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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini merupakan studi empiris yang dilakukan untuk membuktikan 

adanya pengaruh intellectual capital dan shariah compliance terhadap kinerja 

keuangan bank umum syariah. Teknis penelitian ini merupakan teknis kuantitatif. 

3.1  Variabel Penelitian  

   Penelitian ini terdiri dari beberapa variabel, yaitu:  

1. Variabel Bebas (Independent Variabel)  

   Variabel bebas adalah variabel yang memengaruhi variabel lain. Variabel 

bebas ini hanya ada dalam hubungan antarvariabel yang bersifat kausalitas. 

Variabel bebas atau variabel X dalam penelitian ini adalah Intellectual Capital 

dan Shariah Compliance. Intellectual Capital yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah kinerja intellectual capital yang diukur berdasarkan value added yang 

diciptakan oleh Capital Employed (iB-VACA) sebagai X1, Human Capital (iB-

VAHU) sebagai X2, dan Structural Capital (iB-STVA) sebagai X3 dan variabel 

yang mewakili Shariah Compliance adalah Profit Sharing Ratio sebagai X4, 

Zakat Performance Ratio sebagai X5 dan Equitable Distribution Ratio sebagai 

X6. 

1) Capital Employed (iB-VACA)  

iB-VACA adalah indikator untuk iB-VA yang diciptakan oleh satu unit 

human capital. Rasio ini menunjukkan kontribusi yang dibuat oleh setiap unit 

dari CE terhadap value added  perusahaan.  
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iB-VA = OUT – IN 

iB- VACA = 
  

  
 

Dimana :  

OUT  =  Total pendapatan  

IN = Beban usaha/ operasional dan beban non operasional kecuali 

beban kepegawaian/ karyawan.  

VA   = Value Added  

CE   = Capital Employed (total ekuitas)  

iB-VACA = Value Added Capital Employed  

2) Human Capital (iB-VAHU)  

iB-VAHU menunjukkan berapa banyak iB-VA dapat dihasilkan dengan 

dana yang dikeluarkan untuk tenaga kerja. Rasio ini menunjukkan kontribusi yang 

dibuat oleh setiap rupiah yang diinvestasikan dalam HC terhadap value added 

organisasi.  

iB- 𝑉𝐴𝐻𝑈 = 
  

  
 

Dimana :  

iB-VAHU  = Value Added Human Capital  

VA   = Value Added  

HC  = Human Capital (beban karyawan)  

3) Structural Capital (iB-STVA)  

Rasio ini mengukur jumlah SC yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu 

rupiah dari iB-VA dan merupakan indikasi bagaimana keberhasilan SC dalam 

penciptaan nilai.  
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iB-STVA= 
  

  
 

Dimana : 

iB-STVA = Structur Capital Value Added 

SC  = Structur Capital (iB-VA-HC) 

VA  = Value Added 

4) PSR (Profit Sharing Ratio).  

PSR =  
                    

                
 

 

5) ZPR (Zakat Performance Ratio) 

ZPR = 
     

         
 

6) EDR (Equitable Distribution Ratio) 

EDR = 
                                         

            
 

2. Variabel Terikat (Dependent Variable)  

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Dalam 

penelitian ini, kinerja keuangan (ROA) bank sebagai variabel terikat atau variabel 

Y. Kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat 

mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Dalam 

penelitian ini, kinerja keuangan diproksikan oleh ROA (Return on Asset). ROA 

menggambarkan perputaran aktiva yang diukur dari volume penjualan. Ukuran 

atau rumus yang digunakan adalah rasio perbandingan antara laba setelah pajak 

dengan total aset. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam 

memperoleh keuntungan secara keseluruhan. 
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Rasio ini dirumuskan dengan : 

    
            

          
       

Tabel III.1 

Defenisi Oprasional Variabel 

Variabel 

Penelitian 

Defenisi 

oprasional 

variable 

Indikator Pengukuran / Rumus Skala Referensi 

Intellectual 

Capital 

Intellectual 
capital 
adalah 
pengetahua
n 
(knowledge) 
dan 
kemampuan 
(ability) yang 
dimiliki oleh 
suatu 
kolektivitas 
sosial, 
seperti 
sebuah 
organisasi 
komunitas 
intelektual, 
atau praktik 
profesional 
serta 
intellectual 
capital 
mewakili 
sumber daya 
yang bernilai 
tinggi dan 
berkemamp
uan untuk 
bertindak 
yang 
didasarkan 
pada 
pengetahua
n  
 

iB-VACA 
(Capital 
Employed)  
iB-VAHU 
(Human 
Capital)  
iB-STVA 

(Structural 

Capital) 

iB-VACA = VA / CE  
iB-VAHU = VA / HC  
iB-STVA = SC / VA  
iB-VAICTM = iB-VACA 

+ iB-VAHU + iB-STVA 

Rasio  (Ulum, 
2013). 
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Shariah 

Compliance 

Shariah 
compliance 
adalah 
ketaatan 
bank syariah 
terhadap 
prinsip-
prinsip 
syariah.  

Profit 

SharingRat

io, 

Zakat 

Performan

ce Ratio, 

Equitable 

distributio

n ratio 

PSR=  

                    

               
 

ZPR = 
     

        
 

EDR= 

                                     

           
 

Rasio 

 

 

 

 

 

 

 

(Hameed 

et.al 2004) 

(Khasanah 

(2016). 

Kinerja 

Keuangan 

Kinerja 
keuangan 
adalah 
penentuan 
ukuran-
ukuran 
tertentu 
yang dapat 
mengukur 
keberhasilan 
suatu 
perusahaan 
dalam 
menghasilka
n laba  

ROA  

    
           

          
       

 

Rasio (Rosyadi, 

2017), 

(Ulum, 

dkk 2008) 

Sumber : Data diolah 2017 
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3.2  Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2016).  

Tabel III.2 

Daftar Nama Bank Umum Syariah 

No Nama Bank Umum Syariah 

1 PT. Bank Aceh Syariah 

2 PT. Bank Muamalat 

3 PT. Bank Victoria Syariah 

4 PT. Bank BRI Syariah 

5 PT. Bank BNI Syariah 

6 PT. Bank Mega Syariah 

7 PT. Bank Jabar Banten Syariah 

8 PT. Bank Syariah Mandiri 

9 PT. Bank Panin Syariah 

10 PT. Bank Syariah Bukopin 

11 PT. BCA Syariah 

12 PT. Maybank Syariah 

13 PT. Bank Tabungan Pensiun 

Sumber :www.ojk.go.id, 2017 

Pada Tabel III.2 Pada Desember 2016, dapat dilihat bahwa jumlah populasi 

dalam penelitian ini adalah sebanyak 13 bank umum syariah di Indonesia yang 

terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

2. Sampel  

http://www.ojk.go.id/
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Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. 

Purposive sampling merupakan teknik penetapan sampel dengan pertimbangan 

tertentu. Adapun kriteria yang ditetapkan untuk mengambil sampel dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan selama 

periode 2012-2016. 

2. Bank Umum Syariah yang menyajikan laporan tahunan selama periode 

pengamatan yaitu 2012-2016. 

Adapun proses pengambilan sampel pada penelitian ini dapat dilihat pada 

table rangkuman hasil proses pengambilan sampel berikut ini. 

Tabel III.3 

Objek Penelitian 

No Kriteria Jumlah 

1 Bank Umum Syariah di Indonesia menurut Statistik 
Perbankan Syariah tahun 2016 

13 

2 Bank Umum Syariah yang tidak terdaftar di OJK 
selama periode 2012-2016 

(1) 

3 Bank Umum Syariah yang tidak menerbitkan 
Annual Report selama lima tahun berturut-turut 

(1) 

 Jumlah objek penelitian 11 

Sumber: Data Diolah, 2017 

Pada Tabel III.3 terdapat 11 bank umum syariah yang dapat dijadikan 

sampel penelitian dikarenakan PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional baru 

menjadi Bank Umum syariah pada tahun 2014 sehingga bank tersebut tidak 

memenuhi criteria untuk dijadikan sampel. Sedangkan PT. Bank Aceh Syariah 
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menjadi bank umum syariah pada September 2016. Sehingga total observasi pada 

penelitian ini berjumlah 55 (11 x 5 tahun  penelitian). 

 

3.3  Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang 

berupa angka-angka dari laporan keuangan publikasi perusahaan. Pada penelitian 

ini menggunakan sumber data sekunder, yakni sumber data penelitian yang 

diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan 

dicatat oleh pihak lain). Jenis data ini dapat digali melalui monografi yang 

diterbitkan oleh masing-masing lembaga-lembaga tersebut, laporan-laporan, baik 

mingguan, bulanan, triwulanan maupun tahunan, buku-buku profil, literatur, 

majalah-majalah dan publikasi data dari media surat kabar (Teguh, 2005).  

3.4  Analisis Data 

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis 

regresi. Regresi digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi terdiri dari dua jenis, 

yaitu regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Penelitian ini 

menggunakan regresi linear berganda karena variabel independen yang digunakan 

lebih dari satu variabel. Metode analisis regresi berganda yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji hipotesis dan uji 

statistik. 

3.4.1  Analisis Statistik Deskriptif 
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Penelitian ini menggunakan metode analisis statistik deskriptif. Statistik 

deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi 

gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi 

sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum. Pada statistik deskriptif ini, akan dikemukakan cara-cara 

penyajian data, dengan tabel biasa maupun distribusi frekuensi, grafik garis 

maupun batang, diagram lingkaran, pictogram, penjelasan kelompok melalui 

modus, median, mean, dan variasi kelompok melalui rentang dan simpangan 

baku. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, 

range, kurtosis dan skewness (kemencengan) (Ghozali, 2016). 

3.4.2 Uji Asumsi Klasik  

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengukur kelayakan data sebelum 

dilakukan analisis hipotesis untuk mengetahui beberapa penyimpangan pada data 

yang digunakan dalam penelitian. Apabila sebelum dilakukan analisis data tidak 

lolos uji ini, maka hasil analisis hipotesis akan bias.  

1.  Uji Normalitas Data 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel dependen dan 

variabel independen yang terdapat pada model regresi memiliki distribusi 

normal atau tidak. Data yang baik adalah data yang terdistribusi normal. Jika 

data yang dihasilkan tidak terdistribusi dengan normal, maka tes statistik yang 

dilakukan tidak valid. 

2. Uji Multikolinearitas 
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Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel 

independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. 

Multikolinieritas berarti terjadi korelasi linier yang mendekati sempurna antar 

lebih dari dua variabel bebas. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi yang terbentuk ada korelasi yang tinggi atau 

sempurna diantara variabel bebas atau tidak. Jika dalam model regersi yang 

terbentuk terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna diantara variable bebas 

maka model regresi tersebut mengandung makna multikolinieritas. Uji 

multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat nilai VIF (Variance 

Inflation Factor) dari masing-masing variabel bebasnya terhadap variabel 

terikatnya. Jika nilai VIF (Variance Inflation Factor) tidak lebih dari 10, 

maka model regresi dinyatakan tidak terdapat gejala multikolinieritas 

(Suliyanto, 2011).   

3. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk mendeteksi apakah variabel pengganggu 

pada suatu periode berkorelasi atau tidak berkorelasi dengan variabel 

pengganggu lainnya.  

4. Uji Heterokedastias 

  Uji Heterokedastias bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. 

Heteroskedastisits berarti ada varian variabel pada model regresi yang tidak 
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sama (konstan). Sebaliknya, jika varian variabel pada model regresi memiliki 

nilai yang sama (konstan) maka disebut dengan hemokedastisitas. Metode 

analisis grafik dilakukan dengan mengamati scatterplot dimana sumbu 

horizontal menggambarkan nilai predicted standartdized sedangkan sumbu 

vertikal menggambarkan nilai residual studentized. Jika scatterplot 

membentuk pola tertentu, hal itu menunjukkan adanya masalah 

heteroskedastisitas pada model regeres yang dibentuk. Sedangkan jika 

scatterplot menyebar secara acak maka hal itu menunjukkan tidak terjadinya 

masalah heteroskedastisitas pada model regresi yang dibentuk (Suliyanto, 

2011). 

3.4.5  Analisis Regresi Linear Berganda  

Model regresi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model 

regresi linear berganda. Model regresi linear berganda menyatakan suatu bentuk 

hubungan linear antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel 

dependennya yang dapat dinotasikan sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 +b6X6 + e 

Dimana : 

Y   = Kinerja keuangan (ROA) 

 a   = Nilai konstanta 

 b  = Nilai koefisien regresi  

X1  = Human Capital  

X2  = Structural Capital  

X3  = Capital Employed 
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X4  = PSR 

X5  = ZPR 

X6  = EDR 

e   = Standar error  

3.6 Uji Hipotesis 

1. Uji Koefisien Determinan (R) 

Koefisien determinasi (  ) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

2. Uji Variabel secara Simultan (Uji F) 

Uji F pada dasarnya digunakan untuk menguji apakah semua variabel 

independen yaitu Capital Employed (iB-VACA), Human Capital (iB-

VAHU), Structural Capital (iB-STVA) dan variabel Shariah Compliance 

yaitu  Profit Sharing Ratio, Zakat Performance Ratio dan Equitable 

Distribution Ratio yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen yaitu kinerja keuangan 

(ROA). 

3. Uji Variabel secara Parsial (Uji t) 

Uji t yaitu pengujian yang digunakan untuk mengetahui apakah Capital 

Employed (iB-VACA), Human Capital (iB-VAHU), Structural Capital (iB-

STVA), Profit Sharing Ratio, Zakat Performance Ratio dan Equitable 

Distribution Ratio mempengaruhi kinerja keuangan (ROA) secara parsial. 


