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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif deskriptif. 

Penelitian kuantitatif deskriptif adalah penelitian yang menggunakan data berupa 

angka-angka dan dapat dihitung secara statistik yang digunakan untuk 

menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang 

telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum atau generalisasi. Sugiyono (207;2010). Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Biaya Operasional, Dana 

Pihak Ketiga, Non Performing Finance dan Capital Adequacy Ratio Terhadap 

Pertumbuhan Laba Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. 

 

3.2 Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Sugiyono (117;2010) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri dari obyek-obyek yang mempunyai kualitas karakteristik tertentu yang 

ditetapkan peneliti untuk dapat dapat dipelajari sehingga kemudian dapat 

ditarik untuk kesimpulannya. Populasi dalam penelitian kuantitatif 

merupakan istilah yang sangat lazim dipakai. Populasi diartikan sebagai 

jumlah kumpulan unit yang akan diteliti karateristik atau cirinya. Populasi 

yaitu keseluruhan diberlakukan. Kasiran. (2010; 257). 
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Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bank umum 

syariah di Indonesia. Periode pengamatan 2012-2016, jumlah bank umum 

syariah di yang beroperasi di Indonesia sebanyak 13 bank. 

Berikut yang merupakan tabel yang menampilkan daftar Bank 

Umum Syariah di Indonesia. 

Tabel III.1 

Daftar Bank Umum Syariah di Indonesia 

 

No Bank Kode 

1  Bank Aceh Syariah BAS 

2 Bank Syariah Mandiri BMI 

3 Bank Syariah Muamalat Indonesia BSMI 

4 Bank Syariah BNI BSNI 

5 Bank Syariah BRI BSRI 

6 Bank Syariah Mega Indonesia BSMI 

7 Bank Jabar dan Banten Syariah BJBS 

8 Bank Panin Syariah BPS 

9 Bank Victoria Syariah BVS 

10 Bank Syariah Bukopin BSB 

11 BCA Syariah BS 

12 Maybank Indonesia Syariah MIS 

13 Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah BTPNS 

Sumber : Bank Indonesia (BI) 

 

3.2.2 Sampel 

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, (Herman. 2010: 62). Sampel yang diambil 

dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan yang diambil dari 

setiap laporan keuangan setiap perusahaan selama 5 tahun yaitu 2012-

2016 pada perusahaan perbankan syariah di Indonesia 
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3.2.3 Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik  pengambilan  sampel  yang  digunakan  adalah  metode  

purposive 

sampling, dengan melakukan pengambilan sampel dari populasi 

berdasarkan suatu kriteria tertentu. Kriteria dapat berdasarkan 

pertimbangan tertentu atau jatah tertentu, Jogiyanto. (79;2011: 79). 

Adapun kriteria yang digunakan untuk memilih sampel pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: Kriteria-kriteria tersebut: 

1) Bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia dari tahun 2012-

2016. 

2)  Bank umum syariah yang memiliki laporan keuangan lengkap 

berturut-turut dari tahun 2012-2016. 

Dari teknik pengambilan sampel tersebut diperoleh sebanyak 10 

perusahaan perbankan syariah yang memenuhi kriteria diatas antara lain 

dapat dilihat pada tabel  berikut ini: 

Tabel III.2 

Daftar Sampel 

 

No Bank Kode 

1 Bank Syariah Mandiri BMI 

2 Bank Syariah Muamalat Indonesia BSMI 

3 Bank Syariah BNI BSNI 

4 Bank Syariah BRI BSRI 

5 Bank Syariah Mega Indonesia BSMI 

6 Bank Panin Syariah BPS 

7 Bank Victoria Syariah BVS 

8 Bank Syariah Bukopin BSB 

9 BCA Syariah BS 

10 Maybank Indonesia Syariah MIS 

Sumber : Data Diolah 
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder yang ada pada publiksi laporan keuangan perusahaan perbankan 

syariah di BI dan laporan keuangan tahunan yang terdapat pada 

www.bi.go.id. Menggunakan data sekunder dikarenakan menggunakan 

perhitungan rasio yang kemudian diolah menggunakan bantuan software 

SPSS. 

3.3.2 Sumber Data 

Sumber  data  diambil  dari  publikasi  laporan  keuangan  

perusahaan perbankan syariah di BI dan laporan keuangan tahunan yang 

terdapat pada www.bi.go.id yang meliputi rasio-rasio keuangan bank 

seperti BO , DPK, NPF, dan CAR serta perubahan laba perbankan syariah. 

Peneliti menggunakan data periode lima tahunan yaitu 2012-2016 yang 

diambil dari Direktori Bank Indonesia. 

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data menggunakan 

teknik dokumentasi Laporan Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia 

pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dari direktori perbankan 

Indonesia (Statistik Perbankan Indonesia) tahun 2012 sampai dengan 

tahun 2016. 

 

3.4 Definisi Operasional Penelitian 

3.4.1 Variabel Independen (Y) 

Variabel independen yang difokuskan dalam penelitian ini adalah 

pertumbuhan laba. Dalam pengukuran pertumbuhan laba diukur 
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menggunakan laba pada tahun sekarang dikurangi dengan laba tahun 

sebelumnya kemudian dibagi dengan laba pada tahun sebelumnya. 

Diperlukan minimal 2 periode pada saat perusahaan menghasilkan laba 

agar dapat mengetahui bagaimana pertumbuhan laba yang terjadi pada 

periode sekarang. pertumbuhan laba dapat dirumuskan sebagai berikut 

(Usman, 2003):  

  
       
    

        

3.4.2 Variabel Dependen (X) 

a. Biaya Operasional (BO) 

Pengukuran biaya operasional didapat dari jumlah biaya 

operasional yang dikeluarkan bank selama satu tahun operasional. 

Biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank syariah  berupa biaya 

bagi hasil, biaya valuta asing, biaya tenaga kerja, biaya administrasi 

dan umum, biaya penyisihan penghapusan aktiva produktif, biaya 

personalia, dan biaya lainnya. 

b. Dana Pihak Ketiga (DPK)  

Dana pihak ketiga atau dana yang bersumber dari masyarakat 

merupakan sumber dana terbesar yang dimiliki oleh bank. Sumber 

dana tersebut merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan 

operasional suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika 

mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Kasmir 

(52;2005). Dana Pihak Ketiga (DPK) dapat dirumuskan sebagai 

berikut:  

DPK = Tabungan + Giro+ Deposito 
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c. Non Performing Financing (NPF) 

Non Performing Financing (NPF) atau pembiayaan bermasalah 

merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja bank. 

Pembiayaan bermasalah ini yang dialami oleh bank yang akan 

mempengaruhi kinerja bank sebagai lembaga keuangan dan akan 

berdampak pada laba yang akan didapat oleh bank. Rivai dan 

Arviyan, (734;2010). Menurut Rivai dan Ariyan, pengukuran rasio 

NPF dapat dirumuskan sebagai berikut :  

    
                           

              
         

d. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh 

aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat 

berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri 

bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar 

bank, semperti dana masyarakat, pinjaman (utang) dan lain-lain. 

Dendawijaya, (122;2009).CAR dapat dirumuskan sebagai berikut : 

    
     

                                
        

 

3.5 Analisis Data  

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis statistik.  

3.5.1 Persamaan Regresi  

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. 

Analisis ini digunakan untuk menguji pengaruh Biaya Operasional 
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(BOPO), Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Finance (NPF) dan 

Capital Adequacy Ratio  (CAR) (Terhadap Pertumbuhan Laba Pada 

Perbankan Syariah Di Indonesia. Model dalam penelitian ini adalah:  

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + e  

Dimana:  

Y  = Pertumbuhan laba (IG)  

α  = Konstanta  

X1  = Biaya Operasional (BO) 

X2  = Dana Pihak Ketiga (DPK)  

X3  = Non Performing Financing (NPF)  

X4 = Capital Adequacy Ratio  (CAR) 

β1,2,3  = Koefisien Regresi  

e  = Error  

3.5.2 Pengujian Asumsi Klasik  

Model regresi yang baik adalah model regresi yang menghasilkan 

estimasi linier tidak bias (Best Linier Unbias Estimator/ BLUE). Kondisi 

ini akan terjadi jika dipenuhi beberapa asumsi, yang disebut dengan 

asumsi klasik. Asumsi-asumsi dasar tersebut mencakup uji normalitas, 

multikolinearitas, heteroskedastistas, dan autokorelasi.  

3.5.2.1 Uji Normalitas  

Pada dasarnya uji normalitas data dapat dideteksi dengan melihat 

penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan 
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melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan sebagai 

berikut: Ghozali (110;2005).  

1) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti garis 

diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal 

regresi memenuhi asumsi normalitas.  

2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti 

arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola 

distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi 

normalitas.  

Selain itu juga uji normalitas dapat dilihat dengan menggunakan 

uji statistik non-parametik Kolmogorov-Smirnow (K-S), yaitu jika nilai 

signifikan dari hasil uji Kolmogorov-Kmirnow (K-S) > 0.05 maka asumsi 

normalitasnya terpenuhi .Sulhan. (124;2011).  

3.5.2.2 Uji Multikolinearitas  

Pengujian ini bertujuan apakah model regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. 

Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya Variance 

Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel 

independen manakah yang dijelaskan oleh varibel independen lainnya. 

Hasil dari pengujian ini dapat dilihat dari nilai VIF menggunakan 

persamaan VIF = 1 / tolerance. Jika nilai VIF < dari 10 maka tidak 

terdapat multikolinearitas Ghozali, (91;2005).  
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3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas  

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual antara satu pengamatan 

dengan pengamatan yang lain berbeda disebut heteroskedastisitas, 

sedangkan model regresi yang baik apabila tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Ghozali, (105;2005). Heteroskedastisitas diuji dengan 

menggunakan uji koefisien korelasi Rank Sperman yaitu mengkorelasikan 

antara absolut residual hasil regresi dengan semua variabel bebas. Bila 

signifikan hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 maka persamaan regresi 

tersebut mengandung heteroskedastisitas dan sebaliknya bila tidak 

mengandung heteroskedastisitas.  

3.5.2.4 Uji Autokorelasi  

Salah satu asumsi yang harus dipenuhi persamaan model regresi 

adalah bebas autokorelasi. Uji asumsi ini bertujuan untuk mengetahui 

apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan 

pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 

(sebelumnya) jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem 

autokorelasi. Menurut Ghozali (96;2005), autokorelasi dapat diketahui 

dengan meguji statistik Durbin-Waston. Pengambilan keputusan ada atau 

ditolaknya autokeralasi adalah:  

1) Bila Durbin-waston berada diantara batas Upper Bound (du) dan (4-

du) maka koefisien autokorelasi sama dengan nol (0), berarti tidak ada 

autokorelasi.  
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2) Bila Durbin-Waston lebih kecil dari batas bawah atau lower bound (dl) 

maka koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol (>0), berarti ada 

autokorelasi positif.  

3) Bila Durbin-Waston lebih besar dari (4-dl) maka koefisien autokorelasi 

lebih kecil daripada nol (<0), berarti ada autokorelasi negatif.  

4) Bila Durbin-Waston terletak diantara batas atas (du) dan batas bawah 

(dl) atau Durbin-Waston terletak antara (4-du) dan (4-dl) maka 

hasilnya tidak dapat disimpulkan. 

 

3.6 Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien Determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai Koefisien Determinasi 

adalah antara 0 dan 1. Nilai Koefisien Determinasi kecil, berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat 

terbatas. Nilai Koefisien Determinasi mendekati 1, berarti kemampuan variabel-

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen. Ghozali (83;2005).  

Dalam penelitian ini menggunakan nilai Adjusted R Square. Menurut 

Ghozali (83;2005), kelemahan mendasar penggunaan Koefisien Determinasi 

adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan dalam model. 

Setiap tambahan satu variabel independen, maka R2 pasti akan meningkat. Oleh 

karena itu, banyak penelitian yang menggunakan nilai Adjusted R Square pada 

saat mengevaluasi model regresi. Tidak seperti R2, nilai Adjusted R Square dapat 

naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model.  



 

 

49 

3.7 Pengujian Hipotesis  

Hipotesis adalah pernyataan atau dugaan yang bersifat sementara terhadap 

suatu maslah penelitian yang kebenarannya masih lemah sehingga harus di uji 

secara empiris. Pengujian hipotesis merupakan prosedur yang akan menghasilkan 

suatu keputusan yaitu menolak atau menerima hipotesis tersebut. Uji hipotesis 

statistik dilakukan dengan cara:  

3.7.1  Uji secara Parsial (Uji t)  

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui secara parsial variabel 

bebas berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel terikat. 

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji dua arah. Uji t 

digunakan untuk menguji apakah setiap variabel bebas (Independen) 

secara masing-masing parsial atau individu memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel terikat (dependen) pada tingkat signifikansi 

0.05 (5%) dengan menganggap variabel bebas bernilai konstan. Langkah-

langkah yang harus dilakukan dengan uji-t yaitu dengan pengujian:  

1) Ho = b1 = 0, artinya tidak ada pengaruh secara signifikan dari variabel 

bebas terhadap variabel terikat.  

2) Ho = b1 ≠ 0, artinya ada pengaruh secara signifikan dari variabel bebas 

terhadap variabel terikat.  

Kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut :  

1) Ho diterima dan Ha ditolak apabila thitung > ttabel. Artinya variabel bebas 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.  

2) Ho diterima dan Ha ditolak apabila thitung < ttabel. Artinya variabel bebas 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat Ho diterima.  
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3.7.2 Uji secara Simultan (Uji F)  

Uji Statistik F digunakan untuk mengetahui untuk mengetahui 

apakah seluruh variabel bebas (independen) secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap variabel terikat (dependen) pada tingkat signifikansi 

0.05 (5%). Pengujian semua koefisien regresi secara bersama-sama 

dilakukan dengan uji-F dengan pengujian, yaitu:  

1) H0 : β1 + β2 + β3 = 0, tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari 

variabel-variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel 

dependennya.  

2)  Ha : β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ 0, terdapat pengaruh yang signifikan dari 

variabel-variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel 

dependennya.  

Pada uji ini dilakukan uji satu sisi dengan tingkat signifikan 

sebesar 5% untuk mendapatkan nilai Ftabel, sedangkan untuk menarik 

kesimpulan dari persamanaan yang didapat digunakan pedoman sebagai 

berikut:  

1) Jika Fhitung > Ftabel, atau terletak di daerah penerimaan H0, maka H0 

diterima.  

2) Jika Fhitung < Ftabel, atau terletak di daerah penolakan H0, maka H0 

ditolak.  

 


