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1 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Objek Penelitian 

Objek penelitan dalam penelitian ini adalah seluruh bank syariah di 

Indonesia yang terdaftar di Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK). Objek tersebut terdiri dari Bank Umum Syaria (BUS) dan Unit Usaha 

Syariah (UUS). Dipilihnya objek tersebut berhubungan dengan kelengkapan data 

sehingga diharapkan hasilnya bisa mewakili penelitian. 

B. Jenis Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data Statistik Perbankan 

Syariah Indonesia, laporan kebijakan Moneter Indonesia time series 2010-2014 

yang dipublikasikan secara bulanan oleh Bank Indonesia. Yang dimaksud dengan 

data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media 

perantara. Data sekunder yang digunakan adalah jumlah pembiayaan, Dana Pihak 

Ketiga, Jumlah Uang Beredar dan suku bunga selama bulan Maret 2010 sampai 

dengan April 2014. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Data dikumpulkan dengan menggunakan metode studi dokumentasi. 

Dengan mengunakan metode studi dokumentasi data dikumpulkan dengan 

mengkategorikan dan mengklasisfikasikan bahan-bahan yang berhubungan 

dengan masalah yang diangkat dalam penelitian. Data yang dikumpulkan adalah 

data yang berhubungan dengan pembiayaan, Dana Pihak Ketiga, Jumlah Uang 
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Beredar dan suku bunga yang didapat dari publikasi Otoritas Jasa Keuangan 

tentang statistic perbankan syariah dan Bank Indonesia dengan waktu pengamatan 

50 bulan/N =50 (Maret 2010-April 2014). 

D. Definisi Operasional 

Penelitian ini menggunakan variabel-variabel independen berupa Dana 

Pihak Ketiga, Jumlah Uang Beredar dan Suku bunga. Definisi operasional 

variabel - variabel yang digunakan dijelaskan seperti pada tabel berikut: 

Tabel 3.1. Definisi Operasional Penelitian 

No. Variabel Definisi Pengukuran 
Skala 

Pengukuran 

1. Dana Pihak 

Ketiga 

Simpanan 

Pihak ketiga 

yang terdiri 

dari giro, 

tabungan 

dan deposito 

Jumlah Dana 

Pihak Ketiga 

pada ahir 

bulan yang 

dinyatakan 

dalam satuan 

miliar rupiah 

Rasio 

2. Jumlah 

Uang 

Beredar 

Jumlah uang 

yang berada 

di 

masyarakat. 

Dinyatakan 

sebagai M1. 

Jumlah Uang 

Beredar diukur 

pada ahir 

bulan yang 

dinyatakan 

dalam satuan 

miliar rupiah 

 

Rasio 

3. Suku Bunga Suku bunga 

tabungan 

berjangka 

satu bulan 

pada bank 

umum. 

Jumlah  suku 

bunga 

dinyatakan 

dalam persen. 

Persen 

4. Pembiayaan Produk bank 

syariah 

dalam 

penyalurkan 

dana sebagai 

ganti dari 

kredit. 

Jumlah 

pembiayaan 

diukur pada 

ahir bulan 

yang 

dinyatakan 

dalam satuan 

miliar rupiah 

Rasio 
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E. Alat Analisis 

Variabel independen akan diestimasi dengan menggunakan analisis Error 

Correction Model Engle-Granger (EG-ECM). Secara umum model regresi 

tersebut mempunyai bentuk sebagai berikut: 

a. Persamaan kointegrasi atau jangka panjang: 

Yt = β0 + β1X t + et 

b. Persamaan jangka pendek: 

ΔYt = α0 + α1ΔXt + α2ECt(-1)  + et 

Berdasarkan variabel yang telah ditentukan, spesifikasi model untuk kasus 

Pembiayaan adalah sebagai berikut. 

a. Persamaan kointegrasi atau jangka panjang: 

Yt = β 0 + β1X1t + β2X2t + β3X3t + et 

b. Persamaan jangka pendek: 

ΔYt = α0 + α1ΔX1t + α2ΔX2t + α3ΔX3t + α4ECt(-1) + et 

Karena satuan masing-masing data berbeda-beda, maka untuk 

menyamakan satuan dan memperkecil varian data dapat dibentuk model semi 

logaritma sebagai berikut. 

a. Persamaan kointegrasi atau jangka panjang: 

Log(Y)t = β 0 + β1Log(X1)t + β2Log(X2)t + β3X3t + et 

b. Persamaan jangka pendek: 

ΔLog(Y)t = α0 + α1ΔLog(X1)t + α2ΔLog(X2)t + α3ΔX3t + α4ECt(-1) + et 
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Di mana: 

Log(Y) = Pembiayaan (logaritma) 

t = Waktu 

β 0 = Konstanta 

β 1, β 2, β 3 = Koefisien jangka panjang X1, X2, LX3 

α1, α2, α3 =  Koefisien jangka pendek X1, X2, LX3 

log(X1) = Dana Pihak Ketiga (logaritma) 

log(X2) = Jumlah Uang Beredar (logaritma) 

X3 = Suku Bunga 

e = variabel gangguan 

1. Uji Akar Unit (Unit Root Test) Dickey-Fuller  

Uji akar unit adalah konsep yang digunakan untuk menguji 

stasioneritas suatu data runtut waktu. Jika data yang diuji menunjukan 

hasil yang tidak stasioner maka dapat dikatakan data tersebut memiliki 

masalah akar unit. 

Uji akar unit pertama kali dikembangkan oleh Dickey-Fuller 

dengan konsep dasar sebagai berikut (Widarjono, 2007): 

Yt = Yt-1 + et                                        -1 ≤ ≤ 1 

Sebagaimana asumsi metode OLS, et adalah variabel gangguan 

yang bersifat random atau stokastik (white noise) dengan rata-rata nol, 

varian yang konstan dan tidak saling berhubungan (nonautokorelasi). 

Jika nilai ρ = 1 maka variabel random (stokastik) Y mempunyai 

akar unit (unit root). Jika data time series mempunyai akar unit maka 
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data tersebut bergerak secara random (random walk) dan data yang 

mempunyai sifat random walk dikatakan sebagai data tidak stasioner.  

Model tersebut kemudian diringkas dengan meregres Yt pada nilai 

lagnya. Inilah ide umum dari the unit root test of stasionarity. 

Hasilnya persamaan sebelumnya ditulis kembali menjadi: 

Yt - Yt-   = Yt-1 - Yt-1 + et 

= (  - Yt-1 + et 

Dari penurunan meodel di atas, dapat dituliskan kembali 

persamaan alternatif sebagai berikut: 

 ΔYt  = φ Yt-1 + et 

  φ =  dan ΔYt  = Yt - Yt-1 

2. Uji Kointegrasi 

Regresi yang menggunakan data time series yang tidak stasioner 

kemungkinan besar akan menghasilkan regresi lancung (spurious 

regression). Regresi lancung terjadi jika koefisien dterminasi cukup 

tinggi tapi hubungan antara variabel independen dan variabel 

dependen tidak mempunyai makna. Hal ini terjadi karena hubungan 

keduanya yang merupakan data time series hanya menunjukkan trend 

saja. Jadi tingginya koefisien determinasi karena trend bukan karena 

hubungan antar keduanya. Model persamaan kointegrasi dapat ditulis 

sebagai berikut: 

Yt = β0 + β1Xt + et 
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Secara umum dapat dikatakan bahwa jika data time series Y dan Z 

tidak stasioner pada tingkat level tetapi menjadi stasioner pada 

diferensi (difference) yang sama yaitu Y adalah I(d) dan X adalah I(d) 

dimana d tingkat diferensi yang sama maka kedua data adalah 

terkointegrasi. Dengan kata lain uji kointegrasi hanya bisa dilakukan 

ketika data yang digunakan dalam penleitian berintegrasi pada derajat 

yang sama (Widarjono, 2007). 

Dengan adanya perkembangan teori kointegrasi maka telah 

dikembangkan beberapa metode uji kointegrasi, salah satunya adalah 

uji kointegrasi Engle Granger (EG) yang akan dibahas dalam 

penelitian ini. Untuk melakukan uji EG ini maka harus dilakukan 

regresi pada persamaan diatas dan kemudian didapatkan nilai 

residualnya. Dari nilai residual tersebut kemudian kita uji dengan DF 

maupun ADF. Adapun persamaannya adalah: 

Δet = β1et-1 

Dari hasil estimasi nilai statistik DF dan ADF kemudian 

dibandingkan dengan nilai kritisnya. Nilai statistik DF dan ADF 

diperoleh dari koefisien β1. Jika nilai statistiknya lebih besar dari nilai 

kritisnya maka variabel-variabel yang diamati saling berkointegrasi 

atau mempunyai hubungan jangka panjang dan sebaliknya maka 

variabel yang diamatitidak berkointegrasi. Dalam hal ini nilai kritis 

DF maupun ADF tidak lagi dapat digunakan karena variabel 

gangguannya didasarkan dari parameter kointegrasi. 
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3. Model Koreksi Kesalahan Engle Granger (Error Correction Model = 

ECM Engle Granger) 

Adanya kointegrasi antar variabel dependen dan independen berarti 

ada hubungan atau keseimbangan jangka panjang antara variabel 

tersebut. Dalam jangka pendek mungkin saja ada ketidakseimbangan 

(disequilibrium). Ketidakseimbangan artinya bahwa apa yang 

diinginkan pelaku ekonomi (desired) belum tentu sama dengan apa 

yang terjadi sebenernya. Adanya perbedaan apa yang diinginkan 

pelaku ekonomi dan apa yang terjadi maka diperlukan adanya 

penyesuaian (adjustment). Model yang memasukkan penyesuaian 

untuk melakukan koreksi bagi ketidakseimbangan disebut sebagai 

model koreksi kesalahan (Error Correction Model = ECM) 

(Widarjono, 2007). 

Model ECM yang dibuat dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

ΔPMBNt = a0 + a1ΔDPKt + a2ΔJUBt + a3ΔSB1t + a4ECTt-1 + et 

Model ECM mempunyai beberapa kegunaan, namun penggunaan yang 

paling utama adalah untuk mengatasi masalah data time series yang tidak 

stasioner dan masalah regresi lancung. Pada model di atas ECTt-1 menjadi 

hasil dari residual persamaan yang dibentuk. Persamaan tersebut dibentuk 

dengan memiliki kelembaman waktu satu periode dan et (error term) seperti 

halnya dengan suatu persamaan struktral. 

ΔPMBNt menggambarkan bagaimana menangani gangguan jangka 

pendek pada variabel independen, sedangkan ECTt-1 menangani 
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penyesuaian pada keseimbangan jangka panjang. Jika  ECTt-1 signifikan, 

maka akan menjelaskan proporsi ketidakseimbangan pada ΔPMBNt dalam 

satu periode yang dikoreksi oleh periode selanjutnya. 

4. Uji Asumsi Klasik 

a. Nomalitas 

Uji signifikansi untuk menganalisis pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen melalui uji t akan valid jika residualnya 

berdistribusi normal. Metode yang digunakan untuk mendeteksi apakah 

residual tersebut berdistribusi normal atau tidak dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan uji Jarque-Berra (J-B). Metode J-B didasarkan pada 

sampel besar yang diasumsikan bersifat asymtotic dengan menggunakan 

perhitungan skewness dan kurtosis (Widarjono, 2007). 

Untuk mendeteksi apakah data tersebut normal atau tidak dilakukan 

dengan membandingkan nilai Jarque-Berra dengan X2 tabel: 

 Jika probabilitas Jarque-Berra  > 0.05 maka residualnya 

berdistribusi normal. 

 Jika probabilitas Jarque-Berra  < 0.05 maka residualnya berdistribusi 

tidak normal. 

b. Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antarvariabel bebas (independen). Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. 

Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak 

ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi 

antar sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2009).  
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Dalam pengujian multikolinearitas ini peneliti menggunakan matrik 

korelasi. Apabila nilai koefisien antarvariabel independen dengan variabel 

independen yang lain tidak melebihi 0,8 maka tidak terdapat 

multikolinearitas dalam model regresi (Widarjono: 2005). 

a. Autokorelasi  

Uji autokorelasi merupakan suatu pengujian untuk melihat korelasi 

antara variabel gangguan suatu observasi dengan variabel gangguan 

observasi lain. Autokorelasi ini sering muncul pada data yang sifatnya time 

series. Pada data yang bukan time series terdapat kecenderungan untuk tidak 

terjadi autokorelasi.  

Teknik pengujian autokorelasi yang peneliti gunakan adalah teknik LM-

Test (Lagrange Multiplier Test). Apabila nilai probabilitas pada Obs* 

Rsquare lebih besar dari alpha 5 persen (0,05) maka tidak terdapat 

autokorelasi dalam model (Widarjono, 2005). 

b. Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk mengetahui terjadinya varian tidak 

sama untuk variabel bebas yang berbeda (Ghozali, 2009). Jika varian dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 

homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Dalam 

pengujian heteroskedastisitas, peneliti menggunakan uji white. Apabila nilai 

probabilitas pada Obs* Rsquare lebih besar dari alpha 5 persen (0,05) maka 

tidak terdapat heteroskedastisitas didalam model (Widarjono, 2005). 


