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BAB III

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif yang

berdasarkan pada orientasi hasil dan jumlah (kuantitas). Agar terciptanya

penelitian yang valid, penelitian ini menggunakan survey dengan format deskriptif

analisis.

3.1. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian, sehingga objek tersebut

menjadi sumber data penelitian (Bungin, 2005: 99). Populasi yang dijadikan

sebagai objek dalam penelitian ini adalah responden yang mengajukan

pembiayaan murabahah untuk usaha mikro dari PT. Bank BRISyariah Cabang

Pekanbaru dimana jumlah populasinya adalah 365 nasabah pada tahun 2013.

Sampel merupakan bagian atau sejumlah cuplikan tertentu yang diambil

dari suatu populasi dan diteliti secara rinci (Muhamad, 2008: 162). Sampel dalam

penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus Slovin dengan rumus :

N
n =

1 + n(e)2

dimana :

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

E = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan

sampel yang dapat ditolerir atau diinginkan
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Maka jumlah sampel yang diperoleh adalah :

365
n =

1 + 365 (0,1)2

n = 78 orang

Teknik pengambilan sampel dilakukan melalui simple random sampling

yang artinya cara penarikan sampel anggota dilakukan secara acak tanpa

memperhatikan strata yang ada. Metode pengumpulan data menggunakan self

administrated survey, yaitu responden diminta untuk mengisi sendiri kuesioner

yang diberikan. Mayoritas pengisian angket oleh nasabah dilakukan di tempat

penelitian yaitu di PT. Bank BRISyariah Pekanbaru dan untuk nasabah yang

berdomisili dekat dengan PT. Bank BRISyariah Pekanbaru, pengisian angket

dilakukan dengan cara mendatangi tempat tinggal nasabah.

Adapun karakteristik dari sampel penelitian ini adalah:

a. Sampel para nasabah tahun 2013 di BRISyariah.

b. Sampel telah mengikuti pembiayaan murabahah pada usaha mikro di PT.

Bank BRISyariah Cabang Pekanbaru.

3.2 Jenis dan sumber data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah subjek

(pelaku), dimana data ini dihasilkan nantinya dari responden itu sendiri dapat

berbentuk tanggapan tertulis sebagai hasil jawaban kuesioner. Sumber

pengembalian data dibedakan atas dua yaitu: data primer dan data sekunder.

a. Data primer menurut Umar (2005: 69) adalah data yang didapatkan dari

sumber pertama. Untuk memperoleh data primer ini, penulis melakukan
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survey/observasi dan wawancara secara langsung. Data primer yang

penulis gunakan merupakan data yang diperoleh langsung dari responden

berupa jawaban terhadap kuesioner.

b. Data sekunder menurut Umar (2005 : 69) adalah data primer yang telah

diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul atau pihak

lain. Seperti buku-buku referensi, jurnal, bahan bacaan yang diperoleh

dari internet, dan lain sebagainya.

3.3 Metode pengumpulan data

Banyak teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data dalam

sebuah penelitian. Metode pengumpulan data pada prinsipnya berfungsi untuk

mengungkapkan variabel yang akan diteliti. Dalam penelitian ini metode

pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Daftar Pertanyaan (Kuesioner)

Kuesioner adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan

data dengan cara memberi daftar pertanyaan kepada obyek penelitian

(responden) yang selanjutnya responden diminta untuk mengisi daftar

pertanyaan tersebut. Daftar pertanyaan ini disusun berdasarkan acuan

indikator-indikator yang telah ditetapkan.

2. Wawancara

Wawancara kepada pihak BRISyariah. Hal ini untuk mendapatkan

data dan keterangan langsung dengan melakukan tanya jawab.
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3.4. Operasional Variabel

Data penelitian ini adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari sesesorang,

objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan (Sugiono, 2005: 32). Kuesioner didapat

dari Teza Ryandi.

Tabel 3.1 Operasional Variabel

No Variabel Penelitian Dan Deskripsi Sub Variabel

1 Efektivitas Pembiayaan Murabahah (X)

Efektivitas  pembiayaan murabahah

adalah tingkat pencapaian dengan

melihat prosedur pembiayaan dan

dampak pembiayaan terhadap tingkat

pendapatan (Sholikha Oktavi K.: 2009:

16) .

a. Pendapatan Sebelum (X1)

b. Besar Pembiayaan (X2)

c. Pokok Angsuran (X3)

d. Margin (X4)

2 Usaha Mikro (Y)

Usaha Mikro adalah usaha produktif

milik orang perorangan dan/atau badan

usaha perorangan yang memenuhi

kriteria Usaha Mikro sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2008 pasal 1.

Pendapatan Sesudah

Adapun skala yang digunakan skala likert dengan 5 kategori yaitu:

Tabel 3.2 Skala Likert

NO KETERANGAN PENILAIAN
1 Sangat Setuju (SS) 5
2 Setuju (S) 4
3 Netal (N) 3
4 Tidak Setuju (TS) 2
5 Sangat Tidak Setuju (STS) 1
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3.5. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum

tentang responden yang menjadi obyek penelitian dan memberikan gambaran

mengenai tanggapan responden atas pembiayaan yang diberikan oleh PT. Bank

BRISyariah Pekanbaru.

a. Uji Validitas

Uji validitas adalah sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu

alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya, dua hal yang harus diperhatikan

dalam validitas instrumen yaitu ketepatan dan kecermatan dimana suatu

instrument mungkin tepat dalam mengukur suatu objek tetapi  belum tentu

cermat. Cara yang digunakan adalah dengan analisa item, dimana setiap

nilai yang ada pada setiap butir pertanyaan dikorelasikan dengan total nilai

seluruh butir pertanyaan untuk suatu variabel. Syarat minimum untuk

dianggap valid adalah r hitung > dari nilai r tabel atau nilai koefisien

korelasi yang minimal sama dengan 0,3. Analisis menggunakan program

SPSS Statistic 17.0

b. Uji Reliabilitas

Sedangkan uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui adanya

konsistensi alat ukur dalam penggunaannya atau dengan kata lain alat ukur

tersebut mempunyai hasil yang konsisten apabila digunakan berkali-kali

pada waktu yang berbeda. Untuk uji reliabilitas digunakan teknik Alpha

Cronbach, dimana suatu instrument dapat dikatakan handal (reliable) bila

memiliki koefisien keandalan atau alpha sebesar 0,6 atau lebih.
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3.6. Analisis Asumsi Klasik

Agar model persamaan regresi dapat diterima secara ekonometrik, maka

harus memenuhi asumsi klasik (Ghozali, 2005: 91).

a. Uji Normalitas

Uji normalitas berguna untuk mengetahui apakah variabel

dependen, independen berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak.

(Umar, 2008: 79).Pengujian dilakukan dengan melihat penyebaran  data

(titik) pada sumbu diagonal dari grafik scatter plot, dasar pengambilan

keputusannya adalah  jika data menyebar  di sekitar garis diagonal dan

mengikuti garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Jika data menyebar jauh dari regresi atau tidak mengikuti arah garis

diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

b. Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas digunakan untuk menunjukkan apakah

ada korelasi diantara variabel independen. Pengujian nilai multikolinearitas

dilakukan dengan meihat (1) nilai tolerance dan lawannya (2) VIF

(variance inflation factor). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk

menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance > 0,10 atau

sama dengan nilai VIF < 10 (Suliyanto, 2005:63-64).

c. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Ada beberapa cara
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Untuk menguji atau mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi, salah

satunya dengan uji Durbin–Watson (DW test).(Suharsini Arikunto, 2005;

100) Dengan pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi:

Tabel 3.3
Tabel pengambilan keputusan ada tidaknya Autokorelasi

Nilai Dw Keputusan
Kurang Dari 1,10 Ada Autokolerasi
1,10 sampai 1,54 Tanpa Kesimpulan
1,55 sampai 2,46 Tidak ada Autokorelasi
2,46 sampai2,90 Tanpa kesimpulan

Lebih dari 2,91 Ada Autokorelasi

d. Uji Heteroskedastisitas

Dengan menggunakan metode ini, gejala Heteroskedastisitas akan

ditunjukkan oleh koefisien regresi dari masing-masing variabel independen

terhadap nilai absolut residunya (e), jika nilai probabilitasnya > nilai alpha-

nya (0,05), maka dapat dipastikan model tidak mengandung unsur

Heteroskedastisitas atau t hitung ≤ t tabel pada alpha 0,05. (Suliyanto,

2005: 63-64).

3.7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis

regresi linear berganda. Regresi linier berganda merupakan suatu prosedur yang

digunakan untuk melakukan pengujian hubungan antara variabel bebas dengan

satu variabel tidak bebas. Dan untuk membantu penelitian, maka peneliti akan

menggunakan software pengolah data statistic, SPSS for Windows version 17.0.

Analisis data juga menggunakan perhitungan manual dengan rumus

standar deviasi dan mean (rata-rata nilai).
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a. Mean adalah jumlah rata-rata dari sekumpulan data yang memberikan

gambaran tentang sesuatu hal.

b. Standar Deviasi adalah Seberapa jauh nilai pengamatan disekitar nilai rata-

rata.

Apabila nilai mean bernilai lebih tinggi dari nilai standar deviasi yang

ditetapkan sebagai acuan, maka pembiayaan tersebut dapat dikatakan efektif.

3.8. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan

analisis regresi linear berganda berdasarkan uji siqnifikansi simultan (F test), Uji

Parsial ( Uji T) dan Determinan.

a. Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik  F)

Uji F pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan apakah semua

variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen

atau  terikat (Ghozali,2005:20).

Langkah-langkah pengujian adalah sebagai berikut (Kuncoro,

2009: 239):

a. Ha diterima jika, F hitung > F tabel = (k);(n-k-1) atau Sig < (α) 0.05 maka

terdapat pengaruh signifikan antara variabel bebas dengan variabel

terikat.

b. Ho diterima jika, F hitung < F tabel = (k);(n-k-1) atau Sig > (α) 0.05 maka

tidak terdapat pengaruh signifikan antara

c. variabel bebas dengan variabel terikat.
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Keterangan :  F tabel = (k);(n-k-1)

(k) = jumlah variabel bebas dengan α (5%)

(n) = jumlah sampel

b. Secara Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas

terhadap variabel terikat secara individual atau parsial serta untuk

mengetahui variabel bebas yang mempunyai pengaruh dominan terhadap

variabel terikat dengan mengukur derajat hubungan antara variabel bebas

dengan variabel terikat dengan menganggap variabel bebas lainnya

bersifat konstan.

Uji t ini dilakukan dengan membandingkan nilai thitung dan

ttabel.Nilai thitung dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

ℎ = ( 1)( 1)
Level of significance yang digunakan adalah 5% dan dasar

pengambilan keputusan apakah Ha diterima atau ditolak adalah dengan

membandingkan nilai thitung dan thitung apabila:

1. thitung>ttabel maka H diterima karena terdapat pengaruh.

2. thitung<ttabel maka H ditolak karena tidak terdapat pengaruh.

c. Koefisien Determinan

Koefisien determinan (R) adalah sebuah koefisien yang

menunjukan seberapa besar persentase variabel-variabel independen.

Semakin besar koefisien determinasi maka semakin baik variabel



45

independen dalam menjelaskan variabel dependen. dengan demikian

regresi yang dihasilkan baik untuk mengestimasi nilai variabel dependen.

Begitu juga untuk mengetahui variabel independen yang paling

berpengaruh terhadap variabel independen yang memiliki koefisien

korelasi parsial yang paling besar adalah independen yang paling

berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.9. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah di Jalan

Nangka atau Tuanku Tambusai.

3.10. Waktu penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada hari Senin tanggal 21 Februari 2014

sampai selesai.


