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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian ini adalah kuantitatif deskritif. Metode kuantitatif adalah 

pendekatan ilmiah yang memandang suatu realitas itu dapat diklasifikasikan, 

konkrit, teramati dan terukur, hubungan variabelnya bersifat sebab akibat dimana 

data penelitiannya berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan statistika42. 

Dengan menggambarkan laporan keuangan bank-bank syariah terhadap tabungan 

Mudharabah. 

Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh inflasi, nilai tukar, dan BI Rate 

pada tabungan Mudharabah pada Bank BNI Syariah. 

B. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Waktu penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah mulai bulan 

20 Juli sampai dengan bulan 10 Agustus 2019.  

Penelitian ini dilakukan pada laporan keuangan PT. Bank BNI Syariah  

dari tahun 2013-2018. 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin 

meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya 

merupakan penelitian populasi. Studi atau penelitiannya juga disebut studi 
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 Sugiyono “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D”, (Alfabeta, Bandung. 

2008). Hal. 69 
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populasi atau studi sensus43. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan 

keuangan bank BNI Syariah pada periode 2013-2018. 

Tabel 1. Populasi laporan keuangan  

Nomor Nama Bank 

1 BNI Syariah 

         Sumber  : Bank Indonesia 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul 

representatif (mewakili). 

Sampel pada penelitian ini adalah laporan keuangan dari seperti BNI 

Syariah, melalui jaringan internet. Sampel dalam penelitian ini adalah Tabungan 

Mudharabah. 

Tabel 2. Sampel dalam Penelitian laporan Keuangan 

Nomor Sampel 

1 Laporan Keuangan periode 2013-2018 

 

D.  Data dan Sumber Data 

Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa 

sesuatu yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan.  Data merupakan suatu 

fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode dan lain-lain44. Sedangkan 

data dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dari bank BNI Syariah. 

Sumber data menggunakan data sekunder. Data yang mengacu pada 

infomasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada45. Sedangkan dalam data 
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 Arikunto, “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik” ( PT Rineka Cipta. Jakarta, 

2006). Hal. 23 
44

 Hasan, I., “Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. (Ghalia 

Indonesia. Jakarta, 2002). Hal. 78. 
45

 Uma , S., “Metodologi Penelitian Untuk Bisnis”, (Salemba Empat, Jakarta, 2011). Hal. 

20. 
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penelitian ini adalah laporan keuangan bank BNI Syariah pada periode 2013-

2018. Bank BNI Syariah yang ada di Indonesia melalui website bank umum 

syariah masing-masing. 

E. Variabel Penelitian 

1. Variabel Bebas (Independent)  

Variabel bebas (Independent) adalah variabel yang memengaruhi variabel 

lain46. Adapun variabel bebas dalam penelitian ini adalah inflasi (X1), Nilai tukar 

(X2) dan BI Rate (X3). 

2. Variabel Terikat atau Tergantung (Dependent)  

Variabel terikat atau tergantung (dependent) adalah variabel yang 

dipengaruhi  oleh variabel lain. Variabel dependent dalam penelitian ini adalah 

tabungan Mudharabah. 

F. Desain Penelitian 

Hubungan antar variable dalam penelitian ini adalah inflasi, nilai tukar, 

dan BI Rate sebagai variable bebas (X). Sedangkan tabungan Mudharabah 

variable terikat (Y).  Desain dalam penelitian ini sebagai berikut : 
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 Sanusi, Anwar. “Metodologi penelitian bisnis. (Jakarta: Salemba Empat, 2011). Hal. 76 

Inflasi 
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Tabungan 
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G. Tek nik Pengumpulan Data 

Teknik pengambilan data pada umumnya menggunakan instrument 

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif /statistik dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah diterapkan47. 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan  data pada penelitian ini 

adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk data yang sudah 

jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk 

publikasi48. 

Peneliti menggunakan data sekunder dengan skala tahunan Data yang 

diambil menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan  Bank BNI Syariah 

website www.bankSyariahBNI.com. Sedangkan untuk pengambilan data 

dilakukan melalui mencari informasi pada sumber-sumber tentu seperti buku dan 

wawancara. 

H. Teknik Analisa Data 

Dalam penelitian ini analisis hubungan dilakukan dengan analisis regresi 

data panel. Digunakan regresi data panel karena regresi sederhana tidak 

mencerminkan perilaku variabel ekonomi yang sebenarnya. Sebuah variabel 

dependen biasanya tidak dipengaruhi satu variabel dipengaruhi banyak variabel49. 

Hubungan tersebut diekspresikan dengan bentuk persamaan yang menghubungkan 

variabel independen (X1, X2, X3) dengan variabel dependen (Y).  
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 Sugiyono “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D”, (Alfabeta, Bandung, 
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1. Inflasi 

Cara menghitung laju inflasi adalah perubahan presentase dalam indeks 

harga dari jangka waktu yang sebelumnya. Menurut50Rumus adalah 

sebagai berikut  

Laju inflasi = 
�������2−2

���2−2
	�	100 

Keterangan  

IHK : Indeks Harga Konsumen Tahun Dasar 

IHK2 : Indeks Harga Konsumen Dasar Sebelumnya  

2. Nilai Tikar 

Nilai tukar valuta asing adalah perbandingan nilai tukar mata uang suatu 

negara dengan mata uang negara asing atau perbandingan nilai tukar 

valuta antar negara51. Rumus kurs tengah adalah sebagai berikut:   

Kurs Tengah  =     
���	��������	����

�
                 

3. BI Rate 

Suku bunga adalah harga yang dibayar peminjam (debitur) kepada pihak 

yang meminjamkan (kreditur) untuk memainkan sumber daya selama 

interval waktu tertentu52. Suku bunga yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dalam jangka waktu 1 

bulan.  
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 Mankiw, N G., “Principlesof Economics : Pengantar Ekonomi Makro”. (Jakarta, 

Erlangga,  2002). Hal. 32 
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 Hasibuan, M S.P. “Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi”. (Jakarta, Bumi 

Aksara, 2005). Hal. 14  
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 Fabozzi, Frank J, “Pasar dan Lembaga Keuangan terj”. (Jakarta: Salemba empat, 
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4. Tabungan Mudharabah 

Besar kecilnya tingkat bagi hasil Tabungan Mudharabah yang di peroleh 

nasabah pemegang rekening Tabungan Mudharabah pada bank Syariah. 

Sehingga diperoleh perhitungan bagi hasil Tabungan Mudharabah dengan 

rumus53. 

Rumus bagi hasil Tabungan Mudharabah sebagai berikut : 

����

����
	�	�	�	���	%………………………………………… 

Dimana  : 

SSRN : Saldo rata-rata nasabah 

TSRR : Total Saldo rata-rata 

P : Keungtungan (Propit) 

NBH : Nisbah Bagi hasil (%). 

5. Uji Regresi Berganda 

Analisis regresi linier berganda adalah suatu analisis asosiasi yang 

digunakan secara bersamaan untuk meneliti pengaruh dua atau lebih 

variable bebas terhadap satu variable tergantung dengan skala interval. 

Metode analisis data yang digunakan adalah regresi berganda. Yaitu 

regresi yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

variable independen terhadap variable dependen54. 

Pengaruh regresi linier berganda dapat dituliskan sebagai berikut : 

 

                                                           
53 Karim, A, A.,”Ekonomi Makro Islam” (Jakarta, PT. RadjaGrafindo, 2007). Hal 101 
54

 Narimawati, U.,”Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan 

Aplikasi”.(Bandung, Agung Media, 2008). Hal. 123 

Y = a+b1X1+b2X2+…….+bnXn+e 



38 

 

 

 

Berdasarkan pemeparan di atas maka model persamaan analisis regresi 

linier berganda pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

 

 

Keterangan : 

Y : Jumlah Simpanan Mudharabah 

a : Intercept (Konstanta) 

b : Koefisien regresi dari variable independen 

LnX1 : Logaritma Natural Inflasi 

LnX2 : Logaritma Natural Nilai Tukar 

LnX3 : Logaritma Natural BI Rate 

e : Nilai residu 

Dalam melakukan pengujian hipotesis, penulis memakai α = 5% (0,05) 

atau tingkat kepercayaan 95%. Metode pengujian hipotesis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

3. Uji Asumsi Klasik 

Uji Asumsi Klasik merupakan persyaratan statistik yang harus dipenuhi  

pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square (OLS).  

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mendapatkan estimasi serta kesimpulan yang 

lebih tepat dalam penelitian55. Uji asumsi klasik dianggap penting, karena untuk 

mengetahui terpenuhinya syarat-syarat digunakan regresi berganda. Dalam 
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Jumlah Simpanan = a + b1Lninflasi + b2LnNilaiTukar + b3LnBIRate + e 

Mudharabah  



39 

 

 

 

penelitian ini, uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji 

multikolonieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.  

1. Uji Normalitas  

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah model dalam regresi, 

suatu variabel dependen dan independen atau keduanya mempunyai distribusi 

normal atau tidak56. Regresi dikatakan baik adalah refresi yang  memiliki 

distribusi data normal atau mendekati normal. Seperti yang diketahui bahwa uji t 

dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal, apabila 

asumsi ini dilanggar maka uji statistik tidak valid untuk jumlah sampel kecil.  Ada 

dua cara untuk mendeteksi apakah residual distribusi normal atau tidak yaitu 

dengan analisis grafik dan uji statistik.  Cara yang pertama untuk melihat model 

regresi normal atau tidak, dilakukan analisis grafik dengan melihat “normal 

probability report plot” yang membandingkan antara distribusi kumulatif dari data 

sesungguhnya dengan distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu 

garis lurus diagonal dan ploting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. 

Jika distribusi data normal, maka garis yang menggantikan data sesungguhnya 

akan mengikuti garis diagonalnya.  

Cara kedua, yaitu dengan uji statistik, salah satu uji statistik yang biasa  

digunakan adalah uji Kolmogrov-Smirnov. Untuk meningkatkan hasil uji 

normalitas data, maka peneliti menggunakan uji Kolmogrov-Smirnov ini. Jika  

pada hasil uji Kolmogrov-Smirnov menunjukkan p-value lebih besar dari 0,05,  

maka data berdistribusi normal dan sebaliknya, jika p-value lebih kecil dari 0,05  
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maka data tersebut berdistribusi tidak normal.  

2. Uji Autokorelasi  

57Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier 

ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah yang 

bebas dari autokorelasi. Salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi adanya 

autokorelasi ini adalah dengan uji Durbin Watson (DW). Adapun dalam 

pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi :   

a. Uji F  

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah pemodelan yang dibangun 

memenuhi kriteria fit atau tidak. Jika F hitung > F tabel, maka H0 ditolak dan jika 

F hitung < F tabel, maka H0  diterima. ProbaBIlitas leBIh kecil dari 0,05, maka 

hasilnya signifikan berarti terdapat pengaruh dari variabel independen secara  

bersama terhadap variabel dependen58.  

b. Uji t  

Uji parsial (Uji t) pada dasarnya menunujukkan seberapa jauh pengaruh 

satu variabel independen secara individu dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. ProbaBIlitas lebih kecil dari 0,05, maka hasilnya signifikan berarti 

terdapat pengaruh dari variabel independen secara individu terhadap variabel  

dependen59.  
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c. Uji Koefisien Determinasi (R2)  

Koefisien determinasi digunakan untuk membuat presentase variasi 

variabel independen terhadap variabel dependen serta seberapa besar pengaruh 

dari faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian. Jika nilai koefisien  

determinasi adalah 1 berarti kuatnya kemampuan fluktuasi variabel dependen, 

sebaliknya jika nilainya mendekati angka 0, maka semakin rendah kemampuan 

fluktuasi variabel dependen. Nilai R2 makin mendekati 0 maka pengaruh semua 

variabel independen terhadap variabel dependen makin kecil dan sebaliknya nilai 

R2 makin mendekati 1 maka pengaruh semua variabel independen terhadap 

variabel dependen makin besar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               

 


