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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

kuantitatif. Pendekatan ini menggunakan alat analisis yang bersifat kuantitatif dengan

menggunakan model ekonometrik yang menitikberatkan pada pengujian hipotesis. Data

yang digunakan harus terukur dan menghasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisasikan.

Metode ekonometrik pada penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear

sederhana, yang dimaksudkan untuk menguji pengaruhpersonal selling terhadap keputusan

pengambilan produk pembiayaan mikro di Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Kendari.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri Kantor

Cabang Kendari yang sesuai dengan permasalahan atau isu yang akan diteliti. Waktu yang

diperlukan 1 (satu) bulan setelahproposal disetujui.
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C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi merupakan jumlah keseluruhan subyek penelitian atau jumlah keseluruhan

dari unit analisis yang akan diduga37. Pada penelitian ini yang menjadi populasi penelitian

adalah nasabah pembiayaan mikro yakni sebanyak 150 orang nasabah.

2. Sampel

Mengingat jumlah populasi yang terbatas dari nasabah pembiayaan mikro yakni

sebesar 150 nasabah (responden), maka penulis melakukan teknik pengambilan sampel

yaitu dengan metode pengambilan sampel sensus.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder, yaitu :

a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden yaitu para

nasabah khususnya yang berkaitan dengan unsur bauran promosi yakni personal selling

dan keputusan pengambilan produk pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri

Kantor Cabang Kendari.

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil dokumentasi yang telah

dipublikasikan terutama berkaitan dengan pelaksanaan promosi, banyaknya jumlah

nasabah. Serta berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian seperti

majalah, koran dan internet. Jenis data sekunder yang dikumpulkan disini adalah data-

37Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2006) hal. 43
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data yang diduga mempunyai hubungan terkait dengan bauran promosi terhadap

keputusan pengambilan produk pembiayaan Mikro di BankSyariah Mandiri Kantor

Cabang Kendari.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terkait erat dengan penentuan obyek penelitian

dimana yang menjadi obyek penelitian yaitu Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang

Kendari.

E. Variabel Penelitian

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel model regresi

yang terdiri dari variabel tergantung atau variabel tidak bebas (dependent variable) dan

variabel bebas (independent variable), variabel tersebut antara lain :

1. Variabel bebas (independent variable) dalam penelitian ini yaitu bauran promosi yakni

personal selling.

2. Variabel tergantung (dependent variable) dalam penelitian ini adalah keputusan

memilih produk pembiayaan mikro.

F. Teknik Pengumpulan Data

Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik

pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara yaitu :
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1. Kuesioner

Suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analis menggali informasi

secara mendalam.

2. Observasi

Pada penelitian ini observasi yang akan dilakukan adalah observasi partisipatif

lengkap, dimana dalam observasi ini peneliti terlibat sepenuhnya dengan kegiatan

sehari-hari lembaga sebagai obyek yang diamati atau merupakan sumber data

penelitian yakni Bank Syariah Mandiri.

3. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa

berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

G. Tehnik Analisis Data

1. Uji Validitas dan Reliabilitas

Untuk pengumpulan data, terlebih dahulu perlu dilakukan pengujian terhadap alat ukur

penelitian untuk membuktikan apakah alat ukur yang digunakan memiliki kesahihan

(validity) dan keandalan (reliability) untuk mengukur apa yang seharusnya menjadi fungsi

ukurnya, yaitu untuk menguji apakah kuesioner telah mengukur secara cermat dan tepat apa

yang ingin diukur pada penelitian ini.

Untuk menguji kuesioner sebagai instrument penelitian maka digunakan uji validitas

dan reliabilitas. Suatu instrument dalam penelitian dapat dikatakan valid apabila mampu

mengukur apa yang ingin diukur dan dapat mengungkapkan data dan variabel-variabel
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yang diteliti secara konsisten. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan koefesien

korelasi product moment dengan criteria yang dikatakan valid jika nilai r ≥ 0,30 dengan

derajat signifikan α = 0,0538.

Selanjutnya dalam riset ini selain uji validitas juga dilakukan uji reliabilitas instrument

dengan tujuan untuk mengetahui apakah instrument penelitian yang dipakai dapat

digunakan berulang kali pada waktu yang berbeda. Untuk mengetahui reliable atau

tidaknya variabel tersebut adalah dari alat ukur yang digunakan yaitu diuji dengan

menggunakan koefesien alpha cronbach (α). Instrumen dianggap telah memiliki tingkat

keandalan yang dapat diterima, jika nilai koefesien reliabilitas yang terukur adalah ≥ 60.

2. Uji Regresi Linear Sederhana

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode

statistik. Peralatan analisis statistik yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis regresi

linear sederhana, yang mana dalam pengolahannya dilakukan dengan menggunakan

software statistik SPSS 22.0. Analisis ini akan akan mengestimasi semua variabel-variabel

bebas (X), sehingga dapat diketahui pengaruhnya terhadap variabel terkait (Y) yaitu dengan

formulasi sebagai berikut39:

Y = b0 + b1X1 +  e

Dimana :

Y : Keputusan Pengambilan Produk Pembiayaan

38Imam Ghazali, Aplikasi SPSS : Suatu Panduan Pengolahan Data, (Semarang: UNDIP, 2009), hal. 57
39Gujarat, Pengantar Statistik, (Jakarta: PT Radjawali, 2010), hal. 32
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X1 : Personal selling

b0 :Bilangan Kostan

b1b2 :Koefesien Regresi

e : Faktor Kesalahan / Eror

Dengan ketentuan apabila hasil uji F sig < alpha 0,05 maka variable bebas

mempunyai pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap variable dependent,

sebaliknya jika hasi uji F sig > alpha 0,05 maka variable bebas tidak mempunyai pengaruh

yang signifikan terhadap variable dependent40.

Untuk menguji pengaruh variable bebas secara parsial, dapat digunakan uji t.

Apabila t sig < alpha 0,05 maka variable bebas mempunyai pengaruh yang signifikan

terhadap variable terikat, demikian sebaliknya apabila t hitung > alpha 0,05 maka variable

bebas tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap variable dependent41.

H. Definisi Operasional

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ialah variabel manajemen pemasaran,

pelayanan jasa dan jumlah nasabah baru. Adapun penjelasan untuk variabel-variabel dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Personal selling diartikan sebagai interaksi antar individu, saling bertemu muka yang

ditujukkan untuk menciptakan, memperbaiki, menguasai atau mempertahankan

hubungan pertukarang yang saling menguntungkan dengan pihak lain. Adapun

40Gujarati,Ibid., hal. 45
41Gujarati, Ibid., hal. 46
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indicator dalam personal selling yakni meliputi : (a) interaksi antar individu dan saling

bertemu muka42.

2. Nasabah adalah seseorang ataupun badan usaha (korporasi) yang mempunyai rekening

simpanan dan pinjaman serta melakukan transaksi simpanan dan pinjaman tersebut

pada sebuah bank43.

3. Keputusan pengambilan pembiayaan adalah kegiatan-kegiatan individu yang secara

langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan jasa-jasa

termasuk didalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan

kegiatan-kegiatan tersebut. Tahap-tahap proses suatu pembelian/pengambilan produk

yaitu terdiri dari : (1) kebutuhan yang dirasakan, (2) kegiatan sebelum membeli, (3)

keputusan untuk membeli, (4) perilaku waktu memakai dan (5) perasaan setelah

membeli44.

42Philip Kotler, Ibid., hal 22
43Philip Kotler, Ibid., hal 10
44Philip Kotler, Ibid., hal 32


