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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu penelitian dengan 

menggunakan analisis data statistik atau angka-angka. Sedangkan jenis penelitian 

adalah regresi linear berganda yaitu untuk mengetahui besarnya “Pengaruh 

Spread, Fee Based Income, Financing To Deposit Ratio dan Capital Adequacy 

Ratio terhadap Profitabilitas”. Penelitian ini dilakukan pada Bank Umum 

Syariah periode tahun 2013-2016. 

Penelitian kuantitatif menurut Sugiyono(2013:14) adalah penelitian 

dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang 

diangkakan. 

Oleh karena itu penelitian ini termasuk katagori kuantitatif regresi linear 

berganda, maka variabel yang dilibatkan ada dua macam, yaitu variabel X dan 

variabel Y. Yang termasuk variabel X (independent variable) adalah Spread dan 

fee based income, Financing To Deposit Ratio dan Capital Adequacy Ratio 

sedangkan variabel Y (dependent variable) adalah tingkat profitabilitas  

3.2 Instrumen Penelitian 

  Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati (variabel penelitian). Dengan 

demikian, peneliti dalam mengumpulkan data akan lebih mudah dan hasilnya 

Manajemen laba 
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lebih baik, lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa instrumen dokumentasi. 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk 

dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Sugiyono (2013: 11). Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank 

Indonesia periode tahun 2014-2016, yaitu sebanyak 11 perusahaan bank syariah.  

3.3.2 Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

(Sugiyono,2011). Pengambilan sampel perusahaan dalam penelitian ini 

menggunakan metode sensus sampling adalah teknik pengambilan sampel 

purposive sampling.  

 Peneliti akan menampilan tabel jumlah Bank Umum Syariah  dan Unit 

Usaha Syariah yang ada di Indonesia, jumlah Bank Umum Syariah  yaitu 12 

Bank, dan Unit Usaha Syariah berjumlah 22 Unit Usaha Syariah. Peneliti hanya 

mengambil Bank umum syariah. 

  Kriteria Bank yang peneliti ambil untuk sampel yaitu terbitan laporan 

keuangan tahun 2014-2016 yang berjumlah ada 11 Bank Umum Syariah, karena 

PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah masih baru Di Bank Umum 

Syariah. 
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Tabel 3.1 jumlah Bank Umum Syariah 

 

3.4 Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel adalah pengertian variabel (yang diungkap 

dalam definisi konsep) tersebut, secara opersional, secara praktik, secara nyata 

dalam lingkup obyek penelitian/obyek yang diteliti. Variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah penelitian variabel bebas dan variabel terikat. 

3.3.1 Variabel Bebas (Independent Variabel) 
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Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi, yang menyebabkan 

timbulnya atau berubahnya variabel terikat. Variabel bebas digunakan dalam 

penelitian ini adalah Spread, Fee based icome, Financing deposit to rasio dan 

Pendapatan pembiayaan mudharabah. 

3.3.2 Variabel Terikat (Dependent Variabel) 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel 

bebas. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Profitabilitas 

(ROA). 

Definisi operasional variabel penelitian merupakan penjelasan dari 

masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-

indikator yang membentuknya. Defenisi operasional penelitian ini dapat dilihat 

penjelasan dibawah ini. 

1. Spread based ( X1 ) 

Spread based (atau biasa disebut  spread based income) adalah 

keuntungan yang didapatkan bank melalui kegiatan penghimpunan dan 

penyaluran dana (biasanya keuntungan bank didapatkan melalui bunga). . 

Sedangkan jenis bank syariah (muamalah) tidak dikenal istilah bunga, karena 

bank syariah mengharamkan bunga. Dalam bank syariah keuntungan ytang 

diperoleh dikenal istilah bagi hasil atau profit sharing. 

keungtunan dari selisih bunga yang diberikan kepada penyimpan (i1) 

dengan bunga yang diterima dari peminjam (i2) atau Istilah pada perbankan 

syariah yaitu Revenue sharing (bagi hasil ) tidak bunga, rumus pengurangan untuk 

mendapatkan Spread based 
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I1 - I2 =  Spread based. 

2. Fee based income ( X2) 

Menurut Kasmir (2004), keuntungan yang didapat dari transaksi yang 

diberikan dalam jasa-jasa bank lainnya atau selain Spread based. Atau menurut 

taswan pengelolaan bank dalam melakukan kegiatannya juga selalu dituntut 

senantiasa menjaga keseimbangan pemeliharaan likuiditas dengan kebutuhan 

profitabilitas yang wajar serta modal yang cukup sesuai dengan penanamannya. 

kegiatan usaha bank syariah dalam memberikan layanan jasa keuangan 

dan kegiatan lain yang berbasis imbalan seperti pendapatan Sumber-sumber yang 

menghasilkan fee based income jasa (transfer, inkaso, kliring, safe deposit 

box,bank card, bank notes, bank garansi, refrensi bank, bank draft, letter of 

credit) dengan perinsip wakalah; menyediakan tempat untuk menyempan barang 

dan surat-surat berharga berdasarkan perinsip wadi’ah yad amanah; memberikan 

layanan letter of credit (L/C) dengan perinsip wakalah, memberikan layanan bank 

garansi dengan perinsip kafalah; melakukan wali amanat dengan perinsip 

wakalah, memberikan layanan penukaran uang asing dengan perinsip sharf dan 

sebagainya. 

3. Financing deposit to ratio (X3) 

Financing to Deposit Ratio adalah sama dengan Loan to deposit ratio, 

menurut istilah konvensional biasa di gunakan dengan sebutan LDR, sedangkan 

dalam perbankan syariah menggunakan istilah FDR. Financing to Deposit Ratio 
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(FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan 

dana pihak ketiga berhasil dikerahkan bank. ( Muhammad 2005:55) 

FDR =
          

                  
       

4. Capital Adequacy Ratio (X4) 

Capital Adequacy Ratio adalah rasio kinerja bank untuk mengukur 

kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung 

atau menghasilkan risiko. Dapat dirumuskan sebagai berikut: (Lukman 

Dendawijaya 2000:121). 

     
          

                                
        

 

5. Pofitabilitas ROA (Y) 

Return on assets (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara 

keseluruhan. Hal ini selaras dengan pengertian return on assets (ROA) menurut 

Farah Margaretha yang menyatakan bahwa return on assets (ROA) merupakan 

rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam 

memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. ( Muhammad 2005:279) 

ROA 
                  

          
       

3.5 Tehnik Pengumpulan Data 
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Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder didapatkan dari publikasi laporan keuangan Bank Umum Syariah 

melalui situs resmi (www.bi.co.id ). Data yang diperoleh berupa laporan keuangan 

tahunan 11 Bank Umum Syariah yang diakses dari website resmi Bank Umum 

Syariah  

Data dalam penelitian ini berupa laporan keuangan Bank Umum Syariah 

dikumpulkan menjadi satu mulai tahun 2014 s/d 2016. Jadi total data yang 

dikumpulkan sejumlah 3 tahun periode laporan keuangan tahunan. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan metode 

dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data mengenai Spread dan 

fee based income, Financing to deposit Ratio dan Capital Adequacy Ratio  dari 

laporan keuangan 11 Bank Umum Syariah Tahun 2014-2016. 

3.6 Tehnik Analisis Data 

  Analisis data digunakan untuk meringkaskan data dalam bentuk yang 

mudah dipahami dan ditafsirkan sehingga hubungan antar problem penelitian 

dapat dipelajari dan diuji. Untuk menguji seberapa besar pengaruh Spread dan fee 

based income secara parsial terhadap profitabilitas, maka digunakan analisis 

regresi linier berganda. Namun demikian, sebelum dilakukan analisis regresi linier 

berganda, maka dilakukan uji asumsi klasik lebih dahulu. 

3.6.1 Uji Asumsi Klasik  

Uji asumsi klasik dilakukan untuk melihat atau menguji suatu model yang 

termasuk layak atau tidak layak digunakan dalam penelitian. Uji asumsi klasik 

http://www.bi.co.id/
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untuk menilai baik tidaknya model regresi yang dikembangkan dalam penelitian 

ini. 

Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah model darI 

penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik. Syarat-syarat 

yang harus di penuhi adalah data tersebut harus terdistribusikan secara normal, 

tidak mengandung multikoloniaritas, dan heterokidastisitas. Untuk itu sebelum 

melakukan pengujian regresi linier berganda perlu dilakukan lebih dahulu 

pengujian asumsi klasik, yang terdiri dari : 

3.6.2 Uji Normalitas  

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah data yang akan digunakan 

dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak. Untuk menguji suatu data 

berdistribusi normal atau tidak, dapat diketahui dengan menggunakan grafik 

normal plot, pada grafik normal plot, dengan asumsi: 

Untuk menguji normalitas data, penelitian ini menggunakan analisis 

grafik. Pengujian normalitas melalui analisis grafik adalah dengan cara  

menganalisis grafik normal probability plot yang membandingkan distribusi 

kumulatif dari 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 : 

a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, 

maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 
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b. Jika data menyebar lebih jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah 

garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi 

normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 

2001:55). 

Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual 

adalah uji statistik non-parametrik Kolmogrov-Smirnov (K-S). Jika hasil 

Kolmogrov-Smirnov menunjukkan nilai signifikan di atas 0,05 maka data residual 

terdistribusi dengan normal. Sedangkan jika hasil Kolmogrov-Smirnov 

menunjukkan nilai signifikan di bawah 0,05 maka data residual terdistribusi tidak 

normal (Ghozali, 2008:58). 

3.6.3 Uji Autokorelasi  

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi 

linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan problem autokorelasi. 

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan 

satu sama lain. Masalah ini muncul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak 

bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Pada uji autokorelasi ini 

menggunakan uji Durbin-Wston (DW) dengan cara membandingkan DW hitung 

dengan DW tabelnya, derajat kepercayaan yang digunakan 5%. 

3.6.4 Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, 
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maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah yang heteroskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas yaitu 

dengan cara melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) 

dengan residual (SRESID). Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat 

dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu grafik Scatterplot antara 

SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu 

X adalah residual (Y prediksi-Y sesungguhnya) yang telah di-Studentized. 

Dasar analisis: 

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

yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 

b)      Jika tidak ada pola yang jelas, secara titik-titik menyebar di atas dan di 

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

3.7 Pengujian Hipotesis 

3.7.1 Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisa ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang 

positif dari variabel independen terhadap variabel dependen dengan model regresi 

sebagai berikut: 

y = a + b1X1 + b2X2 + e 

Keterangan:  

y = variabel dependen (Profitabilitas) 

a = konstanta 
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b = koefisien regeresi yang menunjukkan angka peningkatan atau 

penurunan variabel dependen yang didasarkan kepada variabel 

independent.  

X = variabel independent (Variabel Terikat) 

  X1 = Spread 

  X2 = Fee Based Income 

  X3 = Financing to Deposit Ratio 

  X4 = Capital Adequacy Ratio 

 e = standar error 

3.7.2 Uji Simultan ( Uji F ) 

Uji F pada dasarnya menunjukan apakah semua variabel independen atau 

bebas mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen 

atau terikat. Cara melakukan uji f adalah dengan membandingkan antara f tabel 

dengan f hitung. Jika f hitung ≥ f tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima, namun jika f 

hitung ≤ f tabel, maka Ha ditolak dan Ho diterima.  

3.7.3 Uji Parsial ( Uji t ) 

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel 

independen secara individual dalam menerangkan variasi dependen 

(Ghozali,2005:58). Uji t digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat secara parsial (secara individu). Caranya adalah dengan 

membangingkan nilai t hitung dengan t tabel. Jika t hitung ≥ t tabel maka Ho 

ditolak dan Ha diterima, namun jika t hitung ≤ t tabel, maka Ha ditolak dan Ho 

diterima.  

3.6.4 Uji koefisien Korelasi dan Determinan 
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Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Gozali,2006). Koefisien 

determinan (R2) dimaksudkan untuk mengetahui tingkat ketepatan paling baik 

dalam analisis regresi, dimana Hal yang ditunjukkan oleh besarnya koefisiensi 

determinasi  (R2)  antara  0  (nol)  dan  1  (satu).  Koefisien  determinasi  (R2)  nol 

variabel independent sama sekali tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Apabila koefisien determinasi semakin mendekati satu, maka dapat dikatakan 

bahwa variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependen. Selain itu 

koefisien determinasi dipergunakan untuk mengetahui presentase perubahan 

variabel terikat (Y) yang disebabkan oleh variabel bebas (X) 

Koefisien Korelasi ialah pengukuran statistik Coparian atau asosiasi antara 

variabel bebas dan variabel terikat. Biasanya koefisien korelasi berkisar antara +1 

s/d -1. Koefisien korelasi menunjukan hubungan linear dan arah hubungan 

variabel secara acak. Untuk mempermudah interpretasi mengenai kekuatan 

hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, maka dapat diliahat 

berdasarkan keriteria sebagai berikut: 

Tabel 4.1: kekuatan korelasi 

Nilai korelasi Keterangan 

0 Tidak ada korelasi 

>0 – 0,25 Korelasi sangat lemah 

>0,25 – 0,5 Korelasi cukup 

>0,5 – 0,75 Korelasi kuat 

>0,75 – 0,99 Korelasi sangat kuat 

1 Korelasi sempurna 

Sumber: Siswono 2006 

 


