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BAB III

METODE PENELITAN

3.1 Lokasi

Lokasi penelitian ini adalah di PT Bank Rakyat Indonesia (BRI

Syariah) cabang utama Pekanbaru.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau

subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,

2008:133). Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah yang melakukan

investasi mudharabah pada PT. Bank BRI syariah cabang Pekanbaru dimana

jumlah populasinya adalah 198 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 :

Rumus:

21 Ne

N
n




Keterangan :

n = Jumlah sampel

N = Besar populasi, asumsi nasabah
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e = Persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan

sampel yang dapat diinginkan.

Maka jumlah sampel yang diperoleh adalah:

198
n =

1 + 198 (0,1)2

198
n = =  66,442  (66 orang)

2,98

Teknik pengambilan sampel dilakukan melalui simple random sampling

yang artinya cara penerikan 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.

Metode simple rendom sampling merupakan metode pengambilan sampel

berdasarkan pertimbangan subjektif peneliti dimana syarat yang dibuat

sebagai kriteria harus dipenuhi oleh sampel. Kriteria Bank Rakyat Indonesia

syariah cabang utama Pekanbaru yang akan menjadi sample dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut:

a. Bank Rakyat Indonesia syariah cabang utama Pekanbaru yang merupakan

Bank Umum Milik Negara di Indonesia.

b. Bank Rakyat Indonesia syariah cabang utama Pekanbaru yang memiliki

kelengkapan data berdasarkan variabel yang diteliti

Berdasarkan kriteria pemilihan sampel di atas. Bank syariah yang

memenuhi kriteria untuk menjadi sample adalah Bank Rakyat Indonesia

Syariah (BRI Syariah) periode 2013.
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3.3. Jenis dan Sumber Data

Variabel-variabel yang digunakan dan terkait dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data

pertama dilokasi penelitian atau penelitian objek penelitian (Burhan

Bungin,2006: 122) data primer dalam penelitian ini adalah langsung

diperoleh melaluai penyebaran  kuesoner dan wawancara terhadap nasabah

bank BRI cabang utama pekanbaru, dan pihak-pihak yang kompoten

dalam penelitian ini.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dan digali melalui

hasil pengelolahan pihak kedua dari hasil penelitian lapanganya baik

berupa data kualitatif maupun data kuntitatif. Data sekunder dalam

penelitian ini adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen

perusahaan maupun literatul yang berhubungan dengan permasalahan

penelitian.( Humar Husein, 2008 )

3.4 Definisi Operasional Variabel

Didalam Arie Pengestu (2009: 33) untuk menguji dan mengukur

variabel yang digunakan dalam penelitian ini serta untuk menghindari

terjadinya kesalah pahaman atau perbedaan dalam mendefenisikan perbedaan

variable yang dianalisis, maka perlu adanya operasional.
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3.4.1 Laporan keuangan

Menurut Munawir (2004:2) laporan keuangan adalah hasil proses

akuntansi yang dapat digunakan sabagai alat komunikasih antara data

keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak yang berkepentingan

dengan data atau aktivitas dari perusahaan tersebut.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi

mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas,

hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat

bagi para pengguana dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai

alokasi sumber daya.

3.4.2 Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah pada hakekatnya adalah penggunaan akuntansi

dalam menjalankan syariat islam.

(Belkaoui: 2006 : 50). Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa, fungsinya

adalah memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang,

mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk pengambilan

keputusan ekonomi yang digunakan dalam menentukan pilihan diantara

serangkaian tindakan-tindakan alternatif yang ada.

3.4.3 Bagi hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan profit

sharing. Profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.

Secara definitif profit sharing diartikan: “distribusi beberapa bagian dari laba

pada para pegawai dari suatu perusahaan”. Hal itu dapat berbentuk suatu
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bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada

tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau

bulanan. Bagi hasil merupakan keuntungan yang akan dibagi kepada kedua

pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua pihak tersebut.

Indikator dari variabel bagi hasil ini, dari kuesioner yang di adopsi dari

penelittian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh wahyu kurniawan

dengan judul penelitian faktor-faktor akuntansi yang mempengaruhi nasabah

berinvestasi.

Setelah peneliti membuat koesioner, peneliti mencoba

menyebarkannya dengan 2 (dua) kali pretest kepada nasabah Bank BRI

Syariah cabang Pekanbaru. Selanjutnya peneliti menguji kualitas dari

kuesioner tersebut dengan menggunakan uji validitas dari butir-butir

pertanyaan dan uji reliabilitas dari variabel-variabel yang ada. Instrumen yang

digunakan untuk mengukur penerapan laporan keuangan,akuntansi syariah,

bagi hasil, diadopsi dari wahyu kurniawan M. Ghafur wibowo.

3.4.4 Investasi

Menurut Antoni (2001) Investasi mudharabah adalah investasi /

penanaman modal (menabung) yang dilakukan oleh dua pihak sebagia akad

kerja sama usaha antara pihak pemodal (pemilik dana) dan pengelolah dana

dan keuntungan dibagi antara mereka dan sesuai kesepakatan dan sedangkan

kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.
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Teori-teori penunjang untuk memperkuat koesioner yang peneliti buat

tentang investasi mudharabah diantaranya :

1. Investasi/menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh Islam, karena

dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk

pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk

menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam al-qur’an terdapat ayat

yang secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslimin untuk

mempersiapkan hari esok secara lebih baik.( Muhammad Syafi’I Antonio,

2008;153).

Setelah peneliti membuat koesioner, peneliti mencoba

menyebarkannya dengan 2 (dua) kali pretest kepada nasabah Bank BRI

Syariah cabang Pekanbaru. Selanjutnya peneliti menguji kualitas dari

koesioner tersebut dengan menggunakan uji validitas dari butir-butir

pertanyaan dan uji reliabilitas dari variabel-variabel yang ada.

Responden penelitian adalah nasabah Bank BRIsyariah Cabang

Pekanbaru dengan menggunakan skala likert dengan lima alternatif

pertanyaan.

Tabel 3.1 : Skala likert penelitian

STS TS R S SS
1 2 3 4 5

Keterangan :

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

N : Ragu-Ragu
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S : Setuju

SS : Sangat Setuju

3.5 Analisis Data

3.5.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Teknik koesioner, berkomunikasi secara tidak langsung dengan responden

melalui penyebaran koesioner yang berisi beberapa pertanyaan yang

berhubungan dengan masalah penelitian ini. Penyebaran kuesioner

dilakukan pada lokasi penelitian (bank rakyat Indonesia cabang utama

pekanbaru) pada jam kerja pelayanan jasa pembiayaan syariah.

2. Teknik wawancara, yaitu penulis mengadakan wawancara langsung

dengan karyawan yang berkompenten dengan masalah penelitian ini dan

Nasabah Bank BRI sebagai responden dalam penelitian ini

3.5.2 Metode Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

analisis regresi linear berganda. Regresi linear berganda yaitu analisis tentang

hubungan antara satu variable dependen dengan dua atau lebih variable

independen, persamaan garis regresinya dapat dituliskan dalam bentuk sebagai

berikut:

Keterangan:

Y = Investasi (mudharabah)

X1 = Laporan Keuangan

X2 = Akuntansi Syariah

X3 = Bagi Hasil

a = Konstan

Y= a − b1X1 + b2X2 + b3X3 + e
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b1 b2 b3 = Koefisien regresi

3.5.3 Metode Pengujian Kualitas Data

Ketepatan pengujian suatu hipotesis sangat bergantung pada kualitas

data yang dipakai dalam pengujian tersebut. Kualitas data penelitian

ditentukan oleh instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data. Untuk

mengumpulkan data yang berkualitas diperlukan pengukuran (instrumen) yang

baik.

1. Asumsi Validitas

Uji validitas adalah untuk mengetahui sah tidaknya instrumen

kuesioner yang digunakan dalam penggumpulan data. Uji validitas ini

dilakukan  untuk mampu mengungkapkan dengan pasti apa yang akan

diteliti. (Ghazali, 2001) uji validitas dilakukan dengan uji pearson Momen

antara masing-masing skor konstruksi. Suatu butir pernyataan dikatakan

valid jika korelasi item butir dengan skor signifikan pada tingkat

signifikan 0,01 dan 0,02.

2. Asumsi Reabilitas

Suatu kuesioner dikatakan handal atau reliable  jika jawaban

seseorang terhadapa pernyataan  adalah  konsisten atau stabil dari waktu

ke waktu. Uji Relibilitas dimaksudkan untuk menguji konsistensi

kuesioner dalam mengukur suatu kontrak yang sama atau stabilitas

kuesioner jika digunakan dari waktu ke waktu. (Ghozali, 2001).untuk uji

realibilitas digunakan tekni alfa cronbach dimana suatu instrument dapat
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digunakan handal (reliable) bila memiliki koefisien  keandalan atau alpha

sebesar 0,6 atau lebih.

3. Asumsi Normalitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model

regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai

distribusi normal ataukah tidak.

Untuk mendeteksi adanya distribusi normal, maka bisa melihat

penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dan grafik, dengan dasar

pengambilan keputusan sebagai berikut :

a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

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

diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas

3.5.4 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji apakah model regresi

benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan dan representatif.

Terdapat tiga pengujian asumsi klasik, yaitu:

1. Asumsi Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada

model regresi ditemukan adanya kolerasi antara variabel bebas

(independen). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas

adalah dengan melihat nilai tolerance dan nilai variance inflation factor

(VIF).
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Sesungguhnya multikolinearitas tetap ada pada setiap variabel

independen, hanya saja dipastikan apakah multikolinearitas yang ada

masih dalam batas penerima atau tidak. Untuk mengujinya dalam

penelitian ini dilakukan dengan melihat dengan nilai variabel inflation

factor (VIF) untuk tiap-tiap variabel independen. Jika VIF lebih besar dari

5, maka variabel tersebut dikatakan mempunyai persoalan

multikolinearitas dengan variabel lainnya.

2. Asumsi Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah pengujian pada model regresi, dimana

bertujuan untuk menguji apakah terdapat hubungan antara anggota-

anggota dari serangkaian pengamatan yang tersusun dalam rangkaian

waktu.

Pengujian yang digunakan untuk mengetahui autokorelasi adalah

dengan uji Durbin-Waston yang dikembangkan oleh J. Durbin dan

G.Waston dengan rumus sebagai berikut:

= ∑ (u − u )∑ u
Maksud dari persamaan diatas adalah:

1. Jika statistik DW bernilai -2, berarti ada autokorelasi positif.

2. Jika statistik DW bernilai -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi.

3. Jika statistik DW bernilai +2, berarti ada autokorelasi negatif.

3. Asumsi Heteroskedastisitas

Pengujian Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah

dalam model  regresi  terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu
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pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah yang

homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Untuk memenuhi

asumsi Homokedasitisitas, maka perlu diuji apakah ada gejala

Heteroskedastisitas atau tidak.

Caranya adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi

variabel terikat residualnya. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang

membuat pola tertentu maka mengidentifikasikan telah terjadi

Heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika ada pola yang jelas serta titik

menyebar di atas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi

Heteroskedastisitas.

3.5.5 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang menghasilkan suatu

keputusan,  yaitu: keputusan menerima atau menolak hipotesis tersebut. Di

dalam suatu penelitian, hipotesis merupakan pedoman karena data yang

dikumpulkan adalah data yang berhubungan dengan variabel-variabel yang

dinyatakan dalam hipotesis tersebut. Ada dua jenis koefisien regresi yang

Pengujian hipotesis dapat dilakukan,melalui:

1. 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



49

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 yang besar.

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

2. Secara  serentak (uji-f)

Pengujian ini dilakukan untuk menyelidiki  apakah varibel

independen secara serentak mempengaruhi varibel dependen.

3. Koefisien Determinan

Koefisien determinan (R) adalah sebuah koefisien yang

menunjukan seberapa besar persentase variabel-variabel independen.

semakin besar koefisien determinasi maka semakin baik variabel

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.



50


