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A. Variabel Penelitian 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder yang merupakan data time series atau deret waktu secara bulanan 

dari tahun 2016 hingga 2018 meliputi : Data Sertifikasi Bank Indonesia 

Syariah (SBIS), Dana Pihak Ketiga (DPK), Inflasi, dan Non Performing 

Financing (NPF).Data-data tersebut diperoleh melalui beberapa sumber 

yakni Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. 

Tabel 3.1 

Jaringan Kantor Individual Perbankan Syariah 

Kelompok Bank 

(Bank Umum Syariah) 

1 PT. Bank Aceh Syariah 

2 PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah 

3 PT. Bank Muamalat Indonesia 

4 PT. Bank Victoria Syariah 

5 PT. Bank BRISyariah 

6 PT. Bank Jabar Banten Syariah 

7 PT. Bank BNI Syariah 

8 PT. Bank Syariah Mandiri 

9 PT. Bank Mega Syariah 

10 PT. Bank Panin Dubai Syariah 

11 PT. Bank Syariah Bukopin 

12 PT. BCA Syariah 

13 PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah 

14 PT. Maybank Syariah Indonesia 

 Sumber : Jaringan Kantor Individual Perbankan Syariah, OJK 

Dalam penelitian ini dibagi menjadidua jenis variabel, yaitu 

variabel dependen dan variabel independen. Berikut penjelasan kedua 

variabel tersebut : 

1. Variabel Dependen 

BAB III
METODE PENELITIAN 
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Variabel terikat atau dependen merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas 

(independen). (Sugiyono, 2004). Variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah Pembiayaan Industri Pengolahan yang diperoleh dari publikasi 

Otoritas Jasa Keuangan dalam kurun waktu 2016-2018 secara bulanan 

2. Variabel Independen  

Variabel bebas atau independen merupakan variabel variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya 

variabel terikat (dependen). Dalam penelitian ini yang merupakan variabel 

bebasnya adalah : 

a. Bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) 

b. Dana Pihak Ketiga (DPK) 

c. Inflasi 

d. Non Performing Financing (NPF) 

B. Subjek Penelitian (Populasi) 

Menurut (Dajan, 1996) populasi merupakan keseluruhan unsur-

unsur yang memiliki satu atau beberapa ciri atau karakteristik yang sama. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh laporan 

statistik perbankan syariah yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan dalam 

kurun waktu tiga tahun dari 2016-2018 

C. Metode Pengumpulan Data 

Data penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari 

data data time series yang merupakan data urut waktu berbeda periode. 

Data penelitian ini didapat dari beberapa sumber terkait, antara lain 

diperoleh dari Laporan statistik Bank Umum Syariah yang telah diperiksa 
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oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Inonesia serta sumber-sumber 

terkait yang relevan dengan penelitian ini. 

Adapun data yang digunakan adalah data Pembiayaan Industri 

Pengolahan (PIP), bonus Sertifikasi Bank Indonesia Syariah (SBIS), Dana 

Pihak Ketiga (DPK), Inflasi (INF), danNon Performing Financing (NPF) 

dalam runtut waktu 2016-2018 secara bulanan 

D. Metode Analisis 

1. Analisis Regresi Berganda  

Untuk menguji model pengaruh dan hubungan variabel bebas yang 

lebih dari dua variabel terhadap variabel dependen, digunakan teknis 

analisis regresi linear berganda (multiple linear regression method) 

(ghozali, 2006). Sebelum melakukan analisis regresi berganda, metode ini 

mensyaratkan untuk melakukan uji asumsi klasik guna mendapatkan hasil 

yang baik.  

Penulis melakukan replikasi model dari Siti Nurul Kholipah 

(2017),tentang “Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan 

Perbankan Syariah Sektor Industri Di Indonesia”. Dengan 

modelpersamaan regresi berikut : 

lnPI = a + β1 lnINF + β2 lnNPFi + β3 lnPUAS + β4 lnER_M + β5 lnAKi  

  + β6 lnDPK + e 

Keterangan : 

lnPI   : Pembiayaan Perbankan Syariah Ke Sektor Industri  

lnINF   : Inflasi 

lnNPFi   : Non Performing Financing sektor industri 
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lnPUAS : Dana yang dimiliki perbankan syariah di Pasar Uang Antar  

  Bank Syariah 

lnER_M : Equivalent Rate Murabahah 

lnAKi     : Jumlah Angkatan Kerja Sektor Industri 

lnDPK    : Dana Pihak Ketiga 

α    : Konstanta 

β1,..β6     : Koefisien Regresi 

e     : Standar Error 

Kemudian penulis menggunakan model replikasi sebagai berikut : 

 PIP = α +β1 SBIS+ β2 DPK+ β3 INF + β4 NPF + e 

Keterangan : 

PIP = Pembiayaan Industri Pengolahan 

α = konstanta  

β1 - β5 = Koefisien Parameter 

SBIS = Sertifikasi Bank Indonesia Syariah 

DPK = Dana Pihak Ketiga 

INF = Inflasi  

NPF = Non Performing Financing 

e = Variabel Pengganggu 

2. Pengujian Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas  
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Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi variabel terikat dan variabel bebas memiliki distribusi normal atau 

tidak. Model regresi yang baik adalah yang distribusi normal atau 

mendekati normal dengan kriteria jika prob Jarque Bera > α (5%) maka 

berdistribusi normal. 

b. Uji Multikolinearitas  

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu periode t 

dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) 

(ghozali,2006). Multikolinieritas berarti adanya hubungan linier yang kuat 

antar variabel bebas yang satu dengan yang lain dalam model regresi. 

Model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat korelasi 

linier/hubungan yang kuat antar variabel bebasnya. Jika dalam model 

regresi terdapat gejala multikolinieritas, maka model regresi tersebut tidak 

dapat menaksir secara tepat sehingga diperoleh kesimpulan yang salah 

tentang variabel yang diteliti. 

Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya 

multikolinieritas antara lain sebagai berikut : 

1) Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika 

antarvariabel independen terdapat korelasi dengan nilai di atas 

0,90 maka hal tersebut menunjukkan terdapat masalah 

kolinieritas. 

2) Melihat besaran nilai variance inflation factors (VIF) dan 

Tolerance (TOL). Suatu model regresi dapat dikatakan bebas 

multikolinieritas jika TOL≤10. Jika nilai VIF suatu variabel 

kurang dari 10 maka tidak terdapat masalah multikolinieritas 

yang serius antar variabel independen dalam model statistika 

terpilih (Ghozali, 2006). 
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c. Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu 

model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) 

(Ghozali,2006). 

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi, sebagai berikut : 

1) Jika 0 < d < dl, maka tidak ada korelasi positif. 

2) Jika dl ≤ d ≤ du, maka tidak ada korelasi positif. 

3) Jika 4-dl < d < 4, maka tidak ada korelasi negatif. 

4) Jika 4-du ≤ d ≤ 4-dl, maka tidak ada korelasi negatif. 

5) Jika du < d < 4-du, maka tidak ada autokorelasi, positif atau 

negatif. 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi linier terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk menguji ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji white yang 

mana prob.chi-squared dibandingkan dengan α (5%). Jika α <  prob.chi-

squared maka bebas dari masalah heteroskedastisitas. 

e. Uji Spesifikasi Model (Linieritas) 

Uji ini digunakan untuk menguji asumsi CLRM tentang linieritas 

model, sehingga sering disebut juga sebagai uji linieritas model. Pada 

penelitian ini digunakan uji Ramsey Reset yang terkenal dengan sebutan 

uji kesalahan spesifikasi umum atau general test of specification error, 

dengan kriteria jika prob.(F statistik) > α (5%) maka tidak terdapat 

masalah linieritas (Utomo, 2012). 
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3. Uji Goodness of Fit 

a. Uji F 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel 

independen secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi variabel 

dependen secara signifikan. Pengujian ini menggunakan uji F yaitu dengan 

membandingkan prob.(F statistik) dengan α (5%). Jika α > prob. (F 

statistik) maka variabel-variabel independen secara simultan 

mempengaruhi variabel dependen. 

b. Uji t 

Tujuan pengujian iniadalah untuk mengetahui apakah masing-

masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara 

signifikan. Pengujian ini dilakukan dengan uji t atau t-test, yaitu 

membandingkan prob.(T statistik) dengan α (5%). Jika prob. (T statistik) < 

α maka signifikan atau variabel independen secara parsial berpengaruh 

terhadap variabel dependen.  

4. Uji Derajat Determinasi (R2) 

Uji derajat determinasi (R2) mengukur seberapa jauh kemampuan 

model yang dibentuk dalam menerangkan variasi variabel independen. 

Dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda maka masing-

masing variabel independen secara parsial dan secara bersama-sama 

mempengaruhi variabel dependen yang dinyatakan dengan R2 untuk 

menyatakan uji derajat determinasi atau seberapa besar pengaruh variabel 

bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Dana Pihak Ketiga 

(DPK), Inflasi, dan Non Performing Financing(NPF)terhadap variabel 

pembiayaan bank syariah untuk sektor industri pengolahan di Indonesia. 

Besarnya derajat determinasi adalah 0 sampai dengan 1. Semakin 

mendekati 0, maka semakin kecil pula pengaruh semua variabel 

independen terhadap nilai variabel dependen (dengan kata lain semakin 
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kecil kemampuan model dalam menjelaskan perubahan nilai variabel 

dependen). Sedangkan jika uji derajat determinasi mendekati 1 maka dapat 

dikatakan semakin kuat model tersebut dalam menerangkan variasi 

variabel independen terhadap variabel dependen (Suharyadi & Purwanto, 

2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


