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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Objek Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data-data dalam penelitian 

kuantitaf diukur dalam suatu skala numerik (angka). Penelitian ini  dilakukan pada 

perusahaan perbankan Syariah BUMN di Indonesia periode Januari 2015 – 

Desember 2017. 

 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi menurut Sugiyono (2010) bukan hanya orang, tetapi juga obyek 

dan benda-benda alam yang lain. Populasi dalam penelitian ini adalah perbankan 

syariah BUMN di Indonesia periode  2015 – 2017 yang berjumlah 3 perbankan. 

Dasar keputusan peneliti menjadikan perbankan syariah sebagai populasi adalah 

karena selain sesuai dengan jurusan peneliti (Akuntansi Syariah), penulis juga 

ingin menguji hubungan antara faktor internal (NPF, DPK, ROA) dan faktor 

eksternal (Inflasi dan IPM) terhadap pembiayaan murabahah perbankan syariah di 

Indonesia periode 2015-2017. Sehingga penulis bisa mengetahui apakah faktor-

faktor tersebut berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah atau 

tidak. Adapun populasi dalam penelitian  ini dapat dilihat pada tabel III.1 berikut : 
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Tabel III.1 

Daftar Nama Perusahaan Perbankan Syariah  BUMN di Indonesia                                 

Periode 2015 - 2017 
 

No Nama Perusahaan Perbankan 

1 PT. Bank Syariah Mandiri 

2 PT. BNI Syariah 

3 PT. BRI Syariah 

Sumber : Data Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia (Asbisindo), 2018. 

 

Dari jumlah populasi di atas, kemudian dilakukan teknik pemilihan 

sampel. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dengan menggunakan 

metode  Purposive Sampling  dengan kriteria sebagai berikut: 

a. Perusahaan-perusahaan harus merupakan perusahaan Perbankan Syariah 

BUMN di Indonesia Periode Tahun 2015-2017. 

b. Menerbitkan dan mempublikasikan laporan keuangan untuk tahun-tahun 

tersebut. 

c. Memiliki laporan keuangan lengkap dan jelas untuk penelitian tersebut. 

Berdasarkan kriteria tersebut, maka populasi dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa populasi sampel adalah sebagai berikut:  

Tabel III.2 

Sampel Penelitian 
 

No Nama Perusahaan Perbankan 

1 PT. Bank Syariah Mandiri 

2 PT. BNI Syariah 

3 PT. BRI Syariah 

Sumber : Data Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia (Asbisindo), 2018. 

Obyek yang diteliti dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan 

syariah BUMN di Indonesia periode Januari 2015 – Desember 2017. Pengambilan 

sampel dalam penelitian ini menggunakan Purposive Sampling. Hal ini 
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dikarenakan jumlah sampel yang diteliti sebanyak 3 perbankan dengan rincian 

periode data sebanyak 36 bulan (Januari 2015 – Desember 2017), sehingga data 

yang akan disajikan sebanyak 108 periode. 

 

C. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini mengguanakan metode 

Purposive Sampling dimana pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria 

tertentu dengan rincian periode data yang digunakan sebanyak 36 Bulan (Januari 

2015 – Desember 2017) sehingga data yang akan disajikan sebanyak 108 periode. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa 

laporan keuangan yang menyangkut masalah kondisi NPF, DPK, ROA, infasi dan 

IPM serta pembiayaan murabahah. Data dikumpulkan dengan di download pada 

situs Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia (Asbisindo).  

 

E. Identifikasi dan Operasional Variabel 

Operasional variabel merupakan penjelasan mengenai variabel-variabel 

yang akan diteliti secara lebih dalam. Penjelasan disini meliputi definisi dan 

indikator pengukuran. Adapun variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel independennya (Sugiyono, 2010:59). Dalam 

penelitian ini variabel dependennya adalah pembiayaan murabahah (Y). 

pembiayaan murabahah adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk 



 59 

transaksi jual beli dengan cicilan. Pada perjanjian Murabahah atau mark up, bank 

membiayai pembelian barang atau asset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan 

membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada 

nasabah tersebut dengan menambahkan suatu mark up /keuntungan. Prinsip-

prinsip atau dasar-dasar pembiayaan murabahah adalah 5 C, yaitu :  

a. Character 

b. Capacity 

c. Capital 

d. Condition 

e. Collateral 

 

b. Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat 

(Sugiyono, 2010:59). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini 

antara lain: 

1) NPF 

Non Performing Finance (NPF) merupakan rasio yang 

dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meng-cover risiko 

kegagalan pengembalian kredit oleh debitur (Darmawan, 2008). NPF 

mencerminkan risiko kredit, semakin tinggi tingkat NPF maka semakin 

besar pula risiko kredit yang ditanggung oleh pihak bank (Ali, 2004). 

Keberadaan NPF dalam jumlah yang banyak memberikan kesulitan 

sekaligus menurunkan tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Oleh 
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sebab itu, bank dituntut untuk selalu menjaga kreditnya agar tidak masuk 

dalam golongan kredit bermasalah (NPF). Resiko yang dihadapi bank 

merupakan resiko tidak terbayarnya kredit yang disebut dengan default 

risk atau resiko kredit. Meskipun resiko kredit tidak dapat dihindarkan, 

maka harus diusahakan dalam tingkat yang wajar berkisar antara 3% -5% 

dari total kreditnya. Besarnya NPF menjadi salah satu penyebab sulitnya 

perbankan dalam menyalurkan kredit (Sentausa, 2008). 

Rasio non performing finance (NPF) dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

                     Pembiayaan Bermasalah 

NPF =                                                        100% 

 Total Pembiayaan 

 

2) DPK  

Sumber dana yang yang disebut dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) 

merupakan dana dari masyarakat luas disebabkan sumber dana dari 

masyarakat merupakan sumber dana yang paling utama bagi bank. Secara 

umum kegiatan penghimpunan dana ini dihitung dari besarnya:  

a. Simpanan Giro 

b. Tabungan 

c. Simpanan Deposito 

 

3) ROA 

Return On Assets (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur keefektivan bank dalam menghasilkan keuntungan dengan 

memanfaatkan seluruh aktiva yang dimiliki oleh bank.  Semakin tinggi 



 61 

ROA semakin tinggi pula keefektivan bank dalam menghasilkan laba. 

pengukuran rasio Return On Assets (ROA) dapat dihitung dengan rumus :  

ROA =   Laba Bersih    X 100 % 

               Total Asset 
 

 

4) Inflasi 

 

Menurut Sukirno (2004: 27) tingkat inflasi adalah presentase 

kenaikan harga-harga pada suatu tahun tertentu berbanding  dengan tahun 

sebelumnya. Umumnya tingkat inflasi menunjukkan persentase suatu 

perubahan pada tingkat harga rata-rata tertimbang atas barang dan jasa 

dalam perekonomian suatu negara. Berikut merupakan formula dama 

menentukan tingkat inflasi: 

 

Inflasi =     X 100 

Keterangan: 

IHKt = IHK pada tahun t 

IHKt-1=IHK sebelum tahun t 

 
5) IPM 

 

IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata 

sederhana dari tiga indeks dari dimensi yang menggambarkan kemampuan 

dasar manusia dalam memperluas pilihan-pilihan. Rumus umum yang 

dipakai adalah sebagai berikut (UNDP, 2013) 

IPM= 1/3 (Indeks X1 + Indeks X2 + Indeks X3)…………….(3) 

 

IHKt – IHKt – 1 

IHKt 



 62 

Dimana : 

X1 = Indeks Harapan Hidup 

X2 = Indeks Pendidikan 

X3 = Indeks Standart Hidup Layak 

 

F. Analisis Data  

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini akan dilakukan model regresi 

linier berganda, terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel 

dependen. 

1. Analisis Statistik Deskriptif  

Analisis Statistik Deskriptif yaitu metode statistika yang digunakan untuk 

menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan menjadi 

sebuah informasi. Statistik Deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi 

masing-masing variabel yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, 

varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (Ghozali, 

2013:19).  Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah mean, standar 

deviasi, maksimum, dan minimum.  

Mean digunakan untuk mengetahui rata-rata data yang bersangkutan. 

Standar deviasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar data yang 

bersangkutan bervariasi dari rata-rata.Maksimum digunakan untuk mengetahui 

jumlah terbesar data yang bersangkutan.Minimum digunakan untuk mengetahui 

jumlah terkecil data yang bersangkutan. 

 

 

 



 63 

2. Uji Asumsi Klasik 

Untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan terbebas 

dari bisa yang mengakibatkan hasil regresi yang diperoleh tidak valid dan 

akhirnya hasil regresi tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai dasar untuk 

menguji hipotesis dan penarikan kesimpulan, maka digunakan asumsi klasik. Tiga 

asumsi klasik yang perlu diperhatikan adalah: 

a. Uji Normalitas Data 

Uji  Normalitas adalah langkah awal yang harus dilakukan untuk 

setiap analisis multvariate khususnya jika tujuannya  adalah inferensi. 

Tujuannya adalah untuk menguji apakah  dalam model regresi, variabel 

dependen dengan variabel independen  mempunyai distribusi normal  atau 

tidak. Model regresi yang baik adalah  distribusi data normal atau 

mendekati normal. Jika data menyebar jauh dari regresi atau tidak 

mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi 

normalitas. 

b. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi merupakan korelasi atau hubungan yang terjadi antara 

anggota-anggota dari serangkaian pengamatan yang tersusun dalam times 

series pada waktu yang berbeda. Autokorelasi bertujuan untuk menguji 

apakah dalam sebuah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan 

pengganggu pada periode t. Jika ada, berarti terdapat Autokorelasi. Dalam 

penelitian ini keberadaan Autokorelasi diuji dengan Durbin Watson 

dengan rumus sebagai berikut: 
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Keterangan: 

1) Jika angka D-W di bawah -2 berarti terdapat Autokorelasi positif. 

2) Jika angka D-W diantara -2 sampai 2 berati tidak terdapat 

Autokorelasi. 

3) Jika D-W di atas 2 berarti terdapat Autokorelasi negatif. 

Untuk menetukan batas tidak terjadinya Autokorelasi dalam model 

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

Durbin Watson yang terdapat pada tabel uji Durbin Watson. Sedangkan d 

merupakan nilai d Durbin Witson dari hasil perhitungan yang dilakukan. 

Model regresi tidak mengandung masalah Autokorelasi jika kriteria du <d 

< 4 – du terpenuhi. 

c. Uji Heterokedastisitas 

Pengujian Heterokedastisitas dalam model regresi dilakukan 

untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan 

varians dan dari suatu pengamatan yang lain. Model regresi yang baik 

adalah tidak terjadi heterokedastisitas. Pengujian ini dilakukan dengan 

melihat pola tertentu pada  grafik dimana sumbu Y adalah yang telah 

diprediksikan dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y 

sesungguhnya) yang telah distandarized. Dasar pengambilan 

keputusannya adalah: 
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1) Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk  suatu 

pola yang teratur (bergelombang melebar kemudian menyempit) 

maka telah terjadi heterokedastisitas. 

2) Jika tidak terdapat pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas 

dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y maka tidak terjadi 

heterokedastisitas. 

 

3. Regresi Linier Berganda 

Untuk menganalisa data penulis menggunakan metode regresi linear 

berganda, yaitu suatu metode statistik yang digunakan untuk mengetahui 

hubungan antara variabel bebas dan terikat yang dibantu dengan menggunakan 

program SPSS Versi 19.0 dengan persamaan sebagai berikut:  

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

Keterangan : 

Y   = Pembiayaan Murabahah 

a   = Konstanta 

b1, b2, b3, b4, b5 = Koefesien Regresi 

X1   =  NPF 

X2   = DPK 

X3   = ROA 

X4   = Inflasi 

X5   = IPM 

e   = Eror  
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4. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

analisis regresi linier sederhana berdasarkan Uji Secara Parsial (Uji t),  Koefisien 

Korelasi dan Uji Koefisien Determinasi (R
2
), dengan bantuan software SPSS 

(Statistical Product and Service Solution) versi 19.0. 

a. Uji Secara Parsial ( Uji t ) 

Uji Secara Parsial (Uji t) ini bertujuan untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh variabel indenpenden X1, X2, X3, X4 dan X5 terhadap 

variabel dependen (Y) dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan. 

Pengujian dilakukan dengan 2 arah (2 tail) dengan tingkat keyakinan 

sebesar 95 % dan dilakukan uji tingkat signifikan pengaruh hubungan 

variabel independen (X1, X2, X3, X4 dan X5 ) secara   individual  terhadap   

variabel dependen (Y) , dimana tingkat signifikansi ditentukan sebesar 5 

% dan degree  of freedom (df) = n – k. Adapun kriteria pengambilan 

keputusan yang digunakan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut: 

1) Apabila t hitung  > t tabel atau Sig < α  maka: 

a) Ha  diterima karena memiliki pengaruh yang signifikan 

b) H0 ditolak karena tidak terdapat pengaruh yang  signifikan 

2) Apabila  t hitung  <  t tabel,  atau Sig > α , maka :    

a) Ha ditolak karena tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

b) H0  diterima karena terdapat pengaruh yang  signifikan. 
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b. Uji Secara  Simultan ( Uji F ) 

Uji  Signifikansi simultan ini digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar  variabel independen (X1, X2, X3, X4 dan X5) secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).  Analisa uji 

F dilakukan dengan membandingkan F hitung  dan F tabel. Namun sebelum 

membandingkan nilai F tersebut, harus ditentukan tingkat kepercayaan 

(1-α) dan derajat kebebasan (degree of freedom)  = n - (k+1)  agar dapat 

ditentukan nilai kritisnya. Adapun nila Alpha yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebesar 0,05. Dimana kriteria pengambilan 

keputusan yang digunakan adalah sebagai berikut:  

1) Apabila F hitung > F tabel atau Sig < α maka :  

a) Ha  diterima karena terdapat pengaruh yang  signifikan 

b) H0 ditolak karena tidak terdapat pengaruh yang  signifikan 

2) Apabila F hitung < F tabel atau Sig > α maka : 

a) Ha ditolak karena tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

b) H0  diterima karena terdapat pengaruh yang  signifikan. 

 

c. Analisis Koofisien Korelasi (R)   

Analisis koofisien korelasi digunakan untuk mengetahui 

bagaimana pengaruh insentif terhadap kinerja, apakah tergolong sangat 

kuat, kuat, sedang, rendah, atau sangat rendah. Untuk mengetahui adanya 

hubungan yang kuat ataupun rendah antara kedua variabel berdasarkan 

nilai r di gunakan interprestasi koefisien korelasi  (Sugiyono, 2010 : 138).  
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d. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengetahui 

persentase variabel independen secara bersama-sama dapat menjelaskan 

variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah di antara nol dan 

satu. Jika koefisien determinasi  (R²) = 1, artinya variabel independen 

memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-

variabel dependen. Jika koefisien determinasi (R²) = 0, artinya variabel 

independen tidak mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel 

dependen.  

 


