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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dalah penelitian kuantitaif dengan data time siries. Kuntitatif

adalah data-data yang digunakan dinyataka dalam bentuk angka. Sedangkan time

series adalah data tersebut dikumpulkan dari waktu ke waktu. Supranto. (2000:10)

3.2 Jenis dan Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang

berupa laporan triwulan keuangan bank BNI syariah dan BRI syariah.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek atau subjek yang

mempunyai kualitas dan kerakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009). Populasi dalam

penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah pada tahun 2011-2014 yaitu

sebanyak 11 perusahaan.

Sampel

1. Gambaran Umum Bank BNI Syariah

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem

perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan

maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang

lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada

tanggal tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5
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kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin.

Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor

Cabang Pembantu.

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor

Cabang BNI Konvensional (office channelling) dengan lebih kurang 1500 outlet yang

tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan,

BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan

Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH.Ma’ruf Amin, semua produk

BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan

syariah.

Berdasarkan Keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur Bank Indonesia

Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha

kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2000

ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin  ff tahun

2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya

BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan Juni

2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu

dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara

(SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu,

komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan

kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.
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Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor

Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 Payment Point

Adapun visi dan misi Bank BNI Syariah:

Visi BNI Syariah adalah

“Menjadi bank Syaiah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan

kinerja”

Misi BNI Syaiah:

 Memberi kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian

lingkungan

 Memberi solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jaa perbankan syariah

 Memberi nilai investasi yang optimal pada investor

 Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya

dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.

 Menjadi acuan tata kelola perusahaan amanah

2. Gambaran Umum BRI Syariah

Sejarah Singkat dan Perkembangan

Berawal dari akuisisi PT. Bank BRI terhadap Bank Jasa Arta pada 19
Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober
2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November
2008 PT. Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRI
Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasional secara konvensional,
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kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Dua tahun lebih PT. Bank BRI Syariah hadir mempersembahkan sebuah bank
ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan
jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.Melayani nasabah dengan
pelayanan prima (service excellence) dan menawarkan beragam produk yang sesuai
harapan nasabah dengan syariah.

Kehadiran PT. Bank BRI Syariah di tengah-tengah industri perbankan
nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo
ini menggambarkan keinginan dan 57 tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank
modern sekelas PT. Bank BRI Syariah yang mampu melayani masyarakat dalam
kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna
biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia.

Aktivitas PT. Bank BRI Syariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember
2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia,
untuk melebur ke dalam PT. Bank BRI Syariah (proses spin off-) yang berlaku efektif
pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir
selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia, dan Bapak Ventje Rahardjo
selaku Direktur Utama PT. Bank BRI Syariah.

Saat ini PT. Bank BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar
berdasarkan aset. PT. Bank BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset,
jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen
menengah bawah, PT. Bank BRI Syariah menargetkan menjadi bank ritel modern
terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank BRI Syariah merintis sinergi dengan
PT. Bank Rakyat Indonesia, dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat
Indonesia, sebagai kantor layanan syariah dalam mengembangkan bisnis yang
berfokus 58 kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumer
berdasarkan prinsip syariah.

Dalam mengembangkan bisnis, PT. Bank BRI Syariah membuka kantor cabang
pembantu di kota Bojonegoro di Jl. Untung Suropati Blok A No. 9 Ruko Adipura
Bojonegoro, salah satu kantor cabang dari PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang
Surabaya, dan sudah 1,5 tahun berdiri di Bojonegoro.
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2. Visi dan Misi

 Visi

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan -finansial sesuai
kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

 Misi

1. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial
nasabah.

2. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan
prinsip-prinsip syariah.

3. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.

4. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan
menghadirkan ketenteraman pikiran.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu :

1. Studi Pustaka

Penelitian ini mengumpulkan data dan teori yang relevan terhadap

permasalahan yang akan diteliti dengan melakukan studi pustaka terhadap

literatur dan bahan pustaka lainnya seperti artikel, jurnal, buku dan penelitian

terdahulu.

2. Studi Dokumenter

Pengumpulan data sekunder yang berupa laporan keuangan tahunan masing-

masing Bank yang diperoleh dari website masing-masing bank.
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3.5 Operasionalisisasi Variabel

Agar penelitian ini dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan,

maka perlu dipahami berbagai unsur-unsur yang menjadi dasar dari suatu

penelitian ilmiah yang termuat dalam operasionalisasi variabel penelitian. Secara

lebih rinci, operasionalisasi variabel penelitian adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Operasionalisisasi Variabel

VARIABEL KONSEP INDIKATOR

ROA ROA untuk

mengukur

kemampuan

manajemen bank

= Laba Bersih

Total Aktiva

FDR FDR adalah rasio

antara seluruh

jumlah kredit yang

diberikan bank

dengan dana yang

diterima oleh bank

Pembiayaan yang Disalurkan x 100%

Total Dana Pihak Ketiga

BOPO BOPO untuk

mengukur tingkat
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efisiensi dan

kemampuan bank

dalam melakukan

kegiatan

BebanOperasional
X% 100

Pendapa tan Oprasional

BAGI HASIL

DEPOSITO

MUDHARABAH

total jumlah bagi hasil deposito
mudharabah yang diterima oleh hak pihak
ketiga bukan bank (nasabah)
simpanan deposito mudharabah Data diperoleh
dari laporan laba rugi Bank Syariah

3.6 Instrumen penelitian

Menurut Sugiyono (2006; 97) menyatakan bahwa “Instrumen penelitian adalah

suatu alat yang digunakan dalam mengukur fenomena alam maupun sosial yang

diamati.” Maka dari itu, instrumen penelitian merupakan alat ukur yang digunakan

untuk mengumpulkan data dalam sebuah penelitian. Dalam metode penelitian

biasanya dikenal tiga alat penelitian yaitu: daftar pertanyaan (kuesioner), wawancara

dan observasi langsung. Dalam penelitian ini penulis menggunakan instrumen

penelitian observasi langsung ke situs resmi web masing-masing bank syariah.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa

laporan keuangan bank syariah periode 2011-2014

3.7 Alat uji Statistik ( Metode analisis data)

Teknik analisis data dilakukan dengan uji statistik menggunakan regresi linier

berganda dengan bantuan program Statistical Package for Social Science (SPSS)
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versi 17.0. Berdasarkan hipotesis dalam penelitian ini maka metode analisis data yang

digunakan adalah analisis kuantitatif untuk memperhitungkan atau memperkirakan

secara kuantitatif dari beberapa faktor secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama

terhadap variabel terikat.

Hubungan fungsional antara satu varibel terikat dengan variabel bebas dapat

dilakukan dengan regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda adalah

analisis tentang hubungan antara satu dependent variabel dengan dua atau lebih

independent variabel . Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel

terikat digunakan model regresi linear berganda dengan persamaan sebagai berikut:

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + ei

Keterangan:

Y = Bagi Hasil Deposito Mudharabah

X1 = ROA

X2 = FDR

X3 = BOPO

β0 = konstanta

β1, β2, β3 = Koefisien regresi

ei = Residual
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3.7.1  Uji Asumsi Klasik

Untuk mengetahui apakah model regresi benar-benar menunjukkan hubungan

yang signifikan dan representatif maka model tersebut harus memenuhi asumsi klasik

regresi. Model regresi linier berganda mengasumsikan tiga hal penting yaitu: tidak

terjadi autokorelasi, tidak terjadi multikolinearitas dan tidak terjadi

heteroskedastisitas diantara koefisien regresi yang diuji. Uji asumsi klasik yang

dilakukan adalah uji normalitas, autokorelasi, heteroskedastisitas, dan

multikolinearitas.

3.7.1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi variable

independen dan variabel dependen berdistribusi normal atau mendekati normal. Cara

untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan :

a. Analisis grafik

Untuk melihat normalitas residual dengan 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 normal plot

b. Analsis statistik

Dasar pengambilan keputusan untuk uji statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S)
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adalah apabila nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov ≥ 0,05, maka data

residual terdistribusi normal. Sebaliknya jika nilai signifikansi Kolmogorov-

Smirnov ≤ 0,05, maka data residual terdistribusi secara tidak normal

(Ghozali, 2006).

3.7.1.2  Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ada

korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan penganggu

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

problem autokorelasi (Ghozali, 2006). Model regresi yang baik adalah regresi yang

bebas dari autokorelasi. Autokorelasi dapat diketahui melalui uji Durbin – Watson

(DW test). Uji Durbin Watson (DW Test) dengan rumus:

∑ (e – et-1)
2

DW =
∑ et

2

Dimana : d = nilai Durbin Watson

e = residual

Nilai Durbin Watson kemudian dibandingkan dengan nilai d tabel. Adapun

kriteria yang dihasilkan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Angka DW dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif

b. Angka DW dibawah -2 sampat 2 berarti tidak ada autokorelasi

c. Angka DW diatas 2 berarti ada autokorelasi negatif.
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3.7.1.3  Uji Heteroskedastisitas

Uji asumsi heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam

model regresi terjadi keragaman varian. Model regresi yang baik adalah yang

homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2006). Cara untuk

mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas antara lain melihat grafik scatterplot

antara nilai prediksi variabel dependen dengan residualnya, uji Park, uji Glejser, dan

uji White. Metode yang digunakan untuk menguji adanya gejala ini adalah dengan

melihat scatterplot. Dengan dasar analisis yaitu jika tidak ada pola yang jelas, serta

titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjado

heteroskedastisitas.

3.7.1.4  Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi

ditemukan adanya korelasi di antara variabel independen. Jika terdapat korelasi,

berarti terdapat masalah multikolinearitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak

terjadi kolerasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya

multikolinearitas di dalam model regresi dapat diukur dari nilai tolerance dan

variance inflation factor (VIF) dan menganalisis korelasi variabel-variabel

independen (Ghozali, 2006).

Nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF) menunjukkan setiap variabel
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independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independennya. Tolerance

mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh

variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF

tinggi (karena VIF = 1/tolerance). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk

menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance ≤ 0,10 atau sama

dengan nilai VIF ≥ 10 (Ghozali, 2006).

3.7.2  Pengujian Hipotesis

3.7.1.2  Uji t (Parsial)

Uji t adalah pengujian secara statistik untuk mengetahui apakah variable

independen secara individual mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Jika

tingkat probabilitasnya lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan variable

independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Adapun prosedur pengujiannya

adalah setelah melakukan perhitungan terhadap t hitung, kemudian membandingkan

nilai t hitung dengan t tabel. Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

1. Apabila t hitung > t tabel atau t hitung < -t tabel dan tingkat signifikansi ( α )

< 0,05, maka Ho yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh variabel

independen secara parsial terhadap variabel dependen ditolak. Ini berarti

secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel

dependen.
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2. Apabila t hitung < t tabel dan tingkat signifikansi ( α ) > 0,05 , maka Ho

diterima, yang berarti secara parsial variabel independen tidak berpengaruh

signifikan terhadap variabel dependen.

3.7.1.3  Uji F (Simultan)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen

yang dimaksud dalam penelitian mempunyai pengaruh secara simultan (bersama-

sama) terhadap variabel dependen (Ghozali, 2006). Yaitu dengan membandingkan F

hitung dengan F tabel dengan tingkat kepercayaan 95% dan signifikansi sebesar 0,05.

a. Jika F hitung > F tabel maka hipotesis diterima.

b. Jika F hitung < F tabel maka hipotesis ditolak.

3.7.1.4  Uji Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi (R2) dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011).

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

Nilai koefisien determinasi (R2) adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil

berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel

dependen amat terbatas. Jika koefisien determinasi sama dengan nol, maka variabel

independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika besarnya koefisien
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determinasi mendekati angka 1, maka variabel independen berpengaruh sempurna,

penganggu diusahakan minimum sehingga R2 mendekati 1, sehingga perkiraan

regresi akan lebih mendekati keadaan yang sebenarnya.


