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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 diketahui1.

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

Penelitian ini dilakukan di PT Bank Syariah Mandiri Tbk Cabang Kendari

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

Sulawesi Tenggara 93111. Adapun waktu penelitian dilaksanakan setelah

proposal disetujui dalam seminar proposal dan disetujui untuk melakukan

penelitian.

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

1 Andi Hakim Nasution, Panduan Berpikir Penelitian Secara  Ilmiah Bagi Remaja,
(Jakarta: PT. Grafindo, 2002), h.1
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untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.2 Berdasarkan definisi

tersebut, maka populasi penelitian ini adalah 511 Nasabah yang mengambil

pembiayaan Mikro PT Bank Syariah Mandiri Tbk Cabang Kendari pada tahun

2015-2017.

b. Sampel

Menurut Sugiyono sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteristik

yang dimiliki oleh populasi tersebut.3 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.4 populasi yang peneliti ambil

adalah sebagian nasabah  Bank Syariah Mandiri adapun Sampel dalam penelitian

ini dihitung dengan menggunakan rumus Slovin n= .
Dimana :

n = ukuran sampel

N= ukuran populasi

e = kelonggaran peneliti karena kesalahan pemgambilan sampel yang dapat di

tolerir.

2 Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung:
AFABETA, cv.,h.80

3 Ibid.h.81
4 Arikunto, Suharsimi. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Bina Aksara 2009  h. 30



18

Besarnya populasi yang diambil yaitu 511 nasabah, jadi besarnya sampel

yang digunakan adalah:

n = ( %)
n = ( %. %)
n = ( , )
n = ,
n = 99.80 (Di bulatkan)

n = 100 nasabah.

D. Data 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 Nasabah terhadap Pembiayaan mikro yang di sediakan pihak Bank

Syariah Mandiri Kantor Cabang Kendari.

b. Data Kuantitatif

Data Kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka.

Merupakan hasil dari perhitungan dan pengukuran.

2. Sumber Data

a. Data Primer



19

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). Dalam hal ini pegawai Bank Syariah

Mandiri Kantor Cabang Kendari dan nasabah yang menggunakan Pembiayaan

modal kerja.

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.

E. Variabel Penelitian

Pada penelitian ini akan dilakukan pengujian terhadap Pengaruh Pemberian

Pembiayaan Modal Kerja terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Mikro Kecil

Menengah Studi kasus Bank Syariah Mandiri.

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

diobservasi.5 Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Pembiayaan Modal Kerja. Pemberian Pembiayaan Modal Kerja dalam penelitian

adalah tentang kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu resiko, dan balas jasa

5 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Yogyakarta: Graha
Ilmu, 2006), h. 54
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yang sudah dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kendari apakah

cukup menarik dan mampu meningkatkan pendapatan UMKM.

2. Varibel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang memberikan

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

variabel yang di amati dan diukur untuk menentukan pengaruh yang disebabkan

oleh variabel bebas.6 Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Tingkat

Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah.

F. Desain Penelitian

Gambar 3.1

Adapun desain dalam penelitian ini terdiri dari variabel (X)

pembiayaan modal kerja dan variabel (Y) tingkat pendapatan.

G. 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

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

(X)

Pembiayaan
Modal Kerja

(Y)

Tingkat
Pendapatan

UMKM
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Observasi atau yang disebut dengan pengamatan yaitu dengan mengamati

secara langsung objek penelitian. Dalam hal ini peneliti mengamati nasabah mikro

PT Bank Syariah Mandiri Tbk. Cabang Kendari. Observasi merupakan teknik

pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke

objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.7

2. Quesioner

Quesioner adalah daftar pernyataan tertulis yang diberikan kepada subyek

yang diteliti untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan peneliti.8

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal

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

dan sebagainya.9

H. Tekhnik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik análisis data sebagai

berikut:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah data peneliti yang

dilakukan memiliki distribusi yang normal atau tidak. Dasar pengambilan

keputusan dalam uji normalitas adalah jika nilai signifikansi > 0,05, maka data

tersebut berdistribusi normal. Sebaliknya jika nilai signifikansi < 0,05, maka data

tersebut tidak berdistribusi normal.

7 Riduwan. 2004. Metode Riset. Jakarta : Rineka Cipta
8 Kusumah Wijaya dan Dwitagama Dedi. 2011. Mengenal Penelitian Tindakan Kelas.

Jakarta: PT Indeks
9 Arikunto, Suharsimi. 2006. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Bina Aksara
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2. 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.10 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 22.11

3. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas adalah proses pengukuran terhadap ketepatan (konsisten)

dari suatu instrumen.12 Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa suatu

instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunkan sebagai alat pengumpul data

karena instrumen tersebut sudah baik.

4. Analisis Staristik deskriptif yaitu menampilkan data berupa angka-angka

kemudian mendeskripsikannya dan ditarik kesimpulan.13 Análisis Statistik

Inferensial yaitu dengan menggunakan salah satu análisis statistik dengan

menggunakan rumus sebagai berikut:

5. Analisis Regresi Sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh

Pembiayaan Modal Kerja terhadap tingkat pendapatan Usaha Mikro Kecil

10 Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan
R&D. Bandung: Penerbit Alfabeta, h, 232.

11 Ety Nur Inah, Statistik Pendidikan,( Kendari: Istana Profesional, 2006), h.109
12 Husaini, Usman, dkk. 2003. Pengantar Statistika. Jakarta: Bumi Aksara
13 Ety Nur Inah, Statistik Pendidikan, ( Kendari: Istana Profesional, 2006), h. 14.
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Menengah 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 Pembiayaan Modal Kerja

X = Subjek/ nilai variabel Tingkat Pendapatan UMKM

a = Konstanta

b = Angka arah atau koefisien regresi yang menunjukkan

angka peningkatan atau penurunan variabel dependen yang

didasarkan pada pengaruh nilai variabel independent.14

I. Hubungan Antar Variabel

Adapun hubungan antara variabel dalam penelitian ini adalah terdiri dari

variabel Pembiayaan Modal Kerja (X) sebagai variabel bebas, dan Tingkat

Pendapatan UMKM (Y) sebagai variabel terikat.

14 Sugiyono.(2010). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND. Bandung :
Alfabeta,h, 108
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Gambar 3.2

Hubungan Antara Variabel

Dari gambar diatas kita dapat melihat variabel X menggunakan dari teori

Kamir (2008)

J. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini digunakan dalam acuan pengambilan data, untuk

lebih jelasnya diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1

No Variabel Indikator Sub indikator Item

1. Pemberian
Pembiayaan
Modal Kerja
(X)

Kepercayaan

1. Bank Syariah
Mandiri memberikan kep
ercayaan kepada nasabah
dalam melakukan
pembiayaan.

2. Keputusan menggunak

1,2,3

(X)
Pembiayaa

n Modal
Kerja

(X1.1)
Kepercayaan

(Y1.1)
Unsur-unsur
Pendapatan

(X1.2)
Akad

(X1.3)
Jangka
Waktu

(Y)
Tingkat

Pendapatan
UMKM

(Y1.2)
Sumber-
sumber

Pendapatan
(X1.4)

Resiko

(X1.5)
Balas Jasa
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an produk pembiayaan
mikeo sudah tepat.

Akad

1. Setiap teransaksi
selalu memiliki bukti
tertulis yang lengkap.

2. Otorisasi transaksi
pembiayaan dilakukan
oleh petugas yang
berwenang.

1,2,3

Jangka
Waktu

1. Jangka waktu yang
diberikan sesuai dengan
kemampuan
pengembalian.

2. Waktu jatuh tempo tidak
membebani.

1,2,3

Resiko

1. Menerapkan prinsip ke
hatihatian.

2. Melakukan pemeriksaa
n terhadap
dokumen pengajuan
pembiayaan.

1,2

Balas Jasa

1. Penentuan biaya
sangat adil.

2. Penetapan biaya
tidak membebani.

1,2

2 Tingkat
Pendapatan
(Y)

Unsur-unsur
Pendapatan

1. Usaha yang dimiliki
adalah usaha yang
sedang berkembang.

2. Produk yang dipasarkan
banyak diminati oleh
konsumen.

3. Pendapatan cukup untuk
memenuhi kebutuhan
pokok.

4. Pendapatan digunakan
untuk mencicil angsuran
pembiayaan di BSM.

1,2,3,4
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Sumber-
sumber
Pendapatan

1. Produk pembiayaan
modal kerja
mikro meningkatkan
pendapatan.

2. Produk pembiayaan
modal kerja
mikro dapat membantu
meningkatkan
kualitas produk
UMKM.

3. Usaha yang dijalani
dapat meningkatkan
pendapatan.

1,2,3

K. Definisi Operasional

Untuk menghindari kemungkinan penafsiran yang keliru dan beragam dari

kalangan pembaca dalam memahami judul tersebut maka penulis mengemukaan

pengertian  beberapa variabel yang terdapat pada judul ini.

1. Pembiayaan

Pengertian pembiayaan adalah pendanaan yang di berikan suatu pihak

kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang sudah di rencanakan, baik

dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah

pendanaan yang dikeluarkan dengan mendukung investasi yang telah di

rencanakan.15

2. Modal Kerja Syariah

Modal Kerja Syariah adalah fasilitas pembiayaaan jangka pendek yang

diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya

berdasarkan prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum

15 Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010) h.
68
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satu tahun dan dapat di perpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan

fasilitas pembiayaan modal kerja dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap

debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan.16

3. Nasabah

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang

perbankan syariah, nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank syariah

atau unit usaha syariah.17

4. Pendapatan

Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari

aktivitasnya, dari penjualan produk atau jasa kepada pelanggan.18

16 Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada, 2013), h. 234

17http//Globallavebookx.blogspot.com/2015/04/Pengertian-Nasabah-Menurut-Ahli.
diakses 29 Mei 2017 pukul 12:00

17https:// Id.m.wikipedia.org/wiki/pendapatan


