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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain  Penelitian 

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” 

Data dan informasi yang penulis peroleh dari beberapa Bank Umum Syariah 

yang terdapat di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2012-2016. Data lainnya diperoleh 

berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya dan sumber referensi yang dapat 

mendukung penelitian ini. 

 

3.2  Populasi dan Sampel Penelitian 

3.2.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan ditarik kesimpulannya Sugiono (2012). Populasi yang digunakan dalam 
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penelitian ini adalah seluruh Bank Syariah yang terdaftar sebagai Bank Umum 

Syariah periode 2012-2016. 

3.2.2 Sampel 

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

yang dimiliki oleh populasi tersebut. 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 Teknik 

pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling yaitu 

pemilihan sampel dengan menggunakan pertimbangan atau kriteria tertentu. Adapun 

kriteria yang digunakan untuk menentukan sampel pada penelitian ini sebagai 

berikut:  

1. Perbankan Syariah yang terdaftar sebagai Bank Umum Syariah  

2. Menerbitkan laporan tahunan dan laporan keuangan antara 2012 – 2016 

3. Menerbitkan laporan good corporate governance antara 2012 – 2016. 

Tabel 3.1 

Data Sesuai Kriteria Purposive Sampling 

 

Keterangan  Jumlah Bank Jumlah Data 

Jumlah populasi 11 55 

Jumlah sesuai kriteria 11 55 

Sumber: Data olahan penulis 2018 
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dokumentasi. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mencari 

data yang telah dipublikasikan yang terdaftar di Bursa efek Indonesia dan website 

dari masing-masing Bank Umum Syariah untuk periode 2012 – 2016 yaitu berupa 

laporan keuangan dan tahunan mengenai variabel melalui dokumen-dokumen, 

website, jurnal-jurnal, artikel, tulisan ilmiah dan catatan dari media masa. 

 

3.4 Operasional Variabel 

Menurut Sugiyono (2012 : 2), variabel penelitian adalah segala sesuatu yang 

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 

informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah varibel dependen dan variabel independen. 

3.4.1 Variabel Dependen (terikat) 

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat 

karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2012 : 4). Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah kinerja maqasid syariah bank syariah yang menggunakan 

pengukuran yang dikembangkan oleh Mohammed, Razak, dan Taib (2008). Menurut 

Mingka (2014), Maqashid Syariah memiliki arti tujuan-tujuan syariah yang 

digunakan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. 
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3.4.2 Variabel Independen (bebas) 

Menurut Puguh Suharso (2009 : 37), variabel independen merupakan variabel 

yang mempengaruhi perubahan dalam variabel terikat dan mempunyai hubungan 

positif atau negatif. Dalam penelitian ini variabel independen dalam penelitian ini 

adalah Dewan Komisaris Independen, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, 

Dana Syirkah Temporer, dan Profitabilitas. 

Tabel 3.2 

Tabel Operasional Variabel Penelitian 

 

Variabel Defenisi Indikator Skala 

Kinerja 

Maqasid 

Syariah  

 

Tingkat bank syariah 

dalam mencapai 

tujuan syariah Islam 

(maqasid syariah).  

 

Rasio Kinerja dari Operasional 

tujuan Bank Syariah (Mendidik 

Individu, Membangun 

Keadilan, Kepentingan Publik). 

Dan ini berdasarkan bobot 

masing masing tujuan dan 

Elemen didalamnya.   

Rasio 

Dana 

Syirkah 

Temporer  

 

Dana yang diterima 

sebagi investasi 

dengan jangka waktu 

tertentu, dari individu 

dan pihak lainnya, 

dimana entitas syariah 

mempunyai hak untuk 

mengelola dan 

menginvestasikan 

dana tersebut dengan 

pembagian hasil 

investasi berdasarkan 

kesepakatan  

Logaritma natural total dana 

syirkah temporer  

 

Rasio 

Dewan 

Komisaris 

Independen 

Anggota Dewan 

Komisaris yang tidak 

terafiliasi dengan 

direksi dan tidak 

memiliki hubungan 

Dewan Komisaris Independen 

= 

Jumlah Dewan Komisaris 

Independen 

Jumlah Seluruh Dewan 

Rasio 
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bisnis atau hubungan 

lainnya yang dapat 

mempengaruhi Dewan 

Komisaris 

Independen. 

Komisaris pada Bank 

Dewan 

Pengawas 

Syariah 

dewan yang bertugas 

memberikan saran dan 

nasihat kepada direksi 

serta mengawasi 

kegiatan bank agar 

sesuai dengan prinsip 

syariah  

 

 

-DPS = Jumlah anggota dewan 

pengawas syariah yang 

terdapat di perbankan. 

- Persentase dewan pengawas 

syariah yang melakukan 

pengawasan pada lebih dari 

sama dengan 3 lembaga 

keuangan dibagi total dewan 

pengawas syariah  

 

 

Nominal dan 

Rasio 

Komite 

Audit 

Melakukan 

pengawasan terhadap 

laporan keuangan, 

audit eksternal dan 

mengamati sistem 

pengendalian internal 

Komite Audit = Jumlah 

Anggota Komite Audit yang 

terdapat di 

Perbankan. 

Nominal 

Profitabilitas Kemampuan 

perusahaan untuk 

memperoleh laba  

ROA :  Net Income After Tax 

                       Total Asset 

Rasio 

Sumber : Data olahan penulis 2018 

3.5 Metode Analisis Data 

3.5.1 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 
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variabel independen yaitu Good Corporate Governance, Dana Syirkah Temporer, dan 

Profitabilitas. Sedangkan variabel dependennya adalah Kinerja Maqasid Syariah. 

3.5.2 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 penelitiannya memenuhi asumsi klasik. (Trianto, 

2015:87). Uji asumsi klasik yang biasanya dilakukan yaitu : 

3.5.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data variabel independen dan 

data variabel dependen pada persamaan regresi berdistribusi normal atau tidak. Uji 

normalitas pada penelitian ini menggunakan Kolmogorov-Smirnov dengan 

menggunakan taraf signifikansi 5%, maka jika signifikansi (dapat dilihat pada 

Asymp.Sig.(2-tailed) pada output SPSS) dari nilai Kolmogorov-Smirnov >5%, data 

yang digunakan berdistribusi normal (Imam Ghozali, 2011: 164). 

3.5.2.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah tiap variabel 

independen saling berhubungan secara linear. Model regresi yang baik seharusnya 

tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Multikolinearitas dapat dilihat 

dari nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran menunjukan 
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setiap variabel manakah yang dijelaskan oleh variabel lainnya (Imam Ghozali, 

2011:105). 

Menurut Danang Suyonto (2011: 79), tolerance adalah besarnya tingkat 

kesalahan yang dibenarkan secara statistic (a). Dan Variance Inflation Factor (VIF) 

adalah faktor inflasi penyimpangan baku kuadrat. Variabel independen mengalami 

multikolinearitas jika a hitung < a dan VIF hitung>VIF. Besarnya a dan VIF dapat 

dihitung dengan rumus berikut : 

 

 

3.5.2.3 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara 

variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel pengganggu periode 

sebelumnya. Jika terjadi autokolerasi, maka dinamakan ada problem autokolerasi. 

Autokolerasi ini muncul akibat adanya obeservasi yang berurutan sepanjang 

waktu berkaitan satu dengan yang lainnya. Masalah ini timbul akibat adanya 

residual (kesalahan pengganggu) yang tidak bebas dari satu observasi ke 

obseravasi lainnya. Hal ini ditemukan pada data runtut waktu (time series). 

 Cara mudah untuk mendeteksi  ada tidaknya autokorelasi dapat dilakukan  

dengan uji Durbin-Watson (Ghozali, 2013:110). Mekanisme pengujian Durbin-

Watson adalah sebagai berikut: 

a= 1/ VIF dan VIF = 1/a 
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1. Jika angka Durbin Watson (DW) dibawah -2 berarti terdapat autokorelasi 

positif, 

2. Jika angka Durbin Watson (DW) diantara -2 sampai +2, berarti tidak 

terdapat autokorelasi, 

3. Jika angka Durbin Watson (DW) diatas +2, berarti terdapat autokorelasi 

negatif. 

3.5.2.4 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastsitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat 

ketidaksamaan varian dari residual satu ke residual lainnya. Untuk mengetahui ada 

tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat melalui grafik plot antara nilai prediksi 

variabel independen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Jika tidak ada pola 

yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka 

tidak terjadi heteroskedastisitas. (Imam Ghozali, 2011: 139). 

3.5.3 Uji Regresi Berganda 

Uji regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Untuk meramalkan 

pengaruh kelima variabel independen terhadap variabel dependen maka dapat 

digunakan persamaan linear regresi berganda sebagai berikut: 

 

 

Keterangan : 

Y  =  Kinerja Maqasid Syariah 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + b6X6 
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X1  =  Dewan Komisaris Independen 

X2  =  Dewan Pengawas Syariah 

X3  =  Komite Audit 

X4  =  Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah 

X5  =  Dana Syirkah temporer 

X6  =  Profitabilitas 

a  =  Konstanta 

b  =  Koefisien Regresi 

3.5.4 Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dengan analisis regresi berganda didasarkan pada hasil 

pengolahan dari model penelitian dengan menggunakan SPSS. Pengujian terhadap 

hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

3.5.4.1 Uji Parsial (Uji t) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel secara individu 

berpengaruh positif terhadap variabel terikat. Uji t digunakan untuk menguji 

koefisien regresi secara parsial dari variabel independennya. Untuk menentukan nilai 

t tabel, ditentukan tingkat signifikansi 5 % dengan derajat kebebasan df = (N-k) 

dimana N adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah variabel termasuk intersep 

dengan kriteria uji adalah jika t hitung > t tabel (α, N-k), maka hipotesis diterima. 

dan jika t hitung < t tabel (α, N-k), maka hipotesis ditolak. 
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3.5.4.2  Uji Simultan (Uji F) 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen 

mempunyai pengaruh yang sama terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan 

dengan menggunakan uji distribusi F, yaitu dengan membandingkan antara nilai kritis 

F (Ftabel) dengan nilai Fhitung  yang terdapat pada tabel Analisys of Variance. 

Untuk menentukan nilai Ftabel, tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 5% 

dengan derajat kebebasan (degree of freedom) df = (N-k) dan (k-1) dimana N adalah 

jumlah observasi, k adalah variabel termasuk intersep. Kriteria yang digunakan 

adalah: 

Jika Fhitung > Ftabel (α, k-1, N-k) dan sign < 0,05 maka hipotesis diterima. 

Jika Fhitung < Ftabel (α, k-1, N-k) dan sign > 0,05, maka hipotesis ditolak. 

 

3.5.4.3 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. 

Formula untuk menghitung koefisien determinasi adjusted sebagai berikut  : 

     
∑  ̂ 

 

∑     ̂  
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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. 

 

 


