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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Obyek/ subyek penelitian 

 Obyek dalam penelitian ini adalah Bank Syariah Non Devisa yang 

mempublikasikan laporan bulanan ke Otoritas Jasa Keuangan. 

B. Jenis data 

 Data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah data 

kuantitatif yang dikelompokkan ke dalam data sekunder. 

C. Teknik pengambilan sampel 

 Pengambilan sampel penelitian menerapkan teknik purposive 

sampling dengan kriteria : 

1. Suku Bunga Kredit dari bulan Desember 2015 sampai dengan 

bulan November 2017 

2. Bank Syariah Non Devisa yang mempublikasikan data di Laporan 

Publikasi Otoritas Jasa Keuangan pada bulan Januari-Desember 

tahun 2016-2017 

3. Laporan bulanan yang memiliki data lengkap terkait variabel-

variabel yang diteliti 
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D. Teknik pengumpulan data 

 Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk dalam 

rangka memperoleh data adalah menggunakan teknik dokumentasi 

terhadap data-data arsip (archieval) 

E. Definisi operasional variabel penelitian 

a. Variabel Dependen (Y) 

 Yang merupakan variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah margin murabahah. Menurut Rahmawati dan Rokhman 

(2015) margin murabahah merupakan selisih antara harga jual bank 

dengan harga beli yang telah disepakati oleh pihak bank dan 

nasabah. Margin Murabahah dapat dilihat di laporan laba-rugi bank 

yang bersangkutan, tepatnya tercermin di pendapatan murabahah. 

b. Variabel Independen (X) 

 Adapum variabel independen dalam penelitian ini adalah 

suku bunga kredit, biaya overhead dan volume pembiayaan : 

1) Suku Bunga Kredit 

 Suku bunga kredit adalah suku bunga kebijakan 

yang mencerminkan sikap kebijakan moneter, suku bunga 

tersebut ditetapkan oleh Bank Indonesia dan dipublikasikan 

kepada khalayak umum (Anik,2017). Suku bunga kredit di 

dapat dari website Bank Indonesia. 
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2) Biaya Overhead 

 Menurut Hayati dan Suprayogi (2015) Biaya 

overhead adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh industri 

perbankan syariah dalam menjalankan kegiatannya. 

Sedangkan menurut Karim (2013) biaya overhead adalah 

beban pengeluaran yang diperlukan untuk operasional 

fungsi umum perusahaan, dan tidak dapat dikaitkan 

langsung dengan kegiatan yang menghasilkan pendapatan 

atau unit output. Dalam perbankan syariah, biaya overhead 

merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak 

langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana 

pihak ketiga. Biaya overhead terdiri dari biaya tenaga kerja, 

biaya administrasi,biaya promosi dan biaya lainnya. 

3) Volume Pembiayaan 

 Volume pembiayaan yaitu jumlah keseluruhan 

pembiayaan murabahah yang dilepas selama periode 

penelitian (Rossalina,2017).  Besarnya volume pembiayaan 

murabahah di dapat dari tabel kegiatan usaha bank umum 

syariah atau laporan neraca pada komponen aset. 
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F. Uji Kualitas dan Instrumen Data 

1. Uji Statistik Deskriptif 

 Uji statistik deskriptif merupakan uji yang dilakukan untuk 

menggambarkan serta mendiskripsikan data yang telah 

dikumpulkan. Uji statistik deskriptif yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi nilai minimum, nilai maksimum, rata-

rata, dan standar deviasi. 

2. Uji Asumsi Klasik 

 Uji asumsi klasik adalah pengujian yang wajib dilakukan 

sebelum melakukan pengujian hipotesis. Uji asumsi klasik sendiri 

terbagi menjadi beberapa pengujian, yaitu : 

a. Uji Normalitas 

 Uji normalitas merupakan pengujian untuk mengetahui 

apakah variabel pengganggu atau residual mempunyai 

distribusi normal. Pengujian normalitas dilakukan dengan cara 

melihat nilai sig pada Kolmogorov-Smirnov. Apabila nilai sig 

>0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut memiliki 

distribusi normal. (Ghozali, 2011) 

b. Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji suatu model 

regresi linear apakah terdapat korelasi, model regresi yang baik 

adalah bebas dari autokorelasi (Sunarto,2017). Deteksi adanya 

autokorelasi dapat dilihat dari Durbin Watson (DW), secara 
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umum yang menjadi dasar untuk mengetahui adanya 

autokorelasi, yaitu : 

1. Jika dW < dL atau dW > 4-dL, maka terdapat autokorelasi. 

2. Jika dW terletak diantara dU dan 4-dU, maka tidak terdapat 

autokorelasi. 

3. Jika dW terletak diantara dL dan dU atau diantara 4-dU dan 

4-dL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. 

c. Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas adalah uji yang dilakukan guna 

mengetahui apakah terdapat hubungan antar variabel 

independen dalam model regresi yang dibuat. Pengujian ini 

dilakukan dengan melihat nilai Variance Inflation Factors 

(VIF) dan nilai tolerance . Apabila nilai VIF < 10 dan nilai 

tolerance >0,1 maka tidak terdapat multikolinearitas diantara 

variabel independen, dan sebaliknya jika nilai VIF >10 dan 

nilai tolerance < 0,1 maka antara variabel independen 

mengandung multikolinearitas (Ghozali, 2011). 

d. Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedasitas merupakan uji yang digunakan untuk 

mengetahui adanya penyimpangan dari syarat-syarat asumsi 

klasik. Uji ini mengetahui apakah di dalam suatu model regresi 

terdapat ketidaksamaan variance dari residual untuk semua 

pengamatan dalam model regresi (Ghozali, 2011). Dengan 
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asumsi, apabila nilai sig > 0,05 maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

 

G. Uji Hipotesis dan Analisis Data 

 Dalam penelitian ini uji yang digunakan adalah uji analisis 

regresi berganda. Dimana uji tersebut dilakukan untuk mengetahui 

apakah variabel independen suku bunga kredit (SBK), biaya overhead 

(BO) dan volume pembiayaan (VP) berpengaruh terhadap variabel 

dependen margin murabahah (Y). 

Model regresi linier berganda untuk penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

Y = α + β1SBK + β2BO -β3VP + ε 

Keterangan: 

Y   = Margin Murabahah 

α   = Konstanta 

β1,2,3 = Koefisien Regresi Variabel Independen 

SBK = Suku Bunga Kredit 

BO = Biaya Overhead 

VP = Volume Pembiayaan 

ε  = Error 

 

Selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis guna mengetahui 

pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen 

dengan beberapa langkah pengujian sebagai berikut: 

a. Uji Koefisien Determinan (Adjusted R2) 

Uji koefisien determinan dalam penelitian ini dilakukan 

untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel 
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independen dalam menjelaskan variabel dependen. Uji ini 

dilakukan dengan melihat nilai R2. Besaran nilai R2 adalah nol 

dan satu. Jika nilai R2 mendekati nol maka variabel dependen 

dijelaskan variabel independen secara terbatas. Sedangkan 

apabila nilai R2 mendekati satu maka variabel dependen 

dijelaskan variabel independen dengan seluruh informasi yang 

dibutuhkan (Sekaran dan Bougie, 2013). 

b. Uji Signifikan Simultan (Uji Nilai F) 

Uji signifikan simultan merupakan uji yang dilakukan 

untuk menguji apakah seluruh variabel independen secara 

bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai 

signifikasi. Jika nilai signifikasi < 0,05 maka hipotesis 

terdukung, artinya variabel independen secara bersama-sama 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen. Sebaliknya apabila nilai signifikasi > 0,05 maka 

hipotesis tidak terdukung, yang mana variabel independen 

secara bersama-sama tidak memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen.  

c. Uji Koefisien Regresi Berganda (Uji Nilai t) 

Uji koefisien regresi berganda digunakan untuk 

mengetahui secara parsial seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan 
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dengan cara melihat nilai signifikansi. Jika nilai sig < 0,05 maka 

hipotesis terdukung, artinya variabel independen memiliki 

pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Namun apabila 

nilai signifikasi > 0,05 maka hipotesis tidak terdukung, 

maksudnya variabel independen tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. 

 

 


