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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Syariah Mandiri di Indonesia 

periode 2007 samapui dengan 2015 pertriwulan. Jumlah triwulan dari tahun 

2007 sampai dengan tahun 2015 adalah 36 bulan 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, 

yaitu data yang 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 diperoleh dari laporan 

yang dibuat oleh suatu institusi baik berupa buku, jurnal dan lain-lain 

(Trianto, 2015 : 71). 

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan 

keuangan pada PT. Bank Syariah Mandiridi Indonesia periode 2007-2015. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa: 

1. Studi pustaka, yaitu mengumpulkan dan mengkaji dari berbagai 

literatur pustaka seperti, jurnal, makalah dan sumber-sumber lainnya 

yang berhubungan dengan penelitian. 

2. Dokumentasi, yaitu berupa data laporan keuangan PT. Bank Syariah 

Mandiri periode 2007-2015. 
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3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah variabel dependen 

dan variabel independen.  

1. Variabel dependen, variabel dependen dalam penelitian ini, yaitu 

pembiayan murabahah. (Kusnianingrum, 2016) Pembiayaan 

murabahah merupakan transaksi jual beli antara penjual (bank) dengan 

pembeli (nasabah) dalam hal ini penjual menyebutkan harga asal dan 

tambahan keuntungan (margin) yang telah disepakati antara kedua 

belah pihak. Persentase pembiayaan murabahah dihitung dengan 

membandingkan antara jumlah pembiayaan murabahah yang disalurkan 

dengan jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank. Maka dapat 

dituliskan rumus sebagai berikut: 

 

           
                                    

                         
      

 

2. Variabel independen, variabel independen dalam penelitian ini terdiri 

dari Return On Capital Employed (ROCE), Capital Adequacy Ratio 

(CAR), Non Performing Financing (NPF), dan Financing to Deposit 

Ratio (FDR). 

a. Return On Capital Employed (ROCE), (Richard D. Irwin, 1982 : 

67 dalam Herlina, 2013 : 14) ROCE adalah rasio yang 

menunjukan efesiensi dan profitabilitas dari investasi modal 

perusahaan. Dengan kata lain, ROCE merupakan indikator 

seberapa baiknya perusahaan dalam memanfaatkan modal untuk 
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menghasilkan pendapatan. ROCE dapat dirumuskan sebagai 

berikut.  

      
                            

                             
 

b. Capital Adequacy Ratio (CAR), menurut (Muhammad, 2004:95 

dalam Ginting, 2014) masalah kecukupan modal merupakan hal 

yang penting dalam bisnis perbankan. Bank memilki tingkat 

kecukupan modal baik menunjukkan indikator sebagai bank yang 

sehat. Sebab kecukupan modal bank menunjukkan keadaannya 

yang dinyatakan dengan suatu rasio tertentu yang disebut ratio 

kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR). Maka 

dapat dituliskan rumus sebagai berikut: 

 

     
           

                                
       

 

c. Non Performing Financing (NPF), (Himaniar, 2010 dalam Umi, 

2016) NPF adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah 

dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. 

Berdasrkan kriteria yang sudah di tetapkan oleh bank Indonesia 

bahwa kategori yang termasuk ke dalam NPF adalah pembiayaan 

kurang lancar, diragukan, dan macet. NPF diperoleh rumus 

sebagai berikut: 
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d. Financing to Deposit Ratio (FDR). 

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio antara jumlah 

pembiayaan yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh 

bank. FDR ditentukan oleh perbandingan antara jumlah pinjaman 

yang diberikan dengan dana masyarakat yang dihimpun yaitu 

mencakup tabungan, giro, dan deposito. (Surya, 2008 dalam 

Rimadhani, 2011) FDR dapat dirumuskan sebagai berikut (Yanis, 

2015) 

 

     
                

                       
        

3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik atau metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini 

adalah dengan metode analisis regresi linier berganda. Dalam melakukan 

analisis regresi linier berganda, metode ini mensyaratkan untuk melakukan uji 

asumsi klasik agar mendapatkan hasil regresi yang baik (Ghozali, 2005 dalam 

Pratami, 2011). 

1. Uji asumsi klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan jika variabel bebas (independent 

variable) 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 itu jika data dalam penelitiannya memenuhi asumsi klasik. 

Ada lima uji asumsi klasik yang biasanya dilakukan yaitu uji 
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normalitas, uji heteroskedatisitas, uji multikorelasi, dan uji autokorelasi. 

Uji Normalitas, uji ini bertujuan untuk mengetahui normal atau 

tidaknya suatu distribusi data. 

a. Uji heteroskedatisitas, uji ini bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regrasi terjadi ketidaksamaan variance dari residual 

satu pengamatan ke pangamatan yang lain. Jika variance dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. 

b. Uji multikorelasi, uji ini 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. 

c. Uji autokorelasi, uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi linear ada korelasi antara keselahan pengganggu 

(distrubance term) dan periode t dan keselahan pengganggu pada 

periode sebelumnya (t-1). (Trianto, 2015 : 87-91) 

2. Analisis Regresi Berganda 

Merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mengukur 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan 

melibatkan lebih dari satu variabel independent. Model persamaan 

regresi linier berganda secara sistematis dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 
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Keterangan:  

a. Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan murabahah merupakan 

transaksi jual beli antara penjual (bank) dengan pembeli (nasabah) 

dalam hal ini penjual menyebutkan harga asal dan tambahan 

keuntungan (margin) yang telah disepakati antara kedua belah 

pihak. Persentase pembiayaan murabahah dihitung dengan 

membandingkan antara jumlah pembiayaan murabahah yang 

disalurkan dengan jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank. 

Maka dapat dituliskan rumus sebagai berikut. (Kusnianingrum, 

2016). 

 

           
                                    

                         
      

 

b. ROCE, (Richard D. Irwin, 1982 : 67 dalam Herlina, 2013 : 14) 

ROCE adalah rasio yang menunjukan efesiensi dan profitabilitas 

dari investasi modal perusahaan. Dengan kata lain, ROCE 

merupakan indikator seberapa baiknya perusahaan dalam 

memanfaatkan modal untuk menghasilkan pendapatan. ROCE 

dapat dirumuskan sebagai berikut. 
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c. CAR, menurut (Muhammad, 2004:95 dalam Ginting, 2014) 

masalah kecukupan modal merupakan hal yang penting dalam 

bisnis perbankan. Bank memilki tingkat kecukupan modal baik 

menunjukkan indikator sebagai bank yang sehat. Sebab 

kecukupan modal bank menunjukkan keadaannya yang 

dinyatakan dengan suatu rasio tertentu yang disebut ratio 

kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR). Maka 

dapat dituliskan rumus sebagai berikut: 

 

     
           

                                
       

 

d. NPF, (Himaniar, 2010 dalam Umi, 2016) NPF adalah rasio antara 

pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang 

disalurkan oleh bank syariah. Berdasrkan kriteria yang sudah di 

tetapkan oleh bank Indonesia bahwa kategori yang termasuk ke 

dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan 

macet. NPF diperoleh rumus sebagai berikut: 

 

     
                     

                
        

 

e. FDR, FDR adalah rasio antara jumlahpembiayaan yang diberikan 

bank dengan dana yang diterima oleh bank. FDR ditentukan oleh 

perbandingan antara jumlah pinjaman yang diberikan dengan 

dana masyarakat yang dihimpun yaitu mencakup tabungan, giro, 
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dan deposito. (Surya, 2008 dalam Rimadhani, 2011) FDR dapat 

dirumuskan sebagai berikut (Yanis, 2015) 

 

     
                

                       
        

 

3. Koefisien Determinasi      

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variabel independen. Nilai 

koefisien determinasi berada diantara 0 dan 1 dilihat. Nila koefisien 

yang kecil berarti kemapuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan dependen amat bebas. Nilai yang mendekati 1 berarti 

variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi 

yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen 

(Ghozali, 2009). Nilai yang digunakan adalah adjusted R square 

4. Uji Hipotesis 

a. Uji t, Uji t adalah pengujian secara statistik untuk mengetahui 

apakah variable independen secara individual mempunyai 

pengaruh terhadap variabel dependen. Jika tingkat probabilitasnya 

lebih kecil terhadap variabel dependen. Adapun prosedur 

pengujiannya adalah setelah melakukan perhitungan terhadap t 

hitung, kemudian membandingkan nilai t hitung dengan t tabel 

(Mahendra, 2016). Dasar pengambilan keputusan apakah 

hipotesis yang kita bangun ditolak atau diterima sebagai berikut: 

1) Jika t-hitung < t-tabel : Ho diterima, artinya Ha ditolak 
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2) Jika t-hitung > t-tabel : Ho ditolak, artinya Ha diterima 

Adapun bunyi hipotesis Ho dan Ha sebagai berikut: 

Ho= variabel independen (X1, X2, X3 dan X4) tidak 

berpengaruh dari 0,05 maka dapat dikatakan variable 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen 

Ha= Variabel independen berpengaruh terhadap variabel 

dependen (Trianto, 2015 : 111) 

b. Uji f, Uji F digunakan untuk melihat apakah semua variabel bebas 

yang dimasukan dalam model mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel terikat. Kriteria penguji: 

1) Jika F hitung > dari F tabel maka diterima, artinya variabel 

bebas secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel terikat. 

2) Jika F hitung < dari F tabel maka ditolak, artinya variabel 

bebas secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel terikat. (Mahendra, 2016) 

 


