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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.I Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang

mempunyai karekteristik tertentu. Populasi pada penelitian ini meliputi seluruh

perusahaan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia tahun 2010 –

2013.

Sampel adalah bagian dari populasi yang akan dijadikan objek dalam

melakukan penelitian dan pengujian data. Metode yang digunakan dalam

penarikan sampel ini adalah sampling jenuh atau sensus. Pengertian dari sampling

jenuh atau sensus menurut Sugiyono (2008:122), adalah teknik penentuan sampel

bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Berdasarkan dari

pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa sampling jenuh atau sensus

teknik penentuan sampel dengan menggunakan semua anggota populasi. Dalam

penelitian ini karena jumlah populasinya sedikit (terbatas) sehingga tidak

memungkinkan untuk menggunakan sampel, sehingga peneliti mengambil jumlah

sampel sama dengan jumlah populasi atau disebut dengan sensus.

Adapun perusahaan yang terpilih sebagai sampel dalam penelitian ini

dapat lihat pada tabel berikut ini.
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Tabel 3.I
Nama Perusahaan Sampel

No PERBANKAN

1 PT Bank Syariah Mandiri
2 PT Bank syariah Muamalat Indonesia
3 PT Bank Syariah BNI
4 PT Bank Syariah BRI
5 PT Bank Syariah Mega Indonesia
6 PT Bank Syariah Jaber dan Banten
7 PT Bank Panin Syariah
8 PT Bank Syariah Bukopin
9 PT Bank Victoria Syariah
10 PT Bank BCA Syariah
11 PT Maybank Indonesia Syariah

Sumber : Website Bank Indonesia

1.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder,

yaitu laporan tahunan perusahaan sampel. Penggunaan sumber data lain yang

mendukung tujuan penelitian juga digunakan seperti buku teks, artikel dan skripsi

terdahulu. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari perusahaan

perbankan yang terdaftar dibank Indonesia. Data yang digunakan adalah laporan

tahunan perusahaan perbankan tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013.

1.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel–variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel

dependen dan variabel independen. Variabel dependen adalah Pembiayaan dan

variabel independen terdiri dari DPK, CAR, NPF, FDR, QR dan ROA.
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3.3.I Variabel Dependen

Variabel Terikat (Dependen) merupakan variabel yang dipengaruhi

atau yang menjadiakibat karena adanya variabel bebas (independent). Dalam

penelitian ini yang merupakan Variabel Terikat (Dependent) adalah

Penyaluran Pembiayaan. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan

yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau

kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang

dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka

waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil Kasmir (2008). Dimana

Pembiayaan juga diperoleh rumus sebagai berikut: menurut Sagita (2010)

Pembiayaan = Piutang Murabahah + Piutang Salam + Piutang Istishna +

Piutang Qardh +Pembiayaan + Ijarah

3.3.2 Variabel Independen

Variabel Bebas (Independent) adalah variabel yang memengaruhi

variabel terikat. Dalam penelitian ini yang menjadi Variabel Bebas

(Independent) adalah: Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio

(CAR), Non Performing Financing (NPF), Financing To Deposit Ratio

(FDR), Quick Ratio (QR) dan Return On Asset (ROA) yang dijelaskan di

bawah ini:

a. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga (Simpanan) yang dijelaskan dalam UU

Perbankan RI No. 10 tahun 1998 tentang perbankan adalah dana yang

dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian
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penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan atau bentuk

lainnya yang dipersamakan dengan itu. DPK diperoleh rumus sebagai

berikut Sagita (2010):

DPK = Giro + Deposito + Tabungan

b. Capital Adequacy Ratio (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan

seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit,

penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana

modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber

diluar bank, seperti dana masyarakat, pinjamana (utang), dan lain-lain.

Modal Bank
CAR  = x 100%

Total ATMR

c. Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan

yang bermasalahdengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank

syariah. berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia

kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar,

diragukan dan macet. NPF diperoleh rumus sebagai berikut (Himaniar,

2010).

Pembiayaan Bermasalah
NPF  = x 100%

Total Pembiayaan
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d. Financing to Deposit Ratio (FDR)

Rasio ini menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam

membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan

mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai likuiditasnya. Jika nilai

FDR yang semakin tinggi dapat memberikan pengaruh positif terhadap

tingginya pembiayaan murabahah. Berikut ini adalah rumus menghitung

FDR :

Jumlah Pembiayaan yang Disalurkan
FDR = x 100%

Total Deposit

e. Quick Ratio (QR)

Quick Ratio adalah perbandingan antara aktiva lancar diluar

persediaan dengan hutang lancar. Menurut Sutrisno (2001) Quick Ratio

merupakan rasio antara aktiva lancar setelah dikurangi persediaan dengan

hutang lancar. Rasio ini merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam

memenuhi kewajiban-kewajibannya dengan tidak memperhitungkan

persediaan, karena persediaan memerlukan waktu yang relatif lama untuk

direalisir menjadi uang kas.  Semakin besar nilai Quick Ratio, maka dapat

memberikan pengaruh yang positif terhadap pembiayaan murabahah.

Quick Ratio dapat dihitung dengan rumus :

Aktiva lancar - Persediaan
QR = x 100%

Hutang lancar
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f. Return On Asset (ROA)

Return on Asset (ROA) adalah rasio yang mengukur kemampuan

perusahaan menghasilkan laba pada masa lalu. Analisis ini kemudian bisa

diproyeksikan ke masa depan untuk melihat kemampuan perusahaan

menghasilkan laba pada masa-masa mendatang. ROA menurut ketentuan

BI adalah sebagai berikut:

Laba setelah bunga dan pajak
ROA = x 100%

Total Asset

3.4 Metode Analisis

Dalam penelitian ini digunakan metode regresi linier berganda karena

untuk mengukur besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung

dan memprediksi variabel tergantung dengan menggunakan variabel bebas.

Analisis regresi sebagai kajian terhadap hubungan satu variabel yang disebut

sebagai variabel yang diterangkan (the explained variabel) dengan satu atau dua

variabel yang menerangkan (the explanatory). Variabel pertama disebut juga

sebagai variabel tergantung dan variabel kedua disebut juga sebagai variabel

bebas. Jika variabel bebas lebih dari satu, maka analisis regresi disebut regresi

linear berganda. Disebut berganda karena pengaruh beberapa variabel bebas akan

dikenakan kepada variabel tergantung. Tujuan analisis regresi ini adalah :

1. Membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel tergantung dengan

didasarkan pada nilai variabel bebas.

2. Menguji hipotesis karakteristik dependensi.
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3. Untuk meramalkan nilai rata-rata variabel bebas dengan didasarkan pada

nilai variabel bebas diluar jangkauan sample.

Adapun asumsi-asumsi yang digunakan dalam metode regresi linier

berganda, yaitu:

1. Model regresi harus linier dalam parameter.

2. Variabel bebas tidak berkorelasi dengan disturbance term (Error) .

3. Varian untuk masing-masing error term (kesalahan) konstan.

4. Tidak terjadi autokorelasi.

5. Model regresi dispesifikasi secara benar. Tidak terdapat bias spesifikasi

dalam model yang digunakan dalam analisis empiris.

6. Jika variabel bebas lebih dari satu, maka antara variabel bebas

(explanatory) tidak ada hubungan linier yang nyata.

3.4.I Uji Kualitas Data

Pendugaan nilai koefisien regresi dengan metode kuadrat terkecil

(OLS) bertujuan untuk mencapai kondisi yang baik yaitu best linier unbiased

estimative (BLUE). Agar dapat menjadi parameter yang baik maka persamaan

regresi harus memenuhi asumsi klasik. Parameter yang baik apabila tidak bias,

efisien dan konsisten. Jika terdapat penyimpangan asumsi klasik atas model

linier yang diusulkan (negatif) maka hasil estimasi tidak dapat

dipertanggungjawabkan atau tidak reliable. Untuk mendeteksi adanya

penyimpangan asumsi klasik maka dilakukan uji normalitas, uji

multikoliniearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi (ghozali:imam:2005).
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3.4.I.I Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi,

variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal

ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal

atau mendekati normal. Alat uji normalitas yang digunakan dalam penelitian

ini adalah uji One – Sample Kolmogorov-Smirnov Test.

Uji One–Sample Kolmogorov-Smirnov Test dianggap sebagai uji

normalitas yang paling akurat karena terbebas dari bias. Kelebihan dari uji ini

adalah sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi di antara satu

pengamat dengan pengamat yang lain, yang sering terjadi pada uji normalitas

dengan menggunakan grafik. Dimana hasil uji yang signifikansinya di atas

tarif alfa yaitu 0,05 menunjukkan variabel-variabel tersebut normal

(ghozali,imam:2005:114).

3.4.1.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi

ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independent). Nilai

tolerance dan Variance Inflacation Factor (VIF) digunakan untuk mendeteksi

adanya multikolinieritas. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas

mana yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Tolerance mengukur

variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh

variabel bebas lainnya. Jika nilai tolerance yang rendah dengan nilai VIF

tinggi karena (VIF = 1/tolerance) dan menunjukkan adanya kolinieritas yang

tinggi. Nilai batas yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai tolerance
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mendekati 1 atau sama dengan nilai VIF disekitar angka 10. Gejala

multikolinieritas akan didefinisikan jika VIF lebih besar dari 10 Imam Ghozali

(2005:91).

3.4.I.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual 1 pengamat ke pengamat

yang lain. Jika variance dari residual 1 pengamat ke pengamat lain tetap,

maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

Model regresi yang baik adalah model regresi homoskedastisitas atau tidak

terjadi heterokedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili

berbagai ukuran.

Salah satu cara untuk menditeksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas

yaitu dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen

(ZRESID) yaitu dengan residualnya (ZPRED) Imam ghozali (2005:105).

3.4.1.4 Uji Autokorelasi

Menurut Singgih Santoso (2012:241), “tujuan uji autokorelasi adalah

untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi

antara kesalahan penggangu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1

(sebelumnya)”. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem

autokorelasi. Autokorelasi pada sebagian besar kasus ditemukan pada regresi

yang datanya adalah time series, atau berdasarkan waktu berkala, sepeti

bulanan, tahunan, dan seterusnya, karena itu ciri khusus uji ini adalah waktu

(Santoso, 2012:241).
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Untuk mendeteksi gejala autokorelasi dapat menggunakan uji Durbin-

Watson (D-W).Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat

dari ketentuan berikut (Santoso, 2012:242):

1. Bila nilai D-W terletak dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif.

2. Bila nilai D-W terletak diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada

autokorelasi.

3. Bila nilai D-W terletak diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif.

Sumber: Santoso, Singgih. 2012. Analisis SPSS pada Statistik Parametrik.

Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

3.5 Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis digunakan analisis regresi linier berganda yang

dilakuakn dengan bantuan SPSS for windows. Model persamaan regresi linier

berganda secara sistematis dapat dirumuskan sbb:

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + b6X6+ b7X7 +e

Keterangan :

Y = Pembiayaan
X1 = Dana Pihak Ketiga(DPK)
X2 = Capital Adequacy Ratio (CAR)
X3 = Non Performing Financing (NPF)
X4 = Financing To Deposit Ratio (FDR)
X5 = Quick Ratio (QR)
X6 = Return On Asset (ROA)
a = bilangan konstan
b = koefisien regresi
e = standard error

Nilai koefisien regresi disini sangat menentukan sebagai dasar analisis,

mengingat penelitian ini bersifat fundamental method. Hal ini berarti jika

koefisien b bernilai positif (+) maka dapat dikatakan terjadi pengaruh searah

antara variabel independen dengan variabel dependen, setiap kenaikan nilai
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variabel independen akan mengakibatkan kenaikan variabel dependen. Demikian

pula sebaliknya, bila koefisien nilai b bernilai negatif (-), hal ini menunjukkan

adanya pengaruh negatif dimana kenaikan nilai variabel independen akan

mengakibatkan penurunan nilai variabel dependen. Ketepatan fungsi regresi

sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari goodness of fit nya. Secara

statistik, setidaknya ini dapat diukur dari uji parsial (uji t), uji simultan (uji F) dan

nilai koefisien determinansi (R2) Imam Ghozali (2005).

3.5.I Uji Parsial (Uji t)

Menurut Imam Ghozali (2005) uji stastistik t pada dasarnya menunjukkan

seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam

menerangkan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan

pengujian 2 sisi yaitu membandingkan antara t hitung  dengan tingkat t tabel,

sehingga Ha akan diterima apabila nilai t hitung > t table dengan significancelevel

0,05 (α=5%). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria

sebagai berikut :

1. Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak

signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut

tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

2. Jika nilai signifikan ≤ 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi

signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.



44

3.5.2 Uji Simultan (Uji F)

Menurut Ghozali (2005) uji stastistik F pada dasarnya menunjukkan

apakah semua variabel bebas yang dimaksudkan dalam model mempunyai

pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan

dengan menggunakan significance level 0,05 (α=5%). Ketentuan peneriman

atau penolakan hipotesis adalah sebagi berikut :

1. Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi tidak

signifikan). Ini berarti bahwa secara simultan ketiga variabel independen

tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel

dependen.

2. Jika nilai signifikan ≤ 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi

signifikan). Ini berarti secara simultan ketiga variabel independen tersebut

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Ketentuan peneriman atau penolakan hipotesis dapat juga dilakukan

dengan cara melihat Fhitung dan Ftabel. Apabila Fhitung > Ftabel maka Ha diterima.

Hal ini berarti variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap

variabel dependen. Sebaliknya apabila Fhitung < Ftabel maka  Ha ditolak. Hal ini

berarti variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap

variabel dependen.

3.5.I Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai

koefisien determinasi berada di antara 0 dan 1. Nilai koefisien yang kecil



45

berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel

dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk

memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2005)


