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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Objek dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Bank Umum Syariah di Indonesia. Penelitian 

ini dilakukan dengan menggunakan rentang waktu enam tahun yaitu 2011-

2016. 

 

3.2  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Menurut 

Sugiyono (2010:8) metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti 

pada populasi atau sampel tertentu. 

 

3.3  Jenis dan Sumber Data 

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Menurut Sugiyono (2013:21) data sekunder adalah data yang bersumber dari 

catatan yang ada pada perusahaan dan dari sumber lainnya dengan 

mengadakan studi kepustakaan di BI dan Bursa Efek Indonesia (BEI), data-

data tersebut adalah data laporan keuangan tahunan, dan data-data yang 

menyangkut kontribusi pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, 

pembiayaan murabahah, FDR, NPF dan Market Share terhadap profitabilitas. 

Serta data diperoleh melalui internet, adapun yang menjadi situs dari 

pencarian data yang berhubungan dengan tema atau penelitian ini seperti 

www.bi.go.id dan sebagainya yang terkait dengan penelitian ini. 
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3.4  Populasi dan Sampel  

3.4.1 Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 

2015:61). 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Bank 

Umum Syariah yang terdapat di Indonesia dari periode tahun 2011 hingga 

periode tahun 2016. Berdasarkan data statistika Bank Indonesia, terdapat 13 

Bank Umum Syariah di Indonesia.  

 

3.4.2 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. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat 

diberlakukan untuk populasi harus betul-betul representatif (mewakili) 

(Sugiyono, 2015:62). 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil secara purposive 

sampling, karena mengambil sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria 

tertentu. Kriteria Bank Umum Syariah yang menjadi sampel dalam penelitian 

ini meliputi:  
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a. Bank Umum Syariah yang berada di Indonesia yaitu tahun 2011 hingga 

2016.  

b. Bank yang mengeluarkan annual report selama tahun penelitian (2011-

2016). 

Berikut ini akan disajikan secara rinci kriteria penentuan sampel 

penelitian, yang dapat dilihat pada Tabel 5 di bawah ini: 

Tabel 3.1 

Kriteria Penentuan Sampel 

No Kriteria Jumlah Bank 

1 Bank Umum Syariah di Indonesia (tahun 2011-2016) 13 

2 
Bank yang tidak mengeluarkan annual report selama 

tahun penelitian (2011-2016) 
2 

Total Sampel 11 

 

Tabel 3.2 

Daftar Bank Umum Syariah yang menjadi sampel 

No Nama Perusahaan 

1 PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk 

2 PT. Bank Syariah Mandiri 

3 PT. Bank Mega Syariah Indonesia 

4 PT. Bank BRI Syariah 

5 PT. Bank Syariah Bukopin 

6 PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk 

7 PT. Victoria Syariah 

8 PT. BCA Syariah 

9 PT. Bank Jabar Banten Syariah 

10 PT. Bank BNI Syariah 

11 PT. Maybank Syariah Indonesia 
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3.5   Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang diterapkan oleh 

penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2015:3). Dalam penelitian ini terdapat 2 klasifikasi variable: 

3.5.1 Variabel bebas (Independent variabel) 

Variabel bebas (Independent Variable) adalah variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2015:4). Pada penelitian ini yang 

menjadi variabel bebas adalah Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan 

Musyarakah, Pembiayaan Murabahah, FDR, NPF dan Market Share.  

3.5.1.1 Pembiayaan Mudharabah (X1) 

Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang dilakukan oleh 

pihak Bank Syariah untuk membiayai 100% kebutuhan dana dari sesuatu 

proyek atau usaha tersebut sementara nasabah sesuai dengan keahlian yang 

dimilikinya akan menjalankan proyek atau usaha tersebut dengan sebaik-

baiknya dan bertanggung awab atas kerugian yang mungkin terjadi. Bank 

Syariah dan nasabah dapat menentukan bagi hasilnya untuk masing-

masing pihak berdasarkan persentase pendapatan atau keuntungan bersih 

dari proyek atau usaha tersebutsesuai dengan kesepakatan. Oleh karena itu, 

mudharabah dalam pelaksanaannya memuat akad kerja sama usaha antara 

pemilik modal (sahibul mal) dengan pelaksana proyek (mudharib), dengan 

keuntungan akan dibagi antara kedua pihak sesuai dengan peranjian yang 

dibuat (Zainuddin, 2010:35).  
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Novianasari:2010 

 

 

 

3.5.1.2 Pembiayaan Musyarakah (X2) 

Pembiayaan Musyarakah adalah pembiayaan yang dilakukan oleh 

pihak bank syariah atau bank muamalah untuk membiayai suatu proyek 

bersama antara nasabah dengan bank. Nasabah dapat mengaukan proposal 

kepada Bank Syariah atau bank muamalah untuk mendanai suatu proyek 

atau usaha tertentu dan kemudian akan disepakati berapa modal berapa 

modal dari dari bank dan berapa modal dari nasabah serta akan ditentukan 

bagi hasilnya bagi masing-masing pihak berdasarkan persentase 

pendapatan atau keuntungan bersih dari proyek atau usaha tersebut sesuai 

dengan kesepakatan. Oleh karena itu, musyarakah adalah perjanian (aqad) 

antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu, yaitu masing-

masing pihak akan memberikan kontribusi dengan kesepakatan bila 

terdapat keuntungan. Namun, bila terjadi kerugian maka masing-masing 

pihak mendapat margin dalam bentuk menanggung resiko (Zainuddin, 

2010:34). 

 

       Novianasari:2010 

 
 

3.5.1.3 Pembiayaan Murabahah (X3) 

Pembiayaan murabahah adalah transaksi jual beli, yaitu pihak Bank 

Syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan 

harga jual dari bank adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan 

MSY =    Pembiayaan  Musyarakah X 100% 

Total Pembiayaan 
 

MDH =    Pembiayaan  Mudharabah X 100% 

Total Pembiayaan 
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dalam persentase tertentu bagi Bank Syariah sesuai dengan kesepakatan. 

Kepemilikan barang akan berpindah kepada nasabah segera setelah 

peranjian jual beli ditandatangani dan nasabah akan membayar barang 

tersebut sesuai dengan cicilan tetap yang besarnya sesuai kesepakatan 

sampai dengan pelunasan (Zainuddin, 2010:30). 

 

 

 
             Novianasari:2010 
  

3.5.1.4 FDR (X4) 

Financing to Doposit Rasio (FDR) adalah rasio yang digunakan 

untuk mengukur likuiditas dalam membayar kembali penarikan dana yang 

digunakan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberika 

sebagai sumber likuiditasnya. Yaitu dengan cara membagi jumlah 

pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap dana pihak ketiga (DPK). 

Semakin tinggi FDR maka semakin tinggi dana yang disalurkan ke dana 

pihak ketiga (DPK). Dengan penyaluran dana pihak ketiga (DPK) yang 

besar maka pendapatan bank Return On Aset (ROA) akan semakin 

meningkat (Suryani, 2011). 

 

 
   Irmawati:2014 

 

3.5.1.5 NPF (X5) 

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 

MRH  =    Pembiayaan  Murabahah X 100% 

Total Pembiayaan dana Pihak Ketiga 
 

FDR=      Total Pembiayaan      X 100% 

Total Dana Pihak Ketiga 
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kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, 

diragukan dan macet. Salah satu risiko usaha bank menurut Peraturan 

Bank Indonesia adalah risiko kredit, yang didefinisikan: risiko yang timbul 

sebagai akibat kegagalan counterparty memenuhi kewajiban 

(Rimadhani:2011). 

 

 

Irmawati:2014 

3.5.1.6 Market Share 

Pangsa pasar adalah perbandingan hasil penjualan dalam industri 

dengan total penjualan dalam industri yang bersangkutan. Pangsa pasar 

merupakan indikator dalam menentukan tingkat kekuatan pasar suatu 

perusahaan. Semakin tinggi pangsa pasar suatu perusahaan maka semakin 

tinggi kekuatan pasar yang dimilikinya. Hal ini memberi pengaruh kepada 

para pesaing lainnya dalam industri yang sama. Peranan pangsa pasar 

adalah sebagai sumber keuntungan dan faktor penentu profitabilitas bagi 

perusahaan. Perusahaan dengan pangsa pasar yang lebih baik akan 

menikmati potensi keuntungan dan penjualan produknya yang lebih besar. 

Sebaliknya apabila pangsa pasar kecil akan menunjukkan bahwa 

perusahaan tersebut tidak mampu bersaing dalam tekanan persaingan 

(Afifah, 2014). 

3.5.2 Variabel terikat (Dependent Variable) 

Variabel terikat (Dependent Variable) merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas 

NPF=    Pembiayaan Bermasalah     X 100% 

      Total Pembiayaan 
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(Sugiyono, 2015:4). Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah profitabilitas Bank Umum Syariah. 

3.5.2.1 Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba.. Laba merupakan tujuan utama bank dalam mengelola 

dana yang tersedia. Semakin banyak dana yang dikelola maka diharapkan 

semakin banyak pula keuntungan yang didapat. Dalam menghitung 

laba,ada banyak rasio yang digunakan. Dalam pengukuran profitabilitas ini 

penulis memilih pendekatan Return On Asset (ROA). Karena dengan 

menggunakan ROA dapat mempertimbangkan kemampuan manajemen 

bank dalam memperoleh laba secara keseluruhan. Tingkat profitabilitas 

dengan pendekatan ROA ini bertujuan untuk mengukur kemampuan bank 

dalam mengelola aktiva yang dikuasai untuk menghasilkan Income. Salah 

satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas 

adalah ROA. ROA penting bagi bank karena ROA digunakan untuk 

mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan 

memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. ROA merupakan rasio antara laba 

sesudah pajak terhadap total asset. Semakin besar ROA menunjukkan 

kinerja perusahaan semakin baik. Karena tingkat pengembalian (return) 

semakin besar (Ayunda:2015).  

 

 

 
Ayunda:2015 

 Laba Bersih 

ROA                 x 100% 

 Total Asset 
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3.6  Metode Analisis  

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

melakukan analisis kuantitatif yang dinyatakan dengan angka-angka yang 

dalam perhitungannya menggunakan metode statistik yang dibantu dengan 

teknologi komputer, yaitu SPSS (Statistical and Service Solution) versi 21 dan 

microsoft exel. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan metode analisi Regresi Linier Berganda. Dalam melakukan 

analisis regresi linier berganda, metode ini mensyaratkan untuk melakukan uji 

asumsi klasik agar mendapatkan hasil regresi yang baik (Ghozali, 2009 dalam 

Irmawati, 2014). Yang kemudian pada pengujian hipotesis menggunakan uji 

signifikansi simultan (uji statistik F), dan uji signifikansi parameter individual 

(uji statistik t), dan uji koefisien determinan. 

3.6.1 Uji Normalitas 

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Salah satu 

cara untuk melihat normalitas residual adalah melihat Grafik Histogram 

yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang 

mendekati distribusi normal. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi 

dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau 

dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan 

adalah jika data menyebar disekitar garis diagonal atau grafik histogramnya 

menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi 

normalitas (Ghozali, 2013:160) 
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3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

3.6.2.1 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya kolerasi antara variabel bebas (independen). 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi koelasi diantara variabel 

independen. Uji multikolinearitas dapat dilihat dari besarnya nilai VIF 

(Variance Inflation Factor) dan nilai toleransi. Jika nilai tolleransi > 0,10 

atau sama dengan nilai VIF < 10, artinya tidak ada korelasi antar variabel 

bebas atau tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas (Ghozali, 

2013:105). 

3.6.2.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas ini memiliki tujuan menguji apakah dalam 

model terjadi kesamaan varian dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain atau untuk melihat penyebaran data. Jika varian dari 

residual satu ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah tidak terdapat heteroskedastisitas (Ghozali, 

2013:139). Uji ini dilakukan dengan metode glejser yang mengusulkan 

untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen  

dengan persamaan regresi: 

 

3.6.2.3 Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 
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dengan periode t-1 sebelumnya (Ghozali, 2013:110). Uji autokorelasi 

merupakan pengujian asumsi dalam regresi dimana variabel dependen 

tidak berkorelasi dengan dirinya sendiri. Dalam artian nilai dari variabel 

dependen tidak berhubungan dengan nilai variabel itu sendiri, baik nilai 

periode sebelumnya atau nilai periode sesudahnya. Untuk mendeteksi 

gejala autokorelasi disebut uji Durbin – Watson (DW). 

Tabel 3.3 

Kriteria Pengambilan Keputusan  

Durbin Watson (DW) 

 

Interpretasi Distribusi 

Tidak ada autokorelasi positif 0 < d < dL 

Tidak ada autokorelasi positif dL ≤ d ≤ dU 

Tidak ada autokorelasi negatif 4 – dL < d < 4 

Tidak ada autokorelasi negatif 4 – dU ≤ d ≤ 4 – dL 

Tidak ada autokorelasi positif atau negatif dU < d < 4 – dU 

 

3.6.3 Alat Analisis Data 

Alat analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis yang 

dirumuskan adalah analisis regresi berganda dengan bantuan Software SPSS 

(Statistical Package For Social Science). Analisis regresi berganda 

menunjukkan pengaruh hubungan antara variabel independen terhadap 

variabel dependen dengan persamaan sebagai berikut: 

e...6 x 5 x -4 x 3 x 2 x   1 x   a  Y 65432    
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Keterangan: 

Y   = ROA 

A   = konstanta persamaan regresi 

X1   = Mudharabah 

X2   = Musyarakah 

X3   = Murabahah 

X4   = FDR 

X5   = NPF 

X6   = Market Share 

b1, b2, b3, b4, b5, b6 = Koefisien korelasi 

e   = Variabel lain yang mempengaruhi 

 

3.7 Pengujian Hipotesis 

Pertama, uji R
2
. Koefesien determinasi (R

2
) digunakan untuk 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi 

variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berada diantara nol dan satu, 

jika nilai kecil atau mendekati nol maka variasi variabel dependen amat 

terbatas. Sedangkan jika nilai besar atau mendekati satu maka hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Amalia, 

2016). 

Kedua, uji kelayakan model (goodness of fit). Uji ini digunakan 

untuk mengetahui apakah permodelan yang dibangun memenuhi kriteria fit 

(sesuai) atau tidak. Uji goodness of fit dapat dilihat dengan cara 

membandingkan profitabilitas dengan α yang ditentukan. Dalam penelitian α 
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yang ditentukan adalah 0,05 atau 5% sehingga model regresi dikatakan fit 

apabila tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05. Kriteria pengujiannya adalah 

sebagai berikut: pertama, Jika nilai signifikansi < 0,05 maka pemodelan yang 

dibangun memenuhi kriteria fit, dan kedua, Jika nilai signifikansi > 0,05 maka 

pemodelan yang dibangun tidak memenuhi kriteria fit (Amalia, 2016). Ketiga, 

uji t. Uji stastistik t pada dasarnya untuk menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan 

variabel dependen. Uji t dapat dilihat dengan cara membandingkan 

profitabilitas dengan α yang ditentukan. Pengujian dilakukan dengan 

menggunakan significance level 0,05 (α=5%) dengan kriteria pengujian 

sebagai berikut: pertama, Ho diterima jika p-value > level of significant, maka 

H1 ditolak, Artinya tidak ada pengaruh variabel indenpenden terhadap 

variabel dependen. Kedua, Ha ditolak jika p-value < level of significant, maka 

H1 diterima, Artinya ada pengaruh variabel indenpenden terhadap variabel 

dependen (Amalia, 2016). 


