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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) yang datanya

merupakan data laporan keuangan BUS (Bank Umum Syariah) yang ada di situs

resmi Bank Indonesia.

Pada penelitian ini, peneliti memakai pendekatan non-strukturan yang

menggambarkan hubungan saling mempengaruhi atau saling menyebabkan

antarvariabel dalam sistem. Metodologi ini disebut dengan VAR (Vector Auto

Regression) yang pertama kali dikemukakan oleh Christoper Sims pada tahun 1980.

Hubungan diantara variabel ekonomi adalah kompleks dan teori ekonomi baru dapat

mengungkapkan sebagian dari pola hubungan tersebut. Dengan demikian, suatu

derajat tertentu endogenitas akan terjadi dan dengan demikian asumsi super exogenity

tidak akan dapat dipenuhi.

Model VAR dibangun untuk mengatasi hal ini di mana hubungan antar

variabel ekonomi dapat tetap diestimasi tanpa perlu menitikberatkan masalah

eksogenitas. Dalam pendekatan ini semua variabel dianggap sebagai endogen dan

estimasi dapat dilakukan secara serentak atau sekuensial.92

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki

data mengenai variabel-variabel yang diteliti. 93 Adapun subjek dalam

penelitian ini adalah faktor internal meliputi Non Performing Financing

(NPF), Capital Adequacy Ratio (CAR), Biaya Operasional Per Pendapatan

92Moch.DoddyAriefianto, Ekonometrika Esensi dan Aplikasi dengan Menggunakan Eviews,
(Jakarta: Erlangga, 2012), h. 112.

93 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 34.
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Operasional (BOPO) dan Return On Asset (ROA). Kemudian faktor

eksternal yaitu inflasi dan BI Rate.

2. Objek penelitian adalah apa yang menjadi sasaran peneliti. Sedangkan yang

menjadi objek penelitian ini adalah Financing to Deposit Ratio (FDR) pada

Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia (2009-2015).

C. Populasi dan Sampel

Populasi didefinisikan sebagai kelompok subjek yang hendak dikenai

generalisasi hasil penelitian.94 Populasi dalam penelititan ini adalah seluruh nilai

yang meliputi rasio Non Performing Financing (NPF), Capital Adequacy Ratio

(CAR), Biaya Operasional Per Pendapatan Operasional (BOPO), Return On Asset

(ROA), Inflasi dan BI Rate atau Suku Bunga Bank pada Bank Umum Syariah.

Tabel 3.1
JARINGAN KANTOR INDIVIDUAL BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

NO
Kelompok Bank

KPO/
KC

KCP/
UPS

KK

Bank Umum Syariah 450 1340 200

1 PT. Bank Muamalat Indonesia 84 254 98

2 PT. Bank Victoria Syariah 9 5 -

3 PT. Bank BRISyariah 50 206 12

4 PT. Bank Jabar Banten Syariah 9 56 1

5 PT. Bank BNI Syariah 68 165 18

6 PT. Bank Syariah Mandiri 137 510 65

7 PT. Bank Mega Syariah 35 122 -

8 PT. Bank Panin Syariah 9 5 1

9 PT. Bank Syariah Bukopin 12 7 4

10 PT. BCA Syariah 10 6 1

11 PT. Maybank Syariah Indonesia 1 - -

12 PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah 26 4 -
Keterangan:

KPO = Kantor Pusat Operasional
KCP = Kantor Cabang Pembantu
KK = Kantor Kas

Sumber: SPS (Statistik Perbankan Syariah) Desember 2015. (Data Diolah Penulis).

94Ibid.,h. 77.
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Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan metode purposive sampling.

Menurut Juliansyah Noor purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel

dengan pertimbangan khusus/ kriteria tertentu sehingga layak dijadikan sampel.95

Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini adalah :

1. Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia pada kurun waktu

penelitian (periode 2009-2015).

2. Tersedia laporan keuangan triwulan yang dipublikasikan dari tahun 2009-

2015.

3. Bank Umum Syariah yang diteliti masih beroperasi pada periode tahun

penelitian.

Berdasarkan  dari kriteria diatas, sampel yang digunakan dalam penelitian ini

sebanyak 5 Bank Umum Syariah, yaitu:

a. Bank Muamalat Indonesia

b. Bank Syariah Mandiri

c. Bank Mega Syariah

d. Bank Bukopin Syariah

e. Bank Rakyat Indonesia Syariah

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain tidak langsung diperoleh

oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data

95Juliansyah Noor, Op. Cit., h. 155.
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dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.96 Data sekunder yang digunakan

dalam penelitian ini adalah berupa data rasio-rasio yang terdapat dalam laporan

keuangan seperti rasio NPF, rasio CAR, rasio BOPO, rasio ROA, inflasi dan BI rate.

2. Sumber Data

Sumber data di peroleh dari situs resmi laporan keuangan BI (Bank

Indonesia)97, OJK (Otoritas Jasa Keuangan)98, Bank Muamalat Indonesia99, Bank

Syariah Mandiri 100 , Bank Mega Syariah 101 , Bank Bukopin Syariah 102 dan Bank

Rakyat Indonesia103.

E. Teknis Analisa Data

Analisa data yang dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Dalam

menganalisa data yang disajikan penulis menggunakanan analisis metode VAR yaitu

sebuah pendekatan non-struktural yang menggambarkan hubungan saling

mempengaruhi atau saling menyebabkan antar variabel dalam sistem.

Metode VAR memiliki keunggulan dan kelemahan. Adapun beberapa

keunggulan dari metode VAR adalah:

96 Etta Mamang Sangadji, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010), h.
190.

97Bank Indonesia (BI), artikel diakses pada tanggal 14 Februari 2017 pukul 13.25 WIB dari
http://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-keuangan/bank/umum-konvensional/Default.aspx

98Otoritas Jasa Keuangan (OJK), artikel diakses pada tanggal 14 Februari 2017 pukul 13.26
WIB dari http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/laporan-keuangan-
perbankan/Default.aspx

99Bank Muamalat Syariah, artikel diakses pada tanggal  14 Februari 2017 pukul 13.27 WIB
dari http://www.bankmuamalat.co.id/hubungan-investor/laporan-triwulan

100Bank Syariah Mandiri, artikel diakses pada tanggal 14 Februari 2017 pukul 13.28 WIB dari
http://www.syariahmandiri.co.id/category/investor-relation/

101Bank Mega Syariah, artikel diakses pada tanggal 14 Februari 2017 pukul 13.29 WIB dari
http://www.megasyariah.co.id/

102Bank Bukopin Syariah, artikel diakses pada tanggal 14 Februari 2017 pukul 13.30 WIB
dari http://www.syariahbukopin.co.id/id/laporan

103Bank Rakyat Indonesia, artikel diakses pada tanggal 14 Februari 2017 pukul 13.31 WIB
dari http://www.brisyariah.co.id/?q=laporan-keuangan
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1. VAR tidak memerlukan spesifikasi model, dalam artian mengidentifikasikan

variabel endogen-eksogen dan membuat persamaan-persamaan yang

menghubungkannya. Semua variabel di dalam VAR adalah endogen.

2. VAR adalah sangat fleksibel, pembahasan yang dilakukan hanya meliputi

struktur autegressive. Pengembangan dapat dilakukan dengan memasukkan

variabel yang dianggap murni eksogen (SVAR) dan/ atau komponnen

moving average (VARMA). Dengan perkataan lain VAR adalah suatu teknik

ekonometrika struktural yang sangat kaya.

3. Kemampuan prediksi dari VAR adalah cukup baik. Beberapa kajian empiris

(misalnya Sim, 1980 dan McNees, 1986) menunjukkan VAR memiliki

kemampuan prediksi out of sample yang lebih tinggi daripada model makro

struktural simultan.104

Selain memiliki keunggulan metode VAR juga mempunyai beberapa

kelemahan, sebagai berikut:

1. VAR bersifat ateoretis (tidak memiliki landasan teori). Hal ini karena semua

variabel di dalam VAR adalah endogen dan aspek struktur sebab-akibat

diabaikan.

2. Koefisien di dalam VAR sulit untuk diinterpretasikan. Seperti yang

dijelaskan di atas, kegunaan VAR adalah untuk prediksi dan menguji

stabilitas hubungan sebat akibat (impulse-response). Jarang sekali perhatian

diberikan pada masing-masing koefisien di dalam VAR.

104Moch. Doddy Ariefianto, Op. Cit., h. 123.
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3. Estimasi dapat menjadi tidak efisien terutama jika jumlah sampel yang

digunakan adalah sedikit sedangkan variabel orde lag yang digunakan adalah

banyak (masalah degree of freedom).105

Analisis pada penelitian ini menggunakan VAR/VECM karena metode ini

dirasakan dapat lebih menangkap hubungan jangka panjang pada variabel-variabel

penelitian dan VAR membangun model secara bersamaan di dalam suatu system

yang kompleks (multivariate), sehingga dapat menangkap hubungan keseluruhan

variabel di dalam persamaan itu, dan juga hasil forecasting yang diperoleh dalam

banyak kasus lebih baik dari hasil estimasi dari hasil model persamaan simultan

yang lebih kompleks.

Untuk mencari VAR/VECM dilakukan dengan menggunakan aplikasi

komputer EViews 9. EViews merupakan suatu perangkat lunak untuk melakukan

analisis statistik dan ekonometrik. Software ini dikembangkan oleh perusahaan

bernama Quantitative Micro Software yang berada di Amerika Serikut (situs dapat

diakses melalui www.EVIEWS.com).

EViews merupakan salah satu perangkat lunak statistik yang sangat popular

dan banyak digunakan karena kemampuan serta sifatnya yang user friendly. Software

ini telah tersedia hingga versi 9.0 dan memiliki kemampuan untuk mengolah berbagai

tipe data seperti urut waktu, cross section dan panel data.

EViews bersifat window based sehingga memakan banyak memori. Namun

demikian sisi positifnya adalah sifat user friendly. Meskipun EViews mampu

mengelola berbagai tipe data, namun software ini dianggap memiliki kemampuan

105 Ibid., h. 123.
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lebih dalam hal prosesing data urut waktu karena banyaknya tipe analisis yang dapat

dilakukan.

Selain analisis standar seperti OLS, TSLS, ARMA, GMM, VAR, VECM

dan Kalman Filtering, EViews juga biasa digunakan untuk membangun model

ekonometrika. Berkat kemampuan programming dan library analitis yang ekstensif

EViews adalah salah satu pilihan software untuk analisis dengan menggunakan model

ekonometrika.106 Pada metode VAR/ VECM sebelum melakukan analisis data maka

harus melakukan:

a. Uji Stationeritas Data

Disebut juga dengan unit root test merupakan langkah awal yang harus

dilakukan pada ujistasioneritas data dalam mengestimasi sebuah model yang akan

digunakan. Menurut Gujarati (2009), jika data yang digunakan mengandung unsur

akar unit, maka akan sulit untuk mengatasi suatu model karena tren data tersebut

cenderung berfluktuasi tidak berada disekitar nilai rata-rata. Untuk itu dalam uji

stasioneritas data, untuk menguji ada atau tidaknya akar unit pada data yang

digunakan maka dalam penelitian ini menggunakan uji Augmented Dickey-Fuller

(ADF) dan Philip Peron (PP). Unit root ADF akan terlihat pada saat nilai t-statistik

dibandingkan dengan Mc Kinnon Critical Value.107

Dalam pengolahannya, data stasioner yang dapat diolah terdapat pada salah

satu dari tiga kondisi, yaitu sebagai berikut:

106Ibid., h. 195.
107Gujarati, Damodar N., Porter, C Dawn, Basic Econometrics. International Edition.

(Jakarta: Mc Graw Hill Press, 2009), h. 53.
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a. Jika data stasioner pada tingkat level, maka VAR dapat dilakukan pada

tingkat level atau disebut juga dengan metode VAR level. VAR level dapat

menjelaskan atau mengestimasi hubungan jangka panjang antar variabel.

b. Jika data tidak stasioner pada tingkat level, maka data harus diturunkan pada

tingkat pertama (first difference) yang mencerminkan data selisih atau

perubahan. Data yang stasioner pada turunan pertama, maka data akan diuji

untuk keberadaan kointegrasi antar variabel. Jika tidak kointegrasi antar

variabel, maka VAR hanya dapat dilakukan pada turunan pertamanya, dan ia

hanya dapat menggambarkan atau mengestimasi hubungan jangka pendek

antar variabel.

c. Jika data stasioner pada tingkat level, namun terdapat kontegrasi antar

variabel pada tingkat level, maka VECM dapat dilakukan menggunakan data

level untuk mendapatkan hubungan jangka panjang antar variabel. VECM

dapat mengestimasi hubungan jangka panjang atau hubungan jangka pendek

antar variabel.

b. Uji Stabilitas

Stabilitas model VAR akan dilihat dari nilai invers roots karakteristik AR

polilnominalnya, yang dapat dilihat dari nilai modulus pada tabel AR roots. Apabila

seluruh nilai AR roots dibawah satu maka model VAR dinyatakan satbil. Uji

stabilitas ini penting untuk dilakukan, karena apabila model VAR tidak stabil maka

hasil analisis Impulse Response Function (IRF) dan Forecast Error Variance

Decomposition (FEVD) juga tidak stabil.
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c. Uji Lag Optimum

Uji lag optimum ini dilakukan untuk membentuk model VAR yang stabil

dengan penentuan panjang log optimum. Penentuan jumlah lag yang akan digunakan

dalam model VAR dapat ditentukan berdasarkan Akaike Information Criterion

(AIC), Schwarz Information Criterion (SC), atau Hannan Quinon Criterion (HQ).

Lag yang akan dipilih dalam model penelitian ini adalah model dengan nilai yang

paling kecil, sehingga lag yang lebih kecil disarankan dapat memperkecil spesifikasi

error.

d. Uji Kointegrasi

Dalam penelitian ini, data penelitian yang stasioner ada pada tingkat first

difference, maka dari itu dibutuhkan pengujian untuk melihat kemungkinan terjadinya

kointegrasi. Pada dasarnya uji ini dilakukan untuk melihat keseimbangan jangka

panjang antara variabel-variabel yang akan diteliti. Sebagaimana dinyatakan oleh

Engle-Granger (1998) keberadaan variabel nonstasioner menyebabkan kemungkinan

besar adanya hubungan jangka panjang antara variabel di dalam sistem VAR. 108

Adapun metode yang digunakan untuk uji kointegrasi ini adalah Engle-Granger

Cointegration Test, Johansen Cointegration Test, dan Cointegration Regression

Durbin-Watson Test.

e. Impulse Response Function (IRF)

IRF merupakan salah satu instrument VECM  yang digunakan untuk

melihat jejak respon saat ini dan kedepan suatu variabel terhadap guncangan dari

variabel tertentu. IRF merupakan suatu aplikasi vector moving average yang

108Agus Widarjono, Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan EViews,
(Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), Cet- Ke. 2, h. 336-337.
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digunakan untuk melihat respon dan guncangan dari variabel lain. IRF melakukan

penelusuran atas dampak suatu goncangan (shock) terhadap suatu variabel terhadap

sistem (seluruh variabel) sepanjang waktu tertentu.109

f. Forecast Error Variance Decomposition (FEVD)

Selain IRF, FEVD juga menjadi instrumen VECM. FEVD berfungsi untuk

memprediksi kontribusi setiap variabel terhadap guncangan atau perubahan variabel

tertentu. Dalam penelitian ini, FEVD digunakan untuk mengetahui seberapa besar

kontribusi masing-masing variabel independen terhadap perubahan FDR perbankan

syariah.

g. Model Penelitian

Model yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen

(NPF, CAR, BOPO, ROA, INF dan BIR) terhadap Likuiditas yang diukur dengan

FDR adalah dengan menggunakan model VAR sebagai berikut110 :

Y1t = β10 + β11Y1t-1 + α11Y2t-1 + ϑ11Y3t-1 + ∂11Y4t-1 + π11Y5t-1 + ω11Y6t-1 + Ϭ11Y7t-1 + u1t

Y2t = β20 + β21Y1t-1 + α21Y2t-1 + ϑ21Y3t-1 + ∂21Y4t-1 + π21Y5t-1 + ω21Y6t-1 + Ϭ21Y7t-1 + u1t

Y3t = β30 + β31Y1t-1 + α31Y2t-1 + ϑ31Y3t-1 + ∂31Y4t-1 + π31Y5t-1 + ω31Y6t-1 + Ϭ31Y7t-1 + u1t

Y4t = β40 + β41Y1t-1 + α41Y2t-1 + ϑ41Y3t-1 + ∂41Y4t-1 + π41Y5t-1 + ω41Y6t-1 + Ϭ41Y7t-1 + u1t

Y5t = β50 + β51Y1t-1 + α51Y2t-1 + ϑ51Y3t-1 + ∂51Y4t-1 + π51Y5t-1 + ω51Y6t-1 + Ϭ51Y7t-1 + u1t

Y6t = β60 + β61Y1t-1 + α61Y2t-1 + ϑ61Y3t-1 + ∂61Y4t-1 + π61Y5t-1 + ω61Y6t-1 + Ϭ61Y7t-1 + u1t

Y7t = β70 + β71Y1t-1 + α71Y2t-1 + ϑ71Y3t-1 + ∂71Y4t-1 + π71Y5t-1 + ω71Y6t-1 + Ϭ71Y7t-1 + u1t

Dimana Y1 = Likuiditas (FDR); Y2 = Non Performing Financing (NPF); Y3 = Capital

Adequacy Ratio (CAR); Y4 = Biaya Operasional Perpendapatan Operasional (BOPO);

Y5 = Return On Asset (ROA); Y6 = Inflasi (INF); Y7 = BI Rate (BIR).

109Moch. Doddy Ariefianto, Op. Cit., h. 115.
110 Ibid., h. 332.
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F. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji

kebenarannya.111 NPF berpengaruh negatif terhadap FDR. NPF semakin tinggi maka

akan berdampak buruk terhadap FDR karena keterlambatannya nasabah dalam

membayar utang mereka pada bank dan bank tidak mampu dalam menyediakan dana

untuk memenuhi kewajiban lainnya. CAR berpengaruh positif terhadap FDR.

Semakin tinggi modal maka akan berdampak baik terhadap FDR karena sesuai

dengan likuiditas itu sendiri dalam kemampuannya menyediakan dana. BOPO

berpengaruh negatif terhadap FDR. BOPO semakin tinggi maka akan berdampak

buruk terhadap FDR karena banyaknya pengeluaran dalam biaya operasional

membuat bank tidak mampu dalam menyediakan dana. ROA berpengaruh positif

terhadap FDR. Semakin tinggi ROA maka akan berdampak baik terhadap FDR

karena keuntungan yang didapat atau dicapai membuat bank mampu dalam

menyediakan dana untuk memenuhi kewajiban lainnya. Inflasi berpengaruh negatif

terhadap FDR. Semakin tinggi inflasi akan berdampak buruk terhadap FDR karena

menyebabkan harga-harga barang terus mengalami kenaikan dampaknya akan

mengurangi minat masyarakat untuk menabung di bank dan dana bank pun akan

menurun sehingga bank tidak mampu menyediakan dana dalam memenuhi kewajiban

lainnya. BI Rate berengaruh positif terhadap FDR. Semakin tinggi BI Rate maka

akan berdampak baik terhadap FDR karena suku bunga mempengaruhi laba

perusahaan serta tingkat suku bunga juga dipengaruhi oleh perubahan inflasi sehingga

bank mampu menyediakan dana dalam memenuhi kewajiban lainnya. Sesuai dengan

111Syofian Siregar, Statistik Parametrik untuk Penelititan Kuantitatif, (Jakarta: PT. Bumi
Aksara, 2013), h. 65.
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variabel-variabel yang akan diteliti maka hipotesis yang akan diajukan dalam

penelitian ini adalah:

Gambar 3.1
KerangkaTeori Hipotesis

H1

H2

H3

H4

H5

H6

Sumber: DiolahPenulis

Keterangan:
H1 : NPF berpengaruh negatif terhadap FDR.
H2 : CAR berpengaruh positif terhadap FDR.
H3 : BOPO berpengaruh negatif terhadap FDR.
H4 : ROA berpengaruh positif terhadap FDR.
H5 : INFLASI berpengaruh negatif terhadap FDR.
H6 : BI RATE berpengaruh positif terhadap FDR.

NPF -

CAR +

BOPO -

ROA +

INFLASI -

BI RATE +

FDR


