
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data Skunder yang 

berisi data variabel dependen dan independen yang dilakukan pada BPRS yang 

berada di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau Periode 2014-2016. Data Skunder 

adalah data yang informasinya diperoleh secara tidak langsung dari perusahaan. 

Data-data skunder tersebut berupa rasio-rasio laporan keuangan dari laporan 

keuangan BPRS yang berada di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau Periode 2014-

2016. 

3.2 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu metode yang 

menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian 

dengan angka-angka dan melakukan analisis data dengan menggunakan statistik 

(Wahidmurni, 2008). 

3.3 Populasi dan Sampel 

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, 2012). Adapun yang 

menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh BPRS yang berada di 

Provinsi Riau dan Kepulauan Riau yang di publikasi di Bank Indonesia (BI) 

52 



53 
 

periode 2014-2016, yang berjumlah 4 BPRS. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah periode 2014-2016 karena merupakan data terbaru. 

Menurut Sugiono (2012; 118) sampel adalah bagian dari jumlah 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian Skunder, sehingga sample dalam penelitian ini adalah laporan triwulan 

keuangan BPRS yang berada di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau Periode 2014-

2016. Yang mana berjumlah 48 sample, dalam penelitian ini teknik pengambilan 

sampel menggunakan sampling jenuh (sensus), yang mana semua populasi 

dijadikan sampel. Berikut gambaran sample dalam bentuk tabel. 

Tabel III.1 

Sampel Penelitian 

 
No 

BPRS yang ada 
di Provinsi Riau 

dan Kepri 

 
Periode 

 
Jumlah 

1 PT. BPRS Berkah 
Dana Fadhilah 

Maret 2014-
Desember 2016 

12 Data 

2 PT. BPRS 
Hasanah 

Maret 2014-
Desember 2016 

12 Data 

3 PT. BPRS 
Syarikat Madani 

Maret 2014-
Desember 2016 

12 Data 

 
4 

PT. BPRS Vitka 
Central 

Maret 2014-
Desember 2016 

12 Data 

  
Jumlah 

  
48 Data 

Sumber; Olahan Penulis 2017 

 

 

 
 



54 
 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang sesuai digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode studi kepustakaan dan studi observasi. Studi kepustakaan yang 

dimaksud adalah dengan membaca buku-buku serta jurnal-jurnal yang sesuai 

dengan ruang lingkup permasalahan penelitian ini sebagai metode pengumpulan 

data.Studi observasi adalah metode pengumpulan data dari dokumentasi 

berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan oleh BPRS yang berada di 

Provinsi Riau dan Kepulauan Riau pada tahun 2014-2016. 

3.5 Variabel penelitian dan Defenisi Operasional Variabel 

Variabel penelitian ini 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). Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel 

yaitu : variabel terikat (dependent variable) dan variabel bebas (independent 

variable). 

3.5.1 Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Variabel terikat merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti, 

variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas yang sifatnya tidak dapat berdiri 

sendiri. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah Profitabilitas. 

Rasio profitabilitas ini untuk mengukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, aset dan modal 
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saham yang tertentu, jadi didalam penelitian ini menggunakan rasio ROA karena 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dapat dilihat dari total 

aset perushaan (Mamduh M. Hanafi, 2009), yang mana rumus ROA sebagai 

berikut: 

Return On Asset (ROA) = 
𝑳𝒂𝒃𝒂 𝑩𝒆𝒓𝒔𝒊𝒉
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕

 x 100% 

 

3.5.2 Variabel Bebas (Independent Variable) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, secara 

positif mau pun negatif. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah 

CAR, FDR, NCOM, NPF, Inflasi, dan Suku Bunga. 

3.5.2.1 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: 

𝑪𝑨𝑹 =
𝑴𝒐𝒅𝒂𝒍
𝑨𝑻𝑴𝑹

𝒙 𝟏𝟎𝟎% 
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Keterangan: 

a. Modal = modal disetor + tambahan modal disetor + selisih penilaian 

kembali aktiva tetap + cadangan – saldo laba/rugi 

b. ATMR = aktiva tertimbang menurut risiko diperoleh dari hasil 

perkalian antara butir-butir aktiva neraca dengan bobot risiko yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia. Seperti ; (20% x penempatan pada 

bank lain) + piutang murabahah + piutang salam + piutang istishna + 

pembiayaan mudharabah + pembiayaan musyarakah + ijarah + qardh 

+ piutang multijasa - penyisihan penghapusan aktiva + aktiva istishna 

+ persediaan + aktiva tetap dan inventaris – akumulasi penghapusan 

aktiva tetap + aktiva lain-lain. 

 

3.5.2.2 Financing to Deposit Ratio (FDR) 

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio yang mengukur 

perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana 

pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Rasio FDR analog 

dengan Loan to Deposi Ratio (LDR) pada perbankan konvensional 

adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank 

yang menunjukan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit 

dengan menggunakan total aset yang dimiliki bank (Dendawijaya, 2003). 

Nilai FDR yang diperkenankan oleh Bank Indonesia adalah pada kisaran 

78% hingga 100%.  Dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut; 
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𝑭𝑫𝑹 =
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑷𝒆𝒎𝒃𝒊𝒂𝒚𝒂𝒂𝒏

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑫𝒂𝒏𝒂 𝑷𝒊𝒉𝒂𝒌 𝑲𝒆𝒕𝒊𝒈𝒂
𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

Keterangan:  

a. Pembiayaan merupakan total pembiayaan yang diberikan kepada 

pihak ketiga, tidak termasuk kredit pada bank lain. Seperti : 

(piutang murabahah + Piutang salam + piutang istishna + 

pembiayaan mudharabah + musyarakah + ijarah + qardh + piutang 

multijasa) 

b. Dana pihak ketiga mencakup giro, tabungan dan deposito. tidak 

termasuk antara bank, seperti : (tabungan wadiah + tabungan 

mudharabah + deposito mudharabah) 

 

3.5.2.3 Net Core Operational Margin (NCOM) 

Net Core Operational Margin (NCOM) Rasio Net Core Operational 

Margin (NCOM) merupakan rasio yang menggunakan pendapatan 

operasional bersih terhadap rata-rata aktiva produktif pada perbankan 

syariah. Dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut; 

𝑵𝑪𝑶𝑴 =
(𝑷𝑶𝒖 − 𝑫𝑩𝑯) − 𝑩𝑶𝒖
𝒓𝒂𝒕𝒂 − 𝒓𝒂𝒕𝒂 𝑨𝑷

𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

Keterangan :  Pou  = Pendapatan operasional utama  

    DBH  = distribusi bagi hasil  

     Bou  = Biaya operasional utama  
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AP = Perhitungan rata-rata aktiva produktif (jumlah 

aktiva produktif + aktiva produktif kepada pihak 

terkait + penyisihan penghapusan aktiva prodiktif 

wajib dibentuk – penyisihan penghapusan aktiva 

produktif yang telah dibentuk / 4) 

 

3.5.2.4 Non Performing Financing (NPF) 

Non Performing Financing (NPF) analog dengan Non Performing 

Loan (NPL) pada bank konvensional adalah perbandingan antara total 

pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan kepada 

debitur. Dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut; 

𝑵𝑷𝑭 =
𝒑𝒆𝒎𝒃𝒊𝒂𝒚𝒂𝒂𝒏 ( 𝑲𝑳,𝑫,𝑴 )

𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒆𝒎𝒃𝒊𝒂𝒚𝒂𝒂𝒏
𝒙𝟏𝟎𝟎% 

 

Keterangan =  Pembiayaan KL (kurang lancer), D (diragukan), M (macet) 

          = total pembiayaan (jumlah dari piutang) 

 

3.5.2.5 Inflasi 

Inflasi merupakan gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat 

umum dan terus menerus (Pramulia, 2009). Dalam penelitian ini data 

inflasi diperoleh dari data yang dipublikasikan leh Bank Indonesia 

dengan situs www.bi.go.id. 
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3.5.2.6 Suku Bunga 

Suku Bunga adalah ukuran keuntungan investasi yang dapat 

diperoleh pemilik modal dan juga merupakan ukuran biaya modal yang 

harus dikeluarkan oleh perusahaan atas penggunaan dana dari pemilik 

modal (Naf’an, 2014). Suku bunga yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu Suku Bunga Bank Indonesia atau BI Rate yang tercantum 

di www.bi.go.id. BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang 

mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh 

Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. BI Rate digunakan 

sebagai acuan oleh bank. 
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Tabel III.2 Defenisi Operasional Variabel 

Variabel Defenisi Indikator 
Skala 

Pengukuran 

Profitabilitas 

(Y) 

 

Profitabilitas merupakan 
kemampuan dari modal 
yang diinvestasikan secara 
keseluruhan belum mampu 
untuk menghasilkan laba, 
bisa diukur dengan ROA. 
(Hakim, 2006:19) 

ROA (return on asset) 
adalah rasio keuntungan 
bersih setelah pajak 
untuk menilai seberapa 
besar tingkat 
pengembalian dari asset 
yang dimiliki oleh 
perusahaan, yaitu : 
𝑹𝑶𝑨

=
𝑳𝒂𝒃𝒂 𝒔𝒆𝒃𝒆𝒍𝒖𝒎 𝑷𝒂𝒋𝒂𝒌

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂
 𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

Rasio 

CAR (X1) CAR sebagai salah satu 
indikator kemampuan bank 
dalam menutupi penurunan 
aktiva sebagai akibat 
kerugian yang diderita bank. 

CAR dapat diukur 
dengan menggunakan 
rumus: 
𝑪𝑨𝑹

=
𝑴𝒐𝒅𝒂𝒍

𝑨𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂 𝑻𝒆𝒓𝒕𝒊𝒎𝒃𝒂𝒏𝒈
 𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

Rasio 

FDR (X2) Likuiditas adalah 
rasio yang mengukur 
perbandingan jumlah kredit 
yang diberikan bank dengan 
dana yang diterima oleh 
bank, yang menggambarkan 
kemampuan bank dalam 
membayar kembali 
penarikan dana oleh 
deposan dengan 
mengandalkan kredit yang 
diberikan sebagai sumber 
likuiditasnya ( Veithzal 
Rivai, 2013: 484). 

Likuiditas dapat diukur 
dengan menggunakan 
rumus: 
𝑳𝑫𝑹

=
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑷𝒆𝒎𝒃𝒊𝒂𝒚𝒂𝒂𝒏
𝑫𝒂𝒏𝒂 𝑷𝒊𝒉𝒂𝒌 𝑲𝒆𝒕𝒊𝒈𝒂

 𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

Rasio 
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Variabel Defenisi Indikator 
Skala 

Pengukuran 

NCOM (X3) Rasio Net Core Operational 
Margin (NCOM) 
merupakan rasio yang 
menggunakan pendapatan 
operasional bersih terhadap 
rata-rata aktiva produktif 
pada perbankan syariah. 

NCOM dapat diukur 
dengan menggunakan 
rumus : 
𝑵𝑪𝑶𝑴

=
(𝑷𝑶𝒖− 𝑫𝑩𝑯) − 𝑩𝑶𝒖
𝒓𝒂𝒕𝒂 − 𝒓𝒂𝒕𝒂 𝑨𝑷

𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

Rasio 

NPF (X4) Non Performing Financing 
analog dengan Non 
Performing Loan pada bank 
konvensional adalah 
perbandingan antara total 
pembiayaan bermasalah 
dengan total pembiayaan 
yang diberikan kepada 
debitur 

NPF dapat diukur 
dengan menggunakan 
rumus : 
𝑵𝑷𝑭

=
𝒑𝒆𝒎𝒃𝒊𝒂𝒚𝒂𝒂𝒏 ( 𝑲𝑳,𝑫,𝑴 )

𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒆𝒎𝒃𝒊𝒂𝒚𝒂𝒂𝒏
𝒙𝟏𝟎𝟎% 

 

Rasio 

Inflasi (X5) Inflasi adalah proses 
kenaikan harga barang 
secara umum dan rerus 
menerus dalam waktu 
periode yang diukur dengan 
menggunakan Indeks Harga. 
Kasmir (2010) 

Didapatkan dengan 
mengunduh data Inflasi 
Di Badan Pusat 
Statistik (BPS) 

Rasio 

Suku Bunga 
(X6) 
 

 

 

 

 

Suku Bunga adalah ukuran 
kentungan investasi yang 
dapat diperoleh pemilik 
modal dan juga merupakan 
ukuran biaya modal yang 
harus dikeluarkan oleh 
perusahaan atas penggunaan 
dana dari pemilik modal. 
Naf’an (2014) 

Suku Bunga Bank 
Indonesia atau BI Rate. 

Rasio 
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3.6 Metode Analisis Data 

Metode Analisis data adalah cara pengolahan data yang terkumpul untuk 

kemudian dapat memberikan intreprestasi hasil pengolahan data yang digunakan 

untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, penelitian ini 

menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dan analisis regresi linear berganda 

untuk mengukur faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengungkapan 

profitabilitas. 

 

3.7 Teknik Analisa Data 

3.7.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum 

atau generalisasi (Sugiono 2013:147). 

Analisis deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan 

gambaran demografi responden serta deskripsi mengenai variabel yang terdiri dari 

variabel independen yaitu CAR, FDR, NCOM, NPF, Inflasi dan suku bunga. 

sedangkan variabel dependennya adalah Profitabilitas. 

3.7.2 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 
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penelitian yang bagus itu jika data dalam penelitiannya memenuhi asumsi klasik. 

(Trianto, 2015:87) 

Uji asumsi klasik yang biasanya dilakukan yaitu : 

3.7.2.1 Uji Normalitas 

Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah variabel 

independen dan variabel dependen dalam model regresi memiliki 

distribusi normal atau tidak.Sifat distribusi normal, bahwa setiap 

fungsi linear dari variabel-variabel yang didistribusikan secara 

normal.Model regresi yang baik adalah yang berdistribusi normal. 

(Ghozali, 2013:67). 

3.7.2.2 Uji Heterokedasitas 

Heterokedasitas diartikan sebagai tidak samanya varian bagi variabel 

independen yang diuji dalam setting yang berbeda. Pengujian 

heterokedatisitas bertujuan untuk menguji apakah sebuah model 

regresi, terjadi ketidaksamaan varian dari residu suatu pengamatan 

lain. Menurut Santoso (2011:210), jika sebaran titik-titik berada diatas 

dan dibawah angka nol pada sumbu Y dan tidak membentuk pola 

yang jelas, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

3.7.2.3 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan 

diantara variabel bebas memiliki masalah multikorelasi atau tidak. 

Multikorelasi adalah korelasi yang sangat tinggi atau sangat rendah 
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yang terjadi pada hubungan diantara variabel bebas. Multikolinieritas 

dapat juga dilihat dari nilai VIF (variance-inflating factor). Jika nila 

VIF<10, tingkat kolinieritas dapat ditoleransi. (Trianto, 2015:89) 

3.7.2.4 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode 

t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Model regresi 

yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. (Trianto, 

2015:91) 

3.8 Analisis Regresi Linear Berganda  

Untuk menjawab masalah yang ada pada perumusan masalah, maka langkah 

selanjutnya menganalisis data dan hasil perhitungan dengan menggunanakan 

analisis regresi linear berganda. Analisis dilakukan dengan menggunakan IBM 

SPSS Statistics 20 (statistical produc and service solution). Analisis ini di lakukan 

agar dapat memberikan gambaran mengenai besarnya pengaruh variabel 

indpenden dengan variabel dependen (Indrianto, 2002). 

Analisis linear dianggap telah  tepat dalam pengujian ini karena analisis ini 

tidak hanya mencantumkan besarnya variabel independen terhadap variabel 

dependen, serta menunjukkan arah dari pengaruh tersebut.  

Formulasi yang dipakai untuk regresi berganda adalah sebagai berikut :  
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𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 = a+𝑏1𝐶𝐴𝑅+𝑏2𝐹𝐷𝑅+𝑏3𝑁𝐶𝑂𝑀 +b4NPF+b5Inflansi+ b6Suku Bunga+ 

e 

Keterangan :  

a = Bilangan Konstan ( Konstanta)  

b = Koefisien Regresi  

e=eror 

3.8.1 Pengujian Hipotesis. 

Hipotesis adalah pernyataan mengenai populasi (parameter) yang akan diuji 

kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dari sampel penelitian (statistik). 

Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan uji t dan uji F. 

3.8.1.1 Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t) 

Uji t adalah suatu prosedur yang mana hasil sampel dapat 

digunakan untuk memverifikasi kebenaran atau kesalahan hipotesis 

nol. Uji hipotesis t menggunakan cara menghitung nilai statistik t 

(𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔) dan 𝑡𝑘𝑟𝑖𝑡𝑖𝑠 dari tabel distribusi lalu membandingkannya. 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔dapat dicari dengan formula sebagai berikut : 

𝑡 =
�̂�1 − 𝛽1
𝑠𝑒��̂�1�

 

Hipotesis-hipotesis yang dihasilkan dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 
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- Jika probabilitas < 0.005 atau thitung>tkritis ,  maka variabel X 

secara individu (parsial) memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel Y. 

- Jika probabilitas > 0.005 atau thitung<tkritis ,  maka variabel X 

secara individu (parsial) tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel Y. 

 

3.8.1.2 Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F) 

Kuncoro (2011) menyatakan bahwa uji F ini menunjukkan apakah 

semua variabel mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel terikat. Uji F dilakukan untuk membandingkan 

tingkat signifikan yang muncul dengan profitabilitas yang 

ditentukan sebesar 5% atau 0,05 pada output, dengan kriteria 

pengujian sebagai berikut : 

- Ha diterima jika Fhitung > Ftabel 

- Ho ditolak jika Fhitung < Ftabel 

3.8.1.3 Uji Koefisien Determinan Adjusted (R2) 

Widarjono (2013) menyatakan koefisien determinan adjusted 

digunakan untuk mengukur seberapa besar proporsi variasi variabel 

dependen dijelaskan oleh semua variabel independen. Sedangkan 

menurut Ghozali (2011), koefisien determinan adjusted (R2) 

dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan dalam 

menerangkan variasi variabel independen. 
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Formula untuk menghitung koefisien determinasi adjusted sebagai 

berikut  : 

𝑅2 = 1 −
∑ �̂�𝑖2

∑(𝑌𝑖 − 𝑌�)2
 

Jika besarnya koefisien determinasi mendekati angka 1, maka 

variabel independen berpengaruh sempurna, penganggu diusahakan 

minimum sehingga r2 mendekati 1, sehingga perkiraan regresi akan 

lebih mendekati keadaan yang sebenar nya. 
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