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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu suatu proses

menemukan pengetahuan dengan menggunakan data yang berupa angka sebagai

alat menemukan keterangan mengenai apa yang ingin diketahui.1

Pembahasan hasil penelitian ini akan diuraikan dengan pola analisis statistik

deskriptif dan analisis statistik inferensial, dimana data yang berupa angka-angka

ditabulasikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan persentase untuk tujuan

memberikan gambaran atau deskripsi tentang data yang ada sebagai hasil

penelitian.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi

Penelitian ini dilakukan di PT Bank Syariah Mandiri Tbk Cabang Kendari

Jalan Abdullah Silondae BSM Ktr. Cabang No. 135, Korumba, Kendari, Kota

Kendari, Sulawesi Tenggara 93111.

b. Waktu

waktu penelitian dilaksanakan setelah proposal disetujui dalam seminar

proposal dan disetujui untuk melakukan penelitian.

1Andi Hakim Nasution, Panduan Berpikir Penelitian Secara  Ilmiah Bagi Remaja,
(Jakarta: PT. Grafindo, 2002), h.1.
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C. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.2 Berdasarkan definisi tersebut,

maka populasi penelitian ini adalah nasabah aktif gadai emas PT Bank Syariah

Mandiri Tbk Cabang Kendari tahun 2016 - 2017, dengan mengambil populasi 559

Nasabah.

b. Sampel

Menurut Sugiyono sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang

dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam menentukan besarnya sampel penelitian,

maka peneliti berpedoman pada pendapat Suharsimi Arikunto yang mengatakan

apabila jumlah subjek kurang dari 100, lebih baik diambil semua. Tetapi, jika

subjek penelitian mencapai lebih dari 100 orang lebih baik diambil 10-15% atau

20-25% dari jumlah subjek tersebut. Penarikan sampel pada penelitian ini yaitu

nasabah yang masih aktif sebagai nasabah produk gadai emas PT. Bank Syariah

Mandiri. Adapun Sampel dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan

rumus Slovin n= .
Dimana :

n = ukuran sampel

N= ukuran populasi

2Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung:
AFABETA, cv. h.80.
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e = kelonggaran peneliti karena kesalahan pemgambilan sampel yang

dapat di tolerir.

Besarnya populasi yang diambil yaitu 559 nasabah, jadi besarnya

sampel yang digunakan adalah:

n = ( %)
= ( %)
= ( %. % )

= ( , )
= ,
= 99,82

Jadi, dapat dilihat dari rumus slovin yang di dapat hasil n = 99,82

dibulatkan menjadi 100 sampel.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

a. Data Kualitatif

Data Kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata atau

bukan dalam bentuk angka. dalam hal ini adalah persepsi responden tentang

keputusan menjadi nasabah terhadap produk gadai emas yang di sediakan

pihak Bank Syariah Mandiri.



31

b. Data Kuantitatif

Data Kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka.

Merupakan hasil dari perhitungan dan pengukuran.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara

langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari

individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek,

kejadian atau hasil pengujian (benda).

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui

media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti

yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak

dipublikasikan secara umum, untuk membantu menjelaskan data-data yang

di peroleh dari data primer.

E. Tekhnik Pengumpulan Data

Metode atau teknik pengumpulan data adalah field research (penelitian

lapangan) adalah penelitian yang dilakukan di lapangan untuk mengumpulkan

data-data yang berhubungan dengan permasalahan.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi atau yang disebut dengan pengamatan yaitu dengan mengamati

secara langsung objek penelitian. Dalam hal ini peneliti mengamati nasabah gadai
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emas di PT Bank Syariah Mandiri Tbk. Cabang Kendari. Observasi merupakan

teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara

langsung ke objek penelitian untuk m elihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.

2. Quesioner

Quesioner adalah daftar pernyataan tertulis yang diberikan kepada subyek yang

diteliti untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan peneliti.

3. Studi Dokumen

Dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapot, agenda, dan

sebagainya.

F. Variabel Penelitian

Pada penelitian ini akan dilakukan pengujian terhadap Pengaruh Promosi

Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Produk Gadai Emas PT. Bank Syariah

Mandiri Kendari

1. Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain.

Variabel bebas merupakan variabel yang variabelnya diukur,` dimanipulasi atau

dipilih oleh peneliti untuk menemukan hubungannya dengan suatu gejala yang

diobsevasi.3 Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Promosi.

Promosi dalam penelitian adalah tentang periklanan, promosi penjualan, dan

penjualan pribadi yang sudah dilakukan oleh produk gadai emas PT Bank Syriah

3 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Yogyakarta: Graha
Ilmu, 2006), h.54.
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Mandiri Kendari apakah cukup menarik dan mampu merangsang  nasabah untuk

menggunakan produk gadai emas Bank Syariah Mandiri.

2. Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang memberikan

reaksi atau respon jika dihubungkan dengan variabel bebas, variabel ini adalah

variabel yang diamati dan diukur untuk menentukan pengaruh yang disebabkan

oleh variabel bebas.4 Variabel dependen dalam penelitian ini adalah keputusan

nasabah.

G. Desain Penelitian

Adapun hubungan antar variabel dalam penelitian adalah terdiri dari variabel

Promosi (X) sebagai variabel bebas, Keputusan nasabah (Y) sebagai variabel

terikat.

Gambar 3.1
Desain Penelitian

4Umar Husein, Metode Riset dan Perilaku Konsumen Jasa, (Jakarta:PT. Ghalia
Indonesia, 2003), h.108.

Promosi
(X)

Keputusan
Nasabah

(Y)
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H. Analisis Jalur

Adapun hubungan antar variabel dalam penelitian ini adalah terdiri dari

variabel Promosi (X) sebagai variabel bebas, dan Keputusan Nasabah (Y) sebagai

variabel terikat.

Tabel 3.2
Analisis Jalur

Periklanan

X1.1

Promosi
penjualan

X1.2

Promosi

(X)

Penjualan
Pribadi
X1.3

Keputusan
Nasabah

(Y)

(Y)

Merekomendasi
kan Keorang

Lain
Y1.2

Minat
Mengambil

Kredit
Y1.1

Keputusan
Mengambil

Kredit
YI.3

Mempertimba
ngkan

Informasi
Y1.1
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I. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini digunakan dalam acuan pengambilan data, untuk

lebih jelasnya diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Kisi-Kisi Instrumen Peneneltian

No Variabel Indikator Sub Indikator Ite

m

1. Promosi (X)

Periklanan

a. Iklan Gadai Emas

sangat menarik.

b. Isi iklan Gadai Emas mudah

dimengerti.

c. Iklan tentang Gadai Emas

mudah dijumpai.

d. Gadai Emas telah

menginformasikan iklannya

dengan menarik.

1,2,

3,4

Promosi

Penjualan

a. Gadai Emas sering mengadakan

event-event untuk menampilkan

produknya.

b. Brosur dan spanduk Gadai Emas

banyak menampilkan promosi

yang menarik.

c. Gadai Emas sering memberikan

5,6,

7,8
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hadiah kepada nasabah.

d. Adanya hadiah kepada nasabah

dapat menarik perhatian.

Penjualan

Pribadi

a. Pegawai mampu menjelaskan

dengan baik tentang produk

gadai emas.

b. Pegawai gadai emas mampu

menjelaskan produk-produknya

dengan menarik.

c. Pegawai mampu memberikan

respon yang baik terhadap

pertanyaan nasabah.

d. Pegawai dapat berhubungan

baik dengan para calon

nasabah.

9,1

0,1

1,1

2

2

Pengambilan

Keputusan

(Y)

Minat

Mengambil

Kredit

1. Pelayanan Baik

2. Lokasi yang mudah

dijangkau

3. Keamanan Produk

4. Kepuasan Nasabah

13,

14,

15,

16
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Mempertimba

ngkan

Informasi

1. Informasi Pembiayaan

Sudah Jelas

2. Citra Perbankan

3. Keluarga Menggunakan

4. Teman/orang sekitar

Menggunakan

5. Opini Masyarakat

17,

18,

19,

20,

21

Merekomenda

sikan ke

Orang Lain

1. Angsuran yang beragam

2. Prosedurnya mudah

3. Biaya Titipnya yang murah

22,

23,

24

Adapun jenis angket yang digunakan adalah jenis angket Skala Likert

Menurut Sugiono skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan

persepsi nasabah tentang variable dalam penelitian ini dengan pilihan jawaban

sebagai berikut.

Tabel 3.2

Skala Likert

Jawaban Skor Jawaban

Sangat Tidak Setuju (STS) 1

Tidak Setuju (TS) 2

Ragu-ragu (RR) 3

Setuju (S) 4

Sangat Setuju (SS) 5
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J. Uji Validitas dan Reabilitas

1. Uji Validitas

Uji Validitas adalah suatu langkah pengujian yang dilakukan terhadap isi

(content) dari suatu instrument, dengan tujuan untuk mengukur ketepatan

instrument yang digunakan dalam suatu penelitian. Sebuah instrumen dapat

dikatakan valid apabila dapat mengukur apa yang hendak di ukur dengan tepat.

Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukan sejauh mana data terkumpul

tidak menyimpang dari gambaran tentang validitas yang dimaksud. Untuk

mencari validitas instrumen dapat digunakan rumus korelasi product moment

dengan bantuan program aplikasi program aplikasi spss dengan rumus sebagai

berikut. Aturan Validitas :

rHitung > rTabel = Data Valid

rHitung < rTabel = Data Tidak Valid

2. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas adalah proses pengukuran terhadap ketepatan (konsisten)

dari suatu instrumen. Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa suatu

instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunkan sebagai alat pengumpul data

karena instrumen tersebut sudah baik.

K. Tekhnik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik análisis data sebagai

berikut:

1. Analisis Statistik deskriptif yaitu menampilkan data berupa angka-

angka kemudian mendeskripsikannya dan ditarik kesimpulan.
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2. Análisis Statistik Inferensial yaitu dengan menggunakan salah satu

análisis statistik dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

a. Analisis Regresi Sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh

promosi terhadap keputusan nasabah mengpaunakan produk gadai

emas pada Bank Syariah Mandiri cabang Kendari. Menurut

Sugiyono (2010:188) rumus Regresi Sederhana adalah sebagai

berikut :

Y = a + b(X)

Dimana :

Y = Subjek/ nilai variabel Minat Nasabah

X = Subjek/ nilai variabel Layanan Jasa Mobile Banking

a = Konstanta

b = Angka arah atau koefisien regresi yang menunjukkan

angka peningkatan atau penurunan variabel dependen yang

didasarkan pada pengaruh nilai variabel independent.

b. Selanjutnya untuk pengujian hipótesis  di lakukan melalui Uji

keberartian koefisien korelasi dengan menggunakan Uji t pada

taraf nyata (1-a), dimana a = 0,05, dengan df= N-2 untuk

melakukan Uji t akan digunakan rumus sebagai berikut:

t=
dimana :

t = Nilai t

r = koefisien korelasi hasil r hitung
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n = jumlah sampel5

kriteria pengujian :

1. Jika t ≥ t maka H0 ada di daerah penolakan, berarti

Ha diterima artinya antara variabel X dan variabel Y ada

hubungan

2. Jika t ≤ t maka H0 ada di daerah penerimaan, maka

berarti Ha ditolak artinya variabel X dan Y tidak ada hubungan

5Ibid , h.127.


