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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Kota Bima dengan objek nasabah (mudharib) KCP 

BRISyariah yang menjadi pelaku UMKM usaha perdagangan, industri, dan jasa. 

Alasan pengambilan nasabah (mudharib) pada KCP BRISyariah Kota Bima sebagai 

objek penelitian, karena sebagian besar nasabah (mudharib) pada KCP BRISyariah 

Kota Bima menggunakan sistem pembiayaan mudharabah dan musyarakah melalui 

produk pembiayaan mikro. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan deskriptif kuantitatif dengan menekankan 

analisnya pada data-data numerikal (angka-angka) yang diolah dengan metode 

statistik. Analisi deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu 

individu, keadaan, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya 

hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat (Moleong, 

2005).  

C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi yang di gunakan adalah seluruh nasabah (mudharib) yaitu pelaku 

UMKM usaha perdagangan, industri, dan jasa yang menggunakan pembiayaan 

mikro dengan sistem mudharabah dan musyarakah pada KCP BRISyariah di Kota 

Bima. Sedangkan sampel yang direncanakan yaitu 60 sampel dari populasi pelaku 

UMKM yang menggunakan pembiayaan mikro dengan sistem mudharabah dan 

musyarakah pada KCP BRISyariah Kota Bima, 30 sampel untuk pembiayaan 

mudharabah dan 30 sampel untuk pembiayaan musyarakah. Teknik pengambilan



31 
 

 
 

sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling yaitu teknik penentuan 

sampel yang sesuai dengan kriteria penelitian (Lupiyoadi & Ikhsan, 2015), kriteria 

yang digunakan untuk penentuan sampel yaitu nasabah pada KCP BRISyariah Kota 

Bima, nasabah seorang pelaku UMKM, jenis atau sistem pembiayaan yang diterima 

yaitu mudharabah dan musyarakah. 

D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstrak dengan cara 

memberikan arti, atau menspesifikasikan kegiatan, ataupun memberikan suatu 

operasional yang diperlukan untuk mengatur konstrak atau variabel tersebut. 

Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Pendapatan Bersih Usaha (Variabel Dependent Y) 

Keuntungan atau laba yang didapatkan dari pendapatan hasil usaha dikurangi 

biaya-biaya pada saat kegiatan produksi. 

π = TR - TC 

2. Jumlah Pembiayaan (variabel independent X1) 

Jumlah dana yang diberikan BRISyariah (shahibul maal) kepada nasabah 

(mudharib) yaitu pelaku UMKM untuk modal kerja dan investasi. 

3. Jangka waktu pembiayaan (variabel independent X2) 

Batas waktu pengembalian dana yang telah ditentukan dalam akad antara 

KCP BRISyariah (shahibul maal) Kota Bima dan nasabah (mudharib) yaitu pelaku 

UMKM. 
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4. Nisbah bagi hasil pembiayaan (variabel independent X3) 

Pembagian keuntungan usaha yang didapatkan pihak BRISyariah Kota Bima 

(shahibul maal) atas dana pembiayaan yang diberikan kepada nasabah (mudharib) 

yaitu pelaku UMKM. 

Nisbah bagi hasil pembiayaan (perbulan) = π (perbulan) × nisbah % (perbulan) 

5. Jenis pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah (Dummy) 

Mudharabah (d=0) merupakan jenis pembiayaan 100% dana dari shahibul 

maal (pemilik dana) KCP BRISyariah Kota Bima diberikan kepada mudharib 

(pengelola dana) pengusaha UMKM untuk modal melakukan kegiatan usaha 

tertentu yang sesuai syariah, dengan membagi hasil keuntungan dan kerugian yang 

didapatkan secara bersama-sama sesuai kesepakatan. 

Musyarakah (d=1) merupakan jenis pembiayaan akad kerjasama atas dana 

yang diberikan shahibul maal (pemilik dana) KCP BRISyariah Kota Bima kepada 

mudharib (pengelola dana) yaitu pengusaha UMKM dengan membagi hasil 

keuntungan dan kerugian yang didapatkan secara bersama-sama sesuai 

kesepakatan. Dana yang diberikan oleh shahibul maal akan dijadikan tambahan 

modal dan investasi usaha mudharib, sehingga shahibul maal akan ikut 

berpatisipasi dalam kegiatan usaha tersebut ataupun hanya ikut mengontrolnya saja.  

E. Jenis dan Sumber Data  

1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan adalah data primer. Data primer merupakan data 

yang memberikan informasi secara langsung, serta sumber data tersebut memiliki 

hubungan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari. 

(Azwar, 1998), digunakannya jenis data ini untuk memperoleh data yang relevan 
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sesuai dengan kondisi dan prilaku yang terjadi pada saat penelitian berlangsung. 

Data primer yang didapatkan berupa hasil jawaban pertanyaan kuisioner. 

2. Sumber Data 

Data primer bersumber dari hasil kuisoner yang diisi oleh pelaku UMKM 

yang menjadi nasabah (mudharib) pada KCP BRISyariah Kota Bima. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Guna memperoleh data yang akan digunakan untuk pengolahan data dalam 

proses analisis, teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawab (Sugiyono, 2008). Pelaksanaannya untuk kuisioner ini 

akan diberikan kepada responden yang dijadikan sampel pada saat penelitian 

berlangsung. 

G. Teknik Analisis Data  

Analisi data berguna untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam 

memberikan, menyajikan, dan menyimpulkan data, dan juga untuk 

mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan 

akurat, (Danim, 2002). Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier 

berganda. Regresi linier berganda merupakan teknik analisis data yang bertujuan 

untuk melihat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, 

dan mengetahui besarnya nilai dari variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian, (Lupiyoadi & Ikhsan, 2015). 

Persamaan regresi sebagai berikut: 
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𝑌 = 𝛼 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 + 𝛽4𝐷 + 𝑒𝑡 

Dimana: 

Y : Pendapatan bersih usaha mudharib (nasabah) 

α : Konstanta 

𝛽  : Koefisien arah regresi linier dan menyatakan perubahan variabel Y untuk 

setiap perubahan variabel X 

𝑒𝑡 : Error Term 

𝑋1 : Jumlah Pembiayaan 

𝑋2 : Jangka waktu pembiayaan 

𝑋3 : Nisbah bagi hasil untuk shahibul maal (bank) 

D : 0 = Jenis pembiayaan Mudharabah 

  1 = Jenis pembiayaan Musyarakah 

1. Uji Hipotesis 

a. Uji F 

Untuk mengetahui pengaruh variabel independent terhadap varibel dependent 

secara simultan atau bersama-sama dengan membandingkan antara F-hitung 

dengan F-tabel atau Probabilitas dengan α = 0.05. Penentuan nilai F-tabel pada 

tingkat signifikasi 0,05 dan degree of freedom (df1 = k – 1), (df2 = n – k), (Rahayu 

dkk., 2016), Kriteria pengujian untuk menentukan 𝐻0 ditolak atau diterima sebagai 

berikut: 

𝐻0 ditolak apabila F-hitung > F-tabel  

𝐻0 ditolak apabila Probabilitas < α = 0.05 

𝐻0 diterima apabila F-hitung < F-tabel 
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𝐻0 diterima apabila Probabilitas > α = 0.05 

Perumusan hipotesis sebagai berikut: 

𝐻0 ∶  𝛽 = 0 Jumlah, jangka waktu, dan nisbah bagi hasil pembiayaan 

mudharabah dan musyarakah secara simultan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pendapatan usaha mudharib (nasabah). 

𝐻1 ∶  𝛽 ≠ 0 Jumlah, jangka waktu, dan nisbah bagi hasil pembiayaan 

mudharabah dan musyarakah secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap pendapatan usaha mudharib (nasabah). 

b. Uji t 

Untuk menunjukkan pengaruh masing-masing variabel independen (secara 

parsial) terhadap variabel dependen, dengan membandingkan antara t-statistic 

dengan t-tabel atau sig dan α = 0.05. Penentuan nilai t-tabel pada sifat pengujian 2 

sisi, maka alpha (α) = (0,05 : 2 = 0,025) dan degree of freedom (df) = (n-k) 

(Lupiyoadi & Ikhsan, 2015). Kriteria pengujian untuk menentukan 𝐻0 ditolak atau  

diterima yaitu sebagai berikut: 

𝐻0 ditolak apabila t hitung > t tabel  

𝐻0 ditolak apabila Probabilitas < α = 0.05 

𝐻0 diterima apabila t hitung < t tabel 

𝐻0 diterima apabila Probabilitas > α = 0.05 

1) 𝐻0 ∶  𝛽 = 0  Jumlah pembiayaan mudharabah dan musyarakah secara 

parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan usaha 

mudharib (nasabah). 
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𝐻1 ∶  𝛽 ≠ 0  Jumlah pembiayaan mudharabah dan musyarakah secara 

parsial berpengaruh signifikan terhadap pendapatan usaha 

mudharib (nasabah). 

 

2) 𝐻0 ∶  𝛽 = 0  Jangka waktu pembiayaan mudharabah dan musyarakah secara 

parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan usaha 

mudharib (nasabah). 

𝐻1 ∶  𝛽 ≠ 0  Jangka waktu pembiayaan mudharabah dan musyarakah secara 

parsial berpengaruh signifikan terhadap pendapatan usaha 

mudharib (nasabah). 

 

3) 𝐻0 ∶  𝛽 = 0  Nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah dan musyarakah 

secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan 

usaha mudharib (nasabah). 

𝐻1 ∶  𝛽 ≠ 0 Nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah dan musyarakah 

secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pendapatan 

usaha mudharib (nasabah). 

 

4) 𝐻0 ∶  𝛽 = 0 Secara parsial perbedaan jenis pembiayaan mudharabah dan 

musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan 

usaha mudharib (nasabah). 

𝐻1 ∶  𝛽 ≠ 0 Secara parsial perbedaan jenis pembiayaan mudharabah dan 

musyarakah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan usaha 

mudharib (nasabah). 
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c. Koefisien Determinasi (𝑅2) 

Untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independent 

menjelaskan varibel dependent dalam model regresi yang dilihat pada R-square, 

Apabila  R-square mendekati 1 maka dapat dikatakan semakin kuat kemampuan 

variabel bebas model regresi tersebut dalam menerangkan variabel terikat, 

sebaliknya jika R-square mendekati nol (0) maka semakin lemah variabel bebas 

menerangkan variasi variabel terikat, (Ghozali, 2006).  

2. Asumsi Klasik 

Dalam analisis regresi terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi 

sehingga persamaan regresi yang dihasilkan akan valid jika digunakan untuk 

memprediksi suatu masalah, (Lupiyoadi & Ikhsan, 2015). Asumsi klasik yang 

digunakan yaitu: 

a. Uji Normalitas 

Distribusi data yang akan di analisis, apakah penyebarannya normal atau 

tidak, sehingga dapat digunakan dalam analisi parametrik. Apabila prob. JB 

(Jarque-Bera) lebih besar dari tingkat alpha 0,05 (5%) maka dapat disimpulkan 

bahwa residual berdistribusi normal dan sebaliknya, apabila nilanya lebih kecil dari 

alpha maka tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa residual berdistribusi 

normal (Lupiyoadi & Ikhsan, 2015). Hipotesis pengujian sebagai berikut: 

𝐻0 ∶  𝑃𝑟𝑜𝑏. < 𝛼 Tidak berdistribusi normal 

𝐻1 ∶  𝑃𝑟𝑜𝑏. > 𝛼 Berdistribusi normal 

b. Uji Heterokedestisitas 

Model pengujian seperti regresi linier berganda harus terbebas dari gejala 

heterokedestisitas, yang berarti variasi residual tidak sama dari satu pengamatan ke 
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pengamatan yang lain. Sehingga variansi residual harus bersifat homokedestisitas, 

yaitu pengamatan yang satu dengan pengamatan yang lain sama agar memberikan 

pendugaan model yang lebih akurat (Lupiyoadi & Ikhsan, 2015). Untuk menduga 

apakah suatu model terbebas dari gejala heterokedestisitas atau tidak dapat dilihat 

dari alat analisis seperti Uji Breusch Pagan Godfrey, Uji Harvey, Uji Glejser, Uji 

ARCH, dan Uji White. Apabila dari kelima uji tersebut menghasilkan prob. F-

statistic lebih besar dari alpha 0,05 (5%) maka 𝐻0 diterima, yang artinya tidak 

terjadi heteroskedastisitas. Begitupun sebaliknya, apabila prob. F-statistic lebih 

kecil dari alpha 0,05 (5%)  maka 𝐻0 ditolak yang artinya terjadi heteroskedastisitas, 

Lupiyoadi & Ikhsan (2015), hipotesis pengujian sebagai berikut: 

𝐻0 : prob. F-statistic > α Tidak terjadi Heteroskedastisitas (Homokedastisitas)

𝐻1 : prob. F-statistic < α Terjadi Heterokedastisitas 

c. Uji multikolinieritas

Suatu kondisi di mana terjadi korelasi atau hubungan yang kuat diantara

variabel bebas yang diikutsertakan dalam pembentukan model regresi linier. 

Artinya koefisien regresi yang dihasilkan sesuai dengan teori yang ada. Untuk 

melihat suatu model terbebas atau tidaknya dari gejala multikolinieritas terlihat 

pada koefisien korelasi antara masing-masing variabel bebas, apabila lebih besar 

dari 0,8 maka terjadi multikolinieritas dalam model tersebut, (Lupiyoadi & Ikhsan, 

2015). 




