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BAB III 

METODE PENELITIAN 

  

3.1 Model Penelitian 

Metode  ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang 

mempunyai langkah-langkah sitematis. Sedangkan metodologi ialah suatu 

pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Jadi 

metodologi penelitian adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-

peraturan yang terdapat dalam penelitian (Usman, 2009: 41). 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini yang digunakan adalah 

dengan cara dokumentasi yaitu cara yang dilakukan dengan mengumpulkan, 

menyalin, melihat, serta mengevaluasi laporan serta dokumen-dokumen yang 

terkait dengan objek penelitian. Pada penelitian ini metode pengumpulan 

datanya yaitu dengan cara pengambilan data yang diperoleh dari situs web 

resmi milik Bank Indonesia dan milik masing-masing perbankan syariah dan 

mencatat data yang ada dilaporan keuangan yang ada hubungan dengan 

penelitian yaitu mengenai DPK, TBH, NPF, Modal sendiri, BOPO, BI Rate 

dan pembiayaan Mudharabah. 

Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear 

berganda. Menurut (Mappaselle, 2013) regresi berganda adalah yang 

menjelaskan hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen 

(X), dengan variabel dependen (Y), analisis regresi linear berganda digunakan 

untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel 

dependen, apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif 

42 
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atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai 

variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi  

Populasi menurut Kuncoro (2009) dalam Trianto (2015) adalah 

kelompok elemen yang lengkap, biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau 

kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajari atau menjadi objek penelitian. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah  seluruh Bank Umum 

Syariah yaitu pada tahun 2015 ada 12 Bank Umum Syariah. Dan laporan 

keuangan per triwulannya lengkap dilaporkan atau dipublikasikan dari periode 

Juni 2014 hingga Maret 2017 melalui situs Bank Indonesia yaitu 

www.ojk.go.id dan situs Bank Umum Syariah itu sendiri. Adapun populasi 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Daftar populasi 

No Nama Bank 

1. Bank BNI Syariah 

2. Bank Mega Syariah 

3. Bank Syariah Mandiri 

4. Bank BRI Syariah 

5. Bank Panin Syariah 

6. Bank Muamalat Indonesia 

7. Bank Jabar Banten Syariah 

8. Bank Bukopin Syariah 

9. Bank BCA Syariah 

10. Bank Victoria Syariah 

11. Bank May Bank Syariah 

12 Bank BTPN Syariah 

    Sumber: Data Sekunder Diolah  

http://www.ojk.go.id/
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3.2.2 Sampel  

Sampel menurut (Sugiyono, 2014) 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 menggunakan 

sampel yang diambil dari populasi itu. Adapun sampel ditentukan dengan 

kriteria sebagai berikut: 

1. Bank umum syariah yang secara rutin mempublikasikan laporan keuangan 

triwulan selama periode pengamatan yaitu Juni 2014 sampai dengan Maret 

2017. 

2. Bank umum syariah yang memiliki kelengkapan data berdasarkan variabel 

yang diteliti. 

Berdasarkan  kriteria pemilihan sampel diatas, bank umum syariah 

yang memenuhi kriteria untuk menjadi sampel adalah sebelas bank umum 

syariah yaitu: Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Bukopin, Bank BRI 

Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, Bank Panin Syariah, 

Bank Victoria Syariah, Bank BCA Syariah, Bank May Bank Syariah, Bank 

Muamalat Indonesia dan Bank BTPN Syariah . 

Tabel 3.2 

Prosedur Pemilihan Sampel 

No. Keterangan Jumlah 

1. Jumlah Bank Umum Syariah di Indonesia pada 

tahun 2015 

12 

2. Jumlah bank yang tidak memenuhi kriteria 

tersedianya data periode Juni 2014- Maret 2017 

1 

3. Jumlah Bank yang memenuhi kriteria data periode 

Juni 2014- Maret 2017 (12 triwulan amatan)  

11 

 Sumber: Data Sekunder Olahan 
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Data kuantitatif 

menurut Siregar (2013, hal 4) adalah data yang berupa angka. Sedangkan 

sumber data dalam penelitian ini adalah data skunder. Data yang sudah 

tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain dan peneliti tinggal memanfaatkan 

data tersebut menurut kebutuhannya. Data yang digunakan dalam penelitian 

ini berasal dari laporan keuangan bulanan yang telah dipublikasikan periode 

Juni 2014 sampai Maret 2017 yang dapat diakses langsung melalui situs Bank 

Indonesia (www.ojk.go.id ) atau situsresmi bank perusahaan sampel. 

 

3.4 Instrumen Penelitian dan Skala Pengukuran 

Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang 

diteliti. Dengan demikian jumlah instrumen yang digunakan untuk penelitian 

akan tergantung pada jumlah variabel yang diteliti (Sugiyono, 2014). 

Skala pengukuran menurut (Sugiyono, 2014) merupakan kesepakatan 

yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval 

yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam 

pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Dengan skala pengukuran ini, 

maka nilai variabel yang diukur dengan isntrumen tertentu dapat dinyatakan 

dalam bentuk angka, sehingga akan lebih akurat, efisien dan komunikatif. 

Penelitian ini  menggunakan kuantitatif data dari laporan keuangan 

triwulan mengenai variabel yang diteliti, kemudian di olah menggunakan data 

statistik (SPSS) untuk diambil kesimpulan dari suatu hasil. Adapun indikator 

dan skala pengukuran variabel dijabarkan pada tabel sebagai berikut: 

http://www.ojk.go.id/
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Tabel 3.3 

Indikator Variabel dan Skala Pengukuran 

 
Variabel Definisi  Formula 

 

Skala 

 

Y: Volume 

pembiayaan 

berbasis bagi 

hasil 

Jumalah agregat nilai 

pembiayaan berbasis bagi hasil 

yang disalurkan oleh bank 

syariah. 

Total pembiayaan bagi hasil yang 

disalurkan bank syariah. 

Rasio 

X1: DPK Dana pihak ketiga adalah dana 

yang diperoleh dari masyarakat, 

dalam arti masyarakat sebagi 

individu, perusahaan, pemerintah, 

rumah tangga, koperasi, yayasan, 

dan lain-lain baik dalam mata 

uang asing. Pada sebagian besar 

atau setiap bank, dana 

masyarakat ini merupakan dana 

terbesar yang dimiliki bank. 

DPK=Giro+Deposito+Tabungan  Rasio 

X2: tingkat 

bagi hasil 

Tingkat bagi hasil adalah rata-

rata tingkat imbalan atas 

pembiayaan mudharabah bagi 

bank syariah pada saat tertentu, 

dinyatakan dalam presentase. 

TBH= jumlah pendapatan yang akan 

dibagi hasil 

Rasio 

X3: NPF Non performing financing (NPF) 

merupakan perbandingan antara 

jumlah pembiayaan macet 

dengan keseluruhan pembiayaan 

yang disalurkan oleh bank 

syariah, dan dinyatakan dalam 

persentase. 

NPF= Pembiayaan (kl,d,m)×100% 

            Total financing 

Rasio 

X4: Modal 

sendiri 

Modal sendiri didefinisikan 

sebagai sesuatu yang mewakili 

kepentingan pemilik dalam suatu 

perusahaan. Berdasarkan nilai 

buku, modal didefinisikan 

sebagai kekayaan bersih yan 

g selisih antara aktiva dikurangi 

dengan nilai buku dari 

kewajiban. 

Modal bank= Modal di setor +tambahan 

modal di setor + salo laba 

                                                     Total 

aset 

Rasio 

X5: BOPO BOPO merupakan 

perbandingan total biaya 

operasional dengan total 

kemampuan bank dalam 

melakukan kegiatan 

operasionalnya. 

BOPO=     Biaya operasional       × 

100% 

               Pendapatan operasional 

Rasio 

X6: BI Rate BI Rate adalah suku bunga 

kebijakan yang mencerminkan 

sikap atau kebijakan moneter 

yang ditetapkan oleh bank 

Indonesia dan diumumkan 

kepada publik.  

Suku bunga bank bi rate menggunkan 

data suku bunga yang dicatat dan 

diterbitkan oleh bank Indonesia setiap 

bulan. 

Rasio 

(sumber Darwanis (2016), Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Ghoniyah (2012), Jurnal 

Ekonomi dan Bisnis) 
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Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala 

rasio.  Skala rasio adalah skala pengukuran yang memiliki nilai nol mutlak dan 

disebut skala yang tertinggi karena mempunyai semua sifat yang ada pada 

skala sebelumnya. (Lababa: 2008). Misalnya, aset perusahaan A sebesar 1 

milyar dan aset perusahaan B sebesar 3 milyar, ini dapat dinyatakan bahwa 

rasio besar aset perusahaan A dan B adalah 1:3 (Septyanto: 2008) 

 

3.5 Metode Analisis Data 

Teknik analisis data penelitian ini adalah analisis regresi linier 

berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk melihat pengaruh 

beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Sebelum diuji 

menggunakan regresi, data diuji menggunakan uji asumsi klasik dan analisis 

statistik deskriptif. 

 

3.6 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif berhubungan dengan pengumpulan data dan 

peringkasan data, penyamplingan, serta penyajian hasil peringkasan tersebut. 

Statistik deskriptif ini akan digunakan untuk mendeskripsikan secara statistik 

variabel dalam penelitian ini. Ukuran yang dipakai dalam penelitian ini yaitu 

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

 

3.7 Uji Kualitas Data 

3.7.1  Uji  Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel penganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui 



                                                                                                   48 

bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi 

normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid 

untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual 

berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. 

(Ghozali, 2013: 160) 

Uji T dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi 

normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid 

untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual 

berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. 

Dalam penelitian ini alat uji yang digunakan adalah dengan analisis grafik 

histogram, analisis grafik normal probability plot dan uji statistik dengan One 

Sample Kolmogorov-Smirnov(1-Sample K-S). Metode dengan melihat grafik 

histogram membandingkan data observasi dengan distribusi yang mendekati 

distribusi normal. Data observasi yang menunjukkan pola distribusi normal 

dapat ditunjukkan dengan kurva berbentuk lonceng. Untuk metode grafik 

normal probability plot yaitu membandingkan distribusi kumulatif dari 

distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus 

diagonal, dan ploting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. 

Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data 

yang sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Uji normalitas dengan 

uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov(K-S) dilakukan dengan 

membuat hipotesis: 

1. Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Hal ini 

berarti data residual terdistribusi tidak normal. 
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2. Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Hal ini 

berarti data residual terdistribusi normal. 

 

3.8 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 dilakukan analisa dalam penelitian memenuhi uji asumsi klasik atau 

tidak karena penelitian yang bagus (model penelitian dengan menggunakan 

regresi linier) itu jika data dalam penelitiannya memenuhi asumsi klasik. Ada 

lima uji asumsi klasik yang biasanya dilakukan yaitu uji normalitas, uji 

heteroskedastisitas, uji multikorelasi, dan uji autokorelasi. (Trianto, 2015: 87) 

3.8.1 Uji Multikolonieritas 

Menurut Gozhali (2013: 105) uji Multikolonieritas 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. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka 

variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel 

independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan 

nol. mengetahui apakah hubungan diantara variabel bebas memiliki masalah 

multikorelasi atau tidak. Untuk menujukkan adanya multikolonieritas adalah 

nilai Tolerance ≤ 0.10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10. Menurut Trianto 

(2015: 89) uji multikorelasi perlu dilakukan jika variabel bebasnya lebih dari 

satu. 
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3.8.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian residual antara yang satu dengan yang 

lain. Jika varian residualdari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap 

maka disebut homokedastisitas. Dan jika varian berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas 

Ghozali (2013:139). Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas: Melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat 

(dependen). Dasar analisis:  

1) Jika pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu 

yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 

2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di 

bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.  

Selain mendeteksi heterokedasatisitas dengan menggunakan grafik, 

penelitian ini juga menggunakan uji statistik dengan uji koefisien korelasi 

spearman’s rho yaitu dengan mengkorelasikan nilai residual dengan masing-

masing variabel independen. Jika signifikansi korelasi kurang dari 0,05 maka 

pada model regresi tidak terjadi masalah heteroskedastisitas Priyatno (2013: 

168). 

3.8.3 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi adalah bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu (disturbancetrem) 
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pada periode t dan kesalahan penggangu pada periode sebelimnya (t-1). Uji 

autokorelasi dapat dilakukan dengan melakukan uji Darbin Watson 

(DW)Trianto (2015:91). 

Keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut: 

1. Bila nilai DW berada diantara dU sampai 4 – dU, koefisien korelasi sama 

dengan nol. Artinya tidak terjadi autokorelasi. 

2. Bila nilai DW lebih kecil dari pada dL, koefisien korelasi lebih besar dari 

pada nol. Artinya terjadi autokorelasi positif. 

3. Bila nilai DW lebih besar dari pada 4 – dL, koefisien korelasi lebih kecil 

dari pada nol. Artinya terjadi autokorelasi negatif. 

4. Bila nilai DW terletak diantara 4 – dU dan 4 – dL, hasilnya tidak dapat 

disimpulkan. 

 

3.9 Pengujian Hipotesis 

3.9.1 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik T) 

Uji statistik T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan 

variasi-variabel dependen Ghozali (2013: 98). Adapun hipotesis dirumuskan 

sebagai berikut: 

Ho : b1 = 0  

HA : bi ≠ 0 

Artinya : 

Ho  =  suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang 

signifikan terhadap variabel dependen. 
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HA = suatu variabel independen merupakan penjelas yang signifikan 

terhadap   variabel dependen. 

Pengujian dilakukan dengan uji t, yaitu dengan membandingkan t tabel 

dan t hitung dengan α = 5%. Jika: 

a. t hitung > t tabel maka variabel independen berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel dependen. 

b. t hitung < t tabel maka variabel independen tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel dependen. 

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linear 

berganda. Regresi linear berganda merupakan perluasan dari regresi linear 

sederhana dengan dua variabel bebas atau lebih yang digunakan sebagai 

prediktor dan satu variabel tergantung yang diprediksi. Bentuk persamaan 

yang digunakan sebagai berikut: 

Y= α+ β1 X1+ β2 X2+ β3 X3+ β4 X4+ β5 X5+ β6 X6+e 

Keterangan: 

Y  =  Volume pembiayaaan berbasis bagi hasil 

α  = Konstanta 

β1-β9  = Koefisien regresi 

X1 =  Dana pihak ketiga 

X2 =  Tingkat bagi hasil 

X3 =  Non performing financing 

X4 =  Modal sendiri 

X5 =  Biaya operasional pendapatan operasional 

X6 =  BI Rate 

e  = Standard Error 
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3.9.2 Uji Signifikan Simultan (Uji F) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat Ghozali (2013: 98) 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 (α=5%), 

dimana: 

Ho : b1 = b2 = ..........= bk =0 

HA : b1 ≠ b2 ≠ .......... ≠ bk ≠ 0 

Artinya: 

Ho = Semua variabel independen bukan merupakan penjelas yang 

signifikan terhadap variabel dependen. 

HA = Semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas 

;yang signifikan terhadap variabel dependen. 

Pengambilan keputusan untuk hipotesis dilakukan dengan kriteria 

sebagai berikut: 

a. F hitung > F tabel maka seluruh variabel independen secara bersama- sama 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. 

b. F hitung < F tabel maka seluruh variabel independen secara bersama-sama 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.  

3.9.3 Koefisien Determinasi  

Menurut Ghozali (2013: 97) Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi 

variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. 

Nilai R
2 

yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel independen memberikan hampir semua informasi 

yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen. Ghozali 

(2013: 97) 


