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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan kuantitatif. 

Pendekatan kuantitatif adalah salah satu jenis kegiatan penelitian yang 

spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas 

sejak awal hingga pembuatan desain penelitian, baik tentang tujuan 

penelitian, subyek penelitian, obyek penelitian, sampel data, sumber data, 

maupun metodologinya (mulai pengumpulan data hingga analisis data).
101

 

Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menekankan pada 

pengujian teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka dan 

melakukan analisis data dengan prosedur statistik.
102

 

Metode kuantitatif ini cocok untuk mengkaji rumusan masalah 

penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti fokus terhadap nilai tukar 

(kurs), Sertifikat Bank Indonesia (SBIS), dan Jakarta Islamic Index (JII) 

Terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksadana Manulife Syariah 

Sektoral Amanah tahun 2010-2016. 

 

                                                             
101Puguh Suharso, Metode Penelitian Kuantitatif untuk Bisnis, Pendekatan Filosofi dan 

Praktis.(Jakarta:PT Indeks.2009), hal.3 
102Agus Eko Sujianto, Pendekatan dan Rancangan Penelitian Populasi dan sampel, Vriabel 

Penelitian, Instrumen Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data Serta Analisis Data.(Modul 

Belajar Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah, 2012), slide 2. 
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2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini bersifat asosiatif dan berusaha mengukur 

pengaruh antar variabel. Penelitian asosiatif adalah penelitian yang 

bertujuan mengetahui hubungan dua variabel atau lebih.
103

. Variabel yang 

diangkat dalam penelitian ini meliputi variabel bebas (X1,X2,X3) dan 

variabel terikat (Y). Variabel bebas (X) pada penelitian ini adalah 

pengaruh antara Nilai Tukar (Kurs), Sertifikat Bank Indonesia Syariah 

(SBIS) dan Jakarta Islamic Index (JII) sedangkan variabel terikat (Y) 

adalah Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksadana Manulife Syariah Sektoral 

Amanah Tahun 2010-2016. Untuk menganalisis pengaruh variabel Nilai 

Tukar (Kurs), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Jakarta 

Islamic Index (JII) terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksadana 

Manulife Syariah Sektoral Amanah Tahun 2010-2016 maka dilakukan 

pengujian statistik dengan  menggunakan metode analisis regresi. 

 

B. Variabel Penelitian 

Variabel merupakan objek penelitian atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian.
104

 Variabel penelitian juga merupakan atribut nilai 

dari suatu objek yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

                                                             
103Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis.(Bandung:Alfabeta.1999), hal.11 
104Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu pendekatan praktik.. (Jakarta : PT 

Rineka Cipta, 2013), hal. 159 
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peneliti untuk ditarik dan diambil kesimpulannya.
105

 Adapun nilai dari 

variabel dapat dinyatakan dengan angka atau kata-kata.
106

 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel bebas 

(independen) dan variabel terikat (independen). Variabel bebas (X) dalam 

penelitian ini adalah pengaruh antara Nilai Tukar (Kurs), Sertifikat Bank 

Indonesia Syariah (SBIS) dan Jakarta Islamic Index (JII) sedangkan variabel 

terikat (Y) adalah Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksadana Manulife Syariah 

Sektoral Amanah Tahun 2010 -2016. 

 

C. Populasi dan Sample Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
107

 

Populasi bukan hanya sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang 

dipelajari. Melainkan seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh 

subjek atau objek.
108

 Populasi dalam penelitian ini adalah Nilai Aktiva Bersih 

Reksadana Manulife Syariah Sektoral Amanah. 

Sampel adalah bagian dari suatu objek ataupun subjek yang mewakili 

populasi. Pengambilan sampel harus sesuai dengan kualitas dan karakteristik 

suatu populasi. Pengambilan sampel yang tidak sesuai dengan kualitas dan 

                                                             
105Deni Darmawan, Metode Penelitian Kuantitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2013), hal. 109 
106Misbahudindan Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian Dengan Statistik, (Jakarta: PT. 

Bumi Aksara, 2013), hal. 14 
107 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi, (Bandung:Alfabeta.2012), hal.119 
108Ibid., hal.117 
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karakterstik populasi akan menyebabkan suatu penelitian menjadi bias, tidak 

dapat dipercaya dan kesimpulannya pun bisa keliru. Hal ini karena sampel 

yang digunakan tidak bisa mewakili populasi.
109

 

Sampling sendiri merupakan teknik pengambilan sampel. Teknik 

sampling dalam metode ini yaitu probability sampling. Yakni teknik 

pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap 

unsur populasi untuk dijadikan sampel penelitian. Untuk metode pengambilan 

sampel yakni dengan menggunakan Purposive Sampling yang pengambilan 

sampelnya dengan pertimbangan tertentu.  

Dalam penelitian ini mengambil sample laporan bulanan Nilai Aktiva 

Bersih Reksadan Manulife Syariah Sektoral Amanah selama 7 tahun mulai 

tahun 2010-2016. Adapun yang menjadi kriteria dalam pengambilan sample 

ini yaitu: 

1. Reksadana Manulife Syariah Sektoral Amanah memiliki laporan Nilai 

Aktiva yang telah dipublikan rutin di Website Kontan saham dan 

Bapepam. 

2. Reksadana Manulife Syariah memiliki tingakat return yang relatif stabil 

serta memiliki kinerja yang baik selama beberapa tahun terakhir. 

3. Untuk mendapatkan sampel yang memadai, maka peneliti mengambil 

langkah menganalisis laporan bulanan jumlah Nilai Aktiva Bersih 

Reksadana Manulife Syariah Sektoral Amanah. Pengambilan sampel ini 

sudah memenuhi data minimum penelitian yakni sejumlah 84. 

                                                             
109Moh. Papundu Tika, Metodologi Riset Bisnis, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hal. 33 
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D. Sumber Data 

Data adalah bahan mentah yang perlu diolah, sehingga akan 

menghasilkan suatu informasi baik secara kualitatif ataupun kuantitatif yang 

menujukkan fakta. Data merupakan sekumpulan fakta, angka, atau segala 

sesuatu yang dapat dipercaya kebenarannya sehingga dapat digunakan 

sebagai dasar untuk menarik kesimpulan.
110

 Data menurut sumbernya dapat 

digolongkan atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah data 

yang diperoleh dari penelitian langsung atau bertemu dengan responden 

secara langsung. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari 

publikasi suatu instansi, perpustakaan maupun pihak lainnya.
111

 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

yang diperoleh dari penulusuran internet yaitu melalui website resmi 

Bapepam, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel bebas (independen) dan 

variabel terikat (dependen). Variabel bebas (X) dalam penelitian ini Variabel 

bebas (X) pada penelitian ini adalah pengaruh antara Nilai Tukar (Kurs), 

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Jakarta Islamic Index (JII) 

sedangkan variabel terikat (Y) adalah Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksadana 

Manulife Syariah Sektoral Amanah Tahun 2013-2016. 

Menurut waktu pengumpulannya, data dibedakan atas data time series 

dan data cross section . Data time series merupakan data yang dikumpulkan 

berdasarkan dari waktu ke waktu suatu objek, yang bertujuan untuk 

                                                             
110Syofian Siregar, Statistik Parametrik untk Penelitian Kuantitatif : Dilengkapi dengan 

Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hal. 37 
111Moh. Papundu Tika, Metodologi Riset Bisnis..., hal. 38 
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menggambarkan perkembangan dari objek tersebut. Sedangkan data cross 

section yaitu data yang diperoleh di dalam satu periode tertentu pada 

beberapa objek untuk menggambarkan suatu keadaan.
112

 Dalam penelitian ini 

menggunakan data time series yaitu data dari jumlah Nilai Aktiva Bersih 

(NAB) Reksadana Manulife Syariah Sektoral Amanah yang dipublikasikan 

perbulan. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang 

diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan yang tersimpan, baik 

berupa buku, catatan transkip, surat kabar dan lainnya. Cara pengumpulan 

data melalui arsip tertulis seperti arsip dan buku tentang pendapat, teori atau 

hukum yang berhubungan dengan penelitian.
113

  

Metode dokumentasi data dalam penelitian ini yaitu dengan membuka 

website resmi Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bapepa. 

Selain itu juga menggunakan jurnalyang sudah dipublikasikan dan beberapa 

media massa lainnya dari berbagai sumber yang berkaitan dengan 

penelitian.Dalam penelitian ini mengambil beberapa data seperti laporan 

NAB Manulife Syariah Sektoral Amanah, data SBIS, kurs, dan JII. 

 

                                                             
112Sofyan Siregar, Statistik Parametrik untk Penelitian Kuantitatif : Dilengkapi dengan 

Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17,...., hal. 38 
113Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan Komponen MKDK, (Jakarta: Rineka Cipta, 

1997), hal.187 
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1. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan diarahkan untuk menjawab 

rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan.
114

 Adapun 

teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Teknik 

analisis data yang digunakan diarahkan untuk menjawab rumusan masalah 

atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan.
115

 Adapun teknik analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas data digunakan untuk menguji apakah data 

kontinu berdistribusi normal sehingga analisis validitas, reliabilitas, uji t, 

korelasi, dan regresi dapat dilaksanakan.
116

 Jika data berdistribusi normal 

maka digunakan uji statistik parametrik, apabila tidak normal bisa 

menggunakan uji nonparametrik. 

Dalam penelitian ini uji normalitas data yang digunakan adalah uji 

statistik Kolmogorof-Smirnov. Pengambilan keputusannya digunakan 

pedoman jika nilai sig. < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. 

Sedangkan jika nilai sig. > 0.05 maka data berdistribusi normal. 

 

 

 

 

 

                                                             
114Sugiyono, Metode Penelitian…, hal.331 
115Sugiyono, Metode Penelitian…, hal.331 
116Husaini Usman, Pengantar Statistika, (Jakarta:PT Bumi Aksara.2012), hal.109 
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2. Uji Asumsi Klasik 

Sedangkan bila data tidak berdistribusi normal maka digunakan uji 

statistik non parametrik.
117

 

a. Uji Multikolinieritas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas (independen).
118

 Kemiripan antar 

variabel independen akan mengakibatkan korelasi yang sangat kuat. 

Selain itu untuk uji ini juga untuk menghindari kebiasaan dalam proses 

pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-

masing variabel independen terhadap variabel dependen. Jika VIF yang 

dihasilkan diantara 1-10 maka tidak terjadi multikolinieritas.
119

 

b. Uji Heteroskidastisitas 

Heteroskidas menguji trejadinya perbedaan varian residual suatu 

periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Cara 

memprediksi ada tidaknya heteroskidastisitas pada suatu model dapat 

dilihat dengan pola gambar Scatterplot, regresi yang tidak terjadi 

heteroskidastisitas jika: 

(a) Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 

0. 

(b) Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja. 

                                                             
117Sofyan Siregar, Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif, (Yogyakarta:Bumi 

Aksara.2012), hal.153 
118Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS, (Semarang:Badan 

Penerbit Universitas Diponegoro.2007), hal.91 
119V. Wiratna Sujarweni, SPSS untuk Penelitian, (Yogyakarta:Pustaka Baru Press.2014), 

hal.185 
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(c) Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola 

bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali. 

(d) Penyebaran titik-titik data tidak berpola.
120

 

Selain itu uji ststistik yang dapat digunakan dalam mendeteksi 

heteroskedasitas juga bisa menggunakan uji Glejser. Adapun cara 

pengambilan keputusan dalam uji ini yaitu dengan melihat nilai 

sig.pada tiap-tiap variabel. Apabila sig. > tingkat signifikansi baik 0.05 

atau 0.01 maka tidak terdapat heteroskedasitas, begitu juga 

sebaliknya.
121

 

c. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya 

korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan 

variabel sebelumnya. Mendeteksi autokorelasi dengan melihat besarnya 

Durbin-Watson yaitu:
122

 

1) Angka DW dibawah -2 terdapat autokorelasi positif 

2) Angka DW -2 sampai +2 tidak terdapat autokorelasi 

3) Angka DW diatas -2 terdapat autokorelasi negatif 

 

 

 

 

                                                             
120Ibid, hal.186-187 
121Imam Ghozali, Ekonometrika Teori, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17, (Semarang : 

Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009), hal.43-44 
122Ali Mauludi, Teknik Belajar Statistik 2, (Jakarta : Alim’s Publishing, 2015), hal.203 
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3. Uji Regresi Linier Berganda 

Regresi yang memiliki satu variabel dependen dan lebih dari satu 

variabel independen. Model persamaan regresi linier berganda sebagai 

berikut:
123

 

Y = a+b1X1+b2X2+b3X3+E 

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui keeratan 

hubungan antara Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksadana Syariah Tahun 

2013-2016 (variabel dependen) dengan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya Nilai Tukar Rupiah (Kurs) dan Inflasi ( variabel 

independen ). 

Adapun bentuk persamaannya adalah sebagai berikut : 

Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksadana Syariah = a+b1X1+b2X2+b3X3 +E 

Dimana: 

a  = konstanta 

b1, b2  = koefisien regresi masing-masing variabel 

X1  = Nilai Tukar Rupiah (Kurs) 

X2  = Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) 

X3  = Jakarta Islamic Index (JII) 

E  = error term (variabel pengganggu) atau residual 

 

 

 

                                                             
123Imam Ghozali, Ekonometrika Teori, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17..., hal.13 
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4. Uji Hipotesis 

a. Uji secara parsial (uji t) 

Uji t digunakan untuk mengetahui hubungan masing-masing variabel 

independen secara individual terhadap variabel dependen. Dalam 

penelitian ini untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing 

variabel independen secara individual terhadap variabel dependen 

menggunakan uji t sebagai berikut: 

1) Berdasarkan tingkat signifikansi =5%= 0.05. Asumsinya jika 

probabilitas t lebih besar dari 5% maka tidak ada pengaruh dari 

variabel independen terhadap variabel dependen, dan begitu juga 

sebaliknya.
124

 

2) Membandingkan nilai t tabel dan t hitung dengan pengambilan 

keputusan apabila t hitung > t tabel maka menerima H0. Artinya secara 

parsial variabel independen dalam penelitian memiliki pengaruh 

terhadap variabel terikat. Sedangkan apabila t hitung < t tabel maka 

menolak H0. Artinya secara parsial variabel independen dalam 

penelitian tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat.
125

 

 

b. Uji secara bersama-sama (Uji F)  

Uji F dilakukan untuk membuktikan apakah variabel-variabel bebas (X) 

berpengaruh terhadap variabel terikat  (Y). Dalam penelitian ini untuk 

                                                             
124Singgih Santoso, Latihan SPSSS tatistik Parametrik, (Jakarta  : Elekmedia Komputindo 

.2002), hal. 168  
125Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19, (Semarang 

: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), hal.98-99 
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mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen 

secara simultan terhadap variabel dependen menggunakan uji t sebagai 

berikut: 

1) Jika nilai α yang digunakan lebih kecil  5%= 0,05 maka menunjukkan 

bahwa Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti bahwa variabel bebas 

mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat 

secara simultan (bersama-sama) dan begitu juga sebaliknya. 

2) Membandingkan nilai F tabel dan t hitung dengan pengambilan 

keputusan apabila F hitung > F tabel maka menerima H0. Artinya 

secara simultan variabel independen dalam penelitian memiliki 

pengaruh terhadap variabel terikat. Sedangkan apabila F hitung < F 

tabel maka menolak H0. Artinya secara parsial variabel independen 

dalam penelitian tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat.
126

 

 

5. Uji Koefisien Determinasi 

Uji Koefisien Determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa 

besar kemapuan variabel bebas menjelaskan variabel terikat yang dilihat 

melalui Adjust R. Semakin besar angka R
2 

maka semakin baik model yang 

digunakan untuk menjelaskan hubungan variabel bebas terhadap variabel 

terikat. Jika R
2
 semakin kecil berarti semakin lemah model tersebut untuk 

menjelaskan dari variabel terikatnya. 

                                                             
126Sujarweni, SPSS Untuk Penelitian ..., hal. 154 


