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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara langsung 

dikumpulkan dari web resmi Bank Indonesia dan web resmi dari Bank Syariah 

yang bersangkutan. Data yang digunakan adalah data dalam bentuk perbulan dari 

periode januari 2011 sampai desember 2015 yang merupakan data time series 

yang terdiri dari rasio keuangan yang dipublikasilan bulanan oleh Bank Syariah 

Mandiri. 

1.2 Metode Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2013) dapat dilakukan dengan berbagai setting, 

sumber, dan berbagai cara dalam upaya mengumpulkan data. Dengan kata lain 

pengumpulan data tidak lain adalah suatu pengadaan data primer untuk keperluan 

penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan 

cara dokumentasi dengan mengumpulkan, menyalin, melihat, serta mengevaluasi 

laporan serta dokumen yang terkait dengan objek yang akan diteliti. Peneliti 

mengambil data yang diperoleh dari situs web resmi bank indonesia dan milik 

bank syariah serta melakukan pencatatan data yang ada di laporan keuangan 

tersebut mengenai: 

1. CAR (X1) 

2. Inflasi (X2) 

3. Suku Bunga (X3) 
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4. BOPO (X4) 

5. JUB (X5) 

1.3 Populasi dan Sampel  Penelitian  

Populasi dalam penelitian ini adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2013 : 119). Populasi dalam penelitian adalah bank syariah mandiri yang terdaftar 

di bursa efek indonesia periode 2011-2015.  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karateristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2013 : 120). Sampel yang diambil dari populasi 

haruslah reprensif atau mewakili populasi yang ada. Oleh karena itu, Dalam 

penelitian ini pengambilan sampel yang dikenal dengan penarikan probability 

sampling yaitu teknik pengambilan sampel dimana seluruh sampel memiliki 

kesempatan yang sama untuk menjadi sampel oleh peneliti. Jenis penarikan 

sampling yang digunakan adalah sampel random. Teknik sampel random adalah 

penentuan sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata 

yang ada dalam populasi. 

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional  

Variabel Penelitian adalah Apapun yang dapat membedakan atau 

membawa variasi pada nilai. Nilai bisa berbeda pada berbagai waktu untuk objek 

atau orang yang sama, atau pada waktu yang sama untuk objek atau orang yang 

berbeda (Uma Sekaran : 2009). Variabel penelitian yang digunakan Variabel 

Dependen (Variabel Terikat) dan Variabel Independen (Variabel Bebas). 
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3.4.1 Variabel Dependen (Variabel Terikat) 

Variabel Dependen (Y) merupakan variabel yang dipengaruhi oleh 

variabel lain. Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah profitabilitas 

perbankan syariah di Indonesia yang diukur dengan menggunakan pendekatan 

Return On Asset (ROA)  

 Rumus ROA = 
           

            
X100% 

3.4.2 Variabel Independen (Variabel Bebas) 

Variabel Independen (X) Merupakan variabel bebas yang mempengaruhi, 

variabel independen dalam penelitian ini yaitu: Capital Adequacy Ratio(CAR), 

Inflasi, Suku Bunga, Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), dan 

Jumlah Uang Yang beredar (JUB) 

3.4.2.1 Capital Adequacy Ratio  

Menurut peraturan bank indonesia nomor 10/15/PBI/2008 pasal 2 ayat 1 

tercantum bank wahib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari Aset 

Tertimbang Menurut Resiko (ATMR), CAR adalah rasio yang memperlihatkan 

seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung resiko (kredit, 

penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain ) ikut dibiayai dari modal 

sendiri disamping memperoled dana-dana dari sumber-sumber bank lain (PBI,  

2008) 

Rumus Capital Adequacy Ratio : 

CAR 
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3.4.2.2 Inflasi  

Secara sederhana inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga 

secara umum dan terus menerus. kenaikan harga dari satu atau dua barang saja 

belum dapat dikatkan inflasi kecuali jika kenaikan harga meluas atau 

mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi 

disebut deflasi. Data inflasi dari data ini yang dipublikasikan oleh bank indonesia. 

(www.bi.go.id) 

Untuk menghitung IHK digunakan rumus : 

   IHK=
               

                
      

3.4.2.3 Suku Bunga  

BI RATE adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap 

kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank indonesia dan diumumkan kepada 

publik. BI RATE merupakan indikasi suku Bunga jangka pendek yang diinginkan 

bank indonesia dalam mencapai target inflasi. Suku bunga bank juga dapat 

diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip 

konvensional kepada nasabahyang membeli atau menjual produknya. 

(www.bi.go.id). 

3.4.2.4 Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional 

Menurut (Dendawijaya, 2009) rasio biaya operasional digunakan untuk 

mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan 

operasinya. Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

sering disebut rasio efisiensi digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen 

bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. 

http://www.bi.go.id/
http://www.bi.go.id/
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Rumus BOPO=
                 

                      
x100% 

3.4.2.5 Jumlah Uang yang Beredar  

Menurut (Sadono Sukirno, 2006) uang beredar adalah semua jenis uang 

yang berada di perekonomian yaitu jumlah dari mata uang dalam peredaran 

ditambah dengan uang giral dalam bank-bank umum. 

Jumlah Uang Beredar= M  -M  -1 x100% 

                                             M  -1 

3.5 Metode Analisis Data 

Metode Analisis Data  yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan 

melakukan analisis kuantitatif yang dinyatakan dengan angka-angka yang dalam 

perhitunganya menggunakan metode analisis linear berganda yang dibantu dengan 

program Eviews versi 7 . Metode yang digunakan  yaitu Analisis Deskriptif, Uji 

Asumsi Klasik, Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F), Koefisien Determinasi, 

dan Uji Signifikan Parametrik Individual ( uji Statistik t). 

3.5.1 Uji Statistik Deskriptif  

Statistik Deskriptif digunakan oleh peneliti untuk memberikan informasi 

mengenai karakteristik dari variabel penelitian. Statistik deskriptif memberikan 

gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar 

deviasi, varian, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (Ghozali, 2009)  

3.6 Teknik Analisis Data  

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif, yaitu dimana data yang 

digunakan dalam penelitian berbentuk angka dengan menggunakan alat analisis 

Ordinary Least Square (OLS) untuk mencapai penyimpangan atau error yang 
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minimum dengan menggunakan regresi linear berganda yang digunakan untuk 

mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Variabel dependen dalam penelitian adalah profitabilitas perbankan syaraih dan 

variabel independen adalah Capital Adequacy Ratio, Inflasi, Suku Bunga, BOPO, 

JUB.   

Menurut (Ajija, 2011 : 23) Ordinary Least Square (OLS) merupakan 

metode estimasi yang sering digunakan untuk mengestimasi fungsi regresi 

populasi dari fungsi regresi sampel. Untuk analisis data akan dilakukan dengan 

bantuan aplikasi komputer yaitu program excel 2007 dan program eviews versi 7. 

Untuk mengetahui apakah memiliki pengaruh yang signifikan dari variabel 

independen terhadap variabel dependen maka digunakan rumus regresi linear 

berganda sebagai berikut: 

Yi=  + 1.X1+ 2X2+ 3.X3+ 4.X4+ 5.X5 et.... 

Dimana :  

Y= Return On Asset 

   = konstanta 

X1=Capital Adequacy Ratio   

X2= Inflasi 

X3=Suku Bunga 

X4=BOPO 

X5=JUB 

 1,  2,  3,  4,  5= koefisien regresi 

et = error term (variabel di luar model tetapi tidak ikut berpengaruh terhadap 

variabel terikat). 
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3.6.1 Uji Asumsi Klasik 

Uji Asumsi Klasik dilakukan jika variabel bebas lebih dari dua variabel, 

hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah data dari variabel-variabel yang akan 

dianalisis dalam penelitian memenuhi uji asumsi klasik atau tidak karena 

penelitian yang bagus ( model penelitian dengan menggunakan regresi linear ) itu 

jika data dalam penelitian memenuhi asumsi klasik. Ada beberapa uji asumsi 

klasik yang biasanya dilakukan yaitu Uji Normalitas, Uji Heterokedastisitas, Uji 

Multikorelasi, Uji Linearitas, dan Uji Autokorelasi. (Trianto, 2015 : 87) 

3.6.1.1 Uji Normalitas  

Uji ini bertujuan untuk melihat apakah sebuah model regresi antara 

variabel dependen dengan variabel independen keduanya mempunyai distribusi 

normal atau mendekati normal (Gujarati, 2006 : 164 ).  Uji normalitas residual 

metode Ordinary Least Square secara formal dapat dideteksi dengan metode yang 

dikembangkan oleh Jarque-Bera (JB). Deteksi dengan melihat Jarque Bera yang 

merupakan asimtotis (sampel besat dan didasarkan atas residual Ordinary Least 

Square. Uji ini dengan melihat probabilitas Jarque Bera (JB) sebagai berikut : 

(Gujarati, 2006 : 165). langkah-langkah pengujian normalitas data sebagai 

berikut : Hipotesis : H0: Model berdistribusi normal 

    H1: Model tidak berdistribusi normal 

Bila probabilitas Obs*R2 >0.05     Signifikan, H0 Diterima 

Bila probabilitas Obs *R2 <0.05     tidak signifikan, H0 Ditolak 
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3.6.1.2 Uji Multikolinieritas  

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 

2013, : 105).  Dalam penelitian ini penulis akan melihat multikolinearitas dengan 

menguji koefisien korelasi (r) berpasangan yang tinggi diantara variabel penjelas. 

Langkah pengujian sebagai berikut :  

Bila r<0,8 (model tidak terdapat multikolinearitas) 

Bila r>0.8 (model terdapat multikolinearitas)  

3.6.1.3 Uji Heterokedastisitas  

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaanvariance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 

homokedastisitas dan jika varian tidak konstan atau berubah-ubah maka disebut 

heterokedastisitas, model regresi yang baik adalah homokedastisitas (Nachrowi, 

2008 : 109) 

3.6.1.4 Uji Autokorelasi 

Autokorelasi merupakan suatu kejadian dimana error term pada satu 

periode waktu secara sistematik tergantung pada error term pada periode-periode 

waktu yang lain. Untuk mendeteksi masalah autokorelasi digunakan langrange 

Multiplier (LM-test). Uji ini sangat berguna untuk mengindetifikasi masalah 

autokorelasi tidak hanya pada derajat pertama (first order) tetapi juga digunakan 

pada tingkat derajat. Uji autokirelasi juga bisa dilihat dari nilai probabilitas Chi-
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Square. Jika probabilitas Chi-Square lebih dari tingkat signifikansi 5% maka tidak 

dapat autokorelasi dan sebaliknya jika probabilitas Chi-Square lebih kecil dari 5%  

maka terdapat autokorelasi 

3.6.1.5 Uji t (Parsial) 

Digunakan untuk melihat hubungan atau pengaruh antara variabel 

independen secara individual terhadap variabel dependen. Jika tingkat 

probabilitasnya lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan variabel independen 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 

3.6.1.6 Uji F (Simultan) 

Digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara simultan 

terhadap variabel dependen. Jika bebas memiliki pengaruh secara simultan 

terhadap variabel terikat maka persamaan regresi termasuk cocok atau fix dengan 

tingkat signifikansi sebesar 5% (Siregar, 2013 : 304) 

3.6.1.7 Koefisien Determinasi (R²) 

Menurut (Ghozali, 2013 : 97) Koefisien determinasi (R²) Untuk 

mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Koefisien 

determinasi (R²) adalah antara nol dan satu. Nilai R² sama dengan nol, maka 

variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau hanya 

terbatas. Jika nilai R² mendekati satu maka variabel dependen berpengaruh 

sempurna.  

 


