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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hipotesis, dimana menguji 

hipotesis menurut Sekaran (2009) adalah penelitian yang termasuk dalam menguji 

hipotesis biasanya menjelaskan sifat hubungan tertentu, atau menentukan 

perbedaan antar kelompok atau perbedaan antar kelompok atau kebebasan 

(indepedensi) dua atau lebih faktor dalam suatu situasi. Penelitian ini merupakan 

penelitian kausalitas yaitu hubungan sebab akibat dimana terdapat antara dua 

hubungan variabel atau lebih. Variabel yang dimaksud adalah independent 

variable (vaiabel bebas) yaitu variabel yang di pengaruhi. Sekaran (2009) studi 

kasual dimana peneliti ingin menemukan penyebab dari satu atau lebih masalah 

maksud penelitian ini agar mampu menyatakan bahwa variabel X menyebabkan 

variabel Y. 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Populasi dapat diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek/subjek yag mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2010 : 215). Sedangkan pemilihan periode 2013-2015 sebagai sampel yang relatif 

baru dan rentang tahun penelitian yang panjang. Di harapkan hasil penelitian ini 

akan lebih relevan untuk memahami kondisi yang aktual di Indonesia. 
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Jumlah bank umum syariah yang lengkap yaitu sampai dengan tahun 2016 

adalah sebanyak 12 bank umum syariah yang merupakan populasi dalam 

penelitian ini. 

3.2.2 Sampel dan Teknik Penyampelan 

Sampel adalah himpunan bagian-bagian dari unit populasi. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Bank umum syariah dengan periode 2013-

2015. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive 

sampling dimana perusahaan dipilih berdasarkan kriteria sebagai berikut: 

a. Bank umum syariah yang menerbitkan dan melakukan publikasi laporan 

keuangan secara lengkap periode 2013-2015.  

b. Bank umum syariah yang memberikan informasi pembiayaan-pembiayaan 

secara lengkap periode 2013-2015. 

Dari kriteria-kriteria diatas penulis dapat mengambil sampel penelitian. 

Adapun bank umum syariah di Indonesia selama periode 2013-2015 yang akan 

menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 10 bank umum syariah. 

Tabel 3.1 

Pengambilan Sampel Penelitian 

Keterangan Jumlah Bank 

Bank syariah yang ada di Indonesia 199 

Bank yang tidak termasuk kedalam 

bank umum syariah di Indonesia 
(187) 

Jumlah bank umum syariah di 

Indonesia 

12 

 

Bank umum syariah yang tidak 

lengkap memberikan informasi 
(2) 
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pembiayaan-pembiayaanya 

Jumlah bank umum syariah yang 

memenuhi kriteria penelitian 
10 

 

Daftar sampel bank umum syariah di Indonesia yang di jadikan sampel 

penelitian ini pada periode 2013-2015. 

Tabel 3.2 

Sampel Penelitian 

No. Bank Umum Syariah 

1 PT. Bank Syariah Mandiri 

2 PT. BRI Syariah 

3 PT. BNI Syariah 

4 PT. Bank Muamalat Indonesia 

5 PT. Bank Mega Syariah 

6 PT. Bank BCA Syariah 

7 PT. Bank BJB Syariah 

8 PT. Bank Victoria Syariah 

9 PT. Bank Panin Syariah 

10 PT. Bank Bukopin Syariah 

   Sumber : Data Olahan 2017 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu 

data berupa angka-angka yang dapat dihitung dan berkaitan dengan masalah yang 

diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data 

sekunder adalah data yang di peroleh dari laporan keuangan yang di buat oleh 

suatu institusi baik berupa buku, jurnal dan lain-lain (Trianto, 2015 :17). 
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Dalam penelitian ini data yang digunakan berupa laporan keuangan tahunan 

Bank umum syariah periode 2013-2015. Laporan keuangan tersebut di peroleh 

melalui website masing-masing dari bank syariah tersebut. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa: 

3.4.1 Studi Pustaka 

Studi pustaka yaitu, dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai literatur 

pustaka seperti jurnal, makalah dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan 

dengan penelitian. 

3.4.2 Dokumentasi 

Yaitu berupa laporan keuangan tahunan Bank umum syariah periode 2013-

2015. 

3.5 Defenisi Operasional dan Pengukuran variabel 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen 

(Variabel Y) yaitu Return On Asset (ROA) dan variabel independen (Variabel X) 

yang terdiri dari risiko pembiayaan mudharabah (X1), risiko pembiayaan risiko 

Musyarakah (X2), risiko pembiayaan Murabahah (X3), BI rate (X4) dan Inflasi 

(X5). 

1. Return On Asset (ROA) 

Rasio imbalan aktiva (return on asset ratio) merupakan suatu ukuran 

keseluruhan profitabilitas perusahaan. Rasio ini lebih luas dari apda return on 

common stockholders equity karena rasio ini membandingkan imbalan untuk para 

pemegang saham dan kreditor dengan jumlah asset (jumlah sumber daya yang di 
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pasok oleh para pemegang saham dan kreditor). Rumus rasio imbalan aktiva, 

sebagai berikut: 

 

2. Tingkat Risiko Pembiayaan Mudharabah  

mudharabah adalah kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak 

pertama (sahibbul mal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya 

menjadi pengelola (mudharib). Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan 

kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung 

secara proporsional dari jumlah modal, yaitu olehpemilik modal. Kerugian yang 

timbul disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si 

pengelolaharus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Djamil, 2012 : 173). 

Tingkat risiko pembiayaan mudharabah dihitung berdasarkan perbandingan 

antara jumlah pembiayaan mudharabah yang bermasalah karena 

pengembaliannya tidak sesuai jadwal yang disepakati dengan total pembiayaan 

secara keseluruhan. Bank Indonesia (BI) mengkategorikan NPF dalam beberapa 

level yaitu pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan 

macet. Sesuai SE BI No. 9/24/Dpbs Tanggal 30 Oktober 2007 tentang sistem 

penilaian kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah yang dirumuskan sebagai 

berikut : 
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3. Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah 

Menurut dewan syariah nasional, musyarakah yaitu pembiayaan 

berdasarkan akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih suatu usaha 

tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan 

ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan di tanggung bersama sesuai dengan 

kesepakatan. 

Tingkat risiko pembiayaan musyarakah dihitung berdasarkan perbandingan 

antara jumlah pembiayaan musyarakah yang bermasalah karena pengembaliannya 

tidak sesuai jadwal yang disepakati dengan total pembiayaan secara keseluruhan. 

Bank Indonesia (BI) mengkategorikan NPF dalam beberapa level, yaitu 

pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet. sesuai 

SE BI No. 9/24/Dpbs Tanggal 30 Oktober 2007 tentang sistem penilaian 

kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah yang dirumuskan sebagai berikut : 

 

4. Tingkat Risiko Pembiayaan Murabahah 

menurut bank Indonesia, murabahah adalah akad jual beli antara bank 

dengan nasabah. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjual 

kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan 

keuntungan yang dsepakati. 

Tingkat risiko pembiayaan murabahah dihitung berdasarkan perbandingan 

antara jumlah pembiayaan murabahah yang bermasalah karena pengembaliannya 

tidak sesuai jadwal yang disepakati dengan total pembiayaan secara keseluruhan. 
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Bank Indonesia (BI) mengkategorikan NPF dalam beberapa level, yaitu 

pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet. sesuai 

SE BI No. 9/24/Dpbs Tanggal 30 Oktober 2007 tentang sistem penilaian 

kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah yang dirumuskan sebagai berikut : 

 

5. BI Rate 

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. Suku bunga yang di 

gunakan dalam penelitian ini yaitu suku bunga bank Indonesia atau BI Rate. BI 

Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance 

kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada 

public. BI Rate digunakan sebagai acuan untuk menentukan suku bunga oleh 

perbankan umum dalam transaksi keuangan.  

6. Inflasi 

Tingkat inflasi adalah proses kenaikan harga-harga secara umum barang dan 

jasa secara terus menerus selama periode waktu tertentu dan dinyatakan dalam 

satuan persen. Variabel ini diukur dengan mencatat jumlah tingkat inflasi tahunan 

yang di publikasikan oleh bank Indonesia dan data inflasi ini merupakan data 

tingkat inflasi yang berada pada periode 2013-2015. 
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3.6 Teknik Analisis Data 

3.6.1 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan jika variabel bebas lebih dari dua variabel, hal 

ini dilakukan analisa dalam penelitian dara dari variabel-variabel yang akan 

dilakukan analisa dalam penelitian memenuhi uji asumsi klasik atau tidak, karena 

penelitian yang bagus itu jika data dalam peenlitiannya memenuhi asumsi klasik. 

Ada 5 uji asumsi klasik yang biasanya dilakukan yaitu uji normalitas, uji 

heteroskedatisitas, uji multikorelasi dan uji autokorelasi. 

1. Uji Normalitas Data 

Menurut Ghazali (2007: 110-115), uji normalitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi, variabel penganggu atau residu memiliki residu 

normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik yang dilakukan dengan pedekatan 

grafik plot peluang normal (Normal Probability Plat) dengan membandingkan 

distribusi kumulatif dari distribusi normal. Apabila data menyebar teratur disekitar 

garis diagonal dan mengikuti pola garis diagonal maka data terdistribusi dengan 

normal. Sebaliknya jika data menjauhi garis normal dan tidak menjauhi garis 

normal dan tidak mengikuti arah garis diagonal maka model regresi tidak dapat 

memenuhi uji normalitas. Selain itu bisa menggunakan histogram dengan 

menggambarkan variabel dependen sebagai sumber vertical sedangkan nilai 

residual terstandarisasi digambarkan sebagai sumbu horizontal. Jika histogram 

standardized regression residual membentuk kurva seperti lonceng maka nilai 

residual tersebut dinyatakan normal. 
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2. Uji Heteroskedatisitas  

Heterokedasitas diartikan sebagai tidak samanya varian bagi variabel 

independent yang diuji dalam setting yang berbeda. Pengujian heterokedatisitas 

bertujuan untuk menguji apakah sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan 

varian dari residu suatu pengamatan lain. Jika varian dari residunya tetap, maka 

tidak ada heterokedatisitas atau homokedatisitas. 

Untuk melihat ada atau tidaknya heterokkedatisitas, maka digunakan 

scatterplot, pengujian dilakukan degan melihat ada atau tidaknya pola tertentu 

pada grafik scatterplot. Jika membentuk pola tertentu maka tidak terdapat 

heterokedatisitas. 

3. Uji Multikorelasi (Multikolinearitas)  

Suatu model regresi mengandung multikolinearitas jika ada hubungan yang 

sempurna antara variabel independent atau terdapat korelasi linier. 

Konsekuensinya adalah bahwa kesalahan standar estimasi akan cenderung 

meningkat dengan bertambahnya variabel independent. 

Menurut Ghazali (2007 : 110) multikolinearitas dapat dilihat dari tolerance 

dan variance inflation (VIP). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan 

adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance < 0,10 atau sama dengan VIP < 10. 

Uji multikorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan diantara 

variabel bebas memiliki masalah multikorelasi atau tidak. Multikorelasi adalah 

korelasi yang sangat tinggi atau sangat rendah yang terjadi pada hubungan 

diantara variabel bebas. 
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4. Uji autokorelasi  

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan penganggu 

pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem 

autokorelasi.  

3.6.2 Analisis Regresi Linier Berganda 

Merupakan suatu analisis yang di gunakan untuk mengukur pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen dengan melibatkan lebih dari satu 

variabel independent. 

Persamaan regresi linier berganda dapat dinyatakan dengan fungsi 

persamaan linier sebagai berikut : 

Y = a + β1X1 +β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + e 

Dimana : 

Y   : Return On Asset (ROA) 

a   : Konstanta 

β1 β2 β3 β4 β5 : Koefisien Regresi Parsial 

X1   : Risiko Pembiayaan Mudharabah  

X2   : Risiko Pembiayaan Musyarakah 

X3   : Risiko Pembiayaan Murabahah 

X4  : BI Rate 

X5  : Inflasi 
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3.6.3 Uji Hipotesis 

Untuk memperoleh kesimpulan dari analisis regresi linier berganda, maka 

terlebih dahulu dilakukan pengujian hipotesis yang dilakukan secara parsial (Uji 

t), secara menyeluruh atau simultan (Uji f).  

1. Uji Statistik t (Parsial) 

Uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh suatu variabel 

independent secara individual dalam menerangkan variabel dependent. Dengan 

menguji koefisien variabel independent atau uji parsial untuk semua variabel 

independent. Cara melakukan uji t adalah dengan membandingkan hasil besarnya 

tingkat signifikan yang muncul dengan tingkat profitabilitas yang ditentukan 

sebesar 5% atau 0,05 pada output sebagai berikut:  

 Jika t-hitung < t-tabel : Ho diterima, artinya Ha ditolak jika dibawah 0,05 

atau 5%. 

 Jika t-hitung > t-tabel : Ho ditolak, artinya Ha diterima jika diatas 0,05 atau 

5%. 

Adapun bunyi hipotesis Ho dan ha sebagai berikut: 

Ho : variabel independent (X1, X2, X3, X4 dan X5) tidak berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 

Ha : variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependen (trianto, 

2015 : 87-204). 

2. Uji Statistik F (Simultan) 

Uji ini menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dirumuskan dalam 

model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat 
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(Kuncoro, 2011 : 106). Uji F dilakukan untuk membandingkan tingkat signifikan 

yang muncul dengan profitabiltas yang ditentukan sebesar 5% atau 0,05 pada 

output , dengan kriteria pengujian sebagai berikut: 

 Ha diterima jika Fhitung > Ftabel 

 Ha ditolak jika Fhitung < Ftabel 

3. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen, (Ghozali 

2011). Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. 

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R
2
 yang kecil 

berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel 

dependen sangat terbatas. Jika koefisien determinasi sama dengan noll, maka 

variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika besarnya 

koefisien determinasi mendekati angka 1, maka variabel independen berpengaruh 

sempurna, penganggu diusahakan minimum sehingga R
2
 mendekati 1, sehingga 

perkiraan regresi akan lebih mendekati keadaan yang sebenarnya. 

 


