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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metodologi Penelitian 

Bab ini menjelaskan penelitian tentang bagaimana penelitian akan 

dilaksanakan secara operasional. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai devinisi 

desain dan variabel penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber 

data, metode pengumpulan data, serta metode analisisnya. 

 

3.2 Desain Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif 

adalah penelitian yang menggunakan angka dalam penyajian data dan analisis 

menggunakan uji statistika. Data yang di peroleh melalui laporan triwulan periode 

Maret 2010 sampai dengan Desember 2017 yang diperoleh dari laporan keuangan 

BRI Syariah di Indonesia melalui website Bank Indonesia dan situs resmi BRI 

Syariah. 

 

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya Sugiono (2015). Populasi juga dapat 

diartikan sekelompok elemen yang lengkap, berupa orang, objek transaksi atau 

kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadikannya objek 

penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Bank Rakyat 

Indonesia sebagai sumber data. Data yang digunakan sebagai sampel dalam 
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penelitian ini adalah data time series dalam bentuk triwulan yaitu periode Maret 

2010 sampai dengan Desember 2017. 

Menurut Sugiyono (2015:81) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti 

tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena 

keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel 

yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, 

kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang 

diambil dari populasi harus betul-betul representative (mewakili). 

Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode non 

probability sampling yaitu suatu teknik sampling dimana setiap elemen dalam 

populasi belum tentu mempunyai kesempatan sama untuk di seleksi sebagai 

subyek dalam sampel (Budi Trianto, 2015:54). Teknik yang digunakan dalam non 

probability sampling adalah jenuh sampling yang pengambilan sampelnya 

sebanyak jumlah populasinya. Dalam penelitian ini pertimbangan yang diambil 

yaitu sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan 

keuangan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah yang dipublikasikan berupa data 

triwulan sebanyak 32 laporan keuangan selama 8 Tahun. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji 

data sekunder yang berupa Laporan Keuangan Triwulan Bank Rakyat Indonesia 
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(BRI) Syariah periode 2010-2017 yang dipublikasikan melalui situs resmi Bank 

Indonesia. 

 

3.5 Jenis dan Sumber Data 

Menurut Trianto (2015:71) sumber data terdiri dari data primer dan 

sekunder. Data primer yaitu data yang diambil secara langsung dari responden 

penelitian, biasanya data tersebut berbentuk data nominal, ordinal, interval mupun 

ratio.  Data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, 

sudah dikumpulkan dan sudah diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam 

bentuk publikasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data 

sekunder, yaitu berdasarkan laporan triwulan periode Maret 2010 sampai dengan 

Desember 2017 yang diperoleh dari laporan keuangan BRI Syariah di Indonesia 

melalui website Bank Indonesia dan situs resmi BRI Syariah. 

 

3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Variabel pada penelitian ini terdapat 5 (lima) variabel, yang terdiri dari 4 

(empat) variabel independen, 1 (satu) variabel dependen. Adapun masing-masing 

variabelnya, yaitu variabel independen terdiri atas Pembiayaan Murabahah, dana 

Pihak Ketiga, CAR dan BOPO. Variabel dependennya adalah Profitabilitas. 

a. Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2008). 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah profitabilitas (ROA). 
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1. Return on Asset (ROA) 

ROA merupakan salah satu rasio profitabilitas yang 

digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan total aset yang 

dimilikinya. Perhitungan ROA berdasarkan Surat Edaran Bank 

Indonesia Nomor 12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010, diperoleh 

dengan rumus: 

 

 

b. Variabel Bebas (Independent Variable) 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau 

yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen 

(Sugiyono, 2008). Variabel independen dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Pembiayaan Murabahah 

Pembiayaan murabahah yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah total pembiayaan murabahah yang disalurkan bank 

syariah. Total pembiayaan murabahah diukur dengan logaritma 

natural dari nilai pembiayaan murabahah pada akhir tiap tahun. 

Penggunaan logaritma natural bertujuan agar hasilnya tidak 

menimbulkan bias, mengingat besarnya nilai pembiayaan 

murabahah antar bank syariah yang besar. 

 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑂𝑛 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 = 
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
𝑥100% 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛 𝑀𝑢𝑟𝑎𝑏𝑎ℎ𝑎ℎ =  𝐿𝑛 (Pembiayaan 𝑀𝑢𝑟𝑎𝑏𝑎ℎ𝑎ℎ) 
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2. Dana Pihak Ketiga (DPK) 

Di dalam UU No. 21 Tahun 2008 Dana Pihak Ketiga 

Merupakan keseluruhan investasi dana pihak ketiga yang terdiri 

dari giro wadiah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah 

dengan satuan tetapan berbentuk rupiah. 

 

 

3. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Capital Adequacy Ratio (CAR) sebagai salah satu indikator 

kemampuan bank dalam menutupi penurunan aktiva sebagai akibat 

kerugian yang diderita bank. Besar kecilnya CAR ditentukan oleh 

kemampuan bank menghasilkan laba setra komposisi alokasian 

dana pada aktiva sesuai dengan tingkat resikonya (Veithzal Rivai, 

2013: 473). Dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

4. Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) 

Rasio BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan 

Operasional). Rasio yang sering disebut rasio efisiensi ini 

digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam 

mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. 

Semakin kecil rasio  ini berarti semakin efisien biaya operasional 

yang dikeluarkan bank yang  bersangkutan sehingga kemungkinan 

𝐷𝑃𝐾 =  𝐺𝑖𝑟𝑜 𝑊𝑎𝑑𝑖𝑎h + 𝑇𝑎𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑊𝑎𝑑𝑖𝑎h + 𝑇𝑎𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑀𝑢𝑑h𝑎𝑟𝑎𝑏𝑎h
+ 𝐷𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜 𝑀𝑢𝑑h𝑎𝑟𝑎𝑏𝑎h 

𝐶𝐴𝑅 = 
𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝐵𝑎𝑛𝑘

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑢𝑟𝑢𝑡 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑘𝑜
𝑥100% 
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suatu bankdalam kondisi bermasalah semakin kecil(Almilia, 

2005).Hasbi (2011) menambahkan semakin kecil rasio ini maka 

kinerja bank semakin baik. Dengan demikian efisiensi operasi 

suatu bank yang diproksikan dengan rasio BOPO akan 

mempengaruhi kinerja bank tersebut. Secara matematis, BOPO 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

 

3.7 Metode Analisis Data 

Metode analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan 

melakukan analisis kuantitatif yang dinyatakan dengan angka-angka yang dalam 

perhitungannya menggunakan metode statistik yang dibantu dengan program 

pengolah data statistik yang dikenal dengan SPSS 23. Metode-metode yang 

digunakan yaitu: 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

Untuk menggambarkan variabel-variabel dalam penelitian maka 

digunakan analisis statistik deskriptif. Menurut Ghozali (2016:19) statistik 

deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat 

dari nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata (mean), dan standar deviasi. 

2. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui 

apakah terjadi penyimpangan terhadap asumsi klasik, apabila terjadi 

penyimpangan terhadap asumsi tersebut maka akan menghasilkan asumsi 

𝐵𝑂𝑃𝑂 = 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑥100% 
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yang tidak benar. Uji asumsi klasik digunakan setelah penggunaan model 

analisis regresi berganda. Asumsi klasik yang harus dipenuhi diantaranya 

data harus berdistribusi normal, non multikolinear, homokedasitas, dan 

non autokorelasi (Ghozali, 2016;105). 

a. Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2016:154) uji normalitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau 

residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan 

F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. 

Ada dua untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau 

tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik Kolmogorov-

Smirnov. Dalam menguji normalitas data pada Kolmogorov-Smirnov 

nilai Asymp. Sig. harus > 0,05. 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2016:135) uji heteroskedastisitas bertujuan 

untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan 

varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka 

disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

homoskedatisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Menurut 

Ghozali (2016:135) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 
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homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah yang homoskedatisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

c. Uji Multikolinieritas 

Menurut Ghozali (2016:104) uji multikolinieritas bertujuan 

untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar 

variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi di antara variabel bebas. Salah satu cara untuk mengetahui 

ada tidaknya multikolinearitas pada suatu model regresi adalah dengan 

melihat nilai tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor). Jika nilai 

tolerance > 0,1 dan VIF < 10, maka dapat diartikan bahwa tidak 

terdapat multikolinearitas pada penelitian tersebut. 

d. Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2016:107) uji autokorelasi bertujuan untuk 

menguji apakah dalam regresi linier ada korelasi antara kesalahan 

penganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode 

t-1 (sebelumnya). jika terjadi korelasi maka dinamakan autokorelasi. 

Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini 

menggunakan uji Durbin-Watson (DW Test). Pengambilan keputusan 

ada tidaknya autokorelasi sebagai berikut: 

1. Terjadi autokorelasi positif apabila 0 < DW < dL 

2. Terjadi autokorelasi positif apabila 0 < DW < dL 

3. Tidak terjadi autokorelasi positif apabila dL   DW   dU 
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4. Tidak terjadi autokorelasi negatif apabila 4-dU   DW   4-dL 

5. Tidak terjadi autokorelasi positif dan negatif apabila dU < DW < 

4-dU 

3. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear 

antara dua atau lebih variabel independen(X1, X2, ....Xn) dengan variabel 

dependen (Y). Analisis ini untuk memprediksikan nilai dari variabel 

dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau 

penurunan dan untuk mengetahui arah hubungan antara independen 

dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen 

berhubungan positif atau negatif. Persamaan regresi linier berganda dapat 

dinyatakan dengan fungsi persamaan linier sebagai berikut: 

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

Keterangan: 

Y  = Return On Asset (ROA) 

a  = Konstanta 

b1b2b3b4 = Koefisien Regresi Parsial 

X1  = Pembiayaan Murabahah 

X2  = Dana Pihak Ketiga 

X3  = Capital Adequacy Ratio (CAR) 

X4 = Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) 

e = Error 

 

4. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang akan 

menghasilkan keputusan menerima atau menolak hipotesis. Uji hipotesis 

dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat. 
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a. Uji t (Pengujian Secara Parsial) 

Menurut Ghozali (2016) uji statistik t pada dasarnya 

menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau 

independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Artinya, apakah suatu variabel independen bukan 

merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. 

Kaidah keputusan statistik uji t: 

1. Jika thitung > ttabel  maka Ho ditolak berarti ada hubungan yang 

signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat. 

2. Jika thitung < ttabel  maka Ho diterima berarti tidak ada hubungan 

yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat, 

dengan tingkat kepercayaan (α) untuk pengujian hipotesis adalah 

95% atau (α)=0,05 

b. Uji F (Pengujian Secara Simultan) 

Menurut Ghozali (2016) uji statistik F pada dasarnya 

menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang 

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan 

terhadap variabel dependen atau terikat. Uji F dapat diketahui bila 

nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05 maka secara simultan variabel 

bebas mampu berpengaruh terhadap variabel terikat. Sebaliknya 

apabila nilai signifikasi lebih besar dari 0,05 maka secara serempak 

variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. 
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c. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Menurut Ghozali (2016;97) koefisien determinasi (R
2
) pada 

intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi 

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

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dbutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 


