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BAB III 

METODE PENELITIAN   

3.1. Desain  Penelitian 

 Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif. Penelitian dilakukan 

dimulai dari pengumpulan data yang berhubungan langsung dengan objek penelitian, 

mengolah data hingga akhirnya diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok 

permasalahan yang diteliti. Penelitian ini dilakukan sesuai dengan keadaan 

perekonomian indonesia. Melihat perbankan syariah sebagai suatu lembaga yang 

bertahan dari krisis keuangan tahun 1998, lalu juga melihat dari faktor-faktor lain 

yang mempengaruhi perbankan syariah. 

 Ruang lingkup penelitian ini adalah melihat pengaruh inflasi, BOPO, dan 

pangsa pasar, terhadap profitabilitas bank umum syariah di indonesia priode 2012-

2017. Data yang diambil merupakan data tiap akhir semester setelah data di 

publikasikan . Sedangkan jenis data yang penullis gunakan pada penelitian ini adalah 

data  data runtun (time series).  

3.2.Populasi dan Sampel 

Populasi dalam hal ini adalah seluruh bank syariah yang terdaftar di bank 

indonesia priode 2012-2017, sedangkan sampel adalah bagian dari karateristik yang 

dimiliki oleh populasi. Pengambilamn sampel dilakukan dengan purposive sampling, 

yaitu pengambilan sampel berdasarkan karateristik yang dianggap mempunyai 

hubungan dengan karateristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Adapun 

kriteria sampel pada penelitian ini adalah:  
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1. Bank menerbitkan laporan tahunan (anual report) secara berturut- turut  

selama tahun penelitian  

2. Bank memiliki nilai BOPO positif    

Tabel 3.1 

Pengambilan sampel penelitian 

Keterangan Jumlah Bank 

Jumlah bank umum syariah yang 

ada di Indonesia  

11 

Bank umum syariah yang nilai 

BOPO nya negative 

2 

Jumlah bank umum syariah yang 

memenuhi kriteria penelitian  

9 

Sumber: www.bi.go.id 

Dari data diatas ditemukan bahwa ada 9 sampel penelitian dengan priode 

pengamatan 5 tahun maka jumlah sampel adalah 45. Daftar sampel bank umum 

syariah di Indonesia yang dijadikan sampel pada penelitian ini priode 2012-2016 dan 

dapat dilihat pada table berikut : 

Tabel 3.2 

Sampel penelitian  

No Bank syariah 

1 PT. BANK BCA SYARIAH  

2 PT. BANK BNI SYARIAH 

3 PT. BANK BRI SYARIAH  

4 PT. BANK JABAR BANTEN SYARIAH 

5 PT. BANK MUAMALAT INDONESIA 

6 PT. BANK SYARIAH BUKOPIN 

7 PT. BANK SYARIAH MANDIRI 

8 PT. BANK SYRAIAH MEGA INDONESIA 

9 PT. BANK BANK PANIN SYARIAH  

Sumber www.bi.go.id 

http://www.bi.go.id/
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1.3. Operasional variabel penelitian  

3.3.1. Variabel dependen : profitabilitas (ROA) 

.   ROA merupakan rasio yang paling sering disoroti karena mampu menunjukkan 

keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Siamat (2009), 

menjelaskan bahwa ROA memfokuskan kemampuan perusahaan dalam memperoleh 

earning (profit) dalam operasi perusahaan. Rasio ini digunakan untuk mengukur 

kemampuan manajemen bank dalam memperoleh profit secara keseluruhan. Semakin 

besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank 

tersebut dari segi penggunaan aset. Analisi ROA ini dapat menggunakan rumus 

sebagai berikut:  

 

  ROA= 
                           

           
×100% 

 
3.3.2. Variabel independen  

3.3.2.1. Inflasi  

Inflasi merupakan gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan 

terus menerus (pramulia, 2009).dalam penelitian ini data inflasi di peroleh dari data 

yang dipublikasikan oleh bank Indonesia dengan situs www.bi.go.id 

3.3.2.2. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

BOPO adalah perbandingan antara Biaya Operasional dengan  Pendapatan 

Operasional yang diperoleh (dendawijaya, 2005:119) BOPO dapat diukur 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

http://www.bi.go.id/
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BOPO = 
                  

                       
 × 100% 

3.3.2.3. Pangsa Pasar  

pangsa pasar market share adalah persentase total penjualan suatu perusahaan 

(dari semua sumber) dengan total penjualan jasa atau produk dalam industri. 

(www.kamusbisnis.com) dalam penelitian ini data pangsa pasar di peroleh dari data 

yang dipublikasikan oleh bank Indonesia dengan situs www.ojk.go.id 

 

1.4. Analisis  Data  

3.4.1. Data Sekunder 

Metode pengumpulan informasi dan data pada penelitian ini adalah data 

sekunder. Menurut Mudrajad Kuncoro (2013:148) data sekunder adalah data yang 

telah dikumpulkan oleh pihak lain. Data-data sekunder yang digunakan penulis 

adalah data-data yang berhubungan langsung dengan penelitian yang dilaksanakan 

dan bersumber dari bank indonesia. Data-data sekunder yang digunakan oleh penulis 

adalah sebagai berikut: 

a. Inflasi per tahun priode pengamatan antara tahun 2012-2017 

bersumber dari www.bi.go.id  

b. BOPO per tahun priode pengamatan antara tahun 2012-2017 

bersumber dari www.bi.go.id dan website resmi perbankan 

c. Pangsa pasar per tahun selama priode pengamatan antara tahun  2012-

2017 bersumber dari www.bi.go.id dan website resmi perbankan 

http://www.kamusbisnis.com/
http://www.ojk.go.id/
http://www.bi.go.id/
http://www.bi.go.id/
http://www.bi.go.id/
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3.4.2. Studi kepustakaan (library Research) 

 Library Research  merupakan teknik pengambilan data yang dilengkapi pula 

dengan membaca dan mempelajari serta menganalisis literature  yang bersumber dari 

buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan, dengan penelitian ini. Hal ini dilakukan 

untuk mendapatkan landasan teori dan konsep yang tersusun. Penulis melakukan 

penelitian dengan membaca dan mengutip bahan-bahan berkenaan dengan penelitian  

1.5. Metode Analisis  

3.5.1. Analisis Regresi Linier Berganda  

Dalam penelitian ini digunakan analisi regresi linier berganda. Analisis ini 

dipakai untuk mempermudah melihat sejauh mana hubungan antara variable 

independen dengan variable dependen. Pengujian dilakukan dengan regresi linier 

berganda dengan model sebagai berikut:  

Y=a+β1X1+ β2X2+ β3X3+e 

Keterangan : 

Y  = Profitabilitas  

a = Konstanta 

β1-β4 = koefisien regresi (menunjukkan angka peningkatan atau penurunan variabel 

dependen yang didasarkan pada hubungan nilai variabel independen) 

X1 = Inflasi  

X2 = BOPO 

X3 = Pangsa Pasar 

E  = eror  
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1.6. Uji asumsi klasik  

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini menggunakan empat uji, uji normalitas, uji 

multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. 

3.6.1. Uji normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variable bebas 

dan variable terikat keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi 

yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal (ghozali, 2013 : 

160). Untuk mengetahui apakah distribusi data normal atau tidak, dapat dilihat dari 

nilai signifikasi uji kolmogorov-smirnov residual regresi dan dari analisa grafik, yaitu 

dengan melihat normal probability plot atau histogram. 

- Jika model regresi memenuhi asumsi normalitas, pada grafik normal plot akan 

terlihat data atau titik menyebar disekitar garis diagonal atau pada grafik 

histogramnya menunjukkan pada distribusi normal. 

- Jika model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas, maka pada grafik 

normal plot, data atau titik menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak 

mengikuti arah garis diagonal, sedangkan grafik histogram tidak menunjukkan 

pola distribusi normal. 

3.6.2. Uji multikolinieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variable bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi di antara variable independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolinieritas di dalam regresi adalah sebagai berikut: 



38 
 

 

1. Menganalisis matrik korelasi variable-variabel independen. Jika antar variable 

independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,90) maka hal 

ini merupakan indikasi adanya multikolonieritas. 

Multikolonieritas dapat juga dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya (2) 

variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variable 

independen manakah yang dijelaskan oleh variable independen lainnya. Nilai cut-off 

yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas dalah nilai 

tolerance   0,10 atau sama dengan nilai VIF  10 (Ghozali, 2013: 105) 

3.6.3. Uji heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidak samaan varian dari residual satu pengamatan ke pangamatan yang lain. 

Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka di 

sebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi 

yang baik adalah homoskedastisitas. 

Untuk mengetahui gejala heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan mengamati 

grafik scatter plot (SP) melalui SPSS. Model yang bebas dari heteroskedastisitas 

mempunyai grafik SP dengan pola titik yang menyebar di atas sumbu Y. dasar 

analisis heteroskedastisitas adalah: 

A. Jika ada pola tertentu seperti titik yang ada membentuk suatu pola tertentu 

yang teratur (bergelombang, melebar, menyempit), maka mengidentifikasikan 

telah terjadi heteroskedastisitas. 

B. Jika tidak ada pola yang jelas, titik-titik yang tidak teratur dan menyebar di 

atas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, maka mengidentifikasikan 
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tidak terjadi heteroskedastisitas, selain dengan mengamati grafik scater plot 

(SP), uji untuk mengetahui gejala heteroskedastisitas yaitu digunakan uji 

glajser. Uji glejser meregres nilai absolute residual terhadap variable 

independen. Jika variable independen signifikan secara statistic 

mempengaruhi variable dependen, maka ada indikasi terjadi 

heteroskedastisitas. 

3.6.4. Uji autokorelasi  

 Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakan dalam suatu model regresi 

linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu (ditribance term) pada priode t 

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

regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2013:110). Model regresi yang baik 

adalah yang bebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi auto korelasi bisa digunakan 

Durbin Waston (D-W). sedangkan kaidah keputusan dari uji Durbin waston (D-W), 

adalah(Ghozali,2013:111)   

Table 3.3 

Pengambilan keputusan uji Durbin Waston 

Hipotesis Nol  Keputusan  Jika 

Tidak ada auto korelasi positif Tolak  0 < d < dl 

Tidak ada auto korelasi positif No decision dl   d   du 

Tidak ada korelasi negative Tolak  4 - dl < d < 4 

Tidak ada korelasi negative No decision 4 - du   d   4 - dl 

Tidak ada auto korelasi positif 

atau negative 

Tidak ditolak  du < d < 4 - du 

Sumber: Ghozali 2013 
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1.7. Uji hipotesis  

Uji hipotesis dilakukan dengan tiga pengujian diantaranya, uji statistik T, uji 

statistik F, uji koefisien determinasi (R
2
). 

3.7.1. Uji statistik T 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

penjelas atau independen sacara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen (imam Ghozali, 2011: 98-99).Cara melakukan uji t adalah sebagai berikut:  

1. Quick look : bila jumlah degree of freedom (df) adalah 96 dengan derajat 

kepercayaan sebesar 5% maka Ho yang menyatakan bi=0 dapat ditolak bila 

nilai t lebih besar dari 2 ( dalam nilai absolut). Dengan kata lain kita 

meneriama hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa suatu variabel 

independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. 

2. Membandingkan nilai t dengan krisis menurut tabel, apabila nilai t hasil 

perhitungan lebih tinggi dibandingkan t tabel, maha H0 ditolak dan H1 

diterima. Nilai t di dapat dari rumus: 

   Uji t = (df(n-k-1) 

Dimana n adalah jumlah sampel penelitian dan k adalah jumlah variabel bebas. 

3.7.2. Uji statistik f  

Menurut (Ghozali, 2011:98 ). Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah 

semua variabel independen atau bebas yanng dimasukkan dalam model mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau 
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 terikat.Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini apakah Ho diterima yang berarti 

secara barsama-sama variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat atau 

H1 diterima yang berarti secara bersama-sama variabel bebas berprngaruh terhadap 

variabel terikat, maka dapat digunakan uji F dengan rumus sebagai berikut:  

   Uji F= (df(n-k))   

Cara melakukan uji f adalah sebagai berikut: 

1. Quik look, bila nilai f lebih besar dari pada 4 maka H1 dapat diterima pada 

derajat kepekaan 5% dengan kata lain, semua variabel bebas secara serentak 

berpengaruh terhadap variabel terikat. 

2. Mambandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. 

Apabila nilai F hitung lebih besar dari pada F tabel, maka Ho di tolak dan H1 

diterima, nilai F tabel dapat dari rumus : 

F= Mean Square regression/ Mean Square 

3.7.3. Uji koefisien determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi model dependen. Nilai koefisien determinasi adalah 

antara nol dan satu. Nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti 

variabel-variabel independen emberikan hampir semua infirmasi yang di butuhkan 

untuk memprediksi variabel dependen. Dimana jika variabel bebas lebih dari satu 

maka disarankan untuk menggunakan nilai adjusted R
2
 dikarenakan nilai R

2
 akan 

selalu meningkat jika variabel bertambah sedangkan nilai adjusted R
2
 dapat naik dan 
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turun, sehingga lebih akurat dalam menjelaskan besarnya pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat(Ghozali,2011:97) 

 

 


