau mendekati normal. Untuk mendeteksi normalitas dapat melihat 

grafik Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual. Deteksi dengan 

melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Dasar 

pengambil keputusan antara lain:  

                                                           
9
 Umar, Sekaran, Metode Penelitian Untuk Bisnis. Edisi Keempat, (Penerjemah:Kwan Men 

Yon. Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2000) hlm 171 



103 
 

a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas, serta 

b) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah 

garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.
10

  

 

F. Metode Pengujian Hipotesis 

1. Uji Regresi Linear Sederhana 

Uji regresi linear sederhana merupakan salah satu pengujian terhadap 

variabel independen penelitian, tujuan dari pengujian dengan menggunakan 

regresi linear sederhana bertujuan untuk mengetahui berapa persen satu variabel 

independen mempengaruhi satu variabel dependen. Penggunaan uji regresi 

linear sederhana dalam sebuah penelitian oleh satu jumlah variabel independen. 

Analisa data menggunakan regresi linear sederhana yaitu sebagai berikut
11

:  

  

Keterangan: 

Y= Peningkatan Ekonomi (Variabel Terikat) 

X= Murabahah (Variabel Bebas) 

a, = Konstanta 

e= Standar Eror 

                                                           
10

 Ghozali, Imam, Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS, (Badan Penerbit Universitas 

Dipenogoro, Semarang, 2005) hlm 110 
11

 M Iqbal Hasan, pokok-pokok materi metodologi penelitian & aplikasi, (Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2002), hlm. 28 
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2. Uji Parsial  (Uji T) 

Uji t digunakan untuk menguji atau membandingkan rata nilai sesuatu 

sampel dengan nilai lainnya. Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah semua 

variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. Pengujian dilakukan dengan tingkat yang ditentukan adalah 95 % 

dengan tingkat signifikan sebesar 0,05 % dan degree of freedom (df) n – k 

membandingkan thitung dengan ttabel maka Ho ditolak dan Ha diterima. Berarti 

bahwa variabel independen mempunyai pengaruh bermakna terhadap variabel 

independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. 

 

 

 

3. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R) adalah sebuah koefisien yang menunjukkan 

seberapa besar persentase variabel-variabel independen. Semakin besar 

koefisien determinasinya, maka semakin baik variabel independen dalam 

menjelaskan variabel dependen. Dengan demikian regresi yang dihasilkan baik 

untuk mengistemasi nilai variabel dependen. 

Begitu juga untuk mengetahui variabel independen yang paling 

berpengaruh terhadap variabel dependen dilihat dari koefisien korelasi parsial. 

Variabel independen yang memiliki koefisien korelasi parsial yang paling 
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besar adalah independen yang paling berpengaruh terhadap variabel 

dependen.  

 

 


