
BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi peneltian merupakan bagian yang sangat penting bagi sukses

tidaknya suatu penelitian. Metodologi penelitian ini merupakan bagaimana secara

berurut suatu penelitian tersebut dilakukan.

3.1 Objek penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu

penelitian, objek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk

mendapatkan jawaban ataupun solusi dari permasalahan yang terjadi.

Objek penelitian menurut Sugiyono (2010:13) adalah sebagai berikut:

“Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan   tujuan

dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, valid, dan reliable tentang

suatu hal (variabel tertentu)”. Objek dalam penelitian ini adalah Bank Muamalat

Indonesia.

3.2 Metodologi

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode, Deskriptif dengan

pendekatan kuantitatif.

Menurut Sugiyono (2010) metode penelitian  adalah : “Metode penelitian

pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan

kegunaan tertentu” dan menurut Sugiyono (2010:147) “Statistik deskriptif adalah



statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan

atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa

bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi”.

3.3 Desain Penelitian

Desain penelitian adalah rancangan penelitian yang digunakan sebagai

pedoman dalam melakukan proses penelitian. Desain penelitian akan berguna bagi

semua pihak yang terlibat dalam proses penelitian.

Dalam penulisan skripsi masalah yang telah dirumuskan akan dianalisis

dengan membandingkan antara teori dan praktik serta dilakukan pengujian

statistik yang dipandang relevan.

3.3.2 Pengujian hipotesis

Jawaban terhadap rumusan masalah yang baru didasarkan pada teori dan

didukung oleh penelitian yang relevan, tetapi belum ada pembuktian secara

empiris (faktual) maka jawaban itu disebut hipotesis. Hipotesis yang dibuat pada

penelitian ini adalah biaya promosi berpengaruh terhadap perkembangan dana

pihak ketiga dalam bentuk tabungan (H1), nisbah bagi hasil berpengaruh terhadap

perkembangan dana pihak ketiga dalam bentuk tabungan (H2) dan biaya promosi

dan nisbah bagi hasil berpengaruh secara bersama-sama terhadap perkembangan

dana piahk ketiga (H3).

3.3.3 Metode penelitian

Untuk menguji hipotesis tersebut dipiilih metode penelitian yang sesuai,

pertimbangan ideal untuk memilih metode itu adalah tingkat ketelitian data yang



diharapkan dan konsisten yang dikehendaki. Sedangkan pertimbangan praktis

adalah tersedianya dana, waktu, dan kemudahan yang lain. Pada penelitian ini,

metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan

kuantitatif.

Sumber : Data olahan

Desain Penelitian

3.4 Operasionalisasi Variabel

Operasional variabel diperlukan untuk menentukan jenis dan indikator dari

variabel-variabel yang terkait dalam penelitian. Selain itu, proses ini juga

dimaksudkan untuk menentukan skala pengukuran dari masing-masing variabel

sehingga pengujian hipotesis dengan menggunakan alat bantu statistik dapat

dilakukan dengan benar.

Sesuai dengan judul yang digunakan yaitu “Pengaruh Biaya Promosi,

Nisbah Bagi Hasil Terhadap Perkembangan Dana Pihak Ketiga pada Bank
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X 1
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Muamalat Indonesia”, maka terdapat tiga variabel yang digunakan dalam

penelitian ini. Variabel tersebut antara lain :

Tabel III.1

Operasionalisasi Variabel

No Variabel Definisi / Pengertian Sumber Data Ukuran Skala

1 Independen

Biaya Promosi ( X1)

Pengorbanan sumber

ekonomi yang dapat

diukur dalam satuan uang

yang telah terjadi secara

potensial untuk mencapai

tujuan tertentu agar

penyampaian informasi

dari penjual dan pembeli

untuk dapat

mempengaruhi sikap dan

tingkah laku pembeli.

Diambil dari

laporan keuangan

bulanan Bank

Muamalat

Indoensia bagian

laba/rugi yang

dipublikasikan di

Bank Indonesia

Biaya Iklan

TV

Biaya Reklame

Biaya souvenir

Ratio

2 Independen

Nisbah Bagi Hasil (X2)

Rasio besaran bagian yang

menjadi hak nasabah

dibandingkan dengan

Bank pada proses

distribusi bagi hasil.

Diambil dari

lampiran laporan

keuangan Bank

Muamalat

Indonesia

Persentase

Nisbah

Ratio



3 Dependen

Dana Pihak Ketiga ( Y )

Dana yang berhasil

dihimpun / dikumpulkan

oleh Bank dari masyarakat

dalam bentuk tabungan,

giro dan deposito.

Diambil dari

laporan keuangan

bulanan Bank

Muamalat

Indoensia bagian

neraca yang

dipublikasikan

Bank Indonesia

Saldo

Tabungan

Ratio

Sumber : Data olahan

3.5 Sumber dan Teknik Penentuan Data

3.5.1 Sumber Data

1. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diambil secara tidak langsung yang

merupakan data yang telah diolah oleh pihak pertama, yaitu perusahaan.

Data sekunder tersebut berupa laporan keuangan Bank Muamalat

Indonesia dan berbagai referensi buku dan materi perkuliahan yang

berhubungan dengan objek data yang akan diteliti oleh penulis. Data



sekunder pada penlitian ini adalah laporan keuangan Bank Muamalat

tahun 2010 – 2013.

1.5.2 Teknik Penentuan Data

1. Populasi

Pengertian populasi menurut Sugiyono (2010:80) adalah sebagai

berikut: “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas:

obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.

Sedangkan Andi Supangat  (2007:3) dalam menyatakan mengenai populasi

bahwa : “Populasi sekumpulan objek yang akan dijadikan sebagai bahan

penelitian (penelaahan) dengan ciri mempunyai karakteristik yang sama”.

Berdasarkan pengertian di atas, populasi merupakan obyek atau

subyek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat tertentu

yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian maka yang menjadi

populasi sasaran dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan berupa

neraca dan laporan laba rugi yang diperoleh dari tahun 2010 sampai

dengan tahun 2013

2. Sampel

Untuk membuktikan kebenaran jawaban yang masih sementara

(hipotesis), maka peneliti melakukan pengumpulan data pada obyek

tertentu. Karena obyek dalam populasi terlalu luas, maka peneliti

menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut.Pengertian

sampel menurut Sugiyono (2010:81) dalam bukunya “Metode



Kuantitatif, Kualitatif dan R & D” mendefinisikan bahwa :“Sampel

adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi

tersebut”.

Penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Data yang diambil merupakan laporan keuangan tahunan Bank

Muamalat Indonesia.

2. Data yang diambil adalah data yang sudah dipublikasikan.

3. Data yang digunakan menunjukkan nilai biaya promosi dan nisbah

bagi hasil Bank Muamalat Indonesia secara lengkap yang berasal

dari neraca, dan laporan laba/rugi.

4. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 44 laporan bulanan

keuangan dari januari 2010 - agustus 2013 sehingga cukup

mewakili untuk dilakukan penelitian.

Sehingga yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah laporan

triwulan keuangan tahunan  Bank Muamalat Indonesiayang terdiri atas

laporan neraca, laporan laba rugi, dari tahun 2010sampai dengan tahun

2013 yaitu 3 tahun yang terdiri dari 44 laporan bulanan keuangan.

3.5.3 Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan (Library Research)

Penelitian ini dilakukan untuk menghimpun teori-teori, pendapat

yang dikemukakan oleh para ahli yang diperoleh dari buku-buku

kepustakaan serta literatur lainnya yang dijadikan sebagai landasan teoritis



dalam rangka melakukan pembahasan. Landasan teori ini dijadikan

sebagai pembanding dengan kenyataan di perusahaan.

2. Field Research (Penelitian Lapangan)

Yaitu penelitian yang dilakukan ke lokasi perwakilan Bank

Muamalat yang terdapat dipekanbaru unuk mendapatkan data dan

informasi yang dibutuhkan.

3.5.4 Metode Analisis Data

3.5.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi mempunyai

distribusi normal ataukah tidak. Asumsi normalitas merupakan persyaratan yang

sangat penting pada pengujian kebermaknaan (signifikansi) koefisien regresi.

Model Regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi normal

atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik.

Menurut Singgih Santoso (2012), dasar pengambilan keputusan bisa dilakukan

berdasarkan probabilitas (Asymtotic Significance), yaitu:

 Jika probabilitas > 0,05 maka distribusi dari populasi adalah normal.

 Jika probabilitas < 0,05 maka populasi tidak berdistribusi secara normal

Pengujian secara visual dapat juga dilakukan dengan metode gambar

normal

Probability Plots dalam program SPSS. Dasar pengambilan keputusan :



 Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis

diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi

asumsi normalitas.

 Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah

garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak

memenuhi asumsi normalitas. (Singgih Santoso, 2012).

Selain itu uji normalitas digunakan untuk mengetahui bahwa data yang

diambil berasal dari populasi berdistribusi normal. Uji yang digunakan untuk

menguji kenormalan adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Berdasarkan sampel ini

akan diuji hipotesis nol bahwa sampel tersebut berasal dari populasi berdistribusi

normal melawan hipotesis tandingan bahwa populasi berdistribusi tidak normal.

3.5.4.2 Uji Asumsi Klasik

1) Uji  Autokorelasi

Autokorelasi didefinisikan sebagai korelasi antar observasi yang diukur

berdasarkan deret waktu dalam model regresi atau dengan kata lain error dari

observasi yang satu dipengaruhi oleh error dari observasi yang sebelumnya.

Akibat dari adanya autokorelasi dalam model regresi, koefisien regresi yang



diperoleh menjadi tidak efisien, artinya tingkat kesalahannya menjadi sangat besar

dan koefisien regresi menjadi tidak stabil.

Untuk menentukan ada tidaknya autokorelasi, dapat dilakukan dengan cara

mendeteksi besaran Duerbin Watson menggunakan SPSS dimana (Ghozali:2005):

1. Jika angka D-W di bawah -2,berarti terdapat autokorelasi positif

2. Jika angka D-W di bawah -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi

3.  Jika angaka D-W di atas +2, berarti ada autokorelasi negative

2) Uji  Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke

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

lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut

Heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas

dengan melihat Grafik Plot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED

dengan residualnya SRESID. Pada grafik Scanttplot ada tidaknya pola antara

ZPRED dan SRESID dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu

X adalah residual yang telah di-studentized. (Suharsini Arikunto, 2005; 126)

3) Uji  Multikolinieritas

Multikolinieritas merupakan suatu situasi dimana beberapa atau

semuavariabel bebas berkorelasi kuat. Jika terdapat korelasi yang kuat di antara

sesama variabel independen maka konsekuensinya adalah:



1. Koefisien-koefisien regresi menjadi tidak dapat ditaksir.

2. Nilai standar error setiap koefisien regresi menjadi tidak terhingga.

Dengan demikian berarti semakin besar korelasi diantara sesama variabel

independen, maka tingkat kesalahan dari koefisien regresi semakin besar yang

mengakibatkan standar errornya semakin besar pula.

= 1(1 − R )
Dimana bila toleransi kecil artinya menunjukkan nila VIF akan besar,

untuk itu bila VIF > 5 maka dianggap ada multikoloniaritas dengan variabel bebas

lainnya, sebaliknya jika nilai VIF < 5 maka dianggap tidak ada multikoloniaritas.

3.5.5 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menjelaskan suatu permasalahan

dalam penelitian dan solusi secara tepat serta rasional, untuk menyatakan variabel

yang akan diuji. Selain itu, pengujian hipotesis juga dilakukan untuk mengetahui

metode serta analisis yang digunakan dalam pengujian data dan untuk membuat

suatu kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian yang dikerjakan.  Ada pun

rancangan uji hipotesis ini adalah hipotesis yang akan digunakan dalam

penelitian, berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh antara variabel independen

terhadap variabel dependen, maka digunakan pengujian hipotesis nol (H0) dan

Hipotesis alternatif (H1) menunjukkan adanya pengaruh antara variabel bebas dan

variabel terikat.



Rancangan pengujian hipotesis penelitian ini untuk menguji ada tidaknya

pengaruh antara variabel independen (X) yaitu biaya promosi (X1), nisbah bagi

hasil (X2), dan dana pihak ketiga sebagai variabel dependen (Y), yang mana alat

ukur yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel biaya promosi (X1) dan

Nisbah bagi hasil terhadap perkembangan dana pihak ketiga adalah SPSS 20 for

windows.

a. Uji Determinasi (R2)

Uji Determinasi digunkan 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. Semakin besar

koefisien dterminasinya maka semakin baik variabel bebas dalam menjelaskan

variabel terikat.

Nilai koefisien determinasi dapat dilihat dari koefisien korelasi

pasrsialnya. Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 sampai 1. Apabila nilai

koefisien determinasi = -1 menunjukkan 100% total variasi diterangkan oleh

persamaan regresi, atau variabel bebas mampu menerangkan variabel Y sebesar

100%. Sebaliknya apabila nilai determinasi = 0 menunjukkan tidak ada total

varians yang diterangkan oleh variabel bebas.

b. Uji Parsial (Uji t)

Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel

bebas terhadap variabel terikat secara individual atau parsial serta untuk

mengetahui variabel bebas yang mempunyai pengaruh dominan terhadap variabel



bebas dengan mengukur derajat hubungan antara variabel bebas dengan variabel

terikat dengan menganggap variabel bebas lainnya bersifat konstan.

Uji t ini dilakukan dengan membandingkan nilai dan .  Level

of significance yang digunakan adalah 5% dan dasar pengambilan keputusan

apakah Ha diterima atau ditolak adalah dengan membandingkan nilai dan

dengan ketetentuan sebagai berikut (Ghozali:2005) :

1. > maka H diterima karena terdapat pengaruh yang besar.

2. < maka H ditolak karena tidak terdapat pengaruh yang

besar.

c. Uji Simultan (Uji F)

Digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas atau independen

terhadap variabel terikat atau dependen. Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah

semua variabel independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap

variabel dependen. Untuk membuktikan hal tersebut, maka dilakukan uji F.

Pengambilan keputusan dalam uji signifikansi dilakukan dengan kriteria (Ghozali

2005:58) :

1. Jika (P value / Sig ) < 0,05 maka Ho ditolak atau Ha diterima

2. Jika (P value / Sig ) > 0,05 maka Ho diterima atau Ha ditolak

3.5.6 Analisi Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua

atau lebih variabel ( X₁,X₂, . . . . .Xn) dengan variabel dependen (Y). Analsis ini

untuk mengetahui arah hubungan antara variabel dependen apakah masing-masing



variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai

dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau

penurunan. Data yang digunakan berskala interval atau rasio.

Persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

Y’ = a + b1X1+ b2X2+…..+ bnXn

Keterangan :

Y’ = Variabel dependen (nilai yang diprediksikan)

X₁,X₂ = Variabel Independen

a = Konstanta ( nilai Y’ apabila X₁,X₂, . . . . .Xn = 0)

b = Koefesien regresi ( nilai peningkatan ataupun penurunan)


