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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang 

listing di BI periode 2012-2015. Jenis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari 

perusahaan yang bersangkutan. 

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal 

mencari dan mengumpulkan. (Sarwono, 2007:123). Data dalam penelitian ini 

diperoleh dari http://www.bi.go.id (Bank Indonesia). 

 

3.2 Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian ini adalah penelitian empiris yang menggunakan data 

sekunder diambil dari Bank Indonesia berupa laporan keuangan 2012-2015 

Penelitian empiris adalah penelitian yang prinsipnya berstandar pada realitas 

(Sekaran, 2007). 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

yaitu sumber data penelitian diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui 

media perantara. Data yang digunakan diperoleh dari pusat referensi Bank 

Indonesia dan di akses dari www.bi.go.id. 

Data yang digunakan merupakan data kuantitatif. Data kuantitatif 

adalah data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka. Data yang digunakan 

http://www.bi.go.id/
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adalah laporan keuangan tahunan perusahaan yang listing di Bank Indonesia 

pada tahun 2011-2014. 

 

3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari (Sugiyono, 2012). Populasi dalam penelitian 

ini adalah seluruh Bank Umum Syariah di Bank Indonesia yang masih 

beroperasi selama tahun 201-2015 berjumlah 11 perusahaan. 

3.4.2 Sampel 

Menurut Arikunto (2006:117), sampel adalah sebagian atau wakil 

populasi yang diteliti. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode 

purposive random sampling, dimana populasi yang akan dijadikan sampel 

penelitian merupakan populasi yang memenuhi kriteria sampel tertentu 

sesuai dengan yang dikehendaki oleh peneliti (Sulistyo, 2010). Dengan 

mempertimbangkan arah dan tujuan penelitian, kriteria yang ditetapkan 

adalah sebagai berikut: 

1. Merupakan perusahaan kelompok Bank Umum Syariah yang listing di 

Bank Indonesia (periode 2011-2014) 

2. Menyajikan laporan keuangan yang lengkap dan dapat diakses 

3. Memiliki laba positif selama periode penelitian 

Berdasarkan kriteria diatas, didapatkan 11 perusahaan Bank Umum 

Syariah yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini. Prosedur 
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pemilihan sampel dan 11 emiten yang terpilih sebagai sampel dijabarkan 

dalam Tabel 3.1. dan 3.2. 

Tabel 3.1 

Rekapitulasi Sampel 

 

No. Klasifikasi Perusahaan Jumlah 

0 Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank 

Indonesia 

11Perusahaan 

1. Bank Umum Syariah yang Mempublikasikan 

Laporan Keuangan pada tahun 2013 

11Perusahaan 

2. Laporan keuangan tidak lengkap/tidak dapat 

diakses 

0 Perusahaan 

3 Membukukan laba negatif selama periode 

penelitian 

0 Perusahaan 

Total Sampel 11 Perusahaan 

 

Perusahaan yang menjadi sampel penelitian adalah: 

Tabel 3.2 

Daftar Sampel 

 

No Nama Emiten 

1 PT Bank Syariah Muamalat Indonesia  

2 PT Bank Syariah Mandiri  

3 PT Bank Syariah Mega Indonesia 

4 PT Bank Syariah BRI 

5 PT Bank Syariah Bukopin 

6 PT Bank Victoria Syariah 

7 PT Bank Panin Syariah 

8 PT BCA Syariah  

9 PT Bank Jabar dan Banten 

10 PT Bank Syariah BNI 

11 PT Maybank Indonesia Syariah 

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia 

 

Penelitian ini menggunakan tipe Pooled Data. Menurut Gujarati 

(2006:25-28) secara sederhana, pooled data adalah kombinasi antara data 

time series dan data cross section. Data time series merupakan rangkaian 

observasi pada suatu nilai yang diambil pada waktu yang berbeda. 
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Sedangkah data cross section adalah data dari satu atau lebih variabel yang 

dikumpulkan dalam waktu yang sama. Contoh penelitian yang 

menggunakan tipe pooled data adalah penelitian tentang data beberapa 

rasio keuangan dari beberapa perusahaan dalam rentang beberapa tahun 

atau periode tertentu. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini mengunakan metode 

dokumentasi dan studi pustaka. Metode dokumentasi dilakukan dengan 

mengumpulkan data yang di butuhkan dari website resmi bank Indonesia 

(www.bi.go.id), dengan cara mengunduh data yang diperlukan selama 

penelitian. Sedangkan studi pustaka dilakukan sebagai pedoman dasar dalam 

menggunakan literature dan sumber pustakan lainnya untuk penelitian. 

 

3.6 Operasional dan Pengukuran Variabel 

Pengertian operasional variabel menurut Sugiyono (2012:58) adalah : 

“Segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis. Tipe 

hubungan antar variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa 

sebab akibat. Variabel penelitian ini dapat di kelompokkan sebagai berikut: 

3.6.1 Variabel Terikat (Dependen Variable) sebagai berikut : 

Pengertian variabel depeden menurut Sugiyono (2012:59) 

“Variabel dependen merupakan  variabel yang dipengaruhi  atau  yang 
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menjadi akibat karena adanya variabel independen (bebas)”. Variabel 

terikat (Dependen Variable) dalam penelitian ini adalah: Pembiayaan 

Murabahah merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan 

dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan 

pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan 

uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan 

atau bagi hasil.  

3.6.2 Variabel Bebas (Independen Variable) sebagai berikut 

Pengertian dari variabel bebas menurut Sarwono dan Martadijera 

(2008:107) yaitu : “ Merupakan variabel yang dapat dikur, dimanipulasi 

atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungannya dengan suatu 

gejala yang diobservasi”. Variabel bebas (Independent Variable) dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Dana Pihak Ketiga (DPK) 

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada 

bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, 

deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan 

itu. DPK diperoleh rumus sebagai berikut (Sagita, 2010): 

DPK = Giro + Deposito + Tabungan  

2. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan 

seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, 

penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) iktut dibiayai dari 
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dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari 

sumber-sumber diluar bank, seperti dana masyarakat, pinjamana 

(utang), dan lain-lain (Dendawijaya, 2005).  

CAR = Modal Bank x 100%  

Total ATMR 

3. Non Performing Financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan 

yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank 

syariah. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank 

Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan 

kurang lancar, diragukan dan macet. NPF diperoleh rumus sebagai 

berikut (Himaniar, 2010): 

NPF=  Pembiayaan Bermasalah x 100%  

Total Pembiayaan 

4. Return on Asset (ROA) 

Return on Asset (ROA) adalah rasio yang mengukur kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba pada masa lalu. Analisis ini kemudian 

bisa diproyeksikan ke masa depan untuk melihat kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba pada masamasa mendatang. ROA 

menurut ketentuan BI adalah sebagai berikut:  

ROA = Laba setelah bunga dan pajak  

         Total Asset 

3.7 Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2012:206) yang dimaksud dengan analisis data 

adalah sebagai berikut: “Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari 

seluruh responden terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah : 
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mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, menyajikan 

data dari tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab 

rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang 

telah diajukan.” 

Analisis data merupakan salah satu langkah penting dalam rangka 

memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Hal ini disebabkan, data akan 

menuntun kita ke arah temuan penelitian, bila dianalisis dengan teknik-teknik 

yang tepat. Data yang belum dianalisis masih merupakan data mentah. Dalam 

kegiatan penelitian, data mentah akan memberi arti, bila dianalisis dan 

ditafsirkan. 

Menurut Winartha (2006:155) yaitu : “Data Kuantitatif adalah data 

analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis, menggambarkan, dan 

meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan dari 

jumlah suatu penggabungan ataupun pengukuran”. Data kuantitatif yang 

diperoleh dari jumlah suatu penggabungan selalu menggunakan bilangan 

cacah. Adapun data kuantitatif hasil pengukuran adalah skor-skor yang 

diperoleh melalui pengukuran. 

3.7.1 Analisis Regresi Linier Berganda 

Menurut Ghozali (2005) menjelaskan: “Analisis regresi pada 

dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen 

(terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (variabel 

penjelas/terikat).”Model pengolahan data dilakukan dengan menggunakan 

metode analisis regresi berganda (multiple regression), yang dinyatakan 

dalam persamaan berikut: 

Y = a + b1. X1 + b2. X2 + b3.X3 + b4.X4 + e 
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Keterangan : 

Y = Pembiayaan Murabahah 

a = Konstanta 

b(1,2,3,4) = Koefisien regresi 

X1 = Dana Pihak Ketiga (DPK) 

X2 = Capital Adequacy Ratio (CAR) 

X3 = Non Performing Financing 

X4 = Return on Asset (ROA) 

3.7.2 Uji Normalitas Data 

Uji Normalitas data dilakukan sebelum data diolah berdasarkan 

model-model penelitian yang diajukan .uji normalitas data bertujuan untuk 

mendeteksi distribusi data dalam suatu variabel yang akan digunakan 

dalam penelitian. Data yang baik dan layak untuk membuktikan model-

model penelitian tersebut adalah data yang memiliki distribusi normal.Uji 

ini digunakan untuk mengetahui pengaruh utama dan dipengaruhi interaksi 

dari variabel independent terhadap variabel dependent (Ghozali,2005:58). 

Ada bermacam-macam cara untuk mendeteksi normalitas distribusi 

data, salah satunya menggunakan uji Kolmogorov- Smirnov. Hipotesis 

yang diajukan adalah sebagai berikut: 

Ho : data X berdistribusi normal.  

Ha : data X tidak berdistribusi normal. 

Pengambilan keputusan: 

Jika Sig.(p) > 0,05 maka Ho diterima. 

Jika Sig.(p) < 0,05 mka Ho ditolak 
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Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah 

dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data 

observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal (Ghozali, 

2005:110). 

3.7.3 Uji Asumsi Klasik 

Sebelum data diolah berdasarkan model penelitian yang di ajukan, 

terlebih dahulu haruslah dilakukan pengujian asumsi klasik.Uji asumsi 

klasik merupakan tahap awal yang digunakan sebelum analisis regresi 

linier. Menurut Imam Ghozali (2011:105-166) mengemukakan ada tiga 

penyimpangan asumsi klasik yang cepat terjadi dalam penggunaan model 

regresi, yaitu multikoleniaritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi, untuk 

lebih jelas sebagai berikut: 

1. Uji Multikolinieritas 

Uji Multikoliniaritas adalah untuk melihat ada atau tidaknya 

korelasi (keterkaitan) yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam 

suatu model regresi linear berganda. Alat statistic yang sering 

digunakan untuk menguji gangguan multikolinearitas adalah dengan 

variance inflation factor (VIF), korelasi pearson antara variabel-

variabel bebas, atau dengan Eigenvalues dan condition index (CI) 

(Budianas, 2013). 

2. Uji Heteroskedastisitas  

Menurut Ghozali (2013:139), Uji Heteroskedastisitas bertujuan 

untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan 
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varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain, jika 

varians dari residual satu pengamatan yang lain tetap, maka 

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.model 

regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas.  

Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas yaitu melihat grafik plot antara nilai prediksi 

variabel terikat (ZPRED dengan residualnya SRESID), Uji Gletjer, Uji 

Park dan Uji White (Ghozali, 2013:139-143). 

3. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi adalah korelasi antara anggota-anggota dari 

serangkaian pengamatan yang tersusun dalam serangkaian waktu 

(times series data), tersusun dalam rangkaian ruang (cross section 

data) (Erindani, 2010).Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah 

dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara keslahan 

pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 

(sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem 

autokorelasi model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari 

autokolerasi. uji autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin Watson 

(D-W), dengan tingkat kepercayaan α=5%.  

3.7.4 Uji Hipotesis 

Uji Hipotesis dilakukan untuk mendapatkan bukti apakah hipotesis 

yang telah dibuat, diterima atau ditolak. Dalam penelitian ini pengambilan 
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kesimpulan tersebut didapat dari hasil uji parameter individual atau 

disebut juga uji t statistik.  

Uji t statistik pada dasarnya menunjukan seberapa jauh pengaruh 

satu variabel penjelas atau independen secara individual menerangkan 

variansi variabel dependen (Ghozali, 2011:98-99). Uji t dilakukan untuk 

menguji tingkat signifikansi pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen secara individual/parsial. Penetapan untuk mengetahui 

hipotesis diterima atau ditolak ada dua cara yaitu: 

a. Membandingkan t hitung dengan t tabel  

1. Jika t hitung lebih kecil daripada t tabel artinya bahwa tidak ada 

pengaruh yang signifikan dari variabel bebas secara individual 

terhadap variabel dependen. 

2. Jika t hitung lebih besar dari t tabel artinya ada pengaruh yang 

signifikan dari variabel bebas secara individual terhadap variabel 

independen. 

b. Menghitung Probabilities Value 

Probabilities value atau nilai signifikansi digunakan untuk 

mengetahui sejauh mana tingkat signifikansi dari suatu variabel 

independen terhadap variabel dependen.  

1. Jika probabilitas value lebih besar daripada taraf signifikansi 

(derajat keyakinan = 0,05) berarti tidak ada pengaruh signifikan 

dari variabel bebas secara individual terhadap variabel independen.  
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2. Jika probabilities value atau nilai signifikansi lebih kecil daripada 

taraf signifikansi (derajat keyakinan = 0,05) berarti terdapat 

pengaruh signifikan dari variabel bebas secara individual terhadap 

variabel independen. 

Hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut: 

1. Hipotesis 1 

H1 :  Dana Pihak Ketiga (DPK) mempunyai pengaruh positif terhadap 

penyaluran pembiayaan Murabahah 

Kriteria penentuan hipotesis adalah sebagai berikut: 

a. Jika t hitung < t tabel, maka H1 ditolak, artinya Dana Pihak Ketiga 

(DPK) tidak berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan 

Murabahah 

b. Jika t hitung > t tabel, maka H1 diterima, artinya Dana Pihak 

Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan 

Murabahah 

2. Hipotesis 2 

H2 :  Capital Adequacy Ratio (CAR) mempunyai pengaruh positif 

terhadap penyaluran pembiayaan Murabahah 

Kriteria penentuan hipotesis adalah sebagai berikut: 

a. Jika t hitung < t tabel, maka H2 ditolak, artinya Capital Adequacy 

Ratio (CAR) tidak berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan 

Murabahah 

b. Jika t hitung  t tabel, maka H2 diterima, artinya Capital Adequacy 

Ratio (CAR) berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan 

Murabahah 
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3. Hipotesis 3 

H3 :  Non Performing Financing (NPF)  mempunyai pengaruh positif 

terhadap penyaluran pembiayaan Murabahah 

Kriteria penentuan hipotesis adalah sebagai berikut: 

a. Jika t hitung < t tabel, maka H3 ditolak, artinya Non Performing 

Financing (NPF) tidak berpengaruh terhadap penyaluran 

pembiayaan Murabahah 

b. Jika t hitung  t tabel, maka H3 diterima, artinya Non Performing 

Financing (NPF) berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan 

Murabahah 

4. Hipotesis 4 

H4 :  Return on Aseet (ROA) mempunyai pengaruh positif terhadap 

penyaluran pembiayaan Murabahah 

Kriteria penentuan hipotesis adalah sebagai berikut: 

a. Jika t hitung < t tabel, maka H4 ditolak, artinya Return on Aseet 

(ROA) tidak berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan 

Murabahah 

b. Jika t hitung  t tabel, maka H4 diterima, artinya Return on Aseet 

(ROA) berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan Murabahah 

3.7.5 Uji Signifikansi Simultan (Uji F statistik) 

Uji F statistik dilakukan untuk menguji apakah variabel bebas yang 

terdapat dalam persamaan regresi secara keseluruhan berpengaruh 

terhadap nilai variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan untuk 

mengetahui ada tidaknya pengaruh ini adalah dengan cara: 
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a. Membandingkan F hitung dengan F table 

1. Jika F hitung lebih kecil daripada F tabel artinya bahwa tidak ada 

pengaruh yang signifikan dari variabel bebas (Dana Pihak Ketiga 

(DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing 

Financing (NPF) dan Return on Aseet (ROA)) secara bersama-

sama terhadap variabel dependen (Pembiayaan Murabahah).  

2. Jika F hitung lebih besar dari F tabel artinya ada pengaruh yang 

signifikan dari variabel bebas  (Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital 

Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) dan 

Return on Aseet (ROA)) secara bersama-sama terhadap variabel 

independen (Pembiayaan Murabahah). 

b. Melihat Probabilities values 

1. Jika Probabilities value atau nilai signifikansi lebih besar daripada 

taraf signifikansi (derajat keyakinan) berarti tidak ada pengaruh 

signifikan dari variabel bebas  (Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital 

Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) dan 

Return on Aseet (ROA)) secara bersama-sama terhadap variabel 

independen(Pembiayaan Murabahah).  

2. Jika Probabilities value atau nilai signifikansi lebih kecil daripada 

taraf signifikansi (derajat keyakinan) berarti terdapat pengaruh 

signifikan dari variabel bebas  (Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital 

Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) dan 

Return on Aseet (ROA)) secara bersama-sama terhadap variabel 

independen (Pembiayaan Murabahah). 
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3.7.6 Koefisien Determinasi  

Koefisien deteminasi yang biasanya dinyatakan dengan R
2
, adalah 

angka yang menunjukkan proporsi variasi variabel dependent yang di 

jelaskan oleh variasi variabel independent. Nilai R
2
 = 1 menunjukan 

bahwa semua variabel y dijelaskan oleh variasi variabel X. Sebaliknya, 

nilai R
2
 yang lebih kecil dari 1 (100%) menunjukan betapa lebar titik-titik 

data terrpencar denagn variasi yang relatif besar terhadap garis yang paling 

tepat dan adanya hubungan yang relatif lemah antara variabel-variabel 

dependent dan independent. 

 


