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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dimana metode penelitian 

kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada 

filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 

tekhnik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, 

pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan 

(sugiyono, 2013:13).   

 

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah dimana peneliti melakukan penelitian dalam 

pengumpulan datanya yang nantinya akan di uji dan diperoleh hasilnya. Lokasi 

Penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah Indonesia yang terdaftar di 

OJK, dengan jumlah 13 Bank Umum Syariah.  

 

3.3 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (sugiyono, 2013:115). Populasi 

secara sederhana dapat juga diartikan keseluruhan kelompok orang peristiwa, 

benda atau objek lain yang menjadi objek observasi untuk diteliti. Populasi dalam 

penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK.  
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Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu 

yang juga memiliki karakterisktik yang dimiliki populasi tersebut (Sugiyono, 

2013: 116). Pengambilan sampel (sampling) adalah proses memilih sejumlah 

elemen secukupnya dari populasi, sehingga penelitian terhadap sampel dan 

pemahaman tentang sifat atau karakteristiknya akan menghasilkan sifat atau 

karakteristik tersebut pada elemen populasi. Artinya bila populasi besar, dan 

peneliti tidak mungkin mempelejari semua yang ada di populasi, misalanya 

karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan 

sampel yang diambil dari populasi itu.  

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan purposive sampling. Dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Bank umum syariah yang menyajikan laporan keuangan tahunan pada 

periode 2012-2016. 

2. Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) selama 5 periode yakni tahun 2012 sd 2016 official website dan 

tidak berpindah alih fungsi badan usaha. 

Berikut ini Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK yang menjadi 

sampel dari penelitian ini. 
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Tabel 3.1 

Sampel Penelitian 

 

No Daftar Nama Bank Umum Syariah 

1 PT. Bank Muamalat Indonesia 

2 PT. Bank Victoria Syariah 

3 PT. Bank BRI Syariah 

4 PT. Bank Jabar Banten Syariah 

5 PT. Bank BNI Syariah 

6 PT. Bank Syariah Mandiri 

7 PT. Bank Mega Syariah 

8 PT. Bank Panin Syariah 

9 PT. Bank Syariah Bukopin 

10 PT. BCA Syariah 

11 PT. Maybank Syariah Indonesia 

(Sumber : Sharia Banking Statistik OJK Januari 2017) 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Jenis penelitian ini adalah jenis kuantitatif dengan menggunakan data 

sekunder yang berasal dari Bank Umum Syariah, yang merupakan sumber data 

yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara yang biasa disebut 

observasi mekanisme (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder 

umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam 

arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan. Adapun data sekunder yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa informasi keuangan yang didapat dari 

laporan keuangan yang diterbitkan oleh Bank Umum Syariah Indonesia yang 

terdiri atas laporan tahunan. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian melalui observasi mekanis, 

artinya data ini dikumpulkan berdasarkan data dokumentar yang diambil melalui 

wesbsite officcial BUS yang tersedia di media dan didukung oleh pustaka-pustaka 
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yang berkaitan dengan penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. 

 

3.6 Definisi Operasional Variabel 

3.6.1 Variabel  Terikat (dependen)  

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. 

Variabel dependen dalam penelitian ini Simpanan Mudharabah (Y).  Simpanan 

mudharabah merupakan keseluruhan investasi dana pihak ketiga yang terdiri dari 

tabungan dan deposito mudharabah di Bank Umum Syariah dengan satuan tetapan 

berbentuk rupiah. Pengukuran variabel ini merujuk pada penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh (Rachman, dkk. 2013) dan (Hidayanti, 2016). Variabel dependen 

ini diberi simbol SM. 

SM = Tabungan Mudharabah + Deposito Mudharabah  

 

3.6.2 Variabel Tidak Terikat (Independen)  

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, 

baik secara positif maupun negatif. Variabel independen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah : 

3.6.2.1 Tingkat Bagi Hasil  

Tingkat bagi hasil yang dimaksud adalah keuntungan yang diperoleh Bank 

Syariah yang dibagihasilkan kepada nasabah. Pengukuran variabel ini merujuk 

pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Rachman, dkk. 2013) dan (Vivi, 

2016). disimbolkan dengan TBH yang dirumuskan sebagai berikut: 

TBH = Bagi Hasil Yang diterima Nasabah  

                Total Simpanan Mudharabah 
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3.6.2.2 Ukuran Bank Syariah 

Suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar atau kecilnya perusahaan 

menurut berbagai cara antara lain: total aktiva, total pembiayaan, log size, nilai 

pasar saham. Pengukuran variabel ini mengacu pada penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh (Vivi, dkk. 2016) dan (Andriyanti dan Wasilah, 2010). Ukuran 

bank syariah diperoleh dari besarnya aset yang dimiliki yang tertera pada laporan 

laporan keuangan bank pada website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

Variabel ini disimbolkan dengan UBS yang dirumuskan sebagai berikut: 

UBS = Ln (Total Asset)  

3.6.2.3 Inflasi 

Inflasi adalah suatu ukuran peningkatan harga-harga secara umum dan 

terus menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar. Pengukuran variabel 

ini merujuk pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Lusiani 2017) dan 

(Hidayanti, 2016). Inflasi diperoleh dari website resmi bank indonesia.  

Tabel 3.2 

Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional Variabel 

 

No Variabel 

Defenisi 

Operasional 

Variabel 

Indikator 

Variabel 
Skala  

1 Simpanan 

Mudharabah 

(Y) 

Jumlah keseluruhan 

dana nasabah yang 

berbentuk tabungan 

atau deposito 

mudharabah pada 

bank umum syariah 

yang digunakan 

dalam penelitian ini 

adalah simpanan 

yang berasal dari 

pihak ketiga bukan 

bank. 

SM= Tabungan 

Mudharabah + 

Deposito 

Mudharabah 

Nominal 
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No Variabel 

Defenisi 

Operasional 

Variabel 

Indikator 

Variabel 
Skala  

2 Tingkat 

Bagi Hasil 

(X1) 

Rata-rata tingkat 

imbalan bagi hasil 

atas pendanaan 

simpanan 

mudharabah bagi 

nasabah bank syariah 

pada periode 

tertentu. 

TBH = Bagi 

Hasil yang 

diterima nasabah 

: Total Simpanan 

Mudharabah 

Rasio 

3 Ukuran 

Bank 

Syariah(X2) 

Suatu skala dimana 

dapat 

diklasifikasikan 

besar atau kecilnya 

perusahaan menurut 

berbagai cara antara 

lain: total aktiva, 

total pembiayaan, 

log size, nilai pasar 

saham. 

UBS= Ln ( Total 

Asset) 

 

Nominal 

4 Inflasi (X3)  Inflasi adalah suatu 

ukuran peningkatan 

harga-harga secara 

umum dan terus 

menerus (kontinu) 

berkaitan dengan 

mekanisme pasar. 

Melihat dan 

mencatat inflasi 

per tahun yang 

dipublikasikan 

oleh bank 

indonesia dan 

data inflasi ini 

merupakan data 

inflasi yang 

berada pada 

periode 2012-

2016. 

Persentase 

(Sumber: Diolah dari berbagai jurnal) 

 

3.7  Teknik Analisis Data 

 Analisis data menurut Sugiono (2013) adalah proses mengelompokkan 

data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan 

variabel dan seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, 

melakukan perhitungan untuk  menjawab rumusan masalah, dan melakukan untuk 
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menguji hipotesis yang telah diajukan. Teknik analisis data dalam penelitian ini 

adalah, pengujian statistic deskriptif dan pengujian hipotesis. 

 Adapun penelitian ini akan membahas hubungan tiga variabel independen 

yaitu : Tingkat Bagi Hasil, Ukuran Bank Syariah dan Inflasi terhadap satu 

variabel dependen yaitu Simpanan Mudharabah. 

 

3.8 Statistik Deskriptif 

Menurut Ghazali (2013) Statistik deskriptif memberikan gambaran atau 

deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, 

varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness atau 

kemencengan distribusi. 

 

3.9  Pengujian Hipotesis 

Teknik pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

linear berganda, dengan bentuk persamaan sebagai berikut: 

y = α + βx1 + βx2 + βx3 + e 

Keterangan:  

y  = Simpanan Mudharabah 

α  = konstanta  

β  = koefisien regresi  

x1  = Tingkat Bagi Hasil 

x2  = Ukuran Bank Syariah 

x3  = Inflasi  

e  = Error 
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Model regresi yang baik harus memilik distribusi data normal atau 

mendekati normal dan bebas dari asumsi klasik. Sebelum dilakukan analisis 

regresi, terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap normalitas data dan 

penyimpangan asumsi klasik, dengan tahapan sebagai berikut: 

 

3.9.1  Uji Normalitas 

Menurut (Ghozali, 2013) secara statistik ada dua komponen normalitas, 

yaitu skewness dan kurtosis. Skewness berhubungan dengan simetri distribusi. 

Skewed variable (variabel menceng) adalah variabel yang nilai mean-nya tidak di 

tengah-tengah distribusi. Sedangkan kurtosis berhubungan dengan  puncak dari 

suatu distribusi. Jika variabel terdistribusi secara normal maka nilai skewness dan 

kurtosis sama dengan nol. Terdapat uji signifikansi skewness dan kurtosis dengan 

cara sebagai berikut: 

   

Keterangan: 

S : Nilai skewness 

N : Jumlah kasus 

K : Nilai kurtosis 

Nilai z dibandingkan dengan nilai kritisnya yaitu untuk alpha 0,01 nilai 

kritisnya ± 2,58, sedangkan untuk alpha 0,05 nilai kritisnya ±1,96. Cara lain untuk 

mendeteksi normalitas data dapat juga dilakukan dengan uji Kolmogorov-

Smirnov. Uji ini dengan cara menentukan terlebih dahulu hipotesis pengujian 

yaitu:  
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Hipotesis Nol (H0) : data terdistribusi secara normal  

Hipotesis Alternatif (HA) : data tidak terdistribusi secara normal. 

 

3.9.2 Uji Multikolinieritas 

Menurut (Ghozali, 2013) uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara 

variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-

variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang 

nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi adalah 

dengan cara sebagai berikut: 

a. Nilai R2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat 

tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang 

tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen. 

b. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar 

variabel independen ada korelasi yang cukup yang tinggi (umumnya di 

atas 0,90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolonieritas. 

Tidak adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen tidak berarti 

bebas dari multikolonieritas. Multikolonieritas dapat disebabkan karena 

adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel independen. 

c. Multikolonieritas dapat juga dilihat dari: 

1. Nilai tolerance dan lawannya 

2. Variance inflation factor (VIF) 
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Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang 

dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap 

variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregres terhadap 

variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel 

independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. 

Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF = 

1/Tolerance). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya 

multikolonieritas adalah nilai tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10. 

Setiap peneliti harus menentukan tingkat kolonieritas yang masih dapat ditolerir. 

Sebagai misal nilai tolerance = 0,10 sama dengan tingkat kolonieritas 0,95.  

Walaupun multikolonieritas dapat dideteksi dengan nilai tolerance dan VIF, tetapi 

masih tetap tidak dapat diketahui variabel-variabel independen mana sajakah yang 

saling berkorelasi. 

 

3.9.3 Uji Autokorelasi 

Menurut (Ghozali, 2013) uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam 

model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi  

korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena 

observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah 

ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi 

ke observasi yang lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (time 

series) karena “gangguan” pada individu/ kelompok yang sama pada periode 

berikutnya. Pada data crossection (silang waktu), masalah autokorelasi relative 
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jarang terjadi karena “gangguan” pada observasi yang berbeda berasal dari 

individu/kelompok yang berbeda. Model regresi yang baik adalah regresi yang 

bebas dari autokorelasi. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi yaitu: 

a. Uji Durbin – Watson (DW test) 

Uji Durbin Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu 

(first order autocorrelation) dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) 

dalam model regeresi dan tidak ada variabel lag diantara variabel 

independen. Hipotesis yang akan diuji adalah: 

H0 : tidak ada autokorelasi (r = 0) 

HA : ada autokorelasi (r ≠ 0) 

Persyaratan pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi 

yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Autokorelasi 

 

Hipotesis nol Keputusan Jika 

Tdk ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dl 

Tdk ada autokorelasi positif No desicison dl ≤ d ≤ du 

Tdk ada korelasi negative Tolak 4 – dl < d < 4 

Tdk ada korelasi negative No desicison 4 – du ≤ d ≤ 4 – dl 

Tdk ada autokorelasi, Positif 

atau Negatif 

Tdk ditolak du < d < 4 – du 

 

3.9.4 Uji  Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 



 

 

 
 

48 

lainnya tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau 

tidak terjadi Heteroskedastisitas. Kebanyakan data crossection mengandung 

situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili 

berbagai ukuran (kecil, sedang, besar) (Ghozali, 2013).  

Menurut (Ghozali, 2013) cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas yaitu dengan: 

a. Melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu 

ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola 

tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana 

sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual 

(Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-studentized.  Dasar dalam 

menganalisis yaitu: 

1. Jika  ada  pola  tertentu, seperti  titik-titik yang ada membentuk  pola 

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), 

maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 

2. Jika  tidak  ada  pola  yang  jelas,  serta  titik-titik  menyebar  di atas 

dan di bawah angkah 0 pada sumbuh Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

Setelah data dinyatakan normal dan lolos uji asumsi klasik, maka 

selanjutnya dapat dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan 

analisis regresi linear berganda dengan tahapan sebagai berikut: 
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1. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Menurut Ghozali (2013) koefisien determinasi (R2) digunakan 

untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan 

variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 

nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen terbatas. 

Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variabel dependen. 

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua 

variabel independen/ bebas yang dimasukkan dalam model 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen/ terikat (Ghozali, 2013).  

Hipotesis nol (H0) yang hendak diuji adalah apakah semua parameter 

dalam model sama dengan nol, atau: 

H0 : b1 = b2 = ......... = bk = 0 

Artinya apakah semua variabel independen bukan merupakan penjelas 

yang signifikan terhadap variabel independen. Hipotesis alternatifnya 

(HA) tidak semua parameter secara simultan sama dengan nol, atau: 

   HA : b1 ≠ b2 ≠ ......... ≠ bk ≠ 0 

Artinya semua variabel independen secara simultan merupakan 

penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. 

3. Uji Sigifikansi Parsial (Uji Statistik t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel penjelas/ independen secara individual dalam 
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menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013). Hipotesis nol 

(H0) yang akan diuji adalah apakah suatu parameter (bi) sama dengan 

nol, atau: 

 H0 : bi = 0 

Artinya apakah suatu varibel independen bukan merupakan penjelas 

yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya 

(HA)  parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau: 

 HA : bi ≠ 0 

Dalam penelitian ini menggunakan batas signifikansi 1% (0,01), 5% 

(0,05), dan 10% (0,1). Penjelasan masing-masing batas signifikansi 

yaitu sebagai berikut: 

a. Batas Signifikansi 1% 

Apabila diperoleh nilai signifikansi t sebuah variabel 

independen lebih kecil dari 1% maka variabel tersebut memiliki 

pengaruh sanga signifikan terhadap variabel independen. Artinya 

variabel tersebut merupakan penjelas yang sangat signifikan 

terhadap variabel dependen. 

b. Batas Signifikansi 5% 

Apabila diperoleh nilai signifikansi t sebuah variabel 

independen lebih kecil dari 5% maka variabel tersebut memiliki 

pengaruh signifikan terhadap variabel independen. Artinya variabel 

tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel 

dependen. 

c. Batas Signifikansi 10% 

Apabila diperoleh nilai signifikansi t sebuah variabel 

independen lebih kecil dari 10% maka variabel tersebut memiliki 
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pengaruh cukup signifikan terhadap variabel. Artinya variabel 

tersebut merupakan penjelas yang cukup signifikan terhadap 

variabel dependen. 

 


