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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian Kuantitatif 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. (Creswell, 

2010:24) menyatakan bahwa, “pendekatan kuantitatif adalah 

pengukuran data kuantitatif dan statistik objektif melalui 

perhitungan ilmiah berasal dari sampel orangorang atau 

penduduk yang diminta menjawab atas sejumlah pertanyaan 

tentang survey untuk menentukan frekuensi dan presentase 

tanggapan mereka. 

Selain itu, penelitian kuantitatif menurut (Sugiyono, 

2012:11) adalah Cara ilmiah untuk mendapatkan data yang 

valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan 

dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada 

gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, 

dan mengantisipasi masalah dalam bidang bisnis. 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Pada penelitian ini yang di jadikan sebagai objek 

penelitian adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di 

bursa efek Indonesia dengan waktu pada bulan Maret 2021 

3.3. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel merupakan himpunan bagian dari populasi 

(Maulidi, 2016:2). Sampel adalah bagian dari populasi yang 

diambil melalui caracara tertentu yang juga memiliki 
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karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap bisa 

mewakili populasi (Hasan, 2008 : 84) Sampel dalam 

penelitian ini adalah bagi hasil dan bonus wadiah yang 

terdapat dalam laporan keuangan triwulan Bank Syariah 

Indonesia mulai dari kuartal pertama tahun 2015 sampai 

dengan kuartal keempat tahun 2019 sejumlah 80 data. 

Sampling merupakan teknik pengambilan sampel 

(Sugiyono, 2015:121). Pengambilan sampel dalam penelitian 

ini menggunakan metode purposive sampling, yaitu teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun 

yang menjadi kriteria dalam pengambilan sampel penelitian 

ini adalah: 

1. Bank Syariah Indonesia merupakan salah satu bank umum 

syariah terbesar yang ada diIndonesia. 

2. Bank Syariah Indonesia memiliki laporan keuangan yang 

telah dipublikasikan. 

3.4 Data dan Sumber Data 

Sumber data penelitian adalah subjek dari mana data itu 

diperoleh. Sumber data itu sendiri dapat berasal dari person, 

place dan paper. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data sekunder. Menurut (Misbahiddin & Hasan, 

2013:33), Data sekunder adalah ata yang diperoleh atau 

dikumpulkan dari sumbersumber yang telah ada. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh 

berdasarkan runtun waktu (time series) dengan periode 
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penelitian tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Data 

tersebut diperoleh dari laporan triwulan kuartal pertama tahun 

2015 sampai kuartal keempat tahun 2019 yang telah 

dipublikasikan oleh Bank Syariah Indonesia. Data tersebut 

terdiri dari bagi hasil wadiah dan bonus wadiah. 

3.5 Variabel dan Desain Penelitian 

Menurut (Sugiyono, 2015 : 63) 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 penelitan ini, antaralain: 

 

Gambar 3.1 

Desain Penelitian 

 

 

 

 

Sumber : Diolah di lapangan, Tahun 2021 
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Gambar 3.2. 

 

 

 

 

 

Hubungan antar variable 

Sumber : Diolah di lapangan, Tahun 2021 

 

Reduced Form 

Dik : Y = F(X) 

Dik. 

X x Y 

Y = F a0u0,a1u1,a1y,e ........... 1 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah 

dengan mengumpulkan data melalui library reseacrh dan 

internet research. Library research yaitu pengumpulan data 

dari beberapa literature, bukubuku, jurnal ilmiah, dan 

tulisantulisan lain yang terkait dengan penelitian ini. 

Sedangkan internet research yaitu pengumpulan data dari 

laporan keuangn yang di ambil dari website (www.ojk.com) 

dan website resmi dari beberapa perusahaan perbankan yang 

akan di jadikan sampel dalam penelitian ini. 
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3.7. Teknik Analisis Data 

3.7.1 Analsisi Regresi Sederhana 

Menurut (Suyono, 2018:05), regresi sederhana 

adalah model probalistik yang menyatakan hubungan 

linear antara dua variabel di mana salah satu variabel 

dianggap mempengaruhi variabel yang lain. Variabel 

yang mempengaruhi dinamakan variabel independen 

(bebas) dan variabel yang dipengaruhi dinamakan 

variabel dependen (terikat). 

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kedua 

variabel, peneliti menggunakan teknik Analisis Regresi 

Linier Sederhana. Analisis regresi linier digunakan 

untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada variable 

dependent (variable Y), nilai variable dependent 

berdasarkan nilai independent (variabel X) yang 

diketahui. Dengan menggunakan analisis regresi linier 

maka akan mengukur perubahan variabel terikat 

berdasarkan perubahan variabel bebas. Analisis regresi 

linier dapat digunakan untuk mengetahui perubahan 

pengaruh yang akan terjadi berdasarkan pengaruh yang 

ada pada periode waktu sebelumnya. Untuk 

mengetahui sejauh mana pengaruh yang diperkirakan 

antara bagi hasil terhadap bonus wadiah bank syariah 

indonesia dilakukan dengan rumus regresi linier 

sederhana, yaitu sebagai berikut : 
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Y = a + bX Keterangan : 

Y = variable dependen ( bonus wadiah) X = variable 

independen (bagi hasil) 

a = Bilangan konstanta regresi untuk X b = 

Koefisien beta variable Y 

Berdasarkan persamaan diatas, maka nilai a dan b 

dapat diketahui dengan menggunakan rumus least 

square sebagai berikut : 

Diaman n = Jumlah data sampel 

3.7.2 Uji Normalitas 

Menurut Imam Ghozali (2006 : 147), Uji 

normalitas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki 

distribusi normal. Menurut (Sugiyono & Agus, 

2015:325), Uji normalitas digunakan untuk mengetahui 

apakah sampel yang diambil berasal dari populasi yang 

terdistribusi normal. Keadaan sampling yang normal 

sangat penting karena merupakan persyaratan 

penggunaan statistik untuk melakukan pengujian 

hipotesis. 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui suatu 

populasi suatu data dapat dilakukan dengan analisis 

grafik. Salah satu cara termudah untuk melihat 

normalitas residual adalah dengan melihat grafik 

histogram dan normal probability plot yang 
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membandingakan distribusi kumulatif dari data 

sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari 

distribusi normal. Jika distribusi data residual normal, 

maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya 

akan mengikuti garis diagonalnya. 

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan 

melihat penyebaran data (titik) pada sumbu 

diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram 

dari residualnya. Dasar pengambilan keputusannya: 

a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan 

mengikuti arah garis diagonal atau grafik 

histogramnya menunjukkan pola disribusi 

normal, maka model regresi memenuhi asumsi 

normalitas. 

b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan 

tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik 

histogramnya tidak menunjukkan pola distribusi 

normal, maka model regresi tidak memenuhi 

asumsi normalitas. 

Selain itu, untuk menguji normalitas data dapat 

digunakan ujisatistik Kolmogorov Smirnov (KS) 

yang dilakukan dengan membuat hipotesis nol 

(H0) untuk data berdistribusi normal dan hipotesis 

alternatif (Ha) untuk data berdistribusi tidak 

normal. Dengan uji statistik yaitu dengan 
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menggunaan uji statistik nonparametrik 

KolmogrovSmirnov. 

3.7.3 Uji TTest Satu Sampel 

Pengujian ratarata satu sampel dimaksudkan untuk 

menguji nilai tengah atau ratarata populasi µ sama dengan 

nilai tertentu µo, lawan hipotesis alternatifnya bahwa nilai 

tengah atau ratarata populasi µ tidak sama dengan µo. 

Pengujian satu sampel pada prinsipnya ingin menguji 

apakah suatu nilai tertentu (yang diberikan sebagai 

pembanding) berbeda secara nyata ataukah tidak dengan 

ratarata sebuah sampel. Nilai tertentu di sini pada 

umumnya adalah sebuah nilai parameter untuk mengukur 

suatu populasi (Sugiyono, 2013). Jadi kita akan menguji: 

Ho merupakan hipotesa awal sedangkan H1 

merupakan hipotesis alternatif atau hipotesis kerja 

 

Rumus One sample ttest 

 

 

 

 

 

Untuk menginterpretasikan ttest terlebih dahulu harus 

ditentukan : 
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 Nilai signifikansi α 

 Df (degree of freedom) = Nk, khusus untuk one 

samplettest 

df = N  1 

Bandingkan nilai thit dengan ttab, dimana 

Apabila: 

 t hit> ttabberbeda secara signifikansi (H0 ditolak) 

 

 t hit< ttabTidak berbeda secara signifikansi (H0 

diterima) 

3.7.4 Uji Korelasi Simultan 

Uji korelasi simultan pada dasarnya menunjukkan 

apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam 

model mempunyai pengaruh secara bersamasama terhadap 

variabel terikat. Jika variabel independen memiliki 

pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen maka 

model persamaan regresi masuk dalam kategori cocok atau 

fit. Sebaliknya jika variabel independen tidak memiliki 

pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen maka 

model persamaan regresi masuk dalam kriteria tidak cocok 

atau non fit. Pengujian ini dilakukan dengan 

membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel. 

Kriteria uji: 

1. Jika Fhitung variabel independen beban bonus 

wadiah dan beban promosi > Ftabel maka Ho 
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ditolak. 

2. Jika Fhitung variabel independen beban bonus 

wadiah dan beban promosi < Ftabel maka Ho 

diterima. 

Adapun hipotesisnya adalah: 

1. Ho = b1, b2 = 0, artinya variabel independen 

(bebas) secara simultan tidak berpengaruh terhadap 

variable dependen. 

2. Ha = b1, b2 ≠ 0, artinya variabel independen secara 

simultan berpengaruh terhadap variable dependen. 

Pengambilan keputusan uji hipotesis secara simultan 

didasarkan pada nilai probabilitas hasil pengolahan data 

SPSS sebaga berikut: 

1. Jika signifikansi > 0,05 maka Hoditerima 

2. Jika signifikansi < 0,05 maka Hoditolak 

Jika tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau 5% 

maka hipotesis yang diajukan diterima atau dikatakan 

signifikan (Ha diterima dan Ho ditolak), artinya secara 

simultan variabel independen (X1, X2) berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen (Y) = hipotesis 

diterima. 

Jika tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 atau 5% 

maka hipotesis yang diajukan ditolak atau dikatakan tidak 

signifikan (Ha ditolak dan Ho diterima), artinya secara 

simultan variabel independen (X1, X2) tidak berpengaruh 
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signifikan terhadap variabel dependen (Y) = hipotesis 

ditolak. 

3.7.5 Uji Korelasi (Bivariat) 

Menurut (Lind et al., 2008), analisis korelasi 

adalah sekumpulan teknik untuk mengukur hubungan 

antara dua variabel, gagasan dasar dari analisis korelasi 

adalah melaporkan hubungan antara dua variabel. 

Analisis korelasi sederhana (Bivariate Correlation) 

digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara 

dua variabel dan untuk mengetahui arah hubungan yang 

terjadi. Koefisien korelasi sederhana menunjukkan 

seberapa besar hubungan yang terjadi antara dua 

variable yaitu variable simpanan wadiah dan laba 

bersih. 

Dasar pengambilan keputusan dalam uji bivariate 

adalah : 

1) Jika nilai Signifikansi Kurang dari 0,05, maka 

berkorelasi. 

2) Jika nilai Signifikansi Lebih dari 0,05, maka tidak 

berkorelasi. 

Pedoman derajat hubungan adalah : 

1) Nilai Pearson Correlation 0,00 s/d 0,20 = tidak ada 

korelasi. 

2) Nilai Pearson Correlation 0,21 s/d 0,40 = korelasi 

lemah. 
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3) Nilai Pearson Correlation 0,41 s/d 0,60 = korelasi 

sedang. 

4) Nilai Pearson Correlation 0,61 s/d 0,80 = korelasi 

kuat. 

5) Nilai Pearson Correlation 0,81 s/d 1,00 = korelasi 

sempurna. 

3.7.6 Uji Hipotesis 

Untuk membuktikan hipotesis dalam penelitian ini 

apakah berpengaruh terhadap variabel dependen, maka 

digunakan beberapa pengujian yaitu uji t dan uji nilai 

signifikansi. 

Menurut (Priyatno, 2012 : 139), 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 pengaruh variabel bagi hasil (X) signifikan atau 

tidak terhadap bonus wadiah (Y). Kriteria pengujian 

yang digunakan yaitu: 

a. Apabila thitung lebih kecil dari ttabel maka H0 

diterima, artinya variabel bagi hasil secara parsial 

tidak berpengaruh signifikan terhadap bonus 

wadiah Bank Syariah Indonesia. 

b. Apabila t hitung lebih besar dari t tabel maka H0 

ditolak dan H1 diterima, artinya variabel bagi hasil 
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secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

bonus wadiah Bank Syariah Indonesia. 

Pengujian juga dapat dilakukan melalui 

pengamatan nilai signifikansi pada tingkat α yang 

digunakan (penelitian ini menggunakan tingkat α 

sebesar 5%). Analisis didasarkan pada perbandingan 

antara nilai signifikansi dengan nilai signifikansi 0,05. 

Kriteria pengujian yang digunakan yaitu: 

a. Apabila nilai signifikansi <0,05 maka H0 ditolak, 

artinya bagihasil berpengaruh signifikan terhadap 

bonus wadiah Bank Syariah Indonesia. 

b. Apabila nilai signifikansi >0,05 maka H0 diterima, 

artinya variabel bagi hasil tidak berpengaruh 

signifikan terhadap bonus wadiah Bank Syariah 

Indonesia. 

 


