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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

1. Objek Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah 

(BUS) di Indonesia dan Malaysia tahun 2013-2017, yaitu sebanyak 13 Bank 

Umum Syariah di Indonesia dan 16 Bank Syariah di Malaysia. Unit analisis 

yang digunakan adalah Annual report Bank Umum Syariah. 

2. Jenis Data 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang 

menggunakan angka untuk menguji hipotesis dan data yang diolah 

menggunakan perhitungan statistik. Data yang digunakan dalam penilitian 

adalah data sekunder, yang diperoleh dari laporan tahunan BUS di 

Indonesia dan Malaysia periode 2013-2017  yang dipublikasi pada 

masing-masing website bank. 

3. Teknik Pengambilan Sample 

Pengambilan Sample dalam penelitian dengan teknik purposive 

sampling yaitu pengambilan sample dengan kriteria tertentu. Kriteria bank 

sebagai berikut : 

a. Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia dan Malaysia hingga 

tahun 2017. 

b. Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia yang menerbitkan 

laporan tahunan secara konsisten dari tahun 2013-2017.  
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c. Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia yang menyajikan 

laporan tahunan secara lengkap  dalam 5 periode dari tahun 2013-

2017. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penilitian ini 

menggunakan metode dokumentasi, yaitu proses pengumpulan data yang 

diperoleh dari media internet dan beberapa data yang telah dipublikasikan 

di www.bi.go.id, www.ojk.go.id, serta www.bnm.gov.my. 

5. Definisi Operasional Variabel dan Pengukurananya 

a. Variabel Dependen 

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh 

variabel indpenden, pada penelitian kali ini peneliti menggunakan 

deposito mudharabah sebagai variabel dependen. Deposito 

mudharabah  merupakan simpanan dana nasabah dengan skema bagi 

hasil anatara pemilik dana dengan bank sebagai pengelola dana. Bank 

wajib memberikan trasparasi terhadap pemilik dana mengenai nisbah 

dan tata cara pemberian keuntungan serta resiko yang dapat timbul dari 

deposito tersebut. Deposito Mudharabah dapat diukur dari total jumlah 

deposito Mudharabah dari nasabah perbankan saat pembayaran dalam 

bentuk kas (Al Farizi dan Riduwan 2016). 

 

 

 

http://www.bi.go.id/
http://www.ojk.go.id/
http://www.bnm.gov.my/
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b. Variabel Independen 

Varibel Independen merupakan variabel yang mempengaruhi 

varibel dependen. Pada penelitian ini peneliti menggunakan likuiditas, 

bagi hasil, suku bungan dan inflasi. 

1. Likuiditas 

Likuiditas dalam bank syariah diproksikan dengan financing to 

Deposito Ratio (FDR). FDR merupakan ratio untuk mengukur 

tingkat kemampuan bank dalam menyalurkan DPK yang dihimpun 

oleh bank. Variabel ini diukur dengan membandingkan antara 

pembiyaan dengan dana pihak ketiga, yang dilakukan oleh  

Alfarizi dan Riduwan (2016). Rumus FDR sebagai berikut : 

  FDR = 
                

                       
        

2. Bagi Hasil 

Taingkat bagi hasil merupakan tingkat pengembalian bank 

kepada nasabah atas invetasi yang telah ditanamkan pada bank 

syariah. Perhitungan bagi hasil didasarkan pada seluruh pendapatan 

bank syariah, baik hasil invetasi dana maupun dana atas jasa yang 

diberikan oleh bank setelah dikurangi biaya oprasional (Isa, 2017). 

Rumus tingkat bagi hasil sebagai berikut : 

  Bagi Hasil = 
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3. Suku Bunga 

Tingkat suku bunga merupakan ketetapan Bank Indonesia atas 

dasar besar kecilnya balas jasa bank kepada nasabah yang 

menyimpan dananya pada bank. Tingkat suku bunga yang 

digunakan yaitu tingkat suku bunga Bank Indonesia (BI Rate) yang 

menjadi acuan bagi bank yang beroprasi di wilayah Indonesia. Dan 

tingkat suku bunga Malaysia yang menajdi acuan data dari Bank 

Negara Malaysia. Pengukuran variabel suku bunga menggunakan 

suku bunga Bank Indonesia atau BI Rate (Al Farizi dan Riduwan 

2016). 

    R = i x MR 

    Bunga Perbulan = 
 

  
  

Keterangan : 

R  = suku bunga nominal tahunan 

I   = suku bunga nominal per periode 

M = jumlah periode majemuk per satu tahun  

4. Inflasi 

Inflasi adalah proses meningkatnya harga-harga yang berkaitan 

dengan mekanisme pasar yang disebabkan konsumsi masyarakat 

meningkat dan distribusi yang terkendala. Data inflasi merupakan 

data dari BPS atau dari Bank Indonesia (BI) dan data inflasi dari 

Bank Negara Malaysia, yang diambil dari januari 2013 hingga 

desember 2017. Pengukuran tingkat inflasi digunakan jenis tingkat 
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inflasi  Month per Month secara bulanan di Indonesia (Al Farizi 

dan Riduwan 2016). 

    Tingkat Inflasi = 
             

      
     

 

B. Metode Analisis Data 

1. Uji Statistik Deskriptif 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis statistik deskriptif. Menurut 

Al Farizi dan Riduwan (2016) statistik yang digunakan dalam mengalisa 

data dengan cara mendiskripsikan dan meringkas data yang dikumpulkan 

sebagaimana adanya tanpa ada tujuan untuk membuat kesimpulan untuk 

umum disebut statistik deskriptif. Prosedur statistik deskriptif menghitung 

mean,median, nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi.  

2. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilaksanakan sebelum melaksanakan analisis 

hipotesis yaitu dengan uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas 

dan uji heteroskesdastisitas. Kemudian setelah uji asumsi klasik dan yang 

sudah di uji tidak menunjukan ada masalah maka penelitian bisa dilanjutkan 

dengan melakukan analisis regresi linear berganda, sebagai berikut :  

a. Uji Normalitas  

 Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distibusi normal. 

Pendekteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu 

diagonal dari grafik : 
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1) Apabila data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah 

garis diagonal menunjukan pola distribusi normal, maka model 

regresi memenuhi asusmi normalitas.  

2) Apabila data menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti garis 

diagonal menunjukan pola tidak distribusi normal, maka model 

regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.  

 Pengujian dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov, yakni 

dengan melihat nilai sig, apabila nilai sig > α 0,05 maka data distribusi 

secara normal, sebaliknya jika nilai sig < α 0,05 maka data tidak 

distribusi secara normal Al Farizi dan Riduwan (2016).  

b. Uji Autokorelasi 

  Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi 

ada korelasi yang terjadi antara residual pada periode t dengan residual 

pada periode t-1 sebelumnya (ghozali, 2013). Menurut santoso dalam Al 

Farizi dan Riduwan (2016). Untuk mendekteksi adanya autokorelasi bisa 

dilihat dengan tabel Durbin Watson. Untuk mengetahui bisa diambil 

patokan:  

1. Apabila D-W dibawah -2 menunjukan ada autokorelasi positif  

2. Apabila Angka D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada 

autokorelasi 

3. Apabila angka D-W diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif. 
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c. Uji Multikolinearitas 

  Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah model 

regresi ada korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi 

yang baik tidak terjadi korelasi antar varibel independen. Untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas adalah dengan melihat 

nilai Tolerance dan lawanya Variance Inflation Factor (VIF). Nilai yang 

sering digunakan untuk menunjukan kolinieritas adalah jika nilai 

Tolerance < 0,1 dan nilai VIF > 10 menunjukan model regresi terindikasi 

mengalami multikolinearitas (Ghozali, 2013). 

d. Uji Hekteroskedastisitas 

  Uji hekteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain, model regresi yang baik adalah 

jika tidak terjadi hekteroskedastisitas (Ghozali, 2013). Salah satu cara 

untuk untuk mendeteksi ada tidaknya hekteroskedastisitas, yaitu dengan 

uji glejser. Uji Glejser dilakukan dengan meregresikan nilai residual 

dengan variabel independen. Setelah hasil regresi didapat, maka dilihat 

nilai signifikansi seluruh variabel independen, jika tingkat signifikansi 

lebih dari 0,05 maka tidak terjadi hekteroskedastisitas. 

3. Uji Hipotesis dan Analisis Data 

 Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda untuk 

mengetahui variabel independen berpengaruh atau tidak terhadap varibel 

dependen. dimana persamaan model regresi dirumuskan sebagai berikut: 
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DM = α + β1LIK  + β2BH + β3SB + β4I+ е 

Keterangan:   

DM =  Deposito Mudharabah 

α = Konstanta  

β1,2,3,4= Koefisien regresi dari setiap variabel bebas  

LIK = Likuiditas 

BH = Bagi Hasil 

SB = Suku Bunga 

I = Inflasi 

е = Error 

a. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

  Uji koefisien determinasi (R
2
) pada intinya digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam 

menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013). Nilai adjusted 

R
2 

yaitu anatara 0 dan 1 dengan penjelasan sebagai berikut : 

1. Apabila nilai adjusted R
2 

jauh dari 1, menunjukan kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen 

sangat terbatas 

2. Apabila nilai adjusted R
2 

mendekati 1, menunjukan varibel 

independen mampu menjelaskan hampir seluruh infomasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi varibel dependen. 
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b. Uji Statistik F (Simultan) 

 Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel 

independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen. Pengujian ini dengan membandingkan nilai signifikan dengan 

alpha 0,05. Apabila nilai sig. < alpha 0,05 maka, menunjukan ada 

pengaruh secara bersama-sama varibel independen terhadap variabel 

dependen (Ghozali, 2013).  

c. Uji Statistik t (Parameter Indiviual) 

 Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh varibel 

independen secara individual dapat menerangkan variabel depeden 

(Ghozali, 2013). Pengujian ini menggunakan nilai signifikan t pada 

tingkat α yang digunakan (α = 5%). Pada analisis ini didasarkan dengan 

membendingkan antara nilai signifikan  t dengan nilai signifikan 0,05 

dengan syarat apabila nilai signifikan < α 0,05 dan koefisien regresi 

searah dengan hipotesis, maka hipotesis alternatif terdukung. 

4. Uji Chow 

 Uji chow digunakan untuk menguji kesamaan Koefisien atau test 

of equality of coefficient yang menggunakan alat penguji. Alat pengujinya 

dinamakan uji chow (chow test) ditemukan oleh Greogory Chow (Ghozali, 

2016). Pengujian ini digunakan pada model regresi dua kelompok yaitu 

perbankan syariah di Indonesia dan perbankan syariah di Malaysia. 

Pengujian ini untuk mengetahui perbedaan pengaruh likuiditas, bagi hasil, 

suku bunga, dan inflasi terhadap pertumbuhan deposito mudharabah di 
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Indonesia dan Malaysia (H5). Pengujian uji chow membandingkan nilai F 

hitung dengan F tabel, jika F hitung > F tabel maka terdapat perbedaan 

secara signifikan antara perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia. 

Pengujian uji chow menggunakan rumus: 

   
              

                
 

Keterangan:  

F = Nilai F hitung 

RSSr = Nilai residual dari hasil regresi gabungan RSS1 dan RSS2 

RSS1 = Nilai residual dari regresi pertama 

RSS2 = Nilai residual dari regresi kedua 

RSSUr = RSS1 + RSS2 

k = Jumlah variabel independen  

n1 = Jumlah sampel RSS1 

n2 = Jumlah sampel RSS2 

 


