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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi yang ada dalam penelitian ini adalah seluruh Reksadana Syariah 

yang ada di Indonesia dan terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Sedangkan 

sampel yang digunakan adalah Reksadana Syariah yang tercatat di OJK selama 

periode Januari 2015 - Desember 2017. Teknik yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu menggunakan purposive sampling yang bertujuan untuk menggabungkan 

sampel yang memiliki kriteria tertentu. Beberapa kriteria yang menjadi acuan, 

yaitu:   

- Reksadana Syariah yang terdaftar dan aktif di OJK selama periode Januari 2015 

hingga Desember 2017.  

Berdasarkan data dari OJK maka diketahui jumlah reksadana yang akan 

diteliti dari tahun 2015- 2017 sebagai berikut : 

 

 

 

 

3.2 Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

diperoleh dari BI (www.bi.go.id), BPS (www.bps.go.id), OJK (www.ojk.go.id), 

Jenis Reksadana Syariah Jumlah setiap tahunnya 

Saham 21 

Pendapatan Tetap 7 

Campuran 17 
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Yahoo Finance (www.finance.yahoo.com), buku, jurnal serta artikel yang 

berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini. Data sekunder yang 

dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

- Data NAB Reksadana syariah bulanan periode Januari 2015- Desember 

2017 yang terdapat di OJK. 

- Data inflasi periode Januari 2015- Desember 2017 yang terdapat di Bank 

Indonesia. 

- Data suku bunga periode Januari 2015- Desember 2017 yang terdapat di 

Bank Indonesia. 

- Data nilai tukar rupiah periode Januari 2015- Desember 2017 yang terdapat 

di Bank Indonesia. 

3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional variabel penelitian ini terdiri dari perhitungan pada 

variabel dependen dan variabel independen yang akan dijelaskan sebagai berikut: 

a. Kinerja Reksadana Syariah 

 Dalam penelitian ini menggunakan data nilai aktiva periode Januari 2015- 

Desember 2017 yang terdapat di OJK 

KRRD = 
∑(

𝑁𝐴𝐵𝑡−𝑁𝐴𝐵𝑡−1
𝑁𝐴𝐵𝑡−1

)

𝑛
 

Keterangan : 

KRRD  = Kinerja Rata-rata Reksadana Syariah Metode Pengukuran 

Return 

http://www.finance.yahoo.com/
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NABt  = Nilai Aktiva Bersih per unit Reksadana Syariah pada bulan t 

NABt-1  = Nilai Aktiva Bersih per unit Reksadana Syariah pada bulan t-1 

n = Jumlah reksadana dalam penelitian 

b. Suku bunga 

 Suku bunga merupakan suatu ukuran keuntungan dari investasi yang dapat 

dimiliki oleh investor selaku pemilik modal dan merupakan ukuran dari biaya 

modal yang wajib dikeluarkan oleh perusahaan atas penggunaan dana dari pemilik 

modal (Suseno, 1990). Pada penelitian ini menggunakan data suku bunga periode 

Januari 2015- Desember 2017 yang terdapat di Bank Indonesia. 

SB  = SBI𝑡 

Keterangan : 

SB  = Suku Bunga Bank Indonesia 

SBIt  = Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia pada bulan t 

c. Inflasi 

 Inflasi merupakan suatu keadaan dimana harga-harga barang pada 

umumnya akan meningkat terus menerus dan nilai mata uang menjadi melemah, 

hal ini bisa mengakibatkan pasar modal menjadi lesu. Pada penelitian ini 

menggunakan data inflasi bulan Januari 2015- Desember 2017 yang terdapat di 

Bank Indonesia. 
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INF   = INF𝑡   

Keterangan : 

INF   =  Inflasi 

INFt   = Tingkat Inflasi pada bulan t 

d.  Nilai tukar rupiah   

 Definisi nilai tukar (foreign exchange rate) adalah harga mata uang dari 

suatu negara terhadap mata uang dari negara lain (Pilbeam,2006). Dalam 

penelitian ini menggunakan data nilai tukar rupiah akhir dengan rata-rata kurs jual 

dan kurs beli untuk bulan Januari 2015- Desember 2017 yang terdapat di Bank 

Indonesia.  

RNT  = 
𝑁𝑇𝑡−𝑁𝑇𝑡−1

𝑁𝑇𝑡−1
 

RNT  = Return Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar AS 

NTt  = Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar AS pada bulan t 

NTt-1  = Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar AS pada bulan t-1 

3.4 Alat Analisis 

3.4.1 Analisis Regresi Linier Berganda  

Analisis regresi merupakan salah satu alat ukur yang mampu menjelaskan 

secara statistik pengaruh dari variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Perlunya penggunaan analisis regresi linier dalam penelitian ini untuk mengetahui 



 

31 
 

pengaruh dari Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Suku Bunga Terhadap  Kinerja 

Reksadana Syariah. Metode persamaan dalam regresi linier berganda dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

(1) KRDs = 𝛼 + 𝛽1𝑅𝐼𝑁𝐹𝑠 + 𝛽2𝑅𝐼𝑆𝐵𝑠 + 𝛽3𝑅𝑁𝑇𝑠 

Keterangan : 

KRD    = Kinerja reksadana saham syariah di Indonesia metode  

   pengukuran return 

á    = Koefisien konstanta 

â    = Koefisien regresi dari variabel independen 

RINF   = Inflasi 

RSB   = Suku Bunga Bank Indonesia 

RNT   = Nilai Tukar 

(2) KRDpt = 𝛼 + 𝛽1𝑅𝐼𝑁𝐹𝑝𝑡 +  〰2𝑅𝐼𝑆𝐵𝑝𝑡 + 𝛽3𝑅𝑁𝑇𝑝𝑡 

Keterangan : 

KRD    = Kinerja reksadana pendapatan tetap syariah di Indonesia 

metode   pengukuran return 

á    = Koefisien konstanta 

â    = Koefisien regresi dari variabel independen 
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RINF   = Inflasi 

RSB   = Suku Bunga Bank Indonesia 

RNT   = Nilai Tukar 

(3) KRDc = 𝛼 + 𝛽1𝑅𝐼𝑁𝐹𝑐 + 𝛽2𝑅𝐼𝑆𝐵𝑐 + 𝛽3𝑅𝑁𝑇𝑐 

Keterangan : 

KRD    = Kinerja reksadana campuran syariah di Indonesia metode 

   pengukuran return 

á    = Koefisien konstanta 

â    = Koefisien regresi dari variabel independen 

RINF   = Inflasi 

RSB   = Suku Bunga Bank Indonesia 

RNT   = Nilai Tukar 

3.4.2 Uji Asumsi Klasik  

Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan empat 

metode yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji 

autokorelasi. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa regresi yang 

digunakan telah memenuhi asumsi dasar sehingga dapat digunakan untuk menguji 

hipotesis. Berikut pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini : 
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a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan Chi-Square, 

Kolmogrov Smirnov, Lilliefors, Shapiro Wilk, dan Jerque Bera.  

b. Uji Multikolinieritas 

Pemeriksaan mulitikolinearitas dilakukan dengan menggunakan VIF 

(variance inflation factor). Apabila nila VIF < 10 maka tidak terjadi 

mulitikolinearitas antara variabel independen dan berlaku sebaliknya. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan meregresikan nilai absolute 

residual dengan variabel-variabel independen yang ada pada model. 

d. Uji Autokorelasi 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji Durbin Watson (uji 

DW). Hasil perhitungan uji DW kemudian dibandingkan dengan nilai 

DW kritis yang terdapat dalam tabel DW, dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

- Jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari [4-dL] maka 

hipotesis nol ditolak yang artinya terdapat autokorelasi. 

- Jika d terletak antara dU dan [4-dU] maka hipotesis nol diterima 

yang berarti tidak ada autokorelasi. 

- Jika d terletak antara dU dan dL atau antara [4-dU] dan [4-dL] 

maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. 

 

 


