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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah alat untuk memecahkan masalah yang akan 

diteliti. Suharsimi Arikunto (2006:23) mengatakan bahwasanya metode 

merupakan suatu cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan 

data penelitiannya. Sedangkan menurut Sugiono (2008:2), metode penelitian 

merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan 

terhadap segala permasalahannya. Didalam yang dilakukan dikenal adanya 

beberapa macam teori untuk menerapkan salah satu metode yang relevan 

terhadap permasalahan tertentu, mengikat bahwa tidak setiap permasalahan 

yang dikaitkan dengan kemampuan si peneliti. Biaya dan lokasi dapat 

diselesaikan dengan sembarangan metode peneliti. Dengan adanya 

pertimbangan tersebut oleh peneliti hal ini akan dibahas secara khusus pada 

bagiannya. 

Metode  penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. 

Penelitian kuantitatif  menurut Hikmat (2012:45) metode yang dapat 

menetapkan semua aturan pengumpulan dan anlisis data sebelumnya. Mereka 

sudah mengetahui verifikasi hipotensis yang akan diuji. 

 

3.2 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kategori yaitu: 

a. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk data yang 

sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah 
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dalam bentuk publikasi (Muhamad, 2008:102). Data sekunder yang 

penulis gunakan disini adalah data bulanan yang dihimpun Perbankan 

Syariah BUMN di Indonesia pada laporan keuangan publikasi periode 

Januari 2015 hingga Desember 2017 yang diperoleh dari situs 

www.bi.go.id dan juga situs www.bps.id. 

b. Sumber data kepustakaan yaitu penulis mengadakan penelitian 

kepustakaan untuk mendapatkan teori dan konsep yang kuat agar dapat 

memecahkan permasalahan. Studi kepustakaan dilakukan dengan 

mengumpulkan literatur-literatur ilmiah, buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, 

dan majalah yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Menurut Sugiyono (2012:117) Populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkann oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah perbankan syariah 

BUMN di Indonesia periode Januari 2015-Desember 2017. Alasan dipilihnya 

perbankan syariah BUMN di Indonesia sebagai objek penelitian adalah 

dikarenakan data-data yang peneliti ingin kembangkan sudah tersedia di 

perbankan syariah BUMN di Indonesia. Selain itu selama ini peneliti lihat 

penelitian banyak diadakan di perbankan umum. Oleh sebabnya peneliti ingin 

mencoba objek yang lain dari yang telah pernah diteliti sebelumnya. 

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

Menurut Sugiyono (2012:118) Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Berdasarkan jenis penelitian 

dalam skripsi ini merupakan jenis penelitian sekunder, oleh sebab itu yang 

penulis jadikan sampel dalam penelitian ini adalah laporan bulanan keuangan 

Perbankan  Syariah BUMN di Indonesia yang mana terdiri dari 3 perbankan. 

Periode yang digunakan yaitu Januari 2015-Desember 2017. Yang mana 

berjumlah 108 sampel.  

Tabel III.1 

Sampel Penelitian 

 

Perbankan BUMN Jumlah Data 

Bank Syariah Mandiri periode Januari 2015- 

September 2017 

36 bulan 

BRI Syariah Januari 2015- September 2017 36 bulan 

BNI Syariah Januari 2015- September 2017 36 bulan 

Jumlah Sampel 108 bulan 

Sumber: Data Olahan Penulis, 2018. 

 

3.4 Defenisi Operasional Variabel 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

objek atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. 

Sesuai dengan judul skripsi yang dipilih yaitu pengaruh inflasi, BI 

RATE, Profit Sharing, FDR, Total Asset, IHK terhadap Simpanan Masyarakat 

pada Perbankan  Syariah BUMN di Indonesia, maka penulis mencoba mencari 

pengaruh anatara suatu variabel dengan variabel lainnya dalam hubungan 

sebab akibat. Variabel yang mempengaruhi variabel lainnya disebut variabel 

bebas (Independent), sedangkan variabel yang dipengaruhi variabel bebas 
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disebut variabel tidak bebas (Dependent). Sesuai dengan hipotesis yang 

diajukan diatas, maka penulis membatasi penelitian memiliki dua variabel: 

1. Variabel independent / variabel X:  

Menurut Bambang (2012:67) variabel bebas (independent variable) 

adalah suatu variabel yang ada atau terjadi mendahului variabel terikatnya. 

Keberadaan variabel ini dalam penelitian kuantitatif merupakan variabel 

yang menjelaskan terjadinya fokus atau topik penelitian. 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengaruh inflasi, 

BI RATE, Profit Sharing, FDR, Total Asset, IHK. 

2. Variabel dependent / variabel Y: 

Menurut Bambang (2012:67) variabel terikat (dependent variable) 

adalah variabel yang diakibatkan atau yang dipengaruhi oleh variabel 

bebas. Keberadaan variabel ini sebagai variabel yang dijelaskan dalam 

fokus atau topik penelitian. 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Simpanan 

Masyarakat Perbankan  Syariah BUMN di Indonesia. 
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Tabel III.2 

Defenisi Operasional 

 

Variabel Defenisi operasional Rumus Skala 

Inflasi (X1) Suatu kejadian yang 

menggambarkan situasi dan 

kondisi dimana harga barang 

mengalami kenaikan dan nilai 

mata uang mengalami 

pelemahan, dan jika ini terjadi 

secara terus-menerus akan 

mengakibatkan memburuknya 

kondisi ekonomi secara 

menyeluruh serta mampu  

mengguncang  tatanan  politik  

suatu  negara. Zakaria (2009:61) 

www.bi.go.id Rasio 

 

BI RATE 

(X2) 

 

Harga dari pinjaman. Suku 

bunga dinyatakan sebagai 

persentase uang perunit waktu. 

Bunga merupakan suatu ukuran 

harga sumberdaya yang 

digunakan oleh debitur yang 

harus dibayarkan kepada 

kreditur. Sunariyah (2008:80) 

 

www.bi.go.id 

 

Rasio 

Profit 

Sharing (X3) 

Keuntungan atau bagi hasil yang 

diperoleh dari pengelolaan dana 

baik investasi maupun transaksi 

jual beli yang diberikan 

nasabah. Agustianto (2005:56) 

Jumlah bagi hasil 

deposito 

mudharabah 

yang diterima 

oleh pihak ketiga 

bukan bank di 

laporan laba rugi 

Perbankan 

Syariah BUMN 

di Indonesia. 

Rasio  

Financing to 

Deposit 

Ratio (FDR) 

X4 

Perbandingan antara 

pembiayaan yang diberikan oleh 

bank 

dengan dana pihak ketiga 

yang berhasil dikerahkan 

oleh bank. 

          

                 
 

X 100% 

Rasio  

Total Asset 

(X5) 

Menunjukkan besar kecil suatu 

perusahaan yang dapat dilihat 

dari total penjualan, rata- rata 

tingkat penjualan dan total 

aktiva. Ukuran yang didapat dari 

Ln(Total Aset) 

 

Rasio 
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total asset yaitu aktiva lancar 

dan aktiva tetap. Widjaja (2009) 

IHK (X6) indeks yang menunjukkan 

tingkat harga barang dan jasa 

yang dibeli konsumen dalam 

suatu periode tertentu. 

www.bps.go.id Rasio  

Simpanan 

Masyarakat 

(Y) 

Dana yang dipercayakan 

masyarakat (di luar bank) 

kepada bank berdasarkan 

perjanjian penyimpanan 

dana. 

DPK = Giro + 

Tabungan + 

Deposito 

Rasio 

Sumber: Data Olahan Penulis. 

 

3.5 Metode Analisa Data 

Metode analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk 

mengolah hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Dengan 

melihat kerangka pemikiran teoritis, maka teknis analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan menggunakan model 

ekonometrika untuk mencerminkan hasil dan pembahasan yang dinyatakan 

dalam angka, dan untuk mendukung analisis tersebut digunakan software 

SPSS 16 untuk mempermudah perhitungan maupun estimasi data penelitian 

ini. 

3.5.1 Analisis Deskriptif 

Pada penelitian ini statistik deskriptif diperlukan untuk mengetahui 

gambaran dari data yang akan digunakan. 

3.5.2 Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2005:28-30) Uji normalitas data adalah langkah 

awal yang harus dilakukan untuk setiap analisis Multivariate. Pengujian 

normalitas penelitian ini dilakukan pada model regresi yaitu dengan pengujian 
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analisis grafik dengan menggunakan normal probability plot. Dimana jika data 

menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka 

model regresi memenuhi asumsi normalitas. Model regresi yang baik adalah 

memiliki distribusi normal atau mendekati normal.  

3.5.3 Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Wijaya, heteroskedastisitas menunjukkan bahwa varians 

variabel tidak sama untuk semua pengamatan atau observasi. Jika varians satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homokedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah terjadi homokedastisitas dalam model, atau 

dengan perkataan lain tidak terjadi heterokedastisitas. Ada beberapa cara 

untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas, yaitu dengan melihat 

scatteplot serta melalui atau menggunakan uji gletjer, uji park, dan uji white. 

Uji heterokedatisitas yang paling sering digunakan adalah uji scatterplot. 

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan mengamati scatterplot di 

mana sumbu horizontal menggambarkan nilai Predicted Standardized 

sedangkan sumbu vertical menggambarkan nilai Residual Studentized. 

3.5.4 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi yang terbentuk ada korelasi yang tinggi atau sempurna di antara 

variabel bebas atau tidak. Jika dalam model regresi yang terbentuk terdapat 

korelasi yang tinggi atau sempurna di antara variabel bebas maka model 

regresi tersebut dinyatakan mengandung gejala multikolinier. 
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3.5.5 Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi linear berganda (Multivariate Regression) merupakan 

suatu model dimana variable terikat tergantung dua atau lebih variable bebas. 

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengukur pengaruh lebih dari satu 

variable bebas terhadap variabel terikat. Persamaan regresi linear berganda 

dapat dinyatakan dengan fungsi persamaan linear sebagai berikut: 

Y = a + b1 x1 + b2 x2 + b3 x3 + b4 x4 + b5 x5 +b6 x6+e 

Dimana: 

Y    = Simpanan Masyarakat 

a    = Kontanta 

b1, b2, b3, b4, b5 = Koefisien Regresi Parsial. 

X1   = inflasi  

X2   = BI RATE 

X3   = Profit Sharing 

X4   = FDR 

X5   = Total Asset 

X6   = IHK 

e   =  Standar error 

3.5.6 Pengajuan Hipotesis 

Untuk memperoleh kesimpulan dari analisis regresi linear berganda, 

maka terlebih dahulu dilakukan pengujian hipotesis. Dalam analisis regresi 

penulis  menggunakan tiga pengujian yaitu secara parsial (Uji t), secara 

menyeluruh atau simultan (Uji F) dan koefisien determinasi (R²). 

3.5.6.1 Uji t, Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh suatu variabel 

independent secara individual dalam menerangkan variabel dependent. 

Pengambilan keputusan uji t juga didasarkan pada nilai probabilitas 
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yang diperoleh dari hasil pengolahan data melalui program SPSS 

statistic parametric. (Santoso, 2004:168). 

Ketentuan dalam dalam pengujian ini adalah sebagai berikut: 

- Jika probabilitas <5% Ho ditolah dan Ha diterima 

- Jika probabilitas >5% Ho diterima dan Ha ditolak 

3.5.6.2 Uji F, digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen dari suatu persamaan 

regresi. Pengambilan keputusan berdasarkan pada nilai probabilitas 

yang didapatkan dari hasil pengolahan data melalui program SPSS 

statistic parametrik sebagai berikut: 

- Jika probabilitas > 0,05 maka Ho diterima 

- Jika probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak 

3.5.6.3 Koefisien Determinasi. Uji koefisien determinasi (R²) digunakan untuk 

mengukur seberapa besar variasi dalam variabel bebas mampu 

menjelaskan bersama-sama variabel terikat atau seberapa baik model 

regresi yang telah dibuat tersebut cocok dengan data yang ada. Semakin 

besar koefisien determinasinya, maka semakin baik variabel bebas 

dalam menjelaskan varibel terikat (Simamora, 2007:281). Untuk 

mengetahui variabel bebas mana yang paling berpengaruh terhadap 

variabel terikatnya dapat dilihat dari koefisien korelasi parsialnya. 

Variabel bebas yang saling berpengaruh terhadap variabel terikat dilihat 

dari koefisien korelasi parsial yang paling besar. Nilai koefisien 

determinasi akan berkisar 0 sampai 1, apabila nilai koefisien 
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determinasi = 1 menunjukkan 100% total variasi diterangkan oleh 

varian persamaan regresi, atau variabel bebas mampu menerangkan 

variabel Y sebesar 100%. Sebaliknya apabila nilai koefisien determinasi 

= 0 menunjukkan bahwa tidak ada total varian yang diterangkan oleh 

varian bebas. 

 

 


