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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data Sekunder 

yang berisi data variabel dependen dan independen yang dilakukan pada 

BPRS yang berada di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau Periode 2012-

2016.  Data Sekunder adalah data yang informasinya diperoleh secara 

tidak langsung dari perusahaan. Data-data sekunder tersebut berupa rasio-

rasio laporan keuangan dari laporan keuangan BPRS yang berada di 

Provinsi Riau dan Kepulauan Riau yang di publikasi di Bank Indonesia 

(BI) Periode 2012-2016. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian kuantitatif, metode penelitian kuantitatif menurut Sugiyono 

(2012:11) menyatakan bahwa:“Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai 

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan 

untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/ 

statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan” 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 
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ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya 

Sugiono (2012). Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini 

adalah laporan tahunan pada 4 BPRS yang berada di Provinsi Riau dan 

Kepulauan Riau yang di publikasi di Bank Indonesia (BI), yakni mulai 

dari Januari 2012 sampai Desember 2016. 

Menurut Sugiono (2012; 118) sampel adalah bagian dari jumlah 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jenis penelitian ini 

adalah penelitian Sekunder, sehingga sample dalam penelitian ini adalah 

laporan triwulan keuangan BPRS yang berada di Provinsi Riau dan 

Kepulauan Riau Periode 2012-2016. Yang mana berjumlah 80 sample. 

Berikut gambaran sample dalam bentuk tabel. 

Tabel III.1 

Sampel Penelitian 

 

No 

BPRS yang ada di 

Provinsi Riau dan 

Kepri 

 

Periode 

 

Jumlah 

1 PT. BPRS Berkah 

Dana Fadhilah 

Maret 2012-Desember 

2016 

20 Data 

2 PT. BPRS Hasanah Maret 2024-Desember 

2016 

20 Data 

3 PT. BPRS Syarikat 

Madani 

Maret 2012-Desember 

2016 

20 Data 

 PT. BPRS Vitka Maret 2012-Desember 20 Data 
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4 Central 2016 

  

Jumlah 

  

80 Data 

Sumber: Olahan Penulis 2017 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang sesuai digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode studi kepustakaan dan studi observasi. Studi kepustakaan yang 

dimaksud adalah dengan membaca buku-buku serta jurnal-jurnal yang sesuai 

dengan ruang lingkup permasalahan penelitian ini sebagai metode 

pengumpulan data. Studi observasi adalah metode pengumpulan data dari 

dokumentasi berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan oleh BPRS 

di www.bi.go.id yang berada di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. 

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu : variabel terikat 

(dependent variable) dan variabel bebas (independent variable). 

3.4.1 Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Variabel terikat merupakan variabel yang menjadi perhatian utama 

peneliti, variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas yang sifatnya tidak 

dapat berdiri sendiri. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat 

adalah Profitabilitas. 

Rasio profitabilitas ini untuk mengukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjalan, aset dan 

modal saham yang tertentu, jadi didalam penelitian ini menggunakan rasio 
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ROA karena kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan 

dapat dilihat dari total aset perushaan (Mamduh M. Hanafi, 2009), yang 

mana rumus ROA sebagai berikut: 

Return On Asset (ROA) =
           

           
x 100% 

3.4.2 Variabel Bebas (Independent Variable) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, 

secara positif mau pun negatif. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel 

bebas adalah CAR, FDR, dan NPF. 

1. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Capital Adequacy Ratio (CAR) sebagai salah satu indikator 

kemampuan bank dalam menutupi penurunan aktiva sebagai akibat 

kerugian yang diderita bank. Besar kecilnya CAR ditentukan oleh 

kemampuan bank menghasilkan laba setra komposisi alokasian dana 

pada aktiva sesuai dengan tingkat resikonya ( Veithzal Rivai, 2013: 473). 

Dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut: 

    
     

    
       

Keterangan: 

a. Modal = modal disetor + tambahan modal disetor + selisih penilaian 

kembali aktiva tetap + cadangan – saldo laba/rugi 

b. ATMR = aktiva tertimbang menurut risiko diperoleh dari hasil 

perkalian antara butir-butir aktiva neraca dengan bobot risiko yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia. Seperti ; (20% x penempatan pada 
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bank lain) + piutang murabahah + piutang salam + piutang istishna + 

pembiayaan mudharabah + pembiayaan musyarakah + ijarah + qardh 

+ piutang multijasa - penyisihan penghapusan aktiva + aktiva istishna 

+ persediaan + aktiva tetap dan inventaris – akumulasi penghapusan 

aktiva tetap + aktiva lain-lain. 

2. Financing to Deposit Ratio (FDR) 

Financing to Deposit Ratio adalah rasio yang mengukur perbandingan 

jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh 

deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber 

likuiditasnya. Likuiditas (liquidity) mengacu pada kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya(Veithzal 

Rivai, 2013: 484). Dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut; 

    
                  

                 
       

Keterangan:  

a. Pembiayaan merupakan total pembiayaan yang diberikan kepada 

pihak ketiga, tidak termasuk kredit pada bank lain. Seperti : 

(piutang murabahah + Piutang salam + piutang istishna + 

pembiayaan mudharabah + musyarakah + ijarah + qardh + piutang 

multijasa) 

b. Dana pihak ketiga mencakup giro, tabungan dan deposito. tidak 

termasuk antara bank, seperti : (tabungan wadiah + tabungan 

mudharabah + deposito mudharabah). 
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3. Non Performing Financing (NPF) 

Non Performing Financing(NPF) analog dengan Non Performing 

Loan(NPL)  pada bank konvensional adalah perbandingan antara total 

pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan kepada 

debitur. Dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut; 

    
                     

                
      

Keterangan =  Pembiayaan KL (kurang lancer), D (diragukan), M (macet) 

          = total pembiayaan (jumlah dari piutang). 

Tabel III.2 

Defenisi Operasional Variabel 

Variabel Defenisi Indikator 

Profitabilitas 

(ROA) (Y) 

 

Profitabilitas merupakan 

kemampuan dari modal yang 

diinvestasikan secara keseluruhan 

belum mampu untuk menghasilkan 

laba, bisa diukur dengan ROA. 

(Hakim, 2006:19) 

 

 

 

ROA (return on asset) adalah rasio 

keuntungan bersih setelah pajak untuk 

menilai seberapa besar tingkat 

pengembalian dari asset yang dimiliki 

oleh perusahaan, yaitu: 
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Variabel Defenisi Indikator 

CAR (X1) CAR sebagai salah satu indikator 

kemampuan bank dalam menutupi 

penurunan aktiva sebagai akibat 

kerugian yang diderita bank. 

CAR dapat diukur dengan 

menggunakan rumus: 

   

 
     

                 
        

FDR (X2) Financing to Deposit Ratio adalah 

rasio yang mengukur perbandingan 

jumlah kredit yang diberikan bank 

dengan dana yang diterima oleh 

deposan dengan mengandalkan 

kredit yang diberikan sebagai 

sumber likuiditasnya. Likuiditas 

(liquidity) mengacu pada 

kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya(Veithzal Rivai, 2013: 

484). 

 

 

Likuiditas dapat diukur dengan 

menggunakan rumus: 

   

 
               

                 
        

NPF (X3) Non Performing Financing analog 

dengan Non Performing Loan pada 

bank konvensional adalah 

perbandingan antara total 

pembiayaan bermasalah dengan 

total pembiayaan yang diberikan 

kepada debitur. 

NPF dapat diukur dengan 

menggunakan rumus : 

   

 
                     

                
      

 

Sumber:Olahan Penulis 2017 
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3.5 Metode Analisis Data 

Metode Analisis data adalah cara pengolahan data yang terkumpul 

untuk kemudian dapat memberikan intreprestasi hasil pengolahan data 

yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, 

penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dan analisis 

regresi linear berganda untuk mengukur faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap pengungkapan profitabilitas. 

3.6 Teknik Analisa Data 

3.6.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis 

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan 

yang berlaku umum atau generalisasi (Sugiono 2013:147). 

Analisis deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan 

gambaran demografi responden serta deskripsi mengenai variabel yang 

terdiri dari variabel independen yaitu CAR, FDR dan NPF, sedangkan 

variabel dependennya adalah Profitabilitas. 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan jika variabel bebas lebih dari dua 

variabel, hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah data dari variabel-

variabel yang akan dilakukan analisa dalam penelitian memenuhi uji 

asumsi klasik atau tidak karena penelitian yang bagus itu jika data dalam 
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penelitiannya memenuhi asumsi klasik. (Trianto, 2015:87). Uji asumsi 

klasik yang biasanya dilakukan yaitu : 

3.6.2.1 Uji Normalitas 

Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah variabel 

independen dan variabel dependen dalam model regresi memiliki 

distribusi normal atau tidak.Sifat distribusi normal, bahwa setiap fungsi 

linear dari variabel-variabel yang didistribusikan secara normal.Model 

regresi yang baik adalah yang berdistribusi normal. (Ghozali, 2013:67). 

3.6.2.2 Uji Heterokedasitas 

Menurut Ghozali (2012: 139) uji heteroskedastisitas bertujuan 

menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari 

residual satu pengamatan kepengamatan lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. 

3.6.2.3 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan 

diantara variabel bebas memiliki masalah multikorelasi atau 

tidak.Multikorelasi adalah korelasi yang sangat tinggi atau sangat rendah 

yang terjadi pada hubungan diantara variabel bebas.Multikolinieritas dapat 

juga dilihat dari nilai VIF (variance-inflating factor).Jika nila VIF<10, 

tingkat kolinieritas dapat ditoleransi. (Trianto, 2015:89) 
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3.6.2.4  Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya).Model regresi yang baik adalah 

regresi yang bebas dari autokorelasi.(Trianto, 2015:91) 

3.7 Analisis Regresi Linear Berganda  

Untuk menjawab masalah yang ada pada perumusan masalah, maka 

langkah selanjutnya menganalisis data dan hasil perhitungan dengan 

menggunanakan analisis regresi linear berganda. Analisis dilakukan 

dengan menggunakan IBM SPSS Statistics 20 (statistical produc and 

service solution). Pengertian analisis regresi linier berganda menurut 

Sugiyono (2010:277), adalah sebagai berikut :  “Analisis yang digunakan 

peneliti, bila bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) 

variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen 

sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya)”.  

Analisis linear dianggap telah tepat dalam pengujian ini karena analisis ini 

tidak hanya mencantumkan besarnya variabel independen terhadap 

variabel dependen, serta menunjukkan arah dari pengaruh tersebut.  

Formulasi yang dipakai untuk regresi berganda adalah sebagai berikut :  

Y=a+     +      +b3NPF+ e 

Keterangan :  

Y= Variabel Terikat(ROA) 
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a = Bilangan Konstan ( Konstanta)  

          = Koefisien arah garis 

  =Variabel bebas    (CAR) 

  =Variabel bebas    (LDR) 

  =Variabel bebas    (NPF) 

 =error tern  

3.8 Pengujian Hipotesis. 

Hipotesis adalah pernyataan mengenai populasi (parameter) yang akan 

diuji kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dari sampel penelitian 

(statistik). Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan uji t dan uji F. 

3.8.1 Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t) 

Uji t adalah suatu prosedur yang mana hasil sampel dapat digunakan 

untuk memverifikasi kebenaran atau kesalahan hipotesis nol. Uji hipotesis 

t menggunakan cara menghitung nilai statistik t (       ) dan         dari 

tabel distribusi lalu membandingkannya.        dapat dicari dengan 

formula sebagai berikut : 

  
 ̂    

  ( ̂ )
 

Hipotesis-hipotesis yang dihasilkan dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 
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- Jika probabilitas < 0.005 atau thitung>tkritis ,  maka variabel X secara 

individu (parsial) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel Y. 

- Jika probabilitas > 0.005 atau thitung<tkritis ,  maka variabel X secara 

individu (parsial) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel Y. 

3.8.2 Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F) 

Kuncoro (2011) menyatakan bahwa uji F ini menunjukkan apakah 

semua variabel mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap 

variabel terikat. Uji F dilakukan untuk membandingkan tingkat signifikan 

yang muncul dengan profitabilitas yang ditentukan sebesar 5% atau 0,05 

pada output, dengan kriteria pengujian sebagai berikut : 

- Ha diterima jika Fhitung > Ftabel 

- Ho ditolak jika Fhitung < Ftabel 

3.8.3 Uji Koefisien Determinan Adjusted (R
2
) 

Widarjono (2013) menyatakan koefisien determinan adjusted 

digunakan untuk mengukur seberapa besar proporsi variasi variabel 

dependen dijelaskan oleh semua variabel independen. Sedangkan menurut 

Ghozali (2011), koefisien determinan adjusted (R
2
) dimaksudkan untuk 

mengetahui seberapa jauh kemampuan dalam menerangkan variasi 

variabel independen. 
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Formula untuk menghitung koefisien determinasi adjusted sebagai 

berikut  : 

     
∑  ̂ 

 

∑     ̂  
 

Jika besarnya koefisien determinasi mendekati angka 1, maka variabel 

independen berpengaruh sempurna, penganggu diusahakan minimum 

sehingga r
2
 mendekati 1, sehingga perkiraan regresi akan lebih mendekati 

keadaan yang sebenarnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 


