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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Ruang Lingkup  

Penelitian ini, dilakukan pada muzakkidi Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS) Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis variabel-variabel yang memiliki pengaruh terhadap loyalitas 

Muzakki. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan 

data yang diperoleh dari kuesioner dari responden Badan Amil Zakat 

Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ogan Komering Ilir.  

B. Definisi Operasional Variabel 

Variabel yaitu segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dapat dipelajari, sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut dan dapat kemudian ditarik kesimpulannya. 

Kerlinger menyatakan bahwa variabel adalah konstruk (construct) 

atau sifat yang akan dipelajari. Di bagian lain Kerlinger menyatakan bahwa 

variabel dapat dikatakan sebagai suatu sifat  yang diambil dari suatu nilai 

yang berbeda (different values). Dengan demikian, variabel itu merupakan 

suatu yang bervariasi.49 

Definisi operasional variabel merupakan definisi yang menjadikan 

variabel-variabel yang sedang diteliti oleh peneliti menjadi bersifat 

                                                             
49 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B, (Bandung: Alfabeta, 

2017), hlm. 38-39. 
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operasional dalam kaitannya dengan proses pengukuran variabel-variabel 

tersebut.50 

1) Variabel Independen (X) 

Variabel independen (mempengaruhi) disebut juga variabel bebas 

adalah variabel yang berperan dalam memberi pengaruh kepada variabel 

lainnya. Dalam penelitian ini, variabel bebas yaituKepuasaan Muzakki 

(X1), Akuntabilitas (X2), dan Transparasi (X3). 

2) Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen (terpengaruh) disebut juga variabel terikat 

adalah variabel yang dijadikan sebagai faktor yang dipengaruhi oleh 

sejumlah variabel lain. Dalam penelitian ini, variabel dependen yaitu 

Loyalitas Muzakki (Y).51 

Dari penjelasan di atas, maka variabel penelitian dapat 

dioperasionalkan sebagi berikut : 

Tabel 3.1. 

Tabel Operasional Variabel 

Variabel 

Penelitian Definisi Indikator Ukuran 

(X1) 

Kepuasaan 

Muzakki 

Kepuasan merupakan 

perasaan senang atau 

kecewa yang dihasilkan 

dari perbandingan 

performance produk 

terhadap ekspektasi 

mereka. Jika 

performance tidak 

memenuhi ekspektasi, 

maka pelanggan 

menjadi tidak puas. Jika 

1. Re-purchase 

2. Menciptakan Word-of-

Mouth 

3. Menciptakan Citra Merek 

4. Menciptakan keputusan 

Pembelian pada 

Perusahaan yang sama 

Skala 

Likert 

1-5 

                                                             
50 Nikmatur Ridhah, Proses Penelitian, Masalah, Variabel dan Paradigma Penelitian, 

Jurnal Hikmah, 2017, Vol. 14, No. 1, hlm. 63. 
51 Raudhah,  Variabel Penelitian, 2017, Vol. 5, No. 2, hlm. 2. 
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performance memenuhi 

ekspektasi, maka 

pelanggan.menjadi 

puas. 

(X2) 

Akuntabilitas 

Akuntabilitas adalah 

bentuk pertanggung 

jawaban atas segala 

aktivitas dan kegiatan 

organisasi yang 

dituangkan dalam 

bentuk pelaporan 

keuangan oleh pihak 

yang diberi 

tanggungjawab kepada 

pemberi amanah untuk 

mencapai tujuan 

organisasi dalam 

periode tertentu. 

1. Proses pembuatan sebuah 

keputusan yang dibuat 

secara tertulis. 

2. Akurasi dan kelengkapan 

informasiyang 

berhubungan dengan 

cara-cara mencapai 

sasaran suatu program. 

3. Kejelasan dari sasaran 

kebijakanyang telah 

diambildandikomunikasik

an. 

Skala 

Likert 

1-5 

(X3) 

Transparasi 

Transparansi adalah 

terbuka atau 

keterbukaan, mudah 

dan dapat diakses oleh 

semua pihak yang 

membutuhkan secara 

memadai dan mudah 

dimengerti. 

1. Ada tidaknya kerangka 

kerja hukum bagi 

transparansi  

2. Adanyaakses 

masyarakatterhadap 

transparansi anggaran.  

3. Adanya audit yang 

independen dan efektif.  

4. Adanyaketerlibatan 

masyarakatdalam 

pembuatankeputusan 

anggaran.  

Skala 

Likert 

1-5 

(Y) 

Loyalitas 

Muzakki 

loyalitas muzakki 

adalah Komitmen yang 

dipegang teguh untuk 

memiliki jas kembali 

ataulebih suka produk 

atau layanan di masa 

depan meskipun ada 

pengaruh situasional 

danupaya pemasaran 

yang berpotensi 

menyebabkan peralihan 

perilaku 

1. Melakukan pembelian 

berulang secara teratur. 

2. Membeli antar lini 

produk dan jasa. 

3. Mereferensikan kepada 

orang lain. 

4. Menunjukkan kekebalan 

terhadap tarikan dari 

pesaing. 

Skala 

Likert 

1-5 

Sumber :Dikumpulkan dari berbagai sumber oleh peneliti (2020) 
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C. Jenis dan Sumber Data 

Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai 

berikut: 

1) Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh dari peneliti secara 

langsung, contohnya data yang diperoleh melalui kuesioner, dan juga bisa 

melalui wawancara. Data primer dari penelitian ini, diperoleh dari penyebaran 

kuesioner. Penyebaran kuesioner dilakukan kepada muzakki di Badan Amil 

Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ogan Komering Ilir. 

2) Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang 

sudah ada, contohnya yaitu data yang diperoleh dari buku, jurnal, dokumen, 

majalah, laporan pemerintah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, peneliti 

akan melakukan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke pusat kajian, 

perpustakaan, ataupun membaca banyak buku maupun jurnal yang 

berhubungan dengan objek yang diteliti. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1) Kuesioner (Angket) 

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pernyataan tertulis atau pertanyaan kepada 

responden untuk dijawabnya.52 Metode ini dilakukan dengan menyebarkan 

lembar-lembar pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini 

                                                             
52Sugiyono, Op.cit., hlm. 142. 
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dilakukan kepada muzakkidi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 

Kabupaten Ogan Komering Ilir. Adapun tujuan dari pembuatan kuesioner ini 

adalah untuk memperoleh informasi yang relevan mengenai tingkat 

keabsahan setinggi mungkin. 

Skala ukuran yang digunakan oleh penulis untuk menghitung jawaban 

skor responden dalam penelitian ini yaitu menggunakan Skala Likert. Skala 

likertbiasanya digunakan untuk mengukur pendapat, persepsi, dan sikap 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial, dan dengan skala 

likert maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. 

Berikut ini contoh pengukuran indikator dari variabel. 

Tabel 3.2. 

Pengukuran indikator dari variabel 

No Jawaban Kode Bobot 

1. Sangat Tidak Setuju STS 1 

2. Tidak Setuju TS 2 

3. Netral N 3 

4. Setuju S 4 

5. Sangat Setuju SS 5 

2) Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah metode dalam pengumpulan data yang 

dilakukan peneliti dengan membaca jurnal-jurnal, buku-buku literature, serta 

referensi yang berkaitan dengan penelitian ini, dan penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan saat ini. 

E. Populasi dan Sampel 

1) Populasi 

Populasi atau universe merupakanjumlah dari keseluruhan objek yang 

karakteristiknya hendak diduga.Populasi yaitu wilayah generalisasi yang 
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terdiri dari obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.53 Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh muzakkidi 

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ogan Komering Ilir. 

2) Sampel 

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang karakteristiknya 

hendak diselidiki dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi 

(jumlahnya lebih sedikit daripada jumlah populasi).54Sampel ialah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.  

Pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan 

teknik nonprobability sampling dengan teknik sampling jenuh, dimana teknik 

ini yaitu teknik yang menggunakan semua anggota populasi sebagai bagian 

dari sampel atau dijadikan sampel yang akan diteliti. Dalam penelitian ini 

jumlah sampel adalah sebanyak 50 orang muzakki. Menurut Roscoe dalam 

Sekaran (2006) ukuran sampel > 30 dan <500 adalah tepat untuk kebanyakan 

penelitian.55 

F. Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk melihat kelayakan dari tiap-tiap 

pertanyaan dalam kuesioner telah valid atau tidak. Kuesioner dikatakan 

valid jika pertanyaan yang ada pada kuesioner mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur melalui kuesioner tersebut. 

                                                             
53Sugiyono, Op.cit., hlm. 80 
54Pangestu Subagyo dan Djarwanto, Op.cit., hlm. 93. 
55Uma Sekaran, Metode Penelitian Untuk Bisnis Buku 1 edisi 4. Jakarta : Salemba Empat. 
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Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan 

data (mengukur) itu valid. Valid artinya instrument tersebut bisa 

digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur dari variabel yang 

diteliti secara tepat.56Penguji ini dilakukan dengan signifikan level 0,05 (a 

= 5%). Adapun kriteria validitas yaitu: 

a. Jika rhitung > rtabel, maka pernyataan kuesioner dinyatakan valid. 

b. Jika rhitung< rtabel, maka pernyataan kuesioner tidak valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas menunjukan pada suatu pengertian bahwa suatu 

instrumen dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data 

karena instrumen itu sudah baik57. Uji reliabilitas instrumen dilihat dari 

besarnya nilai Alpha Cronbach’s pada masing-masing variabel. Alpha 

Cronbach’s digunakan untuk mengetahui reliabilitas kekonsistenan 

responden dalam merespon seluruh item. Instrumen untuk mengukur 

masing-masing variabel dikatakan reliabel jika memiliki Alpha 

Cronbach’s > 0,6058. 

G. Teknik Analisis Data 

Berdasarkan hipotesis yang telah ditentukan, maka analisis dalam 

penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif, dengan menggunakan 

model regresi linier berganda, pengolahan data kuisioner yang digunakan 

                                                             
56Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Cetakan ke-23, (Bandung: 

Alfabeta, 2016), Hlm. 121 
57 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi ke 5 ( Jakarta: 

Rineka Cipta, 2002) hlm. 15 
58 Iredho Fani Reza, Penyusunan Skala Psikologis: Memahami Manusia Secara Empiris, 

(Palembang: Noerfikri, 2017), hlm.103 
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dengan bantuan program SPSS versi 21. Dalam penelitian ini teknik analisis 

data yang digunakan yaitu : 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel 

dependen dan variabel independen yang diteliti berdistribusi normal 

atau tidak sebagai salah satu syarat pengujian asumsi sebelum tahapan 

uji analisis statistik untuk pengujian hipotesis. Salah satu jenis uji data 

normalitas yaitu Kolmogorov Smirnov. Data dikatakan berdistribusi 

normal jika  nilai ρ > 0,05. Akan tetapi jika nilai  ρ< 0,05 maka data  

dikatakan tidak berdistribusi normal59. 

b. Uji Linieritas 

Uji Linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel 

independen yang akan dianalisis berhubungan secara linier atau tidak 

dengan variabel dependen60. Uji linieritas menggunakan Test for 

Linearity dengan nilai signifikan 0,05. Variabel independen dan 

variabel dependen dikatakan memiliki hubungan yang linier jika 

signifikansi <0,05. 

c. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya hubungan antar variabel independen. 

                                                             
59Iredho Fani Reza,Metodologi Penelitian Psikologi Kuantitatif, Kualitatif dan 

Kombinasi,(Palembang: NoerFikri Offset, 2016),  Hlm. 67 
60Ibid., Hlm. 67-68 
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Menurut Ghozali, menyatakan bahwa untuk mengetahui ada tidaknya 

gejala multikolinieritas di dalam suatu model regresi yaitu dengan 

mengunakan VIF (Variance Inflation Factor) dan nilai Tolerance, 

dengan ketentuan sebagai berikut61: 

1. Jika nilai VIF <10, maka model regresi tidak terjadi 

multikolinieritas 

2. Jika nilai Tolerance > 0,1, maka model regresi tidak terjadi  

multikolinieritas. 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Heterokedastisitas merupakan keadaan dimana terjadi 

ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada 

model regresi. Adapun metode pengujian yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu Uji Glejser. Model regresi yang baik adalah tidak 

terjadi heteroskedastisitas, dapat dilihat jika signifikan korelasi >0,05, 

maka pada model regresi tidak terjadi masalah heterokedastisitas62. 

2. Analisis Regresi Linear Berganda 

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda 

yang merupakan analisis untuk mengukur besarnya pengaruh antara dua 

atau lebih variabel independen terhadap satu variabel independen dan 

                                                             
61Agus Tri Basuki dan Nano Prawoto, Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi dan 

Bisnis, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 62 
62 Duwi Priyatno, Paham Analisis Statistik Data Dengan SPSS, Yogyakarta: Mediakom, 

2010, Hal: 81 
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memprediksi variabel dependen dengan menggunakan variabel 

independen.63 

Adapun perumusan analisis yang digunakan yaitu metode persamaan 

regresi ganda sebagai berikut : 

Y =  α + b1 X1+ b2 X2+ b3 X3 

Keterangan: 

Y  = Loyalitas Muzakki (Variabel dependen) 

α  = Konstanta 

X1 = Kepuasan Muzakki (Variabel Independen/bebas) 

X2 = Akuntabilitas (Variabel independen/bebas) 

X3 = Transaparansi (Variabel independen/bebas) 

B1 = Koefisien regresi variabel Kepuasan Muzakki 

B2 = Koefisien regresi variableAkuntabilitas 

B3 = Koefisien regresi variabel Transparansi 

3. Uji Hipotesis 

Uji Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga, yaitu Uji 

T (Parsial), uji F (simultan) dan koefisien determinasi (R2). 

a. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik T) 

Uji t digunakanuntuk melihat pengaruh secara parsial variabel 

bebas terhadap variabel terikat dalam regresi linier berganda. 

                                                             
63Ibid., hlm. 127 
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H0 : tidak ada pengaruh antara variabel Kepuasan Muzakki, 

Akuntabilitas, Transparansidan Media sosial secara parsial 

terhadap keputusan berkunjung.  

Ha : ada pengaruh antara variabel Kepuasan Muzakki, 

Akuntabilitas, Transparansidan Media sosial secara parsial 

terhadap keputusan berkunjung.  

Jika Thitung > Ttabel maka Ha diterima dan H0 ditolak  

Jika Thitung < Ttabel maka Ha ditolak dan H0 diterima 

b. Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F) 

Uji statistik F pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan 

apakah variabel independen (X) secara bersama-sama memiliki 

pengaruh terhadap variabel dependen (Y)64. 

H0 : tidak ada pengaruh antara variabel Kepuasan Muzakki, 

Akuntabilitas, Transparansi dan Media sosial secara simultan 

terhadap keputusan berkunjung.  

Ha : ada pengaruh antara variabel Kepuasan Muzakki, 

Akuntabilitas, Transparansi dan Media sosial secara simultan 

terhadap keputusan berkunjung.  

Jika Fhitung > Ftabel maka Ha diterima dan H0 ditolak  

Jika Fhitung < Ftabel maka Ha ditolak dan H0 diterima 

 

 

                                                             
64Duwi Priyanto, Mandiri Belajar SPSS (Untuk Analisis Data dan Uji Statistik), 

(Yogyakarta: Mediakom, 2008), Hlm. 81 
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c. Koefisien Detereminasi ( R2 ) 

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh 

model dalam menerangkan variabel. Menurut Ghozali dalam 

Henry, Nilai koefisien determinasi adalah antara nol (0) dan satu 

(1). Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 

independen (bebas) dalam menjelaskan variasi dependen amat 

terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variabel dependen. 

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi 

adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang 

dimaksudkan dalam model. Setiap penambahan satu variabel 

independen, maka R2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel 

tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

independen. Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk 

menggunakan nilai Adjusted R Square pada saat mengevaluasi 

mana model regresi terbaik. Tidak seperti R2 dapat naik atau turun 

apabila satu variabel independen ke dalam model65. 

  

                                                             
65 Henry Togar Manurung Dan A. Mulyo Haryanto, Analisis Pengaruh ROE, EPS, PNM 

Dan MVA Terhadap Transparansi Saham (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Go Publik 

Sektor Food Dan Beverage Di BEI Tahun 2009-2013),Jurnal Manajemen, Vol. 4 No. 4 Tahun 

2015 


