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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel 

3.1.1 Populasi 

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 (Sugiono;2012). Populasi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang beroperasi 

di Indonesia periode tahun 2012 sampai 2016 sejumlah 13 Bank.  

3.1.2 Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Sampel merupakan beberapa bagian atau anggota yang diambil dari 

populasi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara purpose 

sampling artinya metode pemilihan sampel dipilih berdasarkan pertimbangan 

(judgement sampling) yang berarti pemilihan sampel secara tidak acak yang 

informasinya diperoleh dengan pertimbangan tertentu. Sampel dalam penelitian 

ini diambil berdasarkan ketentuan sebagai berikut: 

a. Menyajikan laporan keuangan pada periode pengamatan 2012-2016 dan 

telah dipublikasikan di Bank Indonesia. 

b. Tidak mengalami perubahan bentuk badan usaha pada periode 

pengamatan 2012-2016. 

 Data yang diperoleh dalam  kriteria sampel yang ditentukan dapat dilihat 

dalam tabel III.1 
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Tabel III.1 

Kriteria Sampel Penelitian 

 

Kriteria Sampel Jumlah 

Bank umum syariah yang menyajikan laporan keuangan pada 

periode pengamatan 2012-2016 dan telah dipublikasi Bank 

Indonesia 

13 

Bank umum syariah yang mengalami perubahan bentuk badan 

usaha pada periode pengamatan 2012-2016 
(2) 

Jumlah Sampel 11 

Sumber: Data Olahan 

 

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan diatas maka diperoleh daftar 

bank umum syariah yang menjadi sampel sebanyak 11 bank umum syariah. 

Berikut daftar bank umum syaraih dapat dilihat pada tabel III.2: 

Tabel III.2 

Daftar Sampel BUS 

 

Sumber: Data Olahan 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam  penelitian ini adalah data sekunder yang 

diperoleh tidak secara langsung dari sumbernya. Data tersebut diperoleh dari 

laporan keuangan perbankan syariah yang di publikasikan oleh Bank Indonesia 

No. Nama Bank No. Nama Bank 

1. Bank Muamalat Indonesia 7. Bank Mega Syariah 

2. Bank Victoria Syariah 8. Bank Panin Syariah 

3. BRI Syariah 9. Bank Syariah Bukopin 

4. Bank Jabar Banten Syariah 10 BCA Syariah 

5. BNI Syariah 11. Maybank Syariah Indonesia 

6. Bank Syariah Mandiri   
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dan Otoritas Jasa Keuangann maupun bank yang bersangkutan serta pustaka lain 

yang berhubungan dengan efisiensi perbankna syariah. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dokumentasi. Data dokumentasi adalah data yang diperoleh tidak didapatkan 

secara langsung dari objek yang diteliti berupa laporan keuangan sekaligus data 

yang memuat informasi mengenai suatu obyek atau kejadian masa lalu yang 

dikumpulkan, dicatat, atau disusun dalam arsip.  

3.4 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel Penelitian 

Variabel adalah apa pun yang dapat membedakan atau membawa variasi 

pada suatu nilai (Sekaran,2006). Dalam penelitian ini, digunakan dua macam 

variabel penelitian, yakninya: 

3.4.1 Variabel Dependen  

Menurut Sugiyono (2007: 4), “Variabel dependen merupakan variabel 

yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas”. 

Didalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah tingkat efisiensi 

yang diukur menggunakan metode Stochastik Frontier Analysis (SFA). 

3.4.2 Variabel Independen 

Variabel independent adalah variabel yang mempengaruhi variabel 

terikat, entah secara positif maupun secara negatif sekalipun (Sekaran, 2006). 

Yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah Modal Disetor 

(MD),Dana Pihak Ketiga (DPK), Penempatan pada Bank Indonesia (PBI), 

Penempatan pada Bank Lain (PBL) dan Pembiayaan yang Diberikan (PD). 
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Adapun definisi operasional yang digunakan adalah: 

a. Modal Disetor (X1) 

Menurut Antonio (2001) menerangkan bahwa modal adalah dana yang 

diserahkan oleh para pemilik (owner). Sedangkan menurut Muhammad (2004) 

modal disetor adalah modal yang telah efektif diterima bank sebesar nilai nominal 

saham. dana modal dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif, yaitu 

disalurkan menjadi pembiayaan. 

b. Dana Pihak Ketiga (X2) 

Menurut Lukman Dendawijaya (2003) Dana Pihak Ketiga adalah dana 

yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang 

diperoleh bank dengan  menggunakan instrument produk simpanan yang dimiliki 

oleh bank. 

c. Penempatan pada Bank Indonesia (X3) 

  Penempatan pada Bank Indonesia merupaka salah satu aset likuiditas. 

Dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia  (2003) penempatan 

pada Bank Indonesia antara lain giro wadiah pada bank Indonesia dan Sertifikat 

Wadiah Bank Indonesia (SWBI). Menurut Karim (2010) yang dimaksud giro 

wadiah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni 

yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Giro Wadiah pada 

Bank Indonesia adalah saldo rekening giro bank syariah baik dalam rupiah 

maupun mata uang asing di Bank Indonesia. SWBI merupakan mekanisme 

penitipan dana ke Bank Indonesia pada saat bank syariah mengalami kelebihan 

dana. SWBI adalah instrumen moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang 
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dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk mengatasi kelebihan likuiditasnya 

(Huda & Nasution, 2009). 

d. Penempatan pada bank lain (X4) 

Dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (2003) 

penempatan pada bank lain adalah penanaman dana pada bank syariah lain baik di 

dalam negeri maupun di luar negeri dalam bentuk antara lain: Sertifikat Investasi 

Mudharabah Antarbank, deposito mudharabah, dan tabungan mudharabah yang 

dimaksudkan untuk optimalisasi pengelolaan dana.  

e. Pembiayaan yang Diberikan (X5) 

Menurut Muhammad (2005) Pembiayaan adalah pendanaan yang 

diberikan oleh suatu  pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang 

telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. 

f. Tingkat Efisiensi (Y) 

Di dalam Adiwarman A. Karim (2006), dibahasakan bahwa ”Efficient is 

doing the things right”, yang berarti bahwa melakukan segala hal dengan cara 

yang tepat untuk mendapatkan hasil yang optimal. Di dalam teori ekonomi, ada 

dua konsep umum mengenai efisiensi, yakni efisiensi yang ditinjau dari konsep 

ekonomi (economic concept) dan efisiensi yang ditinjau dari konsep produksi 

(production concept). 
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3.5 Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

3.5.1 Analisis Data 

3.5.1.1Analisis Statistik Deskriptif  

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai maksimum, minimum, rata-rata (mean) dan standar deviasi 

(standard deviation).  

Maksimum-minimum digunakan untuk melihat nilai minimum dan 

maksimum dari populasi. Mean digunakan untuk memperkirakan  besar rata-rata 

populasi yang diperkirakan dari sampel. Deviasi standar digunakan untuk menilai 

dispersi rata-rata dari sampel. Hal ini perlu dilakukan untuk melihat gambaran 

keseluruhan dari sampel yang berhasil dikumpulkan dan memenuhi syarat untuk 

dijadikan sampel penelitian. 

3.5.2 Stochastic Frontier Analysis (SFA) 

  Dalam penelitian ini digunakan perhitungan alternative profit efficiency 

bank syariah dengan menggunakan metode pendekatan Stochastic Frontier 

Approach (SFA) yang menghitung deviasi dari fungsi profit yang diestimasi 

terlebih dahulu dengan proft frontiernya. 

   Astiyah (2006) dalam pendekatan alternative profit efficiency ini bank 

akan memaksimalkan keuntungan dengan memilih harga output (p) dan jumlah 

input (y), untuk sejumlah output (y) dan harga input (r) yang telah ditetapkan. 

Fungsi indirect profit yang sesuai disebut sebagai fungsi indirect profit alternative 

merupakan solusi dari masalah optimasi berikut:  

MAXπ = P’Q = (p,r)(y, -x)`      s.t  g(p, y, r, z) = 0       h(y,x) = 0    (1) 
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dimana g(p, y, r, z) = 0 merupakan pricing opportunity set yang dimiliki oleh 

bank dalam mentransformasikan y,r,z menjadi harga output. Vektor z terdiri dari 

faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas yang tercermin dari antara lain 

NIM dan loan/asset rastio. Fungsi inderect profit yang terkait didapatkan dari 

hasil penyelesaian metode lagrangian yang memberikan harga output optimum p 

= p(y, r, z) dan jumlah input x = x(y,r). Sehingga fungsi indirect profit alternative 

yang didapat adalah: 

 π = P`Q = [p(y, r, z), r][y, - x(y,r)]` = π (y, r, z)          (2) 

Sejalan dengan hal tersebut, misalkan fungsi alternative profit sebagai 

berikut: 

ln πn = f (ln wj,n, ln yi,n) + ln un +ln vn            (3) 

dimana πn = total profit untuk bank n, wj,n merupakan harga input pada bank n, 

dan  yi,n merupakan harga output i pada bank n. Maka alternative profit efficiency 

dapat dituliskan sebagai berikut: 

πAltEFFn = 
 ̂ 

 ̂   
 = 

       ̂  (     )     (   ̂) 

     ( ̂  (     )   ( ̂     ) 
 = 

 ̂   

 ̂     
          (4) 

3.5.3 Uji Asumsi Klasik  

3.5.3.1 Uji Normalitas  

Pengujian asumsi normalitas dilakukan untuk melihat apakah error term 

mengikuti distribusi normal. Jika asumsi tidak terpenuhi maka prosedur pengujian 

menggunakan uji-t menjadi tidak sah. Pengujian dilakukan dengan uji Jarque 

Bera atau dengan melihat plot dari sisaan.  
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Keputusan diambil dengan membandingkan nilai probabilitas Jarque Bera 

dengan taraf nyata α = 0,05. Jika nilai probabilitas Jarque Bera lebih besar dari α 

= 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa error term terdistribusi dengan normal. 

3.5.3.2 Uji Multikolinieritas  

Model yang dipilih harus terbebas dari multikolinieritas atau dapat dikatakan 

bahwa tidak ada korelasi tinggi antara variabel-variabel independen. 

Multikolinieritas dapat dilihat dari koefisien korelasi. Bila koefisien korelasi lebih 

kecil dari 0,9 maka tidak terjadi multikolinieritas.  

3.5.3.3 Uji Autokorelasi  

  Autokorelasi merupakan suatu kejadian dimana error term pada satu 

periode waktu secara sistematik tergantung pada error term pada periode waktu 

yang lain. Untuk mendeteksi masalah autokorelasi digunakan uji Langrange 

Multiplier (LM-test). Uji autokorelasi juga bisa dilihat dari nilai probabilitas Chi-

Square, jika probabilitas Chi-Square lebih besar dari tingkat signifikansi α = 0,05 

maka tidak terdapat autokorelasi dan sebaliknya jika probabilitas Chi-Square 

lebih kecil dari α = 0,05 maka terdapat autokorelasi. 

3.5.3.4 Uji Hoteroskadastisitas  

Heteroskedastisitas berarti bahwa variasi residual tidak sama untuk semua 

pengamatan. Heteroskedastisitas bertentangan dengan salah satu asumsi dasar 

regresi homoskedastisitas yaitu variasi residual sama untuk semua pengamatan.  

Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dalam model dilakukan 

menggunakan metode General Least Square (Cross section Weights) yaitu dengan 

membandingkan sum square Resid pada Weighted Statistics dengan sum square 
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Resid unweighted Statistics. Jika sum square Resid pada Weighted Statistics lebih 

kecil dari sum square Resid unweighted Statistics, maka terjadi 

heteroskedastisitas. Untuk mengatasi masalah heteroskedastisitas, dilakukan 

dengan mengestimasi GLS menggunakan white-heteroscedasticity . 

3.5.4 Uji Model Regresi Data Panel  

Data panel merupakan kombinasi data cross section dengan time series. 

Jika setiap unit cross section memiliki jumlah observasi time series yang sama 

maka disebut sebagai balanced panel (total jumlah observasi = N x T). Sebaliknya 

jika jumlah observasi berbeda untuk setiap unit cross section maka disebut 

unbalanced panel.  

Analisis regresi data panel memiliki tiga macam model yaitu : model 

Common Effect, Fixed Effect dan Random Effect.  

3.5.4.1 Common Effect Model  

Model Common Effect merupakan model sederhana yaitu menggabungkan 

seluruh data time series dengan cross section, selanjutnya dilakukan estimasi 

model dengan menggunakan OLS (Ordinary Least Square).  

3.5.4.2 Fixed Effect Model   

Model data panel dengan Fixed Effects Model (FEM) mengasumsikan 

bahwa perbedaan mendasar antara individu dapat diakomodasikan melalui 

perbedaan intersepnya, namun intersep antarwaktu sama (time invariant).  

3.5.4.3 Random Effect Model  

Random Effect Model (REM) digunakan untuk mengatasi kelemahan 

model efek tetap yang menggunakan dummy variable, sehingga model mengalami 
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ketidakpastian. Penggunaan dummy variable akan mengurangi derajat bebas 

(degree of freedom) yang pada akhirnya akan mengurangi efisiensi dari parameter 

yang diestimasi.  

3.5.5 Metode Pemilihan Model  

Keputusan untuk memilih jenis model yang digunakan dalam analisis 

panel didasarkan pada dua uji, yakni uji Chow dan uji Hausman. Uji Chow 

digunakan untuk memutuskan apakah menggunakan Common Effect atau Fixed 

Effect. Keputusan untuk menggunakan Fixed Effect atau Random Effect ditentukan 

oleh Uji Hausman. 

Prosedur kedua uji adalah sebagai berikut:  

3.5.5.1. Uji Chow (Uji Common Effect dengan Fixed Effect)  

Hipotesis :  H0 : α1 = α2 = … = αi (intercept sama)  

H1 : sekurang-kurangnya ada 1 intercept yang berbeda 

Statistik Uji:  F = 
(          )  (   )

(    )  (      )
 ~ F α;db1 ; db2 

Keputusan : Tolak H0 jika Fhitung >  F α;db1 ; db2 atau jika nilai Probability< α.  

Kesimpulan : Jika H0 ditolak maka Model Fixed Effect lebih baik daripada 

Common Effect 

3.5.5.2  Uji Hausman (Uji Fixed Effect dengan Random Effect)  

Hipotesis :  H0 : E(τi | xit) = 0 atau REM adalah model yang tepat  

H1 : E(τi | xit) ≠ 0 atau FEM adalah model yang tepat  

Statistik uji yang digunakan adalah uji Hausman dan keputusan menolak 

H0 dilakukan dengan membandingkannya dengan Chi square. Jika nilai maka H0 
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ditolak sehingga model yang digunakan adalah Fixed Effect, sebaliknya jika 

penolakan H0 tidak signifikan maka yang digunakan adalah Random Effect. 

3.5.6 Pengujian Hipotesis  

Pengujian parameter model bertujuan untuk mengetahui kelayakan model 

dan apakah koefisien yang diestimasi telah sesuai dengan teori atau hipotesis. 

Pengujian ini meliputi uji koefisien regresi parsial (uji t) dan koefisien determinasi 

(R
2
). 

3.5.6.1 Uji Koefisien Determinasi (R
2
)  

Koefisien determinasi (Goodness of Fit) merupakan suatu ukuran yang 

penting dalam regresi, karena dapat menginformasikan baik atau tidaknya model 

regresi yang terestimasi. Nilai R
2
 mencerminkan seberapa besar variasi dari 

variabel dependen (Y) dapat diterangkan oleh variabel independen (X) atau 

seberapa besar keragaman variavel dependen yang mampu dijelaskan oleh model. 

Jika R
2
 = 0, maka variasi dari Y tidak dapat diterangkan oleh X sama sekali dan 

jika R
2
 = 100 berarti variasi dari Y secara keseluruhan dapat diterangkan oleh X. 

3.5.6.2 Uji Signifikan Parsial (t-test) 

Setelah melakukan uji koefisien regresi secara keseluruhan, maka langkah 

selanjutnya adalah menguji koefisien regresi secara parsial menggunakan uji-t. 

Hipotesis pada uji-t adalah : H0 : βi = 0 , H1 : βi ≠ 0. Keputusan dalam pengujian 

ini dilakukan dengan membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabel atau dengan 

melihat nilai probabilitas dari t-hitung. Jika nilai t-hitung > t-tabel atau jika nilai 

probabilitas t < α=0,05 maka tolak H0, sehingga kesimpulannya adalah variabel 

independen secara parsial signifikan memengaruhi variabel dependen.  


