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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang Kota Malang 

beralamatkan di Jl. Raya Tlogomas No.1, Tlogomas, Kec. Lowokwaru, Kota 

Malang, Jawa timur. 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif,  dan penelitian ini dilakukan 

untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembiayaan Arrum BPKB, modal, dan 

lama usaha terhadap pendapatan nasabah di Pegadaian Syariah cabang kota 

Malang. Dalam penelitian ini pembiayaan Arrum BPKB, modal dan lama usaha 

kemungkinan besar mempengaruhi pendapatan nasabah Arrum BPKB 

C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi 

Adapun populasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah nasabah Arrum 

BPKB dari Pegadaian Syariah cabang Kota Malang yang diperoleh dari data 

nasabah Pegadaian Syariah cabang Kota Malang dengan total 30 nasabah yang 

masih aktif mengangsur. 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Penelitian ini menggunakan jenis teknik non probability sampling dengan 

metode sampling jenuh yang merupakan teknik yang menentukan sampel jika
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 semua anggota populasi digunakan sebagai sampel atau dengan 

menggunakan metode sensus, karena jumlah anggota nasabah Arrum BPKB relatif 

kecil berjumlah 30 nasabah. 

D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

1. Pembiayaan Arrum BPKB (X1). 

Pembiayaan Arrum BPKB adalah sistem peminjaman dengan prinsip syariah 

yang digunakan bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan dana usaha 

dalam menjalankan usaha mereka, dengan menggunakan jaminan BPKB kendaraan 

yang sistem pengembalian dilakukan dengan cara angsuran dan diukur dalam 

satuan rupiah. 

2. Modal (X2) 

 Modal adalah sejumlah uang yang digunakan untuk menjalankan kegiatan 

bisnis atau kegiatan produksi sehari-hari yang selalu berputar, guna menghasilkan 

barang dan jasa baru. Modal merupakan faktor yang sangat penting bagi pelaku 

usaha baik skala kecil, menengah  maupun  besar, dan diukur dalam satuan rupiah. 

3.  Lama usaha (X3) 

 Lama usaha adalah jangka waktu pengusaha dalam menjalankan usahanya, 

bahwa lamanya usaha bagi pelaku bisnis akan menimbulkan pengalaman di bidang 

usahanya yang mempengaruhi pengamatan dalam bertingkah laku, dan akan 

mempengaruhi produktivitas. Sehingga semakin lama usaha yang dijalankan di 

bidang usaha, maka akan meningkatkan pengetahuan mengenai selera ataupun 

prilaku konsumen dan pendapatan, dan diukur dalam satuan tahunan. 
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4. Pendapatan (Y) 

 Pendapatan adalah uang yang diterima oleh seseorang atau perusahaan 

dalam bentuk upah , gaji, sewa, bunga, keuntungan, dan sebagainya. Biasanya 

pendapatan seseorang dihitung setiap bulan ataupun setiap tahun. Dengan demikian 

pendapatan adalah gambaran terhadap posisi ekonomi keluarga dalam masyarakat, 

dan diukur dalam satuan rupiah. 

E. Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis dan sumber data dari penelitian ini menggunakan data primer: 

1. Data Primer 

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer. Sumber 

data primer berasal dari nasabah  Arrum BPKB yang tetap aktif untuk mengangsur 

di Pegadaian Syariah Cabang Kota Malang dengan dibagikan dalam bentuk angket 

atau kuisioner. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: kuesioner (angket), 

kuesioner ini diberikan kepada nasabah yang masih aktif mengansur dalam 

melakukaan pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah cabang Kota Malang. 

Dimana kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini bersifat terbuka dan 

tertutup. 
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G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Analisis Regresi Linier Berganda 

 Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh dua 

atau lebih variabel independen yang bersifat linier terhadap suatu variabel 

dependen. 

Model yang digunakan adalah sebagai berikut: 

𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1𝑖 + 𝛽2𝑋2𝑖 + 𝛽2𝑋3𝑖 … +  𝛽𝑝𝑋𝑝𝑖 + 𝑈𝑖  

Dimana : 

Y1  : Pendapatan Nasabah Arrum BPKB 

β0   : Konstanta atau Intersep 

β1, β2, β3, β : Parameter atau Koefisien Regresi Parsial 

X1                 : Pembiayaan Arrum BPKB 

X2                 : Modal 

X3                 : Lama usaha 

Ui                 : Nilai gangguan atau standar error 

2. Uji Statistik 

a. Uji F Test 

Hipotesis yang diuji serentak yaitu: 

H0: Besar pembiayaan Arrum BPKB, modal dan lama usaha tidak mempengaruhi 

pendapatan nasabah Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Kota Malang. 
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H1: Besar pembiayaan Arrum BPKB , modal dan lama usaha mempengaruhi 

pendapatan nasabah Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Kota Malang. 

Uji F (Kriteria Pengujian) : 

H0 : ditolak jika nilai Prob F-Stat < 0,05 

H1 : diterima jika nilai Prob F-Stat > 0,05  

b. Uji T Test 

Hipotesis yang diajukan dalam  penelitian ini adalah: 

X1 = diduga pembiayaan arrum BPKB mempengaruhi pendapatan nasabah Arrum 

BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Kota Malang. 

X2 = diduga besar modal mempengaruhi pendapatan nasabah Arrum BPKB di 

Pegadaian Syariah Cabang Kota Malang. 

X3 = diduga besar lama usaha mempengaruhi pendapatan nasabah Arrum BPKB di 

Pegadaian Syariah Cabang Kota Malang. 

Uji T (Kriteria pengujian) : 

H0 : ditolak jika nilai Prob T-Stat < 0,05 

H1 : diterima jika nilai Prob T-Stat > 0,05 

c. Koefisien Determinasi (R²) 

Digunakan sebagai pengukuran singkat yang memberi informasi seberapa 

baik sebuah regresi sampel yang sesuai dengan datanya. Untuk menghitung r², 

dapat dilakukan dalam hal-hal berikut : 

𝑟2 =
∑(Ŷ𝑖 − �̅�)

∑(𝑌𝑖 − �̅�)
=

𝐸𝑆𝑆

𝑇𝑆𝑆
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Berikut adalah dua sifat dari 𝑟2 yang perlu diperhatikan :  

1) Besarnya tidak pernah negatif 

2) Batasnya adalah 0 ≤ 𝑟2 ≤ 1.  

Jika  𝑟2 bernilai 1, artinya kesesuaian garisnya tepat, yaitu Ŷ𝑖= 𝑌𝑖 untuk setiap 

nilai i . Sedangkan, jika 𝑟2 bernilai 0, artinya tidak ada hubungan antara variabel 

dependen dan veriabel independen. 

3. Uji Asumsi Klasik  

Uji asumsi klasik yang digunakan sebagai pengujian asumsi asumsi linier 

dengan tujuan menghindari adanya kesenjangan dalam menganalisis, uji asumsi 

klasik yang dilakukan meliputi : 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk menguji salah satu asumsi dasar analisis 

regresi berganda, yaitu variabel-variabel independen dan dependen harus 

berdistribusi normal atau mendekati normal. Normalits error dapat dilakukan 

dengan uji Jarque-Bera dengan statistik uji yaitu : 

𝐽𝐵 = 𝑛 [
𝑆2

6
+  

(𝐾 − 3)2

24
 ] 

 

dimana : 

n = jumlah pengamatan 
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S = koefisien skewness 

K = koefisien kurtosis 

Metode pengujian normal tidaknya distribusi data dilakukan dengan melihat 

nilai signifikansi variabel, jika signifikan lebih besar dari 0,05 pada taraf 

signifikansi alpha 5%, maka menunjukkan distribusi data normal. 

b. Uji Heteroskedastisitas  

Heteroskedastisitas merupakan varian residual yng tidak sama pada semua 

pengamatan di dalam model regresi yang bersifst tidak konstan.  Regresi yang baik 

semestinya tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Berikut dilakukan uji 

heteroskedastisitas dengan pendekteksian menggunakan beberapa uji seperti uji 

Breusch-Pagan, Uji White, Uji Goldfeld-Quandt, Uji Harvey, dan Uji Glejser. 

c.  Uji Multikolinearitas  

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel 

independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel 

ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel 

independen sama dengan nol. 

Berikut cara mendekteksi adanya multikolinearitas dengan menggunakan 

Variance Inflation Factors (VIF) : 

𝑉𝐼𝐹 =  
1

1 −  𝑅²𝑗
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j = 1,2,......p  

Kriteria pengujian yang biasa digunakan adalah jika VIF > 10, maka 

terdeteksi adanya multikolinearitas. 

d.  Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi 

linier ada korelasi antaara kesalahan penganggu pada periode t-1 (sebelumnya). 

Dalam uji autokorelasi   dapat  dideteksi dengan menggunakan uji Durbin-Watson 

dan  uji  LM Breusch-Godfrey.  Kriteria pengujian uji autokorelasi yaitu: 

Ho : Tidak terdaopat autokorelasi 

H1: terdapat autokorelasi. 


