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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan design penelitian menurut Uma Skaran. 

Secara spesifik akan membahas (a) tujuan studi, (b) jenis investigasi, (c) tingkat 

intervensi peneliti, (d) situasi studi, (e) unit analisis, (f) horizon waktu studi. 

a. Tujuan Studi 

Studi ini menggunakan studi eksploratif. Yaitu, studi ini dilakukan 

untuk mengkaji lebih dalam lagi masalah hubungan antara Arus Kas, Dana 

Syirkah Temporer dan BOPO terhadap Profitabilitas. Apakah variabel 

independennya ada hubungan positif/signifikan atau tidak dengan variabel 

dependennya yaitu Profitabilitas. 

b. Jenis Investigasi  

Jenis investigasi dari penelitian ini adalah korelasional, karena 

Arus Kas Operasi, Dana Syirkah Temporer dan BOPO berhubungan 

dengan Profitabilitas. 

c. Tingkat Intervensi Peneliti 

Dalam penelitian ini tingkat intervensi peneliti termasuk intervensi 

minimal atau bahkan tidak ada karena tidak melibatkan atau bahkan  

menyebarkan kuesioner. 

d. Situasi Studi 

Dalam penelitian ini situasi studi yang dilakukan adalah studi 

lapangan, karena jenis investigasi dari penelitian ini korelasional yang 



 63 

mana biasanya studi korelasional selalu dilakukan dalam situasi tidak 

diatur. 

e. Unit Analisis 

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Industri 

f. Horizon Waktu Studi 

Peneliti menggunakan Longitudinal yang meneliti pada lebih satu 

periode. 

 

3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dirancang untuk meneliti Arus Kas, Dana Syirkah Temporer 

dan BOPO apakah berpengaruh terhadap Profitabilitas atau tidak. Dalam 

penelitian ini yang diambil dari sejumlah sampel yang ada dalam populasi. 

Populasi penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK dengan 

Sampel 9 Bank Umum Syariah yang memenuhi kelengkapan data dengan data 

panel dari tahun 2011-2017. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah tingkat industri. 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014:389). 

Populasi dalam penelitian ini adalah 13 Bank Umum Syariah yang 

terdaftar di OJK periode 2011-2017. 
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3.3.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi. Adapun metode pemilihan sampel 

yang digunakan adalah purposive sampling yaitu pemilihan sampel tidak secara 

acak tetapi sesuai dengan kriteria tertentu. Adapun kriteria untuk penelitian ini 

adalah : 

(1) Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK yang menerbitakan laporan 

keuangan tahunan sejak tahun 2011 hingga 2017.  

(2) Bank Syariah yang menyajikan data variabel yang  digunakan. 

Berdasarkan kriterian di atas, maka terhitung ada 9 bank yang masuk 

kriteria. Berikut adalah kesembilan bank tersebut : 

Tabel 1.5 

Daftar Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK  

yang Menjadi Sampel Penelitian 

NO NAMA BANK 

1 PT. BNI Syariah 

2 PT. Bank Muamalat Syariah 

3 PT. Bank BCA Syariah 

4 PT. Bank Mega Syariah 

5 PT. Bank Bukopin Syariah 

6 PT. Bank Panin Syariah 

7 PT. May Bank Syariah 

8 PT. BRI Syariah 

9 PT. Bank Mandiri Syariah 

 Sumber ojk.go.id 

Berdasarakan sampel tersebut, peneliti mendapatkan sejumlah pengamatan 

sebagai berikut : 

= Banyak sampek x Tahun Periode penelitian 

= 9 bank umum syariah x 7 tahun periode penelitian 

= 63 pengamatan 
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3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data untuk mendukung penelitian ini adalah 

menggunakan data primer dan data sekunder, berikut penjelasan mengenai kedua 

metode tersebut. 

3.4.1 Data Sekunder 

Data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber-

sumber yang sudah ada). Data sekunder penelitian ini berasl dari buku, jurnal-

jurnal, tesis, skripsi, serta dari internet yang berkaitan dengan Arus Kas, Dana 

Syirkah Temporer dan BOPO. 

 

3.5 Definisi Operasional Variabel 

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh arus kas, 

dana syirkah temporer, dan BOPO terhadap profitabilitas (RoA) maka terdapat 

dua variabel yang akan dianalisis, yaitu: 

3.5.1 Variabel Bebas (Independent Variabel) 

Variabel bebas (independent variabel) adalah variabel yang dapat 

mempengaruhi perubahan dalam variabel terikat dan mempunyai hubungan yang 

positif maupun negatif bagi variabel terikatnya. Adapun variabel bebas yang akan 

diuji hubungan dan pengaruhnya dalam penelitian ini terdiri dari : 

1) Arus Kas 

Dalam dunia usaha yang semakin berkembang, perusahaan dituntut 

untuk terus menerus beradaptasi secara dinamis agar dapat mempertahankan 

kelangsungan usahanya. Untuk mengetahui perkembangan suatu perusahaan 

serta mengetahui kondisi keuangan perusahaan dapat kita ketahui dari laporan 
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keuangan khususnya laporan arus kas. Jadi laporan arus kas dapat 

mempengaruhi profitabilitas karena di sana terdapat uang kas yang tersedia 

bagi seluruh investor setelah perusahaan menempatkan seluruh investasinya 

untuk mempertahankan operasinya yang sedang berjalan. Sebagaimana yang 

dikemukakan oleh M. Hanafi (2001 : 3-4) sebagai berikut: “Informasi arus kas 

membantu kita menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajibannya, membayar dividen, meningkatkan kapasitas, dan mendapatkan 

pendanaan. Informasi arus kas juga membantu kita menilai kualitas laba dan 

ketergantungan laba pada estimasi dan asumsi tentang arus kas di masa 

depan.” (Juanidi, 2016). 

Arus Kas = Penerimaan kas dari aktivitas operasi – 

Pengeluaran kas untuk aktivitas opearasi 

2) Dana Syirkah Temporer 

Dana syirkah temporer yang merupakan bagian dari dana pihak ketiga 

yang dihimpun oleh entitas syariah dimana entitas syariah mempunyai hak 

untuk mengelola dan menginvestasikan dana, baik sesuai dengan kebijakan 

entitas syariah atau kebijakan pembatasan dari pemilik dana, dengan 

keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan. Jika terjadi kerugian 

normal, entitas syariah tidak wajib mengganti kerugian tersebut. (Marheni, 

2016:145). 

Semakin besar dana syrikah temporer yang dihimpun maka 

profitabilitas akan semakin besar dikarenakan akan semakin besar dana yang 

dikelola dalam menghasilkan keuntungan. (Arum & Hisamuddin, 2016). 
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Dana Syirkah Temporer = Tabungan Mudharabah + Deposito 

Mudharabah + Musyarakah 

 

Sumber : Mahesa, 2015 

3) Beban Operasional Pendapatan Operasional 

Rasio BOPO ini digunakan untuk mengukur kinerja menajemen bank 

dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. 

Semakin kecil rasio  ini berarti semakin efisien biaya operasional yang 

dikeluarkan oleh bank. (Almilia dan Herdaningtyas, 2005 dalam Septiharyati, 

2015). 

   Biaya Operasional 

BOPO =     x 100% 

   Pendapatan Operasional  

 

3.5.2 Variabel Terikat (Dependent Variabel) 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat 

karena adanya variabel bebas, yaitu profitabilitas (ROA). 

   Laba Bersih 

ROA = 

   Total Aktiva 

 
 

3.6 Metode Analisis Data 

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dan seluruh responden 

terkumpul. (Sugiyono, 2014:206). 

Dalam penelitian ini digunakanan analisis regresi data panel. Data panel 

adalah jenis data yang merupakan gabungan dari data time series (runtut waktu) 

dan cross section (seksi silang) (Winarno, 2017). Teknik analisis data yang 

digunakan untuk memecahkan permasahan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi data panel dan bantuan Eviews versi 9. 
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3.6.1 Analisis Stastitik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang menjelaskan suatu data yang telah 

dikumpulkan dan diringkas pada aspek-aspek penting berkaitan dengan data 

tersebut. Biasanya meliputi gambaran atau mendeskripsikan hal-hal sebagai 

berikut dari suatu data; mean, median, modus, range, varian, frekuensi, nilai 

maksimum, nilai minumum, serta standar deviasi (Agung Edy Wibowo dalam 

Marisa Marlin 2014). 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

(1) Uji Normalitas 

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal 

atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau 

mendekati normal (Ghozali). (Nurisanti, 2016) 

Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan 

menggunakan uji Jarque-Bera. Apabila nilai probabilitas > 0,05 maka data 

berdistribusi normal. Sebaliknya jika nilai probabilitas < 0,05 maka data 

berdistribusi tidak normal. 

(2) Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi antar variabel 

independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-

variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel 
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independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama 

dengan nol. (Ghazali, 2013) Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolinearitas di dalam model regresi adalah sebagai berikut: 

Jika koefisien korelasi antarvariabel bebas > 0,8 maka dapat 

disimpulkan bahwa model mengalami masalah multikolinearitas. 

Sebaliknya, koefisien korelasi < 0,8 maka model bebas dari 

multikolinearitas. 

(3) Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas terjadi apabila variance 

pengganggu tidak mempunyai variance yang sama untuk semua observasi, 

sehingga mengakibatkan penafsiran regresi tidak efisien. Jika variance 

dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 

terjadi homoskedastisitas. Jika berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas.  

Pengujian ini dilakukan dengan uji Glesjer yaitu meregresi masing-

masing variable independen dengan absolute residual sebagai variabel 

dependen. Residual adalah selisih antara nilai observasi dengan nilai 

prediksi, sedangkan absolute adalah nilai mutlak. Uji Glesjer digunakan 

untuk meregresi nilai absolute residual terhadap variabel independen. Jika 

hasil tingkat kepercayaan uji Glesjer > 0,05 maka tidak terkandung 

heteroskedastisitas. 
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(4) Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model 

regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada suatu periode 

t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terdapat korelasi, 

maka dinamakan ada masalah autokorelasi. (Ghazali, 2011) 

 Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang 

waktu yang berkaitan satu sama lainnya. Model regresi yang baik adalah 

regresi yang bebas dari autokorelasi.  

Salah satu uji yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya 

autokorelasi adalah uji Breusch-Godfrey atau disebut dengan Lagrange 

Multiplier. Apabila nilai probabilitas > α = 5%, berarti tidak terjadi 

autokorelasi. Sebaliknya bila nilai probabilitas < α = 5%, berarti terjadi 

autokorelasi. 

 

3.7 Analisis Regresi 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data 

panel dengan bantuan perangkat lunak komputer Eviews versi 9.0. Data panel 

dapat didefinisiskan sebagai gabungan antara data silang(cross-section) dan 

dengan data runtut waktu(time series). Model estimasi dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Yit = β0+ β1X1it+ β2X2it +β3X3it + eit  

Keterangan: 

Yit  = Profitabilitas 

α0  = Konstanta 
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β1, β2, β3  = Koefisien Regresi Variabel Independen 

X1it  = Arus Kas  

X2it  = Dana Syirkah Temporer 

X3it  = Bopo 

 eit  = Error 

Terdapat tiga pendekatan dalam mengestimasi regresi data panel yang 

dapat digunakan yaitu Poolingl Least square (model Common Effect), model 

Fixed Effect, dan model Random Effect.  

1. Common Effect 

Estimasi Common Effect (koefisien tetap antar waktu dan individu) 

merupakan teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel. Hal 

ini karena hanya dengan mengkombinasikan data time series dan data cross 

secsion tanpa melihat perbedaan antara waktu dan individu, sehingga dapat 

menggunakan metode OLS dalam mengestimasi data panel. maka model 

persamaan regresinya adalah:  

Yit = β0+ β1X1it+ β2X2it +β3X3it + eit  

2. Fixed Effect 

Model yang mengasumsikan adanya perbedaan intersep biasa disebut 

dengan model regresi Fixed Effect. Teknik model Fixed Effect adalah teknik 

mengestimasi data panel dengan menggunakan variabel dummy untuk 

menangkap adanya perbedaan intersep. Pengertian Fixed Effect ini didasarkan 

adanya perbedaan intersep antara perusahaan namun intersepnya sama antar 

waktu. Di samping itu, model ini juga mengasumsikan bahwa koefisien regresi 
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(slope) tetap antar perusahaan dan antar waktu. Model Fixed Effect dengan 

teknik variabel dummy dapat ditulis sebagai berikut:  

Yit = β0+ β1X1it+ β2X2it +β3X3it + ….+ βndnit+eit 

3. Random Effect  

Pada model Fixed Effect terdapat kekurangan yaitu berkurangnya derajat 

kebebasan (Degree Of Freedom) sehingga akan megurangi efisiensi parameter. 

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dapat menggunakan pendekatan 

estimasi Random Effect. Pendekatan estimasi random effect ini menggunakan 

variabel gangguan (error terms). Variabel gangguan ini mungkin akan 

menghubungkan antar waktu dan antar perusahaan. Penulisan konstanta dalam 

model random effect tidak lagi tetap tetapi bersifat random sehingga dapat 

ditulis dengan persamaan sebagai berikut:  

Yit = β0+ β1X1it+ β2X2it +β3X3it + eit + µi 

 

3.8 Pemilihan Model Persamaan Regresi 

Dari ketiga model yang telah diestimasikan maka akan dipilih model mana 

yang paling tepat atau sesuai dengan tujuan penelitian. Ada tiga uji (test) yang 

dapat dijadikan alat dalam memilih model regresi data panel (CE, FE atau RE) 

berdasarkan karakteristik data yang dimiliki yaitu: F Test (Chow Test), Hausman 

Test dan langrangge Multiplier (LM)  Test. 

1) F Test (Chow Test) 

Uji Chow digunakan untuk memilih antara metode Common Effect dan 

metode Fixed Effect, dengan ketentuan pengambilan keputusan sebagai 

berikut: 
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H0 : Metode Common Effect  

H1 : Metode Fixed Effet 

Jika nilai p-value cross section Chi Square < a = 5%, atau probability 

(p-value) F Test < a = 5% maka H0 ditolak atau dapat dikatakan bahwa 

metode yang digunakan adalah metode fixed effect. Jika nilai p-value cross 

section Chi Square   a = 5%, atau probability (p-value) F Test   a = 5% 

maka H0 diterima atau dapat dikatakan bahwa metode yang digunakan adalah 

metode common effect. 

2) Uji Hausman 

Uji Hausman digunakan untuk menentukan apakah metode Random 

Effect atau metode Fixed Effect yang sesuai, dengan ketentuan pengambilan 

keputusan sebagai berikut: 

H0 : Metode random effect 

H1 : Metode fixed effect 

Jika nilai p-value cross section random < a=5% maka H0 ditolak atau 

metode yang digunakan adalah metode fixed effect. Tetapi, jika nilai p-value 

cross section random   a=5% maka H0 diterima atau metode yang digunakan 

adalah metode random effect. 

3) Uji LM Test 

Uji LM digunakan untuk memilih model random effect  atau model 

common effect yang sebaiknya digunakan. Uji LM ini didasarkan pada 

distribusi chi squares dengan degree of freedom sebesar jumlah variabel 
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independen. Ketentuan pengambilan keputusan pada uji LM ini adalah sebagai 

berikut: 

H0 : Metode Common Effect 

H1 : Metode Random Effect 

Jika nila LM statistik lebih besar nilai kritis chi square, maka kita 

menolak hipotesis nol. Artinya, estimasi yang tepat untuk regresi data panel 

adalah random effect. Jika nilai uji LM lebih kecil dari nilai statistik chie 

squares sebagai nilai kritis, maka kita menerima hipotesis nol.  Artinya 

Estimasi random effect dengan demikian tidak dapat digunakan untuk regresi 

data panel, tetapi digunakan metode common effect. 

 

3.9 Pengujian Hipotesis 

3.9.1 Uji Secara Parsial (Uji t) 

Uji parsial (t) digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen 

secara parsial terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan 

ketentuan: 

a. Apabila probabilitas thitung < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima 

b. Apabila probabilitas thitung > 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak 

3.9.2 Uji Secara Simultan (Uji F) 

Uji Simultan (F) digunakan untuk mengetahui apakah semua variable 

independen mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variable dependen. 

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai Fhitung dengan nilai 

Ftabel.  
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 Apabila nilai Fhitung > Ftabel dengan nilai signifikansi 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa model regresi sudah layak untuk digunakan sebagai model 

regresi dalam penelitian Pengujian ini dapat juga dilakukan dengan melihat 

probibalitas Fhitung.  

 Apabila nilai Fhitung > 0,05 maka terdapat pengaruh variabel independen 

secara simultan terhadap variabel dependen. 

3.9.3 Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 

Koefisien determinasi (R2) atau goodness of fit merupakan nilai yang 

menyakatakan proporsi atau persentase dari total variasi variable dependen (Y) 

yang dapat dijelaskan oleh variabel penjelas (X1, X2, X3, …, Xn) secara 

bersama-sama. Nilai Koefisien Determinasi (R2) mengandung kelemahan 

mendasar di mana adanya bias terhadap jumlah variabel independen yang 

dimasukkan dalam model. Oleh karena itu, pada penelitian ini mengguanakan 

adjusted R2 berkisar antara nol sampai satu. Apabila nilai adjusted R2 makin 

mendekati satu, maka makin baik kemampuan model dalam menjelaskan variabel 

dependen. 

 


