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BAB III 

METODE  PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan oleh peneliti ini merupakan pendekatan yang 

menggunakan metode kuantitatif. Secara umum penelitian kuantitatif adalah 

penelitian yang menggunakan angka-angka yang dijumlahkan sebagai data yang 

kemudian dianalisis. Metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian 

yang dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena /kejadian dengan menggunakan 

data-data numerik.42 

Jenis penelitian ini bersifat asosiatif kuantitatif merupakan penelitian yang 

bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Sehingga 

dengan penelitian ini akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk 

menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala.43 

Penelitian ini menggunakan software SPSS, untuk menganalisis pengaruh 

marketing mix terhadap minat nasabah dalam memilih pembiayaan murabahah 

pada BMT Amanah Bersama Bojonegoro. 

3.2 Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi berasal dari bahasa inggris yaitu population yang berarti jumlah 

penduduk. Dalam metode penelitian, kata populasi sangat populer dipakai untuk 

                                                             
42 Uhar Suharsaputra, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan, (Bandung: PT 

Refika Aditama, 2012), 49 
43 Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan 

Manual dan SPSS, (Jakarta: Kencana, 2013), 7 
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menyebutkan serumpun/sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian. 

Populasi penelitian merupakan keseluruhan (universum) dari objek penelitian yang 

dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, peristiwa, dan sebagainya, 

sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian.44 Dengan demikian, 

populasi dalam penelitian ini yaitu nasabah yang memilih pembiayaan murabahah 

berjumlah 133 anggota di BMT Amanah Bersama Bojonegoro. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari 

semua yang ada pada populasi, misalnya saja karena keterbatasan dana, tenaga dan 

waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Untuk 

itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili).45 

Penelitian ini menggunakan sampel random sederhana (simple random 

sampling) yang merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan 

kesempatan yang sama kepada setiap anggota yang ada dalam suatu populasi untuk 

dijadikan sampel.46 Sehingga membutuhkan teknik slovin dengan rumus berikut ini 

untuk dapat menentukan  jumlah sampel yang akan diambil dari jumlah populasi 

menggunkan rumus berikut ini  : 

𝑛 =  
𝑁

1 +  𝑁𝑒2
 

=  
133

1+133(0,05)2 = 99,81 

                                                             
44 Syofian Siregar, Statistika Deskriptif untuk Penelitian Dilengkapi Perhitungan Manual dan 

Aplikasi SPSS Versi 17, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 144-145 
45 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2016), 81 
46 Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan 

Manual & SPSS, (Jakarta: Kencana, 2013), 31 
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Jadi, sampel yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini berjumlah 100 

responden. 

3.3 Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini yaitu nasabah yang memilih pembiayaan 

murabahah. Dengan demikian, penelitian ini akan dilaksanakan di BMT Amanah 

Bersama Bojonegoro yang beralamatkan di Jl. Gajah Mada No. 148 B, 

Tumbrasanom, Kedungadem, kabupaten Bojonegoro. 

3.4 Definisi Operasional Variabel 

Menurut Koentjaraningrat, operasional variabel penelitian merupakan bentuk 

operasional dari variabel-variabel yang digunakan, biasanya berisi definisi 

konseptual, indikator yang digunakan, alat ukur yang digunakan (bagaimana cara 

mengukur) dan penilaian alat ukur.47Dalam penelitian ini Penelitian ini 

menggunakan varibel dan indikator penelitian sebagai berikut : 

Jenis 

Variabel 

Definisi Indikator Skala 

Orang 

(people) 

(X1) 

orang (people) adalah 

semua pelaku yang 

memainkan peranan dalam 

penyajian jasa sehingga 

dapat mempengaruhi 

persepsi nasabah pada 

1. Penampilan 

2. Sikap 

3. Pelayanan 

4. Penggunaan 

bahasa dalam 

komunikasi  

Skala 

Likert 

                                                             
47 Syofian Siregar, Statistika Deskriptif untuk Penelitian Dilengkapi Perhitungan Manual dan 

Aplikasi SPSS Versi 17, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 122 



36 
 

 
 

BMT Amanah Bersama 

Bojonegoro. 

Produk (X2) Produk merupakan segala 

sesuatu yang ditawarkan 

oleh produsen untuk 

diperhatikan, diminta, 

dicari, dibeli, digunakan, 

atau dikonsumsi oleh 

pasar sebagai pemenuhan 

kebutuhan atau keinginan 

pasar yang bersangkutan 

1. Prosedur 

pembiayaan  

2. Kriteria 

pembiayaan  

Skala 

Likert 

Lokasi (X3) Lokasi berhubungan 

dengan keputusan yang 

akan dibuat oleh 

perusahaan mengenai di 

mana operasi dan stafnya 

akan ditempatkan. Hal 

yang paling penting dari 

lokasi adalah tipe dan 

tingkat interaksi yang 

terlibat. 

1. Akses 

2. Lokasi Strategis 

Skala 

Likert 

Promosi 

(X4) 

Promosi adalah suatu 

bentuk komunikasi 

pemasaran yang 

1. Periklanan  

2. Promosi 

penjualan  

Skala 

Likert 
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aktivitasnya berusaha 

menyebarkan informasi, 

mempengaruhi/membujuk, 

dan/atau mengingatkan 

pasar sasaran atas 

perusahaan dan produk 

yang ditawarkan 

perusahaan yang 

bersangkutan. 

3. Publisitas  

4. Penjualan 

pribadi  

Minat 

nasabah 

memilih 

pembiayaan 

murabahah 

(Y) 

Minat nasabah merupakan 

suatu kecenderungan 

bertindak seseorang untuk 

memilih sebelum 

keputusan membeli benar-

benar dilakukan.  

1. Perhatian  

2. Ketertarikan 

3. Keinginan 

4. Keyakinan 

 

 

Skala 

Likert 

1.5 Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini, menggunakan metode pengumpulan data yang berupa kuisoner 

(angket) yaitu, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan 

sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk di jawabnya. 

Kuisoner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup maupun terbuka, dapat 

diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos atau internet.  

Kuisoner yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis kuisoner 

tertutup, yaitu berupa pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada responden 

mengenai marketing mix terhadap minat nasabah dalam memilih pembiayaan 
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murabahah yang sudah dalam bentuk pilihan ganda, yang biasanya menggunakan 

skala Likert di dalamnya.  

Skala likert adalah skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang tentang suatu objek atau fenomena tertentu. 

Dengan menggunakan skala likert, variabel yang akan diukur dijabarkan dari 

variabel menjadi indikator yang dapat diukur, sehingga dapat dijadikan tolak ukur 

untuk membuat suatu pertanyaan atau pernyataan yang perlu dijawab oleh 

responden. 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan 

kuisoner yang dibagikan kepada 100 nasabah yang memilih pembiayaan 

murabahah dengan cara, peneliti membagikan kuisoner tersebut kepada nasabah 

yang datang ke BMT Amanah Bersama Bojonegoro, kemudian yang sebagiannya 

peneliti bagikan kuisoner tersebut dengan mendatangi rumah dari nasabah-nasabah 

yang memilih pembiayaan murabahah di BMT Amanah Bersama Bojonegoro. 

Untuk kuisoner pada penelitian ini, skor yang dapat diberikan sebagai berikut: 

1) Sangat Setuju (SS)  = 5 

2) Setuju (S)   = 4 

3) Netral (N)    = 3 

4) Tidak setuju (TS)  = 2 

5) Sangat tidak setuju (STS) = 1 
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3.6 Analisis Data 

1. Uji instrumen Penelitian  

Merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk memperoleh, mengolah 

dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh dari para responden yang 

dilakukan dengan menggunakan pola ukur sama. Agar instrumen penelitian dapat 

dikatakan baik, berikut ini kriteria yang harus dipenuhi : 

a. Uji Validitas  

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuisoner. 

Suatu alat pengukur dikatakan valid, apabila alat itu mengukur apa yang harus 

diukur. Misalnya meter itu valid karena memang mengukur jarak, demikian pula 

dengan timbangan valid karena mengukur berat.48 

b. Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran 

itu tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap 

gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula.49 

Reliabilitas berbeda dengan validitas, karena reliabilitas memusatkan perhatian 

pada konsistensi dan stabilitas dari suatu skor (skala likert), sedangkan validitas 

memperhatikan masalah ketepatan dan keakuratan.  

2. Uji Asumsi Klasik 

Analisis regresi linear berganda dapat dilakukan, apabila memenuhi syarat 

dalam uji asumsi klasik  yang meliputi : 

 

                                                             
48 Tukiran Taniredja dan Hidayati Mustafidah, Penelitian Kuantitatif (Sebuah Pengantar), 

(Bandung: Alfabeta, 2014), 42 
49 Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan 

Manual & SPSS, (Jakarta: Kencana, 2013), 55 
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a. Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak.50 Pengujian 

normalitas ini dilakukan dengan menggunakan kolmogorov smirnov dengan 

menggunakan taraf signifikasi yang telah ditentukan sebesar 0,05. Sehingga, 

apabila nilai (probabilitas) p > 0,05 maka data terdistribusi normal, namun apabila 

nilai p < 0,05 maka data tidak terdistribusi normal. 

b. Uji Multikolinieritas  

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

yang terbentuk ada korelasi yang tinggi atau sempurna di antara variabel bebas atau 

tidak. Jika dalam model regresi yang terbentuk terdapat korelasi yang tinggi atau 

sempurna diantara variabel bebas, maka model regresi tersebut dinyatakan 

mengandung gejala multikolinier.  

Salah satu cara yang dilakukan untuk menguji gejala multikolinieritas dalam 

model regresi adalah dengan melihat nilai TOL (Tolerance) dan Variance Inflation 

Factor (VIF) dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Jika 

nilai VIF tidak lebih dari 10 maka, model dinyatakan tidak mengandung 

multikolinieritas.51 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian terhadap asumsi klasik heteroskedastisitas bertujuan untuk 

mengetahui apakah varian dari residual data observasi ke observasi lainnya berbeda 

atau tetap.  Heteroskedastisitas berarti ada varian variabel pada model regresi yang 

                                                             
50 Imam Ghazali, Aplikasi Analisis Multivariative dengan Program IBM SPSS, (Semarang: Badan 

Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), 160 
51 Suliyanto, Ekonometrika Terapan: Teori & Aplikasi dengan SPSS, (Yogyakarta: CV, Andi 

Offset, 2011), 81-82 
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tidak sama (konstan). Sebaliknya, jika varian variabel pada model regresi memiliki 

nilai yang sama (konstan) maka disebut dengan homoskedastisitas. 

3. Analisis Regresi Linear Berganda 

Penelitian ini, menggunakan analisis regresi linear berganda yang digunakan 

untuk melihat pengaruh atau hubungan antara variabel independen dengan variabel 

dependen. Dalam regresi berganda, jumlah variabel bebas yang digunakan lebih 

dari satu. Persamaan regresi pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 +b4X4 + e 

Keterangan : 

Y = Minat nasabah memilih pembiayaan murabahah 

a  = Konstanta 

b1 = Koefisien regresi untuk orang  

b2 = Koefisien regresi untuk produk 

b3 = Koefisien regresi untuk lokasi 

b4 = Koefisien regresi untuk promosi 

X1 = Orang  

X2 = Produk 

X3 = Lokasi 

X4 = Promosi 

e   = Standar error 

4. Uji Hipotesis 

a. Uji t 

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel 

independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen, dengan kriteria: 
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1. Jika t hitung > t tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

2. Jika t hitung < t tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

b. Uji F 

Uji F ini sendiri bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel 

independen yang dimasukkan ke dalam model regresi secara simultan (bersama-

sama), akan berpengaruh segnifikan terhadap variabel dependen atau tidak. Adapun 

ketentuannya sebagai berikut : 

1. Apabila F hitung > F tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima 

2. Apabila F hitung < F tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak 

Kreteria pengujiannya berikut ini : 

1. Taraf signifikan = 0,05 (𝛼 = 5 %) 

2. Derajat kebebasan (degree of Freedom) DF = n-k 

3. F tabel yang nilainya dari daftar tabel distribusi F 

b. Uji Determinasi R2 

Tujuan menghitung koefisien determinasi adalah untuk mengetahui pengaruh 

variabel bebas (X) terhadap variabel Y (terikat). Jika dalam proses mendapatkan 

nilai R2 yang tinggi adalah lebih baik, akan tetapi nilai R2 rendah maka tidak berarti 

model regresi jelek. 

Rumus  

KD = (r)2 x 100% 


