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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

3.1.1 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua 

jenis variabel yaitu : 

1. Variabel dependen (Variabel Y) merupakan variabel yang dipengaruhi atau 

akibat, karena adanya veriabel bebas (Sujarweni, 2014: 86). Dalam penelitian 

ini variabel dependen yaitu Profitabilitas yang diukur dengan ROA. 

2. Variabel independen (Variabel X) merupakan variabel yang memprngaruhi 

atau menjadi sebab perubahaannya atau timbulnya variabel dependen 

(Sujarweni, 2014: 86). Variabel independen dalam penelitian ini adalah Non 

Performing Financing (NPF),Financing to Deposit Ratio (FDR), dan Capital 

Adequcy Ratio (CAR). 

3.1.2 Definisi Operasional Variabel 

Adapun defenisi operasional variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

tabel sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Defenisi Operasional Variabel 

NO. Variabel Dimensi Indikator Skala 

Pengukuran 

1. Non Performing 

Financing (NPF) 

merupakan 

pembiayaan yang 

buruk yaitu 

pembiayaan yang 

tidak tertagih. 

(Darmawi, 2014) 

-Jumlah 

pembiayaan 

bermasalah 

-Total 

pembiayaan 

NPF= 

Jumlah 

pembiayaan 

bermasalah 

X 100% 

Total 

pembiayaan 

Gianini (2013) 

Rasio 
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2. Financing to Deposit 

Ratio (FDR) adalah 

rasio untuk 

mengukur komposisi 

jumlah pembiayaan 

yang diberikan 

dibandingkan dengan 

jumlah dana 

masyarakat dan 

modal sendiri yang 

digunakan. (Kasmir, 

2015) 

 

- Jumlah 

pembiayaan 

yang di 

salurkan 

-Total dana 

 

FDR= 

Jumlah 

pembiayaan 

yang di salurkan 

X 100% 

Dana yang di 

terima Bank 

Kasmir (2015) 

 

Rasio 

3. Capital Adequacy 

Ratio (CAR) adalah 

rasio kinerja bank 

dalam mengukur 

kecukupan modal 

yang dimiliki bank 

untuk menunjang 

aktiva yang 

mengandung atau 

menghasilkan risiko. 

(Fahmi, 2015) 

-Total modal 

-ATMR  

 

CAR= 

Modal inti+ 

modal 

pelengkap 

X 100% 

ATMR 

(Fahmi, 2015) 

Rasio 

4. Profitabilitas 

merupakan rasio 

untuk menilai 

kemampuan 

perusahaan dalam 

mencari keuntungan 

atau laba dalam 

suatu periode 

tertentu . (Kasmir, 

2015) 

-Laba 

setelah 

pajak 

-Total asset 

 
  

ROA= 

Laba setelah 

pajak 

X 100% 

Total asset 

(Sudana, 2011) 

Rasio 

 

3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan mulai bulan Agustus 2017. Hal ini dilakukan untuk 

menggali guna memperoleh data yang ada sebagai dasar analisa data. 

Penelitian ini dilakukan Pada Bank Umum  Syariah Yang Terdaftar di BEI 

Periode 2012-2016 dengan membuka situs www.bi.go.id dan www.ojk.go.id.  
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3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Menurut (Sugiyono, 2007: 111) Populasi merupakan wilayah generalisasi 

yang terdiri atas objek-objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian 

ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum 

Syariah yang terdaftar di BEI yaitu sebanyak 13 Bank Umum Syariah periode 

2012-2016. 

Tabel 3.2 

Populasi Penelitian 

No Nama Bank Umum Syariah 

1 PT. Bank Aceh Syariah  

2 PT. Bank Muamalat Indonesia 

3 PT. Bank Victoria Syariah 

4 PT. Bank BRISyariah 

5 PT. Bank Jabar Banten Syariah 

6 PT. Bank BNI Syariah 

7 PT. Bank Syariah Mandiri 

8 PT. Bank Mega Syariah 

9 PT. Bank Panin Syariah 

10 PT. Bank Syariah Bukopin 

11 PT. Bank BCA Syariah 

12 PT. Maybank Syariah Indonesia 

13 PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah 

Sumber : Data Publikasi Bank Indonesia, 2017 
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3.3.2 Sampel 

Sampel dalam penelitian ini di ambil secara purposive sampling, menurut 

Usman dan Akbar (2011: 45) metode penelitian ini digunakan apabila anggota 

sampel yang di pilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitian yaitu memilih 

karakteristik tertentu sebagai kunci untuk dijadikan sampel, sedangkan yang tidak 

masuk dalam karakteristik yang ditentukan akan diabaikan atau tidak dijadikan 

sampel. Adapun kreteria yang digunakan untuk menentukan sampel dalam 

penelitian ini, yaitu: 

a. Bank Umum Syariah yang menyediakan laporan keuangan secara lengkap 

selama periode 2012-2016. 

b. Laporan keuangan yang disediakan merupakan laporan keuangan tahunan dan 

telah terdaftar sebagai Bank Umum Syariah pada periode 2012-2016 yang 

telah dipublikasikan di Bank Indonesia atau pada website masing-masing bank 

syariah tersebut. 

c. Bank Umum Syariah di Indonesia memiliki data yang di butuhkan terkait 

pengkuran variabel-variabel yang digunakan untuk penelitian selama periode 

2012-2016. 

Tabel 3.3 

Pemilihan Sampel Berdasarkan Kreteria Penelitian 

Kreteria Jumlah Bank 

Jumlah Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2016 13 

Bank Umum Syariah yang tidak memiliki laporan keuangan yang 

lengkap pada periode 2012-2016  

2 

Jumlah sampel bank yang diambil sesuai kreteria penelitian 11 

Sumber : Data Publikasi Bank Indonesia, 2017 
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 Berdasarkan metode purposive sampling tersebut, maka dapat dilihat ada 

sebelas sampel yang digunakan dan 2 sampel yang dibuang atau yang tidak 

digunakan dalam penelitian ini. Bank Umum Syariah yang dijadikan sampel 

dalam penelitian ini tercatat pada tabel berikut: 

Tabel 3.4 

Sampel Penelitian  

No Nama Bank Umum Syariah 

1 PT. Bank Muamalat Indonesia 

2 PT. Bank Victoria Syariah 

3 PT. Bank BRISyariah 

4 PT. Bank Jabar Banten Syariah 

5 PT. Bank BNI Syariah 

6 PT. Bank Syariah Mandiri 

7 PT. Bank Mega Syariah 

8 PT. Bank Panin Syariah 

9 PT. Bank Syariah Bukopin 

10 PT. Bank BCA Syariah 

11 PT. Maybank Syariah Indonesia 

Sumber : Data Publikasi Bank Indonesia, 2017 

1.1 Jenis dan Sumber Data 

 Dalam melaksanakan penelitian ini, jenis data yang dipergunakan adalah 

data sekunder yang berupa rasio keuangan masing-masing perusahaan perbankan 

di Indonesia. 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang 

diperoleh dari Laporan Keuangan Publikasi Tahunan yang diterbitkan oleh Bank 

Umum Syariah dalam website resmi Bank Indonesia dan website resmi masing-

masing bank. Periodesasi data menggunakan data Laporan Keuangan Tahunan 

Bank Umum Syariah yang dipublikasikan selama tahun 2012 hingga 2016. Jangka 
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waktu tersebut dirasa cukup untuk meliput perkembangan kinerja bank karena 

menggunakan data time series. 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan mengkaji 

buku-buku literatur, jurnal, dan sumber-sumber lain yang berkaitan 

dengan penelitian untuk memperoleh landasan teoritis secara komprehensif 

terkait Bank Umum Syariah serta mengeksplorasi laporan-laporan keuangan 

dari Bank Muamalat Indonesia, Bank Victoria Syariah, Bank BRISyariah, Bank 

Jabar Banten Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega 

Syariah, Bank Panin Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank BCA Syariah, dan 

Maybank Syariah Indonesia yang berupa hitungan rasio 

keuangan dalam laporan laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan 

oleh masing –masing Bank Umum Syariah melalui website Bank Indonesia 

maupun website resminya. 

3.6 Metode Analisis Data 

Untuk menganalisis data ini, penulis menggunakan metode analisis data 

action research. Analisis data action research merupakan salah satu metode 

penelitian dimana peneliti ikut berpartisipasi aktif dalam memfasilitasi perubahan 

dalam penelitian ini. Metode penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan 

fungsional Non Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR) 

dan Capital Adequacy Ratio (CAR) dengan variabel dependen yaitu profitabilitas 

dalam hal ini Return On Assets (ROA) menggunakan alat bantu SEM-PLS dengan 

software WarpPLS. 
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 Menurut Ratmono & Sholihin (2013: 31), program WarpPLS dapat 

mengidentifikasi hubungan nonlinier antar variabel laten dan mengkoreksi nilai 

koefesien jalur berdasar hubungan tersebut. Kock (2010: 31) menyatakan bahwa 

WarpPLS adalah software pertama yang dapat melakukan hal tersebut. Karena 

kebanyakan hubungan antar variabel adalah nonlinier, maka WarpPLS dapat 

menemukan hubungan “sebenarnya” (“real” relationship) antar variabel laten 

dalam analisis SEM. Oleh karena itu, sering koefesien jalur berhubungan dengan 

efek nyata yang kuat dapat menjadi lebih tinggi daripada yang diestimasi oleh 

software SEM lain. 

Terdapat beberapa kelebihan yang menjadi penyebab digunakan WarpPLS 

dalam suatu penelitian, yaitu: 

1. Dapat mengestimasi nilai p untuk koefesien jalur secara otomatis. 

kebanyakan software PLS lain hanya memberikan nilai T sehingga 

pengguna harus membandingkan dengan nilai T tabel atau mencari lagi nilai 

p-nya. 

2. Dapat memberikan beberapa indikator fit model yang dapat berguna untuk 

membandingkan model terbaik antar berbagai model yang berbeda. 

Indikator fit yang dihasilkan antara lain avarage R-squared (ARS), average 

path coefficient (APC), dan average variance inflation factor (AVIF). 

3. Dapat memberikan output nilai pengaruh tidak langsung (inderect effect) 

dan total effect beserta nilai p, standard error, dan effect size. 

Sebelum menjalankan program WarpPLS dan melakukan estimasi model 

SEM, seharusnya kita memahami apa yang ada di balik berjalannya program 
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tersebut. Dalam hal ini adalah masalah setting program yang meliputi algoritma 

analisis dan metode resampling. 

1. Pemilihan Analisis Algoritma  

Dalam penelitian ini menggunakan algoritma PLS regression yang 

merupakan algoritma standar dalam software PLS dimana bobot indikator, 

loading, dan skor variabel laten dihitung berdasarkan algoritma yang 

memaksimalkan varian skor variabel laten yang dapat dijelaskan oleh 

indikatornya. Algoritma PLS regression juga bertujuan memaksimalkan 

varian variabel laten kreterion yang dapat dijelaskan oleh variabel laten 

prediktor. 

2. Pemilihan Metode Resampling 

Metode resampling yang digunakan yaitu bootstrapping yang 

merupakan default metode dari program WarpPLS. Bootstrapping 

menggunakan algoritma yang menciptakan jumlah subsampel (resample) 

dengan metode yang dikenal sebagai pengambilan sampel dengan 

penggantian. Hal ini berarti bahwa setiap resample berisi sebuah susunan 

baris yang dipilih secara random dari set data orisinil dengan setiap baris. 

Dalam pengujian menggunakan SEM-PLS, kreteria pengujian penerimaan 

hipotesis sebagai berikut: 

1. Jika nilai P values < dari nilai signifikasi 0,05 maka terdapat pengaruh atau 

hipotesis dalam penelitian ini diterima. 

2. Jika nilai P values > dari nilai signifikasi 0,05 maka tidak terdapat pengaruh 

atau hipotesis dalam penelitian ditolak. 


