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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi  dan Waktu Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah bank umum syariah yang ada di Indonesia 

melalui laporan keuangan pada tahun 2012-2016 dan Horizon Waktu Penelitian 

menggunakan konsep longitudinal yaitu hasil pada tahun 2012-2016. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

  a. Jenis data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data documenter 

yaitu berupa data laporan keuangan perusahaan bank-bank umum syariah 

yang ada di Indonesia periode tahun 2012-2016. Data documenter adalah 

jenis data penelitian yang antara lain berupa : faktur, jurnal, sura-surat, 

notulen hasil rapat, memo, atau dalam bentuk laporan program 

b. Sumber data 

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh 

dari Bank-bank Umum Syariah di Indonesia berupa laporan keuangan bank 

umum syariah yang ada di Indonesia dari tahun 2012-2016 
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3.3 Operasional Variabel 

Tabel. 3.1 

Tabel Operasional Variabel 

Variabel   Konsep Rumus 

Pertumbuhan 

Laba  

Pertumbuhan laba yang digunakan 

dalam peneletian ini adalah 

perhitungan laba bersih setelah 

dikurangi pajak dengan alasan untuk 

menghilangkan 

elemen yang mungkin meningkatkan 

pertumbuhan laba. 

 

persentase jumlah 

pengurangan laba tahun t dengan tahun 

t-1 yang dibandingkan dengan laba pada 

tahun t-1 

Current 

Ratio 

CR merupakan perbandingan antara 

aktiva lancar dengan hutang lancar 

semakin besar perbandingan aktiva 

lancar dengan hutang lancar semakin 

tinggi kemampuan perusahaan 

menutupi kewajiban jangka 

pendeknya. 

 

100
Lancar Hutang

Lancar  Aktiva 
  CR x  

Debt to 

Equity Ratio 

DER merupakan rasio untuk 

mengukur kinerja perusahaan 

berdasarkan hutang yang dimiliki 

oleh perusahaan dengan cara 

menghitung perbandingan antara 

total hutang dengan total modal. 

Rasio ini menggambarkan 

perbandingan hutang dan ekuitas 

dalam pendanaan perusahaan dan 

menunjukankemampuan modal 

sendiri perusahaan tersebut untuk 

memenuhi seluruh kewajibanya. 

100
Equitas Total

 Hutang Total 
  DER x

 

Net Profit 

Margin 

NPM merupakan rasio yang 

memperbandingkan antara laba 

bersih dengan penjualan bersih 

perusahaan. 

100
Penjualan

Bersih  Laba 
  NPM x
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Dana Pihak 

Ketiga 

DPK adalah dana yang dipercayakan 

oleh masyarakat kepada bank 

berdasarkan perjanjian penyimpanan 

dana dalam bentuk giro, tabungan 

dan deposito atau bentuk lainnya 

yang dipersamakan dengan itu. 

DPK = giro + tabungan + deposito 

Non 

Performing 

Financing 

NPF adalah salah satu risiko yang 

dihadapi oleh bank yaitu risiko tidak 

terbayarnya pembiayaan yang telah 

diberikan atau sering disebut risiko 

pembiayaan. 

100
pembiayaan total

 bermasalah pembiayaan 
  NPF x

 

 

3.4 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh 

penelitin untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (sugiyono, 

2011:80). Populasi yang diamati dalam penelitian ini adalah bank umum 

syariah di Indonesia periode tahun 2012-2016 yang terdaftar di Bank 

Indonesia.  

Sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteriktik bagian yang dimiliki 

oleh populasi tersebut.( sugiyono: 2011) adapun sampel dalam penelitian ini 

adalah 10 bank umum syariah di Indonesia dengan metode purposive 

sampling (sampel bertujuan) yaitu pengambilan sampel berdasarkan pada 

karakteristik tertentu. Adapun kriterianya yaitu: 
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Tabel 3.2 Pemilihan sampel 

Keterangan Jumlah 

Jumlah Bank Umum syariah yang ada di Bank Indonesia periode 

2012-2016 
13 

1.   Bank umum syariah yang diteliti terdaftar di Bank Indonesia 

dari tahun 2012 - 2016. 

2.   Bank umum syariah tersebut menerbitkan laporan 

keuangannya dari tahun 2012 - 2016 secara berturut-turut. 

3.  Bank umum syariah yang mempublikasikan laporan keuangan  

tahunan secara lengkap dari tahun 2012 – 2016 

- 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

- 

Jumlah data pengamatan selama 5 tahun 10 

Outlier Data - 

Total data diolah 10 

 

Mengacu pada kriteria yang telah di tentukan maka jumlah sampel yang 

memenuhi kriteria tersebut berjumlah 10 Bank. Berikut dapat dilihat bank syariah 

di Indonesia dalam penelitian ini : 

Tabel 3.3 

Data Sampel Bank Umum Syariah di Indonesia  

 

No Nama Perusahaan 

1 PT. Bank Muamalat Indonesia 

2 PT. Bank Syariah Mandiri 

3 PT. Bank Mega Syariah 

4 PT. Bank BRI Syariah 

5 PT. Bank Syariah Bukopin 

6 PT. Bank BNI Syariah 

7 PT. Bank Jabar Banten Syariah 

8 PT. BCA Syariah 

9 PT. May  Bank Syariah Indonesia 

10 PT. Bank Panin Syariah 

Sumber : Official website Bank Indonesia 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

  Dalam penelitian ini dilakukan pengumplan data dan informasi dengan 

menggunakan teknik sebagai berikut : 

1. Pengumpulan data documenter, dimana proses pengumpulan data dilakukan 

dengan mengambil data yang berasal dari sumber kedua atau telah tersedia, 

seperti nama dan kode perusahaan yang termasuk dalam bank-bank umum 

syariah yang ada di Indonesia periode tahun 2012-2016, laporan keuangan 

atau rasio keuangan yang menjadi sampel selama periode penelitian. 

2. Studi kepustakaan, dimana penelitian ini juga dilakukan dengan membaca 

dan mempelajari berbagai literature yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti serta menganalisis laporan keuangan bank-bank umum syariah  

yang ada di Indonesia periode tahun 2013-2017. 

3.6 Analisis Data 

 Sebelum analisis regresi dilakukan, terlebih dahulu dilakukan uji 

normalitas data dan uji asumsi klasik agar menghindari pembiasan data sehingga 

uji t dapat dilakukan. 

3.7.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berditribusi 

normal atau tidak.Sebelum menganalisis data maka terlebih dahulu dilakukan 

pengujian normalitas data. Normalitas data merupakan asumsi yang sangat 

mendasar dalam analisis multivariate. Jika varian yang dihasilkan dari distribusi 

data yang tidak normal, maka tes statistic yang dihasilkan tidak valid. Uji 

normalitas data juga dibutuhkan dalam melakukan uji statistic F dan t. 
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 Uji normalitas data ini dilakukan pada model regresi yang akan diuji 

dengan melihat Normal Probability Plot. Pada pendekatan ini, distribusi normal 

akan ditunjukkan dalam garis diagonal. Plot ini membandingkan nilai observasi 

dengan nilai yang diharapkan dari suatu distribusi normal. Jika ploting data actual 

terletak pada garis diagonal tersebut atau mendekatinya berarti data tersebut 

berdistribusi normal. Sebaliknya jika ploting data actual berada jauh dari garis 

diagonal, berarti data penelitian tersebut tidak berdistribusi normal. Selain dengan 

pendekatan diatas dapat juga dilakukan pendekatan uji statistic dalam computer 

misalnya Shapiro-wilks test dan kolmogrov test. Tetapi yang akan digunakan pada 

penelitian ini hanya dengan melihat pada normal Probability Plot. 

3.7.2 Uji asumsi klasik 

  Dalam penggunaan regresi terdapat beberapa asumsi dasar yang dapat 

menghasilkan estimator linier tidak bias yang terbaik dari model regresi yang 

diperoleh dari metode kuadrat terkecil biasa. Penyimpangan terhadap asumsi-

asumsi dasar tersebut dalam regresi akan menimbulkan beberapa masalah, ada 3 

penyimpangan dasar yaitu: . 

1) Autokorelasi 

Autokorelasi adalah korelasi (hubungan) yang terjadi antara anggota-

anggota dari serangkaian pengamatan yang tersusun dalam serangkaian 

waktu (time series data) atau yang tersusun dalam rangkaian ruang 

observasi yang menggunakan data time series. Konsekuensi adanya 

varians sampel tidak dapat menggambarkan varians populasinya, dan 
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model regresi yang dihasilkan tidak dapat digunakan untuk menaksir nilai 

variabel dependen pada nilai variabel independen tertentu. 

Untuk menentukan dari tidak terjadinya autokorelasi dalam suatu model 

regresi tersebut adalah du < d < 4 du, dimana du adalah batas atas dari 

nilai d Durbin Watson yang terdapat pada nilai uji Durbin Watson. 

Sedangkan d merupakan nilai d Durbin Watson dari hasil perhitungan 

yang dilakukan. 

Secara umum yang lebih mudah untuk mengidentifikasikan suatu model 

regresi yang bebas dari pengaruh autokolerasi adalah dengan melihat pada 

patokan sebagai berikut : 

1. Jika angka Durbin Watson (DW) dibawah -2, berarti terdapat 

autokolerasi positif. 

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

terdapat autokolerasi. 

3. Jika angka Durbin Watson (DW) diatas +2, berarti ada autokolerasi 

negatif. 

2) Multikolinieritas 

Multikolinieritas adalah adanya suatu hubungan linier yang sempurna 

antara beberapa atau semua variabel independen. Uji Multikolinieritas 

bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi 

antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya 

tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Pada program SPSS, ada 

beberapa metode yang sering digunakan untuk mendeteksi adanya 
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multikolinieritas. Salah satunya adalah dengan cara mengamati nilai 

Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance. 

            VIF  =  
 

      
  =  

 

         
 

 Dimana :  

                            

Dimana    merupakan koefisien determinasi. Bila toleransi kecil artinya 

menunjukkan nilai VIF akan besar. Suatu variabel dikatakan memiliki 

multilinieritas yang tinggi apabila memiliki VIF lebih besar dari 10 atau 

memiliki tolerance yang cendrung mendekati 0. 

 

3) Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedatisitas bertujuan untuk mneguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual antara satu 

pengamatan dengan lainnya. Jika varian dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lainnya tetap, maka disebut homokedastisitas. Jika 

varian berbeda disebut dengan Heteroskedastisitas. Cara untuk mendeteksi 

ada tidaknya Heteroskedastisitas adalah dengan Scatterplot. Menurut 

Ghozali (2011), terdapat beberapa kriteria dalam analisis yang digunakan 

ada uji Heteroskedastisitas dengan grafik Scatterplot, yaitu: 

a. Jika dapat pola tertentu, seperti titik yang membentuk suatu pola 

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar ddan menyempit) maka 

telah terjadi Heteroskedastisitas. 
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b. Jika tidak terdapat pola yang jelas serta terdapat titik menyebar diatas 

dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

3.7.3 Regresi Berganda 

  Untuk memperoleh kesimpulan dari analisis regresi berganda. Analisis 

regresi berganda adalah teknik statistik melalui koefisien parameter untuk 

mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 

Pengujian hipotesis baik secara parsial maupun simultan, dilakukan setelah model 

regresi yang digunakan bebas dari pelanggaran asumsi klasik. Tujuannya adalah 

agar hasil penelitian dapat diinterpretasikan secara tepat dan efisien. 

 Persamaan regresi tersebut adalah sebagai berikut : 

  Y  =           +        +             e 

Dimana: 

 Y  :  Pertumbuhan Laba 

 a   :  Konstanta 

b  :   Koefisien Regresi 

           : Koefisien Regresi 

 X1  : Current Ratio 

 X2    : Debt to Equity Ratio 

 X3    : Net Profit Margin 

 X4    : Dana Pihak Ketiga 

 X5 : Non Performing Financing 

 e       : Standar Error 
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 Uji Hipotesis 

Maka terlebih dahulu dilakukan pengujian hipotesis yang dilakukan secara 

parsial (uji t). 

1. Uji parsial (uji t) 

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variable-variabel 

independen secara individual terhadap variable dependen (Y). 

Rumusan hipotesisnya sebagai berikut : 

1. Ho :     0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari faktor-

faktor yang mempengaruhi pertumbuhan laba Pada Bank-bank 

Syariah di Indonesia. 

Ha :     0 : Terdapat pengaruh yang signifikan dari faktor-faktor 

yang mempengaruhi pertumbuhan labaPada Bank-bank Syariah di 

Indonesia. 

2. Ho :     0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari faktor-

faktor yang mempengaruhi pertumbuhan labaPada Bank-bank 

Syariah di Indonesia. 

Ha :    0 : Terdapat pengaruh yang signifikan dari faktor-faktor 

yang mempengaruhi pertumbuhan labaPada Bank-bank Syariah di 

Indonesia. 

Analisis uji t dengan rumus : 

        
                      

                     
 

Menentukan         dan        : 
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1. Jika         ≤ -       atau         ≥       , maka Ha diterima 

karena terdapat pengaruh signifikan. 

2. Jika         ≥ -       atau         ≤       , maka Ha ditolak 

karena tidak terdapat pengaruh signifikan. 

 Koefisien Determinan (R
2
) 

Koefisien determinasi (goodness of fit) yang dinotasikan dengan R2 

merupakan ikhtisar yang menyatakan bahwa seberapa baik garis regresi sampel 

mencocokkan data. Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur proporsi 

variasi dalam varabel tidak bebas yang dijelaskan oleh regresi. Nilai R2 berkisar 

antara 0 sampai 1, bila R2 = 0 berarti tidak ada hubungan yang 

sempurna.Sedangkan apabila nilai R2 = 1 maka ada hubungan antara variasi Y 

dan X atau variasi dari Y dapat diterangkan oleh X secara keseluruhan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


