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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiono,2016:80). Populasi dalam 

penelitian ini seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia yang berjumlah 12 Bank 

pada tahun 2012-2016. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut (Sugiono,2016:81). Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam 

penelitian adalah Purposive Sampling. Purposive Sampling adalah metode dimana 

pemilihan sampel pada karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya 

dengan kriteria sebagai berikut (Sugiono, 2016) : 

No. Kriteria Sampel Jumlah 

1 Bank yang merupakan Bank Umum Syariah (BUS) 12 

2 

Bank syariah tersebut membuat Laporan Keuangan Triwulan pada 

periode 2012-2016 yang telah dipublikasikan oleh masing-masing 

website bank tersebut 

10 

3 
Bank syariah yang memiliki data-data lengkap terkait dengan 

variabel-variabel yang diteliti 
10 

Total Sampel  10 
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Berdasarkan kriteria tersebut, dalam periode pengamatan lima (5) tahun yaitu 

Bank Umum Syariah (BUS) 2012-2016. Maka diperoleh 10 sampel perusahaan yang 

menjadi penelitian. 

Tabel 3.2 

Daftar Sampel Perusahaan Pada Bank Umum Syariah 

  
No Nama Perusahaan 

1 PT. Bank Muamalat Indonesia 

2 PT. Bank BRI Syariah 

3 PT. Bank Jabar Banten Syariah 

4 PT. Bank BNI Syariah 

5 PT. Bank Syariah Mandiri 

6 PT. Bank Mega Syariah 

7 PT. Bank Panin Syariah 

8 PT. Bank Syariah Bukopin 

9 PT. Bank Central Asia Syariah 

10 PT. Bank Maybank Syariah Indonesia 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu 

data berupa angka-angka yang dapat dihitung dan berkaitan dengan masalah yang 

diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, data 

sekunder adalah data yang diperoleh dari laporan yang dibuat oleh suatu institusi baik 

berupa buku, jurnal dan lain-lain. (Trianto,2015) 

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pada 

Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2012-2016. 
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3.3 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa : 

a. Study pustaka, yaitu mengumpulkan dan mengkaji dari beberapa literatur pustaka 

seperti, jurnal, makalah dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan 

penelitian. 

b. Dokumentasi, yaitu berupa data laporan keuangan Bank Umum Syariah di 

Indonesia Periode 2012-2016. 

 

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

Sugiyono (2008:58) menyatakan bahwa “variable penelitian pada dasarnya 

adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya.” Berdasarkan pengertian tersebut, maka saat melakukan sebuah 

penelitian, seorang peneliti harus terlebih dahulu merumuskan variable apa saja yang 

akan diteliti yang dinamakan dengan operasional variable. Dalam penelitian ini 

terdapat dua macam variable yang digunakan, diantaranya yaitu : 

1) Variable Independen (Variabel Bebas) 

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang membantu 

menjelaskan varians dalam variabel terikat. Variabel yang menyebabkan atau 

memengaruhi, yaitu faktor-faktor yang diukur, dimanipulasi atau dipilih oleh 

peneliti untuk menentukan hubungan antara fenomena yang diobservasi atau 
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diamati. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu Tingkat Suku Bunga, 

Nilai Tukar Uang, Bagi Hasil, dan Jumlah Jaringan Kantor. 

Tingkat Suku Bunga adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap 

atau stace kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan 

diumumkan kepada public. (www.bi.go.id). Nilai Tukar Uang atau yang lebih 

dikenal dengan nama Kurs adalah catatan harga pasar dari mata uang asing 

dalam harga mata uang domestic (Adiwarman A. Karim, 2006). Bagi Hasil 

adalah bentuk return dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan 

tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha 

yang benar-benar terjadi. Jumlah Kantor Layanan adalah jumlah atau 

banyaknya kantor cabang selain kantor utama masing-masing bank yang 

tersebar di Indonesia. Data diperoleh dari laporan  statistic perbankan syariah 

pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 pada situs www.bi.go.id. 

2) Variable Dependen (Variabel Terikat) 

Variabel dependen (Y) merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi 

akibat karena adanya variabel lain (variabel bebas). Juga sering disebut Variabel 

terikat, variabel respons atau endogen.Variabel dependen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Deposito Mudharabah. Deposito Mudharabah adalah 

bentuk simpanan oleh  nasabah kepada bank-bank yang penarikannya hanya 

bisa dilakukan pada jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, jenis 

penyimpanan ini. Pada penyimpanan dana diberikan hak untuk memperoleh 

http://www.bi.go.id/
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laba bank sesuai dengan persentase yang diperjanjikan, yang dihitung sesuai 

dengan peranan dalam pembentukan laba bank (Purnomo, 2012). 

Tabel 3.3 

Definisi Operasional Variabel 

NO. VARIABEL DEFINISI PENGUKURAN 

1 Deposito 

Mudharabah 

Total simpanan 

berdasarkan prinsip 

bagi hasil yang 

penarikannya hanya 

dapat dilakukan pada 

waktu tertentu 

berdasarkan perjanjian 

nasabah penyimpan 

dengan bank. 

- 

2 Tingkat 

Suku Bunga 

Suku bunga kebijakan 

yang mencerminkan 

sikap atau stace 

kebijakan yang 

ditetapkan oleh Bank 

Indonesia dan 

diumumkan kepada 

public. Sumber : 

www.bi.go.id  

       

Keterangan : 

r = Suku Bunga Riil 

i = Suku Bunga Nominal 

π = Laju Inflasi 

Pada akhir periode tahunan. 

Sumber: (Mankiw,2003:89 dalam 

heryanto, 2010) 

Skala : Rasio 
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3 Nilai Tukar 

Uang 

Suatu nilai yang 

menunjukkan jumlah 

mata uang yang dalam 

negeri yang diperlukan 

untuk mendapat satu 

unit mata uang asing 

- 

4 Bagi Hasil System yang meliputi 

pembagian hasil usaha 

antara pemodal dan 

pengelola dana 

pembagian hasil usaha 

 

                

                       
 

x Pendapatan distribusi bagi hasil 

x Nisbah 

5 Jumlah 

Kantor 

Layanan 

Jumlah atau 

banyaknya kantor 

cabang selain kantor 

utama masing-masing 

bank yang tersebar di 

Indonesia. 

- 

6 Inflasi  Kenaikan tingkat 

harga barang dan jasa 

secara umum dan terus 

menerus. 

Sumber: Mufqi Rifaldi 

(2013) 

 

    
              

                    
 

Pada akhir periode tahunan. 

Sumber: (Edhi Satriyo Wibowo:2012) 

Skala: Rasio 

7 Ukuran 

Perusahaan 

: Total 

Asset 

Total asset yang 

dimiliki perusahaan 

menggambarkan 

permodalan, serta hal 

Size = log (nilai buku total asset) 

Pada akhir periode tahunan. 

Sumber: (Waskito Bagus Pambudi, 
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dan kewajiban yang 

dimilikinya. Sumber: 

(Riga Gunawan, 2016) 

2015) 

 

Skala: Nominal 

8 PDB 

(Produk 

Domestic 

Bruto) 

Seluruh barang dan 

jasa yang dihasilkan 

dalam suatu 

perekonomian pada 

periode tertentu. 

- 

 

3.5 Teknik Analisi Data 

Merupakan cara untuk mendapatkan informasi yang relevan yang terkandung dalam 

data dan menggunakan hasilnya untuk memecahkan suatu masalah yang biasanya 

dinyatakan dalam bentuk satu atau lebih hipotesis nol (Ghozali, 2005 : 3). 

Teknik analisis yang dipakai adalah dengan analisis regresi data panel dengan 

menggunakan Eviews 8.0 sebagai program pengolah datanya. Selain itu juga digunakan 

software Ms. Excel sebagai software pembantu dalam mengkonversi data dalam bentuk 

baku yang disediakan oleh sumber ke dalam bentuk yang lebih representative untuk 

digunakan pada software utama di atas. 

Berikut ini adalah bebrapa data keunggulan data panel, yaitu sebagai berikut: 

a. Data panel bersifat heterogen. 

b. Data panel memberikan data yang lebih informative, lebih variasi, rendah tingkat 

kolinieritas antar variabel, lebih besar degree of freedom dan lebih efisien karena 

menggunakan penggabungan data time series dan cross section. 
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c. Data panel merupakan gabungan data time series dan cross section, sehingga dapat 

mengatasi masalah yang timbul ketika terdapat penghilangan variabel. 

Dengan mempertimbangkan keunggulan data panel di atas, maka dalam penelitian 

ini akan digunakan data panel dalam upaya mengestimasi model yang ada. 

1. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik ini digunakan untuk mengetahui  apakah model regresi tersebut 

baik atau tidak jika digunakan untuk melakukan penaksiran. Suatu model dikatakan 

baik apabila bersifat BLUE (Best Liniar Unbiased Estimator), yaitu memenuhi 

asumsi klasik atau terhindar dari masalah-masalah normalitas, multikolinearitas, 

heterokedastisitas, dan autokorelasi. 

Untuk mendapatkan hasil memenuhi sifat tersebut perlu dilakukan pengujian asumsi 

klasik yang meliputi : uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan 

uji autokorelasi. 

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas adalah uji untuk mengukur apakah data memiliki distribusi normal 

sehingga dapat dipakai dalam statistic parametric (statistic inferensial). Nilai residual 

dikatakan berdistribusi normal jika nilai residual terstandarisasi tersebut mendekati 

rata-ratanya. 

Ada beberapa metode untuk mengetahui normal atau tidaknya distribusi residual 

antara lain Jarque-Bera Test (J-B Test) dan metode grafik. Dalam penelitian ini akan 

menggunakan J-B Test, apabila J-B hitung lebih kecil dengan tingkat signifikan 0,05 



 
 

59 

(5%), maka dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal dan sebaliknya, 

apabila nilainya lebih kecil maka residual tidak berdistribusi normal. 

b. Uji Multikorelasi 

Uji multikorelasi untuk menunjukkan tidak terdapat hubungan antara variabel bebas 

atau tidak terjadi gejala multikorelasi. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah 

hubungan diantara variabel bebas memiliki masalah multikorelasi atau tidak. 

Multikorelasi adalah korelasi yang sangat tinggi atau sangat rendah yang terjadi pada 

hubungan diantara variabel bebas. 

c. Uji Heterokedastisitas 

Bertujuan untuk menguji suatu model dikatakan terdapat varian variable dalam model 

yang tidak sama. Atau dengan kata lain dalam model terjadi ketidaksamaan varian 

dari residual pada pengamatan model regresi. 

d. Uji Autokorelasi 

Bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara anggota serangkaian data 

yang diobservasi dan dianalisis menurut ruang atau menurut waktu. 

2. Analisis Regresi Berganda 

Merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mengukur pengaruh variabel 

independen terhadap variabel devenden dengan melibatkan lebih dari suatu variabel 

indevendent. Model persamaan regresi linier berganda secara sistematis. 

DM=a+b1BI_RATE+b2NTU+ b3BH+b4JKL+ b5INF+b6SIZE+ b7PDB+e 

Dimana : 

DM = Deposito Mudharabah 
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a  = Konstanta 

b1…b4 = Koefisien Regerensi 

BI_RATE = Tingkat Suku Bunga 

NTU = Nilai Tukar Uang 

BH = Bagi Hasil 

JKL = Jumlah Kantor Layanan 

INF = Inflasi 

SIZE = Total Asset 

PDB = Produk Domestik Bruto 

e  = Residual 

 

3. Uji Hipotesis 

a. Uji F, uji F digunakan untuk melihat apakah semua variabel bebas yang 

dimasukkan terhadap variabel terikat. Kriteria penguji : 

1) Jika F hitung > dari F table diterima, artinya variabel bebas pengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat yang artinya model persamaan baik. 

2) Jika F hitung < dari F table ditolak, artinya variabel bebas tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. 

b. Uji t, uji t adalah pengujian secara statistic untuk mengetahui apakah variabel 

independen secara individual mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. 

Jika tingkat profitabilitas lebih kecil terhadap variabel dependen. Adapun 

prosedur pengujiannya adalah setelah melakukan perhitungan t hitung, kemudian 
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membandingkan t hitung dengan t table. Dasar pengambilan keputusan apakah 

hipotesis yang kita bangun ditolak atau diterima sebagai berikut : 

1) Jika t hitung < t-tabel : Ho ditolak, artinya Ha diterima, berarti variabel 

independen atau bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen atau 

terikat. 

2) Jika t hitung > t-tabel : Ho diterima, artinya Ha ditolak, berarti variabel 

independen atau bebas mempunyai tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependen atau terikat. (Trianto, 2015:111) 

4. Koefisisen Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui besarnya dukungan variable 

independen terhadap variable dependen dalam satuan persen. Determinasi pada intinya 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel independen. 

Nilai koefisien determinasi berada diantara 0 dan 1 dilihat. Nilai koefisien yang kecil 

berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan dependen amat 

bebas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hamper 

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 

 

 

 

 

 


