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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian  

Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian ini adalah sejak 

September 2017 sampai dengan Januari 2018. Semua data dalam Laporan 

Tahunan yaitu periode Desember 2012 hingga Desember 2016 yang 

dikeluarkan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dalam situs 

www.bi.go.id  dan www.ojk.go.id dan dari laporan keuangan tahunan dari 

website masing-masing Bank Umum Syariah. 

 

B. Desain Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kausal 

untuk mengetahui pengaruh antara 3 variabel bebas yaitu X1 (Jumlah Kantor 

Cabang) X2 (Ukuran Perusahaan) X3 (Nisbah Bagi Hasil) terhadap Variabel 

Terikat yaitu Y (Volume Deposito Mudharabah). 

 

C. Definisi dan Operasionalisasi Variabel 

Variable adalah apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi 

pada nilai. Variable penelitian, merupakan suatu aribut atau sifat dari orang atau 

kegiatan yang mempunyai varian tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan ditarik kesimpulannya. 
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Tabel 3.1 

Definisi Operasionalisasi variable  

Variabel Penelitian Deskripsi Indikator Skala 

Variabel 

Independen: 

Jumlah Kantor 

Cabang (X1) 

Kantor Cabang adalah kantor  bank  

yang  secara  langsung  bertanggung  

jawab  kepada  kantor  pusat  bank yang  

bersangkutan,  dengan  alamat  tempat  

usaha  yang  jelas  dimana  KC  atau 

kantor cabang tersebut melakukan 

usahanya. 

Otoritas Jasa Keuangan dan 

Laporan keuangan tahunan 

masing-masing Bank Umum 

Syariah   

Nominal 

Variabel 

Independen: 

Ukuran Perusahaan 

(X2) 

Skala yang dapat mengklasifikasikan 

Besar atau kecilnya perusahaan. 

- Total asset 

- Total pembiayaan,  

- Total Pajak 

- Log size nilai pasar saham (dan 

masih banyak lagi)  

 

Ukuran Perusahaan = Ln. Total 

Aktiva 

Rasio 

Variabel 

Independen:  

Nisbah Bagi Hasil 

(X3) 

Nisbah Bagi Hasil adalah Pembayaran 

imbalan bank syariah kepada deposan 

(pemilik dana) dalam bentuk bagi hasil 

besarnya sangat tergantung dari 

pendapatan yang diperoleh oleh bank 

sebagai mudharib atas pengelolaan dana 

mudharabah tersebut. 

Rumus Perhitungan Bagi hasil: 

Nominal Deposito  x  Saldo 
pendapatan distribusi Bagi Hasil 
x Nisbah 

Saldo rata-rata Deposito Bank 
Syariah 1 bulan 

 

Rasio 
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Variabel Dependen: 

Volume Deposito 

Mudharabah (Y) 

Produk penghimpunan dana yang 

berdasarkan prinsip bagi hasil yang 

penarikannya dapat dilakukan pada 

waktu-waktu tertentu sesuai dengan 

perjanjian antara pemilik dana 

(Shahibul Maal) dengan pengelola dana 

(Mudharib). 

Pertumbuhan jumlah deposito 

mudharabah dengan periode 

sebelumnya 

Rasio 

 

D. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dan Sampel dalam penelitian ini adalah 11 Bank Umum Syariah 

periode 2012 – 2016. Yang memenuhi criteria: 

1. Merupakan Bank Umum Syariah  

2. Merupakan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan 

dan Bank Indonesia selama lima tahun 

3. Memiliki laporan keuangan (dalam tahunan) yang di publikasikan lengkap 

di Website Bank Indonesia dan Website Bank masing-masing. 
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11 Bank  Umum  Syariah  yang  akan  menjadi objek dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

Tabel 3.2 
Daftar Sampel Penelitian 

 
No Kode Nama Bank Umum Syariah 
1 BMI Bank Muamalat Indonesia 
2 BSM Bank Syariah Mandiri 
3 BVS Bank Victoria Syariah 
4 BRIS Bank Rakyat Indonesia Syariah 
5 BJBS Bank Jabar Banten Syariah 
6 BNIS Bank Negara Indonesia Syariah 
7 BMS Bank Mega Syariah 
8 BPS Bank Panin Syariah 
9 BSB Bank Syariah Bukopin 
10 BCAS Bank Central Asia Syariah 
11 BMSI Bank Maybank Syariah Indonesia 
Sumber: Olahan Peneliti 

Bahwa ada dua Bank Umum Syariah yang tidak dijadikan sebagai sampel 

penelitian, yaitu: 

Bank Aceh tanggal 25 Mei 2015 baru melakukan perubahan kegiatan 

usaha dari system konvensional menjadi system syariah seluruhnya. Izin 

operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan Dewan 

Komisioner OJK nomor KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 Septmber 2016 perihal 

pemberian izin perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional manjadi bank 

umum syariah PT Bank Aceh. Perubahan system operasional dilaksanakan pada 

tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank 

Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan system murni 

mengutip ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009.  
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BTPN Syariah lahir dari perpaduan dua kekuatan yaitu, PT Bank Sahabat 

Purbadanarta dan Unit Usaha Syariah BTPN. Bank Sahabat Purbadanarta 

merupakan bank  umum non devisa yang 70% sahamnya diakuisisi oleh PT BTPN 

pada 20 Januari 2014 dan kemudian dikonversi menjadi BTPN Syariah 

berdasarkan surat keputusan OJK tanggal 22 Mei 2014. Unit Usaha Syariah 

BTPN yang difokuskan melayani dan memberdayakan keluarga pra sejahera di 

seluruh Indonesia adalah salah satu segmen bisnis di PT BTPN sejak Maret 2008,  

kemudian di spin off dan bergabung ke BTPN Syariah pada Juni 2014. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, data 

jumlah deposito Mudharabah yang di himpun oleh Bank Umum Syariah pada 

laporan keuangan tahunan publikasi pada situs masing-masing Bank dengan 

melihat laporan laba rugi dan neraca dari bulan Desember 2012 sampai Desember 

2016 yang diperoleh dari situs www.bi.go.id, www.ojk.go.id, . Data jumlah kantor 

cabang diperoleh dari situs www.ojk.go.id , Data Ukuran Perusahaan diperoleh 

dari situs masing-masing Bank Syariah, serta data Tingkat Bagi Hasil diperoleh 

dari  situs masing-masing Bank Syariah. 

Teknik pengumpulan Data yang digunakan dengan metode Library 

Research (studi kepustakaan). Data yang diperoleh dari berbagai literature seperti 

buku, jurnal, internet dan lain-lain yang berhubungan dengan aspek penelitian 

sebagai upaya untuk memperoleh data yang valid. Dan Teknik  pengumpulan  

data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode  dokumentasi.  
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Pengumpulan  data  yang  berkaitan  dengan  hal-hal  atau variabel penelitian 

didasarkan pada data-data statistik yang dipublikasikan secara umum oleh Bank 

Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. 

 

F. Metode Analisis Data 

Penelitian ini menganalisis bagaimana pengaruh antara Jumlah Kantor 

Cabang, Ukuran Perusahaan, Nisbah Bagi Hasil terhadap Volume Deposito 

Mudharabah Bank Umum Syariah. Penelitian  ini  menggunakan    metode  

analisis  regresi linier berganda dengan menggunakan program komputer 

(software) SPSS versi 20.0 dan Microsoft  Excel 2010. 

Berikut adalah metode yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian 

ini: 

1. Statisik Deskriptif 

Penggunaan  statistik  deskriptif  variabel  penelitian  dimaksudkan  untuk 

memberikan  penjelasan  yang  memudahkan  peneliti  dalam menginterpretasikan  

hasil  analisis  data  dan  pembahasannya.  Statistik deskriptif  berhubungan  

dengan  pengumpulan  dan  peringkasan  data  serta penyajiannya  yang  biasanya  

disajikan  dalam bentuk  tabulasi  baik  secara grafik  dan  atau  numerik.  Statistik  

deskriptif  memberikan  gambaran  suatu data  yang  dilihat  dari  nilai  rata-rata  

(mean), ukuran  penyebaran  data  dari rata-ratanya  (standar  deviasi),  nilai  

maksimum  dan  minimum  (Ghozali, 2011:19).  
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2. Uji Asumsi Klasik  

Uji  asumsi  klasik  merupakan  dasar  dari  teknis  analisis  regresi.  

Dalam penggunaan regresi linear rentan dengan beberapa permasalahan yang 

sering timbul,  sehingga  akan  menyebabkan  hasil  dari  penelitian  yang  telah 

dilakukan  menjadi  kurang  akurat.  Oleh  karena  itu  dilakukan  pengujian 

sebagai berikut:  

a. Uji Normalitas  

Uji  ini  dilakukan  untuk  melihat  apakah  variabel  bebas  dan  variabel 

terikat  mempunyai  distribusi  normal.  Menurut  Santoso  (2012:230), tujuan dari 

pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah dalam sebuah model  regresi,  error  

yang  dihasilkan  mempunyai  distribusi  normal  atau tidak.  Maksud  data  

distribusi  normal  adalah  data  akan  mengikuti  arah garis diagonal dan 

menyebar disekitar garis diagonal. Dasar pengambilan keputusan dalam uji 

normalitas adalah (Santoso, 2012:233):  

a. Jika  data  menyebar  disekitar  garis  diagonal  dan  mengikuti  arah  

garis diagonal, maka model memenuhi asumsi normalitas.  

b. Jika data menyebar dari garis diagonal dan  atau tidak mengikuti arah 

garis diagonal, maka model tidak memenuhi asumsi normalitas.  

Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  uji  normalitas  dengan 

analisis  grafik.  Adapun  dasar  pengambilan  keputusan  dalam  uji  ini adalah 

sebagai berikut:   

1) Normal Probability Plot (Normal P-P Plot)  
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Menurut  Ghazali  (2005:161), metode  yang  lebih  handal  adalah 

dengan  melihat  Normal  Probability  Plot  yang  membandingkan 

distribusi  kumulatif  dari  distribusi  normal.  Distribusi  normal  akan 

membentuk  satu  garis  lurus  diagonal,  dan  ploting  data  residual  akan 

dibandingkan  dengan  garis  diagonal.  Jika  distribusi  data  residual 

normal,  maka  garis  yang  menggambarkan  data  sesungguhnya  akan 

mengikuti garis diagonalnya.   

2) Metode Kolmogorov-Smirnov  

Uji  normalitas  menggunakan  uji  statistik  non  parametrik 

Kolmogorov-Smirnov merupakan uji normalitas menggunakan fungsi 

distribusi kumulatif. Nilai residual terstandarisasi berdistribusi normal jika 

K hitung < K tabel atau nilai Sig. > alpha (Suliyanto, 2011:75). 

 

b. Uji Multikolinearitas   

Yaitu  munculnya  peluang  diantara  beberapa  variabel  bebas  untuk 

saling  berkorelasi,  pada  praktiknya  multikolinearitas  tidak  dapat dihindari.  

Menurut Santoso  (2012:234),  tujuan  uji  multikolinearitas adalah  menguji  

apakah  pada  sebuah  model  regresi  ditemukan  adanya korelasi antar-variabel 

independen. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem 

Multikolinearitas (Multiko).  

Imam  Ghazali  (2011:106)  mengukur  multikolinearitas  dapat  dilihat 

dari  nilai  TOL  (Tolerance)  dan  VIF  (Varian  Inflation  Factor).  Nilai cutoff 

yang  umum  dipakai  untuk  menunjukkan  adanya  multikolinearitas adalah nilai 
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Tolerance ≤ 0.10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10.  Hipotesis yang digunakan 

dalam pengujian multikolinearitas adalah:  

a) Ho: VIF > 10, terdapat  multikolinearitas  

b) H1: VIF < 10, tidak terdapat multikolinearitas  

 

c. Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi  bertujuan  menguji  apakah  dalam  model  regresi linear  

ada  korelasi  antara  kesalahan  pengganggu  pada  periode  t  dengan kesalahan  

pengganggu  pada  periode  t-1  (sebelumnya)  (Santoso, 2012:241).  

Salah  satu  uji  formal  yang  paling  populer  untuk  mendeteksi 

Otokorelasi  adalah  uji Durbin-Watson,  yang  secara  umum  bisa  diambil 

patokan sebagai berikut (Santoso, 2012:243):  

a. Angka D-W di bawah -2 berarti ada otokorelasi positif. 

b. Angka D-W di antara -2 sampai +2, berarti tidak ada otokorelasi.  

c. Angka D-W di atas +2 berarti ada otokorelasi negatif. 

 

d. Uji Heteroskedastistas  

Heteroskedastisitas yaitu kondisi dimana semua residual atau error 

mempunyai varian  yang tidak konstan  atau  berubah-ubah.  Tujuan  uji  asumsi  

ini  adalah  ingin mengetahui  apakah  dalam  sebuah  model  regresi,  terjadi  

ketidaksamaan varians  pada  residual  (error)  dari  satu  pengamatan  ke  

pengamatan yang lain (Santoso, 2012:238). 
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Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  uji heteroskedastisitas 

dengan  analisis  grafik.  Adapun  dasar  pengambilan  keputusan  dalam  uji ini 

adalah sebagai berikut: 

1) Metode Grafik dengan Scatterplot  

Pengujian heteroskedastisitas untuk penelitian ini menggunakan grafik  

scatterplot.   

Dasar  pengambilan  keputusan  dalam  uji heteroskedastisitas (Santoso, 

2012:240):  

i. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu 

pola  tertentu  yang  teratur  (bergelombang,  melebar  kemudian 

menyempit), maka telah terjadi Heteroskedastisitas.  

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

bawah  angka  0    pada  sumbu  Y,  maka dalam model regresi ini 

tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. 

 

3.  Uji Analisis Regresi Linier Berganda  
 

Analisis  regresi  digunakan  untuk  mengetahui  hubungan  antara  suatu 

variabel  dependen  dengan  variabel  independen.  Tujuan  regresi  berganda 

adalah  memprediksi  besar  variabel  tergantung  (dependent  variable) 

menggunakan data dari duaatau lebih variabel bebas (independent variable) yang  

sudah  diketahui  besarnya.  Bila  hanya  ada  satu  variabel  dependen  dan satu  

independen,  disebut  analisis  regresi  sederhana.  Sedangkan  apabila terdapat  
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beberapa  variabel  independen,  analisisnya  disebut  dengan  analisis regresi 

berganda (Winarno, 2009:41).  

Penelitian  ini  menggunakan  analisis  regresi  berganda  karena 

menggunakan tiga  variabel  bebas  yaitu jumlah kantor cabang,  ukuran 

perusahaan,  dan nisbah bagi hasil,  serta  satu  variabel  terikat  yaitu  jumlah  

deposito mudharabah. 

Maka persamaan regresinya adalah sebagai berikut: 

 

 

Keterangan:  

VDM  =  Volume Deposito Mudharabah  

α  = alpha 

β1JKC  =  Jumlah Kantor Cabang 

β2UP  = Ukuran Perusahaan 

β3NBH = Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah  

e      = Tingkat kesalahan atau gangguan 

 

4. Uji Hipotesis 

Dari  perhitungan  dengan  SPSS  20.0  akan  diperoleh  keterangan  atau 

hasil  mengenai  Uji  F, dan  Uji t  untuk  menjawab  perumusan  masalah 

penelitian. Berikut ini keterangan yang berkenaan dengan hal tersebut yaitu 

sebagai berikut :  

 

VDM = α + β1JKC+β2UP+β3NBH+e 
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a. Uji Koefisien Determinasi (R
2
)  

Koefisien Determinasi (R2) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 

kemampuan  variabel  independen  menjelaskan  variabel  dependen. Nilai R 

Square berada diantara 0 – 1, semakin dekat nilai R Square dengan 1 maka  garis  

regresi  yang  digambarkan  menjelaskan  100%  variasi  dalam  Y. Sebaliknya,  

jika  nilai  R Square sama  dengan  0  atau  mendekatinya  maka garis regresi tidak 

menjelaskan variasi dalam Y (Ghazali, 2011:97). 

Koefisien  determinasi  memiliki  kelemahan,  yaitu  bias  terhadap  jumlah 

variabel  bebas  yang  dimasukkan  dalam  model  regresi  di  mana  setiap 

penambahan satu variabel bebas dan jumlah pengamatan dalam model akan 

meningkatkan  nilai  R Square meskipun  variabel  yang  dimasukkan  tersebut 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel tergantungnya. 

Untuk  mengurangi  kelemahan  tersebut  maka  digunakan  koefisien 

determinasi  yang  telah  disesuaikan, Adjusted  R  Square (R2 adj).  Koefisien 

determinasi  yang  telah  disesuaikan  berarti  bahwa  koefisien  tersebut  telah 

dikoreksi  dengan  memasukkan  jumlah  variabel  dan  ukuran  sampel  yang 

digunakan.  Dengan  menggunakan  koefisien  determinasi  yang  disesuaikan 

maka nilai koefisien determinasi yang disesuaikan itu dapat naik atau turun oleh 

adanya penambahan variabel baru dalam model (Suliyanto, 2011:59). 

 

b.  Uji F (Uji Simultan)  

Menurut  Nachrowi dan Usman  (2006:17)  Uji-F  digunakan  untuk 

menguji  koefisien  bersama-sama,  sehingga  nilai  dari  koefisien  regresi 

tersebut  dapat  diketahui  secara  bersama.  Uji  ini  digunakan  untuk mengetahui  
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apakah  model  regresi  dapat  digunakan  untuk mempengaruhi  variabel 

dependent secara  simultan  atau  tidak,  dengan kriteria  pengujian  tingkat  

signifikan  α  =  0,05.   

Kriteria  keputusannya adalah sebagai berikut: 

a. Apabila F hitung > F tabel atau memiliki tingkat signifikansi < 0,05 maka 

H1 diterima.  

b. Apabila F hitung < F tabel atau memiliki tingkat signifikansi > 0,05 maka 

H1 ditolak.  

Adapun  cara  pengujian  baik  dalam  regresi  sederhana  maupun regresi  

berganda  sama,  yaitu  dengan  menggunakan  suatu  tabel  yang disebut dengan 

Tabel ANOVA (Analysis of Variance) melalui bantuan program SPSS versi 20.0 . 

 

c. Uji t (Uji Parsial) 

Menurut  Nachrowi dan Usman  (2006  :  18)  setelah  melakukan  uji 

koefisien  regresi  secara  keseluruhan,  maka  langkah  selanjutnya  adalah 

menghitung  koefisien  regresi  secara  individu,  dengan  menggunakan suatu uji 

yang dikenal dengan sebutan Uji-t. Adapun hipotesis dalam uji ini adalah sebagai 

berikut:  

a. Apabila t hitung > t tabel atau memiliki tingkat signifikansi < 0,05 maka 

H1 diterima.  

b. Apabila t hitung < t tabel atau memiliki tingkat signifikansi > 0,05 maka 

H1  ditolak. 
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