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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kuantitatif. Studi ini mempelajari hubungan dua 

variavel atau lebih, yakni sejauh mana variasi dalam satu variabel 

berhubungan dengan variasi dalam variabel lain. Dalam studi ini, 

hubungan variabel terhadap obyek yang diteliti lebih bersifat sebab 

dan akibat (kasual), sehingga dalam penelitiannya ada variabel 

independen dan dependen. Dari variabel tersebut dicari seberapa 

besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 

Jenis penelitian ini berupa analisis asosiatif, yaitu suatu rumusan 

masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua 

variabel atau lebih. Yang menganalisis hubungan sebab akibat, 

dimana variabel independen sebagai variabel yang mempengaruhi 

dan variabel dependen sebagai variabel yang dipengaruhi. 

(sugiyono, 2016). 
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3.2. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2021 - bulan April 

2021 yang dijadikan  sebagai tempat objek penelitian adalah PT. 

Bank Syariah Mandiri yang laporan keuangannya sudah di 

publikasikan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

 

3.3. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiono, 2011). Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh laporan keuanganBank Syariah Mandiri yang sudah 

di publikasikan dan seluruh data harga emas yang telah dipublikasi.  

Menurut Suliyanto (2018), sampel merupakan bagian populasi 

yang hendak diuji karakteristiknya. Sampel dalam penelitian ini 

adalah harga emas dan laporan keuangan bulanan Bank Syariah 

Mandiri periode 2015-2019. 

Sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Sugiyono 

(2015), Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 
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metode purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu. Adapun yang menjadi kriteria dalam 

pengambilan sampel penelitian ini adalah: 

1. Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu bank umum 

syariah terbesar yang ada di Indonesia.   

2. Bank Syariah Mandiri memiliki laporan keuangan yang 

telah dipublikasikan. 

3.4. Data dan Sumber Data 

Pada penelitian ini, data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data sekunder. Menurut Misbahuddin dan Hasan (2013) 

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari 

sumber-sumber yang telah ada. Jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data yang diperoleh berdasarkan runtun waktu 

(time series) dengan periode penelitian tahun 2015 sampai dengan 

tahun 2019. Data tersebut diperoleh dari laporan keuangan bulanan 

dari bulan April tahun 2015 sampai bulan Desember tahun 

2019yang telah dipublikasikan oleh Bank Syariah Mandiri serta 

harga emas yang ada di website harga-emas.org. Data tersebut 

terdiri dari harga emas dan rasio ROA dan ROE (Profitabilitas). 
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3.5. Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2015) Variabel penelitian pada dasarnya 

merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang 

hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Secara teoritis, 

variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang atau objek, 

yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau 

satu objek dengan objek yang lain. Variabel juga dapat merupakan 

atribut dari bidang keilmuan atau kegiatan tertentu. Terdapat dua 

variabel yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain: 

1. Variabel Independen. 

Variabel independen (bebas), merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

variabel dependen (terikat). Variabel independen dalam penelitian 

ini adalah Harga Emas (X) 

2. Variabel Dependent 

Variabel dependen (terikat), merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel 
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bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah rasio ROA 

dan ROE (Profitabilitas) Y. 

3.6. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah suatu proses pengumpulan data 

primer dan data sekunder dalam suatu penelitian. Metode 

pengumpulan data adalah bagian instrumen pengumpulan data 

yang menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka atau 

sering disebut juga studi literatur (literature review) atau kajian 

pustaka merupakan sebuah proses mencari, membaca, memahami 

dan menganalisis berbagai literatur, hasil kajian (hasil penelitian) 

atau studi yang berhubungan dengan penelitian yang akan 

dilakukan (Nanang, 2014). Studi pustaka adalah menelaah maupun 

mengutip langsung dari sumber tertulis lainnya yang berhubungan 

dengan masalah yang dapat digunakan sebagai landasan teorinya. 

Atau dengan menggunakan fasilitas atau sarana perpustakaan untuk 

melengkapi data yang sudah ada. 
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3.7. Teknik Analisis Data 

Menurut Ahmad (2009 : 69), analisis data adalah rangkaian 

kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan 

verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilaisosial, 

akademis dan ilmiah. Teknik analisis data dalam penelitian 

kuantitatif diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau 

menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

3.7.1. Uji Asumsi Klasik 

Pengujian data dilakukan dengan uji asumsi klasik yang 

bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan layak 

untuk dilakukan analisis, karena tidak semua data dapat dilakukan 

analisis dengan regresi (Ghozali, 2018:105). Berikut ini uji asumsi 

klasik yang dilakukan: 

1. Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov 

Menurut Husein (2014), Uji normalitas bertujuan untuk 

mengetahui apakah residual data dari model regresi berdistribusi 

normal atau tidak. Model regresi yang baik hendaknya berdistribusi 
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normal. Dalam melakukan uji normalitas dapat menggunakan 

beberapa pendekatan yaitu dengan melihat grafik histogram yang 

apabila sebaran data berpusat ditengah maka dapat disimpulkan 

bahwa residual data berdistribusi normal. Dan melihat kurva p-plot 

yang dimana apabila plot-plot menyebar berhimpit di sekitar garis 

diagonal dan searah mengikuti garis diagonal maka hal ini dapat 

disimpulkan residual  data berdistribusi normal. Serta 

menggunakan pendekatan Kolmogorov-Smirnovyang menjadi 

kriteria pengambilan keputusan dengan menggunakan pendekatan 

Kolmogorov-Smirnov adalah sebagai berikut. 

1) Nilai Sig. atau signifikansi atau nilai probabilitas < 0,05 maka 

distribusi data adalah tidak normal. 

2) Nilai Sig. atau signifikansi atau nilai probabilitas > 0,05 maka 

distribusi data adalah normal (Agus Eko Sujianto, 2009 : 78-

83). 

2. Uji Heteroskedastisitas Glejser 

Menurut Husein (2014:179) Uji heteroskedastisitas dilakukan 

untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi 

ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke 
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pengamatan lain. Jika varians dari suatu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, disebut homoskedastisitas. Sementara itu, 

untuk varians yang berbeda disebut heteroskedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Menurut Ghozali (2013:142) salah satu cara untuk mendeteksi 

ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melakukan uji 

Glejser. Uji Glejser mengusulkan untuk meregres nilai absolut 

residual terhadap variabel independen.Hasil probabilitas dikatakan 

signifikan jika nilai signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5%.  

Dasar pengambilan keputusan heteroskedastisitas adalah: 

1) jika nilai signifikansi > 0.5 maka data disimpulkan tidak terjadi 

masalah heteroskedastisitas. 

2) Jika nilai signifikansi < 0.5 maka data tersebut dapat di 

simpulkan terjadi masalah heteroskedastisitas. Asumsi yang 

baik dalam model regresi tidak terjadi masalah 

heteroskedastisitas. 

3. Uji AutokorelasiDurbin-Watson 

Uji Autokorelasi adalah hubungan yang terjadi di antara 

residual dari pengamatan satu dengan pengamatan yang lain. 
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Tujuan dilakukan uji ini adalah untuk menguji apakah dalam model 

regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1. Menurut 

(Sudarmanto, 2005) menjelaskan pengujian autokorelasi 

dimaksudkan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi di antara 

data pengamatan atau tidak. Adapun dasar pengambilan keputusan 

adalah sebagai berikut : 

1) Bila nilai DW terletak pada diantara batas atas atau (du) dan 

(4-du) maka koefisien autokorelasi = 0, berarti tidak ada 

autokirelasi. 

2) Bilai nilai DW lebih rendah dari pada batas bawah atau (dl) 

maka koefisien autokorelasi >0, berarti ada autokorelasi 

positif. 

3) Bila nilai DW lebih besar dari (4-dl)  maka koefisien 

autokorelasi <0, berati ada autokorelasi negatif. 

4) Bila nilai DW terletak antara du dan dl atau DW terletak 

anatara (4-du) dan (4-dl), maka hasilnya tidak dapat 

disimpulkan. 

3.7.2. Uji Regresi Linear Sederhana 
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Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana. 

Analisis regresi adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk 

mendefinisikan hubungan matematis antara variable 

output/dependen (y) dengan satu atau beberapa variable 

input/independen (x). Hubungan matematis digunakan sebagai 

suatu model regresi yang digunakan untuk meramalkan atau 

memprediksikan nilai output (y) berdasarkan nilai input (x) 

tertentu. Dengan analisis regresi, akan diketahui variable 

independen yang benar-benar signifikan mempengaruhi variable 

dependen dan dengan variabel independen yang signifikan tadi 

dapat digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen. 

Model regresi linier sesungguhnya mengasumsikan bahwa terdapat 

hubungan linier antara variabel dependen dengan setiap variable 

independen (Yamin dan Heri, 2009). 

Menurut Sulaeman (2004) Prinsip analisis regresi sederhana 

adalah menguji variabel tak bebas (dependent variable) dalam 

kelompok Y dengan sebuah variabel bebas (independent variable) 

yang terdapat pada kelompok X. Dengan menggunakan 

analisisregresi linear sederhana dalam sebuah penelitian, peneliti 
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dapat memprediksi perilaku dari variabel dependen dengan 

menggunakan data variabel independen.tuk umum persamaan 

regresi adalah (Santosa dan Ashari, 2005) : 

Y = a + bX 

Dimana :  

Y = Nilai dari variabel dependen 

X = Nilai dari variabel independen 

a = konstanta 

b = keofisien regresi 

3.7.3. Uji Hipotesis 

Untuk membuktikan hipotesis dalam penelitian ini apakah 

berpengaruh terhadap variabel dependen, maka digunakan 

beberapa pengujian yaitu uji koefisien determinasi (R
2
) koefisien 

ini untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel independen. Tingkat ketepatan 

regresi dinyatakan dalam koefisien determinasi (R
2
) dan uji t 

Menurut Priyatno (2012) uji t atau uji koefisien regresi secara 

parsial digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel 

independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap 

variabel dependen. Dalam hal ini untuk mengetahui apakah 
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pengaruh variabel fluktuasi harga emas (X) signifikan atau tidak 

terhadap profitabilitas (Y). Untuk mengetahui apakah variabel 

independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen dilakukan uji t. dasar pengambilan keputusannya adalah 

sebagai berikut: 

1) Jika t hitung lebih kecil dari t tabel maka Ho diterima, artinya 

masing-masing variabel independen tidak berpengaruh 

signifikan terhadap perubahaan nilai variabel dependen. 

2) Jika  t hitung lebih besar dari t tabel maka Ho di tolak dan Ha 

diterima, artinya masing-masing variabel indpenden 

berpengaruh signifikan terhadap perubahan nilai variabel 

dependen. 

3.8. Definisi Operasional Variabel 

Menghindari dan mempermudah salah pengertian serta 

mempertegas ruang lingkup pembahasan, maka penulis 

memandang perlu menyampaikan operasional sebagai berikut : 

1. Harga Emas 

Menurut Salim (2010) emas merupakan logam mulia yang 

sangat diminati oleh banyak orang. Jika dinyatakan dalam bentuk 
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rupiah harga emas memiliki keunikan, seperti harga emas di 

Indonesia yang memiliki kecenderungan selalu naik dan tidak 

terlalu signifikan jika turun. 

2. Profitabilitas 

Menurut Agus (2010), Profitabilitas adalah kemampuan suatu 

perusahaanmemperoleh laba atau keuntungan dalam hubungannya 

dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri. Dalam 

mengukur profitabilitas suatu perusahan maka peneliti 

menggunakan dua rasio yaitu Return On Asset (ROA) dan Return 

On Equity (ROE); kedua rasio ini digunakan untuk mendapatkan 

hasil perhitungan rasio agar mendekati pada kondisi yang 

sebenarnya (Riyadi, 2016:187). 

c. Rasio Return On Asset (ROA) 

Menurut Hanafi dan Abdul (2003) menyatakan bahwa ROA 

atau Return On Asset merupakan alat untuk mengukur kemampuan 

suatu perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan 

tingkat aset tertentu. 

d. Return On Equity (ROE) 
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Menurut kasmir (2014), Return On Equity (ROE) adalah rasio 

yang digunakan untuk mengukur laba bersih setelah pajak dengan 

modal sendiri, rasio ROE dapat menunjukkan tingkat efisiensi 

perusahaan dalam penggunakan modal sendiri. 

 

  


