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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif. 

Penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang 

menggunakan data berupa angka sebagai alat menemukan keterangan 

mengenai apa yang ingin kita ketahui57.  

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Pada hubungan simetris, peneliti akan menjumpai variabel bebas 

dan variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi, 

menjelaskan, dan menerangkan variabel yang lain. Variabel ini 

menyebabkan perubahan pada variabel terikat, sedangkan variabel terikat 

adalah variabel yang dipengaruhi atau diterangkan oleh variabel lain tetapi 

tidak mempengaruhi variabel yang lain.58 

1. Variabel Bebas (Independen)

X1 = Tingkat Bagi Hasil (TBH)

X2 = Financing to Deposit Ratio (FDR)

X3 = Tingkat Inflasi  (INFL)

57 Deni Darmawan.Metode Penelitian Kuantitatif.(Bandung:PT Remaja 

Rosdakarya,2013),hal 37 
58 A Muri Yusuf.Metode Penelitian:Kuantitatif,Kualitatif dan Penelitian Gabungan. 

(Jakarta: Kencana,2017),hal 109 
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2. Variabel Terikat (Dependen) 

Y = Jumlah Deposito Mudharabah 

Terhadap masing-masing variabel ini disusun definisi 

operasionalnya. Dikatakan definisi operasional karena definisi tersebut 

menuntun kita pada pengumpulan data yang relevan dan valid. Definisi 

operasional ini menunjuk pada dua hal yang penting hubungannya dengan 

pengumpulan data,yaitu indikator empirisnya.59 

 

                            Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel Bebas (X) 

Jenis Variabel Definisi  Pengukuran 

Tingkat Bagi Hasil 

(X1) 

Bentuk perolehan 

aktivitas usaha dari 

kontrak investasi dari 

waktu ke waktu dalam 

Bank Islam. 

𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜

𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜
 x 

Saldo pendapatan bagi hasil x 
nisbah x 

𝐻𝑎𝑟𝑖 𝑏𝑎𝑔𝑖 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 

𝐻𝑎𝑟𝑖 𝑘𝑎𝑙𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑎𝑛𝑔𝑘𝑢𝑡𝑎𝑛
 

 

FDR (X2) 

 

Perbandingan antara 

pembiayaan terhadap 

dana pihak ketiga  

 

FDR  =   Total Pembiayaan yang 
diberikan   x 100 % 

Total dana pihak ke III + Modal 
inti 

Tingkat Inflasi 

(X3) 

Suatu proses 

meningkatnya harga-

harga secara umum dan 

terus menerus.  

𝐼𝐻𝐾−𝐼𝐻𝐾𝑛−1

𝐼𝐻𝐾𝑛−1
 x 100% 

 

 

 

 

                                                           
59 W.Gulo.Metodologi Penelitian.(Jakarta:Gramedia Widiasarana Indonesia,2002),hal 111 
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Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel Terikat (Y) 

 

Jenis Variabel Definisi Pengukuran 

Deposito Mudharabah 

pada Bank Umum 

Syariah (Y) 

Simpanan yang 

penarikannya hanya dapat 

dilakukan pada waktu 

tertentu menurut perjanjian 

antara penyimpan dengan 

bank yang bersangkutan. 

Jumlah deposito 

mudharabah sebagai 

dana pihak ketiga pada 

bank umum syariah 

selama periode tahun 

2014-2017. 

 

 

C. Populasi  

Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang ada 

di Indonesia yang mencakup 13 bank syariah. Penelitian ini menggunakan 

teknik sensus, yaitu cara pengumpulan data dimana seluruh elemen populasi 

diselidiki satu persatu. Data yang diperoleh sebagai hasil pengolahan sensus 

disebut data yang sebenarnya atau parameter.60 

Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup keseluruhan 

data bank umum syariah di Indonesia yang telah diterbitkan BI dan OJK 

dari tahun 2014 hingga 2017. Pemilihan tahun 2014 hingga 2017 sendiri 

didasarkan pada waktu relatif yang terbaru pada saat penelitian ini 

dilakukan. 

 

 

 

                                                           
60 J Supranto. Statistik Teori dan Aplikasi. (Jakarta: Erlangga,2000), hal 21 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder 

merupakan studi yang dilakukan oleh pihak lain untuk sasaran mereka 

sendiri. Data ini dinamakan data sekunder karena berasal dari data yang 

sudah diterbitkan di internet. 

Periode observasi yang dipilih adalah tahun 2014 sampai dengan 

tahun 2017. Sehingga, penelitian ini menggunakan data time series untuk 

rentang waktu bulanan. Data time series ini merupakan data sekunder, yang 

diperoleh dari beberapa sumber secara tidak langsung atau melalui media 

perantara situs resmi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.. 

Metode pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, yaitu 

dengan melihat dokumen yang sudah terjadi (laporan keuangan dan laporan 

audit perusahaan). Laporan keuangan perusahaan diperoleh dari akses 

website Bank Indonesia (www.bi.go.id) dan Otoritas Jasa Keuangan 

(www.ojk.go.id) . Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode 

dokumenter. Dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan 

atau peristiwa pada waktu yang lalu. Data statistik yang diterbikan secara 

berkala adalah dokumen yang mencatat berbagai perkembangan yang 

terjadi di Indonesia dalam kurun waktu tertentu. Jurnal dalam bidang 

keilmuan bisa menjadi literatur-literatur yang relevan dalam mendukung 

penelitian.Semua dokumen yang berhubungan dengan penelitian patut 

dicatat sebagai sumber informasi .61 

                                                           
61 W.Gulo.Metodologi Penelitian.(Jakarta:Gramedia Widiasarana Indonesia,2002),hal 123 

http://www.bi.go.id/
http://www.ojk.go.id/
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E. Teknik Analisis Data 

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. 

a. Uji Normalitas 

Tujuan uji normalitas adalah ingin mengetahui apakah distribusi 

sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal,yakni 

distribusi data dengan bentuk lonceng.Uji normalitas pada 

multivariat sebenarnya sangat kompleks, karena harus dilakukan 

pada seluruh variabel secara bersama-sama. Namun uji ini bisa juga 

dilakukan pada setiap variabel, dengan logika bahwa jika secara 

individual masing-masing memenuhi asumsi normalitas maka 

dianggap secara multivariat juga dianggap memenuhi asumsi 

normalitas.62 

b. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi adalah terjadinya korelasi antara kesalahan 

pengganggu.Oleh karena itu model yang baik tentunya harus bebas 

autokorelasi.Beberapa penyebab autokorelasi salah satunya adalah 

data bersifat time series,yaitu data berupa runut waktu.63 Salah satu 

                                                           
62 Singgih Santoso.Statistik Multivariat.(Jakarta:PT Elex Media Komputindo,2010),hal 42 
63 Nawari.Analisis Regresi.( Jakarta:PT Elex Media Komputindo,2010),hal 222 
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cara mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah dengan uji 

Durbin-Watson dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari (4-dL) maka 

hipotesis nol ditolak,yang berarti terdapat autokorelasi. 

b. Jika d terletak antara dU dan (4-dU), maka hipotesis nol 

diterima yang berarti tidak ada autokorelasi. 

c. Jika d terletak antara dL dan dU atau diantara (4-dU) dan (4-dL) 

maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.64 

c.    Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas adalah adanya hubungan linear antara 

peubah bebas x dalam model regresi ganda. Jika hubungan linear 

peubah bebas x dalam model regresi ganda adalah korelasi sempurna 

maka peubah-ubah tersebut berkolinearitas ganda sempurna. 

Pendeteksian multikolinearitas dapat dilihat melalui nilai 

Variance Inflation Factors (VIF). Kriteria pengujiannya yaitu 

apabila nilai VIF < 10 maka tidak terdapat multikolinearitas diantara 

variabel independent.65 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas adalah adanya ketidaksamaan varian 

dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Uji ini 

                                                           
64Agus Tri Basuki dan Nano Prawoto.Analisis Regresi dalam penelitian Ekonomi dan 

Bisnis.(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2017),hal 60 
65 Agus Tri Basuki dan Nano Prawoto.Analisis Regresi dalam penelitian Ekonomi dan 

Bisnis.(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2017),hal 61 
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dilakukan dengan cara meregresikan nilai absolute residual dengan 

variabel-variabel independen dalam model.66 

 

2. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi adalah suatu metode sederhana untuk melakukan 

investigasi tentang hubungan fungsional diantara beberapa variabel. 

Pada model regresi variabel dibedakan menjadi dua,yaitu variabel 

dependen dan independen.67 

Dalam penelitian ini akan digunakan model regresi linier berganda 

karena memiliki variabel penduga lebih dari satu yaitu X1 sampai Xn.68 

Adapun model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Y = α + b1x1+ b2 x2 + b3 x3 + e 

Keterangan : 

Y   =Deposito Mudharabah 

X1 =Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah 

X2 =Tingkat Likuiditas (FDR) 

X3 =Tingkat Inflasi 

b   =Koefisien Regresi 

e   =Standard Error 

                                                           
66 Ibid,hal 63 
67Nawari.Analisis Regresi.( Jakarta:PT Elex Media Komputindo,2010),hal 1 
68 Ibid,hal 39 
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Regresi linier berganda pada dasarnya merupakan perluasan dari 

regresi linier sederhana,yaitu menambah jumlah variabel bebas yang 

sebelumnya  hanya satu menjadi dua atau lebih variabel bebas.69 

3. Koefisien Determinasi 

Koefisien Determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemmpuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

R2 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.70 

 

4. Uji Signifikasi 

a. 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. Pengujian dilakukan dengan 

membandingkan nilai F hitung dengan F tabel pada derajat kesalahan 

5% dalam arti (α=0,05). Apabila nilai F hitung ≥ dari nilai F tabel 

maka berarti variabel bebasnya secara bersama-sama memberikan 

                                                           
69Anwar Sanusi.Metode Penelitian Bisnis.(Jakarta:Salemba Empat,2013),hal 134 
70 Imam Ghozali.Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS.(Semarang:Badan 

Penerbit Universitas Diponogoro,2013),hal 46 
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pengaruh yang bermakna terhadap variabel terikat atau hipotesis 

pertama sehingga dapat diterima.71 

b. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Pengujian ini menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

independen.Kriteria pengambilan keputusan uji signifikansi ini 

adalah: 

1) Ho diterima bila: t hitung ˂ t tabel, atau signifikansi >0,05. 

2) Ho ditolak bila: t hitung > t tabel, atau signifikansi <0,05.72 

 

                                                           
71 Agus Tri Basuki dan Nano Prawoto.Analisis Regresi dalam penelitian Ekonomi dan 

Bisnis.(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2017),hal 87 
72 Ibid, hal 88 


