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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

3.1.  Desain Penelitian (Uma Sekaran) 

 

A. Tujuan Studi 

Tujuan studi dalam penelitian ini adalah pengujian hipotesis. Studi 

yang termasuk dalam pengujian hipotesis biasanya menjelaskan sifat 

hubungan tertentu, atau menentukan perbedaan antar kelompok atau 

kebebasan (independensi) dua atau lebi faktor dalam suatu situasi. Dalam 

penelitian ini pengujian hipotesis dilakukan secara parsial maupun secara 

sumultan variabel bebas (X) yaitu BI Rate (X1), Inflasi (X2), bagi hasil 

(X3), jumlah kantor cabang (X4), dan ukuran perusahaan (X5) terhadap 

variabel terikat (Y) yaitu jumlah deposito mudharabah. 

B. Jenis Investigasi 

Jenis investigasi dalam penelitian ini adalah korelasional. Jika 

peneliti berniat untuk menemukan variabel penting yang berkaitan dengan 

masalah, studi tersebut disebut dengan studi korelasional. Penelitian ini 

melihat apakah ada kaitannya antara variabel bebas (X) yaitu BI Rate 

(X1), Inflasi (X2), bagi hasil (X3), jumlah kantor cabang (X4), dan 

ukuran perusahaan (X5) terhadap variabel terikat (Y) yaitu jumlah 

deposito mudharabah. 
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C. Tingkat Intervensi 

Tingkat intervensi terhadap arus kerja normal di tempat kerja 

mempunyai keterkaitan langsung dengan apakah studi yang dilakukan 

adalah korelasional. Peneliti hanya ingin mempelajari faktor yang 

mempengarui jumlah deposito mudarabah, dan yang harus dilakukan 

adalah menyusun kerangka teoritis, mengumpulkan data relevan, dan 

menganalisisnya untuk menghasilkan temuan  tanpa menggangu kegiatan 

kerja pada perusaaan yang diteliti.  Maka dalam penelitian ini tingkat 

intervensi yang digunakan adalah intervensi minimal. 

D. Situasi Studi 

Studi korelasional yang dilakukan dalam organisasi disebut studi 

lapangan (field study). Penulis melihat jumlah deposito  dan 

mengaitkannya dengan variabel bebas seperti Bi Rate, inflasi, bagi hasil, 

jumla kantor cabang, serta ukuran perusahaan. Penelitian ini dilakukan 

dalam situasi yang tidak diatur tanpa intervensi terhadap rutinitas kerja 

yang rutin.  

E. Unit Analisis 

Penilitian ini menggunakan organisasi sebagai unit analisis dimana 

oraganisasi yang diteliti yaitu Bank Muamalat Indonesia. 

F. Horizon Waktu 

Horizon waktu dalam penelitian ini adalah longitudinal, yaitu studi 

yang mempelajari fenomena pada lebih dari batas waktu dalam rangka 

menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini menggunakan data BI 
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Rate, inflasi, bagi hasil, jumlah kantor cabang, serta jumlah deposito dari 

Januari 2012 sampai Desember 2016. 

 

3.2 Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini yaitu 

kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat positisme, digunakan untuk 

meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel 

pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan 

instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan 

tujuan untuk menguju hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2014) 

 

3.3. Sumber Data  

 

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang 

diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi dari tempat penelitian. Data tersebut 

berupa laporan keuangan tahunan Bank Muamalat Indonesia dari tahun 2012-

2016 dari website Bank Muamalat, data suku bunga dan inflasi  dari website 

Bank Indonesia. Serta laporan keuangan bulanan Bank Muamalat Indonesia 

yang dipublikasi di Bank Indonesia. 

 

3.4. Populasi dan Sampel  

 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Jadi populasi bukan 

hanya orang, tetapi juga obyek dan benda benda alam yang lain. Populasi 

juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek atau subyek yang dipelajari, 

tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subyek atau 
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obyek yang diteliti itu. Dalam penelitian ini penulis tidak menggunakan 

populasi karena keterbatasan waktu dan tenaga. 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dalam 

penelitian ini pengambilan sampel dengan cara purposive sampling, yaitu 

teknik pengumpulan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan-

pertimbangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Dalam perbankan syariah Bank Muamalat Indonesia mempunyai 

nilai historis yang tinggi. 

2. Pada Bank Muamalat Indonesia pertama murni syariah. 

3. Pada Bank Muamalat Indonesia merupakan bank tidak goyah sedikitpun 

dengan adanya krisis moneter yang melanda di Indonesia pada tahun 1998. 

4. Bank Muamalat Indonesia sebagai Best Islamic Bank in Indonesia dalam 

penghargaan di Kuala Lumpur oleh Islamic Finance News. 

5. Bank Muamalat Indonesia sebagai Best Islamic Finance Institution in 

Indonesia di New York oleh Global Finance dari tahun. 

6. Bank Muamalat Indonesia sebagai The Best Islamic Finance House in 

Indonesia di Hongkong oleh Alpha South East Asia. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data dan berbagai keterangan yang diperlukan 

sehubungan dengan penelitian ini, digunakan teknik dokumentasi yaitu 

penulis melihat dokumen yang dibuat oleh Bank Muamalat Indonesia yang 

berkaitan dengan laporan keuangan pada bank tersebut dan studi literatur 

yaitu suatu cara yang dilakukan dalam memperoleh data dengan mempelajari 
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berbagai macam sumber bacaan seperti referensi, buku-buku literatur, artikel, 

jurnal-jurnal penelitian, serta sumber bacaan lainnya yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

 

3.6 Variabel dan Defenisi Operasional 

A. Variabel Penelitian 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah jumlah deposito 

mudharabah (variabel Y). Sedangkan variabel independen dari penelitian 

ini adalah BI Rate (X1), Inflasi (X2), Bagi Hasil (X3), Jumlah Kantor 

Cabang (X4) dan Ukuran Perusahaan (X5). 

B. Operasional Variabel 

Tabel 3.1 

Operasional Variabel 

 

No Variabel Defenisi Pengukuran Skala 

1 Bi Rate Menurut penjelasan Bank 

Indonesia suku bunga 

bank Indonesia (BI Rate) 

adalah suku bunga 

kebijakan yang 

mencerminkan sikap atau 

stance kebijakan moneter 

yang ditetapkan oleh 

bank Indonesia dan 

diumumkan kepada 

publik.  

Variaberl ini diukur 

dari tingkat suku 

bunga yang 

ditetapkan oleh BI 

dan dipublikasi pada 

bukan Januari 2012 

sampai Desember 

2016 dari website 

bank Indonesia yaitu 

www.bi.go.id  

Nominal 

2 Tingkat 

Inflasi 

Kenaikan harga barang 

yang bersifat umum dan 

berlangsung secara teus 

menerus. 

Variabel ini diukur 

dari tingkat inflasi 

perbulan yang 

dipublikasikan Bank 

Indonesia dari bulan 

Januari 2012 sampai 

Desember 2016 pada 

website Bank 

Indonesia yaitu 

Nominal 

http://www.bi.go.id/


 

 

56 

www.bi.go.id 

3 Bagi Hasil Pembagian hasil usaha 

anata pemodal dan 

pengelola. Dari hasil 

perkongsian. 

Variabel ini diukur 

dari bagi hasil 

deposito mudharabah 

yang diterima oleh 

hak pihak ketiga 

bukan bank dari bulan 

Januari 2012 sampai 

Desember 2016 yang 

diperoleh dari laporan 

keuangan bulanan 

Bank Muamalat 

Indonesia yang 

dipublikasi pada Bank 

Indonesia 

Nominal 

4 Jumlah 

Kantor 

Cabang 

Kantor yang mengurus 

kepentingan suatu 

perusahaan (instansi) di 

tempat lain yang 

kedudukannya dibawah 

kantor pusat 

Variabel ini dilihat 

dari jumlah kantor 

cabang Bank 

Muamalat Indonesia 

yang dipublikasi 

Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) di 

website 

www.ojk.go.id 

Nominal 

5 Ukuran 

Perusahaan  

Nilai kekayaan yang 

dimilki suatu perusahaan 

(total aktiva) 

Variabel ini diukur 

dengan besarnya aset 

yang yang dimiliki 

Bank Muamalat 

Indonesia diperoleh 

dari laporan keuangan 

bulanan Bank 

Muamalat Indonesia 

Nominal 

6 Deposito 

Mudharabah 

Simpanan yang 

berdasarkan prinsip bagi 

hasil yang penarikannya 

hanya dapat dilakukan 

pada waktu tertentu 

berdasarkan perjanjian 

nasabah penyimpan 

dengan bank 

Variabel ini dilihat 

dari jumlah 

keseluruhan deposito 

mudharabah Bank 

Muamalat Indonesia 

pada laporan 

keuangan periode 

Januari 2012 sampai 

dengan Desember 

2016 

Nominal 

Sumber: Olahan Data  
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3.7. Teknik Analisis Data  

 

Pengolahabn data penelitian ini menggunakan regresi linear berganda  

(multiple regresion) guna mengetahui pengaruh variabel-variabel independen 

terhadap variabel dependen yang selanjutnya akan menggunakan uji statistik 

deskriftif, Uji asumsi klasik, uji hipotesis. Model tersebut diformulasikan 

sebagai berikut : 

 Y = a + biX1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 

Keterangan : 

 Y : Jumlah Deposito Mudharabah 

 a  : Konstanta 

 b1 : Koefisien Regresi (i =1,2,3,4,5) 

 X1 : BI Rate  

 X2 : Inflasi 

 X3 : Bagi Hasil 

 X4 : Jumlah Kantor Cabang 

 X5 : Ukuran Perusahaan 

3.7.1. Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk 

mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti 

melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan 

analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. 

Pada statistik deskriptif ini, akan ditemukan cara-cara penyajiab data, 

dengan tabel biasa maupun distribusi frekuensi; grafik garis maupun batang; 
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diagram lingkaran; pictogram; penjelasan kelompok melalu modus, median, 

mean, dan variasi kelompok melalui rentang dan simpangan baku. 

Analisis deskriptif akan memberikan gambaran (deskripsi) tentang 

suatu data, seperti berapa rata-ratanya, deviasi standarnya, varians data   

tersebut dan sebagainya (Santoso, 2010). 

3.7.2. Uji Asumsi Klasik 

3.7.2.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. 

Data yang terdistribusi normal akan memperkecil kemungkinan 

terjadinya bias. Pengujian normalitas dalam penelitian ini dengan 

menggunakan Uji Normalitas dengan grafik dan Kolmogorov-Smirnov. 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui normal tidaknya masing-

masing variabel penelitian. Model regresi yang baik adalah memiliki 

distribusi data normal atau mendekati normal. Pada penelitian ini uji 

normalitas yang digunakan adalah dengan analisis grafik dan 

Kolmogorov- Smirnov. Pengujian normalitas menggunakan analisis 

grafik dilakukan dengan menggunakan histogram dengan 

menggambarkan variabel dependen sebagai sumbu vertikal sedangkan 

nilai residual terstandarisasi digambarkan sebagai sumbu horizontal. 

Jika Histogram Standardized Regression residual membentuk kurva 

seperti lonceng maka nilai residual tersebut dinyatakan normal.  
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Cara lain untuk menguji normalitas dengan pendekatan grafik 

adalah menggunakan Normal Probability Plot, yaitu dengan 

membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan 

distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi 

kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal digambarkan 

dengan sebua garis diagonal lurus dari kiri bawah ke kanan atas. 

Distribusi kumulatif dari data sesunggunya digambarkan dengan 

ploting. Jika data normal maka garis yang menggambarkan data 

sesungguhnya akan mengikuti atau merapat ke garis diagonalnya. 

Selain itu untuk melihat normalitas data dalam penelitian ini juga 

digunakan uji nornalitas dengan kolmogorov – smirnov. jika nilai 

asymp. sig. (2-tailed) besar dari 0,05 maka data terdistribusi normal  

(Suliyanto, 2011). 

3.7.2.2. Uji Multikorelasi 

Menurut Ghozali (2011:105) dikatakan bahwa uji 

multikolinieritas  bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar  variabel bebas. Model yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara  variabel bebas. Untuk 

mengidentifikasi ada tidaknya gejala multikolinieritas dapat dilakukan 

dengan menghitung variance inflation factor (VIF). Apabila nilai 

tolerance >0,10 dan VIF<10, maka variabel bebas tidak terjadi gejala 

multikoleniaritas. 
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3.7.2.3. Uji Otokorelasi 

Uji otokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi 

antara anggota serangkaian data observasi yang diuraikan menurut 

waktu (time-series) atau ruang (cross section). Salah satu penyebab 

munculnya masalah otokorelasi adalah adanya kelembaman (inertia) 

artinya kemungkinan besar akan mengandung saling ketergantungan 

(interdependence) pada data observasi periode sebelumnya dan periode 

sekarang (Suliyanto, 2011:125). 

Menentukan ada tidaknya masalah otokorelasi adalah dengan Uji 

Lagrange Multiplier (LM Test). Pada LM Test cara menarik kesimpulan 

adalah dengan membandingkan X
2 

hitung  dengan X
2
 tabel .  Jika X

2 
hitung < X

2
 

tabel  tidak terjadi masalah heterokedesitas . menghitung X
2 

hitung yaitu 

dengan rumus X
2
 = (n-1) * R

2
. Sedangkan X

2
 tabel df (a, n-1). 

3.7.2.4.  Uji Heteroskedastisitas 

Untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian dari residual, dari suatu pengamatan ke 

pengamatan lain. Jika varian dari residualnya tetap, maka tidak ada 

heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas 

dapat dilihat dari Uji Glejser. Gejala heterokedesitas pada Uji Glejser 

apabila nilai Sig > a. 
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3.7.3. Pengujian Hipotesis 

Untuk memperoleh simpulan dari analisis ini, maka terlebih 

dahulu dilakukan pengujian hipotesis secara individual (parsial) yang 

dijelaskan sebagai berikut: 

3.7.3.1. Uji Parsial (Uji T) 

Uji parsial dengan menggunakan t-test dilakukan untuk menguji 

pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen secara 

parsial. Uji t ini dilakukan dengan membandingkan nilai thitung dan ttabel. 

3.7.3.2.Uji Simultan (Uji F) 

Menurut Nachrowi & Usman (2006:17), Uji-F digunakan untuk 

menguji koefisien bersama-sama, sehingga nilai dari koefisien 

regresitersebut dapat diketahui secara bersama. Menurut Suliyanto 

(2011:55), Uji F hitung digunakan untuk menguji pengaruh secara 

simultan variable bebas terhadap variabel terikatnya atau untuk menguji 

ketepatan model (goodness of fit). Jika variabel bebas memiliki 

pengaruh secara simultan terhadap variabel terikat maka model 

persamaan regresi masuk dalam kriteria cocok atau fit. Sebaliknya, jika 

tidak terdapat pengaruh secara simultan maka masuk dalam kategori 

tidak cocok atau not fit. Adapun cara pengujian dalam uji F ini, yaitu 

dengan menggunakan suatu tabel yang disebut dengan Tabel ANOVA 

(Analysisof Variance) dengan melihat nilai signifikasi (Sig < 0,05 atau5 

%). Jika nilai signifikasi > 0.05 maka H1 ditolak, sebaliknya jika nilai 

signifikasi < 0.05 maka H1 diterima. Selain itu, dapat juga dilihat 



 

 

62 

darinilai F hitung dan F tabel. Jika Fhitung > Ftabel maka variabel bebas 

secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikatnya di mana Ftabel 

dengan derajat bebas, df: α, (k-1), (n-k). Dimana n = jumlah 

pengamatan, k = jumlah variabel (Suliyanto, 2011). 

3.7.3.3. Koefisien Determinasi (R2) 

Uji koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur 

seberapa besar variasi dalam variabel independen mampu menjelaskan 

bersama-sama variabel dependen atau seberapa baik model regresi yang 

telah dibuat tersebut cocok dengan data. Semakin besar koefisien 

determinasinya, maka semakin baik variabel independen dalam 

menjelaskan variabel dependennya. Untuk mengetahui variabel 

independen mana yang paling berpengaruh terhadap variabel 

dependennya dapat dilihat darikoefisien korelasi parsialnya. Variabel 

independen yang paling berpengatuh terhadap variabel dependen dilihat 

dari koefisien korelasi yang paling besar. 

 

 

 

 

 

 

 

 


