
 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Sampel Penelitian 

Sampel dari penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri. Alasan 

penggunaan Bank Syariah Mandiri sebagai sampel penelitian ini antara 

lain: 

1) Bank Syariah Mandiri beroperasi di Indonesia pada periode 2008-

2012 dan terdaftar pada Bank Indonesia (BI). 

2) Bank Syariah Mandiri menerbitkan laporan keuangan bulanan secara 

lengkap dan mempublikasikannya pada periode 2008-2012. 

Pemilihan periode dari tahun 2008-2012 sebagai sampel karena dapat 

menggambarkan kondisi yang relatif baru di perbankan Indonesia.  

 

3.2  Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada jenis data kuantitatif. 

Data kuantitatif  adalah data yang berupa angka-angka yang menunjukkan 

jumlah atau banyaknya sesuatu, yaitu saldo deposito mudharabah. 
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Periode observasi yang dipilih adalah tahun 2008 sampai dengan tahun 

2012. Sehingga, penelitian ini menggunakan data time series untuk 

rentang waktu bulanan, yaitu bulan Januari 2008 sampai bulan November 

2012. Data time series ini merupakan data sekunder, yang diperoleh dari 

beberapa sumber, yaitu hasil publikasi laporan keuangan distribusi 

pendapatan Bank Syariah Mandiri periode bulanan dan hasil publikasi 

Bank Indonesia dengan periode bulanan seperti Statistik Perbankan 

Indonesia (SPI) dan Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI). 

Selain itu, data juga diperoleh dari statistik ekonomi dan perdagangan 

Indonesia yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) periode 

bulanan. Data sekunder ini diperoleh secara tidak langsung atau melalui 

media perantara situs resmi Bank Syariah Mandiri, Bank Indonesia, serta 

Badan Pusat Statistik. 

 

3.3  Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel 

3.3.1  Variabel Dependen 

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah nominal 

atau jumlah deposito mudharabah berjamgka 1 bulan. Deposito 

mudharabah merupakan produk unggulan dari bank syariah. Proporsi 

deposito mudharabah di bank syariah umunya lebih besar jika 

dibandingkan dengan produk penghimpunan dana pihak ketiga lainnya 

seperti tabungan dan giro. Hal ini dikarenakan pada umumnya bank-bank 
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syariah memberikan tingkat bagi hasil yang lebih tinggi pada deposito 

mudharabah, jika dibandingkan dengan tabungan dan giro.  

3.3.2  Variabel Independen 

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Tingkat Inflasi (TI) 

Tingkat inflasi yang digunakan merupakan jenis tingkat inflasi 

Month to Month secara bulanan di Indonesia. 

 

2. Tingkat Suku bunga (TSB) 

Tingkat suku bunga yang digunakan merupakan tingkat suku 

bunga Bank Indonesia (BI rate) yang menjadi acuan bagi bank-

bank yang beroperasi di Indonesia dalam menentukan tingkat suku 

bunganya. 

3. Finance to Deposit Ratio (FDR) 

Rasio ini merupakan rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga 

yang diterima oleh bank. Perhitungan rasio ini adalah : 

 

4. Tingkat Bagi Hasil (TBH) 

Tingkat bagi hasil yang digunakan merupakan tingkat bagi hasil 

deposito mudharabah 1 bulan. 

 

3.4 Alat Analisis 
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3.4.1. Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan dan meringkas data 

yang dianalisis. Prosedur statistika deskriptif dalam program SPSS 

menghitung nilai dari rata-rata (mean), nilai maksimum, nilai minimum, 

dan  standar deviasi. Dalam penelitian ini, analisis statistik deskriptif yang 

digunakan adalah menghitung mean, maksimum, minimum, dan deviasi 

standar dari tingkat inflasi, tingkat suku bunga, FDR dan tingkat bagi hasil 

untuk tahun 2008-2012 

 

3.5. Pengujian Statistik 

3.5.1. Uji Asumsi Klasik 

 Untuk mengetahui apakah model regresi benar-benar menunjukkan 

hubungan yang signifikan dan representatif, maka model tersebut harus 

memenuhi asumsi klasik regresi. Uji asumsi klasik yang dilakukan adalah 

uji normalitas, heteroskedastisitas, autokorelasi dan multikolinieritas 

1. Uji normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model  

regresi, variabel pengganggu atau residul memiliki distribusi  

normal. Salah satu cara apakah residual berdistribusi normal atau  

tidak yaitu dengan analisis grafik histogram yang membandingkan  

antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi  

normal (Ghozali, 2013). Pendeteksian dilakukan dengan cara  

melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik  
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dengan dasar pengambilan keputusan: 

a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah  

garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola  

distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi  

normalitas 

b. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti

 arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan  

pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi  

asumsi normalitas. 

2. Uji heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varians (ragam) dari residual  

satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik  

adalah tidak terjadi heteroskedasitas (Ghozali, 2013).  

Cara mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedasitas adalah dengan 

melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen dengan  

residualnya dengan dasar analisis berikut: 

a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk  

pola tertentu yang teratur, maka mengindikasikan telah terjadi  

heteroskedastisitas. 

b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas 

dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi  

heteroskedastisitas. 

3. Uji autokorelasi  
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Ghozali (2013) menyebutkan uji autokorelasi yang dilakukan  

dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah

model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada

 periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t dengan  

kesalahan periode t-1  (sebelumnya). Salah satu cara mendeteksi  

ada atau tidaknya autokorelasi adalah dengan uji Durbin-Watson  

dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Deteksi autokorelasi positif 

 Jika d < dL maka terdapat autokorelasi positif 

 Jika d > dU maka tidak terdapat autokorelasi positif 

 Jika dL < d < dU maka pengujian tidak dapat disimpulkan 

b. Deteksi autokorelasi negatif 

 Jika (4 - d) < dL maka terdapat autokorelasi negatif 

 Jika (4 - d) > dU maka tidak terdapat autokorelasi negatif 

 Jika dL < (4 - d) < dU maka pengujian tidak dapat 

disimpulkan  

4. Uji multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi

  ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).  

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara 

variabel independen. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau  

tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi adalah dilihat  

dari nilai Tolerance dan lawannya Variance Inflation Factor. Nilai 

yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas  
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adalah nilai Tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10  

(Ghozali, 2013). 

3.5.2 Pengujian Kelayakan Model Regresi 

Pengujian hipotesis yang dilakukan secara simultan bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh signifikan dari masing – masing variabel independen 

terhadap variabel dependen dengan tingkat keyakinan 95% dan tingkat 

kesalahan α konstanta = 5% . Dengan ketentuan sebagai berikut: 

 Jika sig < 0,05 maka Ha diterima. 

 Jika sig > 0,05 maka Ha ditolak. 

 

3.6. Pengujian Hipotesis 

3.6.1. Analisis Regresi Berganda 

Data yang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal sehingga uji 

hipotesis yang digunakan adalah uji analisis regresi berganda. Analisis 

regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel 

independen yaitu tingkat inflasi (TI), tingkat suku bunga (TSB), tingkat 

likuiditas (FDR) dan tingkat bagi hasil (TBH) terhadap jumlah deposito 

mudharabah (JDM) sebagai variabel dependen.  

Rumus perhitungan analisis regresi berganda yaitu: 

JDB = α + β1TBH + β2FDR + β3TSB + β4TI + e 

Keterangan: 

JDB = nominal saldo deposito mudharabah berjangka 1 bulan 
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α = konstanta 

β1 – β4 = koefisien regresi 

TBH  = Tingkat bagi hasil deposito mudharabah berjangka 1 bulan 

FDR = Finance to Deposit Ratio 

TSB = Tingkat suku bunga 

TI = Tingkat inflasi 

3.6.2. Koefesien Determinasi 

 

Koefisien Determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemmpuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R
2
 

yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang 

mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir 

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

dependen (Ghozali, 2006). 

3.6.3. Uji  Signifikansi  

   

1. Uji  Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui secara bersama-sama 

apakah variabel bebas berpengaruh secara signifikan atau tidak 

terhadap variabel terikat (Ghozali,2013). 

2. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Pengujian ini menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

independen (Ghozali, 2013). 
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Kedua uji signifikansi tersebut memiliki ketentuan hipotesis dimana 

Ho: βi ≠ 0, artinya semua variabel independen bukan merupakan penjelas 

yang signifikan terhadap variabel dependen. Serta apabila Ha: βi = 0, 

artinya semua variabel independen merupakan penjelas yang signifikan 

terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan uji 

signifikansi ini adalah: 

a. Ho diterima bila: t hitung  ˂t table, atau signifikansi <0,05. 

b. Ho ditolak bila: t hitung > t table, atau signifikansi >0,05. 


