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BAB III

METODE PENELITIAN

1.1 Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang menunjukkan ciri-ciri

tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan (Sanusi, 2011).

Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah milik negara di

Indonesia yang berjumlah 3 bank yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank

Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah), dan Bank Negara Indonesia Syariah

(BNI Syariah). Menurut Arikunto (2010) apabila subjeknya kurang dari 100 maka

lebih baik diambil seluruhnya. Dengan demikian, maka sampel dari penelitian ini

adalah semua Bank Umum Syariah milik negara di Indonesia.

1.2 Jenis dan Sumber Data

Adapun data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder,

yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi dari tempat penelitian.

Data tersebut berupa laporan keuangan triwulan pertama tahun 2011 sampai

triwulan ketiga tahun 2013 dari website masing-masing bank, data BI rate dari

website Bank Indonesia, dan daftar tingkat inflasi dariwebsite Biro Pusat Statistik.

1.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan berbagai keterangan yang diperlukan

sehubungan dengan penelitian ini, digunakan teknik dokumentasi yaitu  penulis

melihat dokumen yang dibuat oleh bank syariah yang berkaitan dengan laporan
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keuangan pada bank tersebut dan studi literatur yaitu suatu cara yang dilakukan

dalam memperoleh data dengan mempelajari berbagai macam sumber bacaan

seperti referensi, buku-buku literatur, artikel, jurnal-jurnal penelitian, serta sumber

bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.4 Operasionalisasi Variabel

1.4.1 Variabel Penelitian

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Profit Distribution

Management. Sedangkan variabel independen dari penelitian ini adalah rasio

BOPO, ukuran bank, tingkat inflasi, dan BI rate.

1.4.2 Operasional Variabel

1.4.2.1 Profit Distribution Management

Profit Distribution Management(PDM) dapat diartikan sebagai aktivitas

yang dilakukan manajer dalam mengelola pendistribusian laba untuk memenuhi

kewajiban bagi hasil bank syariah kepada deposannya. Berdasarkan model

penelitian Mulyo dan Mutmainah (2012), penelitian ini menggunakan asset

spread sebagai metode untuk menghitung PDM yang mengacu pada suku bunga.

Asset spread adalah absolute spread antara Return On Asset (ROA) dan average

Return On Investment Account Holder (ROIAH) yang merupakan rata-rata return

bagi hasil deposan. Asset Spread dapat dirumuskan sebagai berikut:

Asset spread = |(ROA - average ROIAH)|

Rata-rata ROIAH dapat dihitung dengan menggunakan “total pendapatan

yang harus dibagi” dibagi dengan “saldo rata-rata instrumen bagi hasil deposan”.

Kedua item tersebut dapat dilihat pada Laporan Distribusi Bagi Hasil.
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average ROIAH =

Asset Spread merupakan indikator paling kuat untuk menghitung

PDM.Asset spread mempertimbangkan seluruh pendapatan dan beban dan

menyediakan spread antara total assetreturn dari aset bank dan distribusi yang

diberikan kepada deposan. Semakin tinggi asset spread mengindikasikan adanya

pendistribusian laba kepada deposan yang jauh dari asset return. Hal tersebut

memperkuat adanya tindakan PDM.

1.4.2.2 Rasio BOPO

Rasio ini adalah perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan

operasional dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam

melakukan kegiatan operasinya. Rasio BOPO dirumuskan dengan:

BOPO = x 100%

1.4.2.3 Ukuran Bank

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar

kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: log total aktiva (Marihot

dan Setiawan, 2007), log total penjualan (Nuryaman, 2008), kapitalisasi pasar

(Halim dkk., 2005).

Sutedja dan Violita (2010) dalamArini (2011) menyatakan perusahaan

besar biasanya memiliki aset besar, pendapatan besar, dan perputaran uang tinggi

sehingga ukuran perusahaan sering digunakan sebagai proxy (Namun, pada

umumnya aset digunakan untuk menentukan besarnya ukuran suatu perusahaan

karena aset dianggap lebih stabil).

Ukuran bank = log (aset)
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1.4.2.4 Tingkat Inflasi

Secara umum inflasi berarti kenaikan tingkat harga secara umum dari

barang/komoditas dan jasa selama satu periode waktu tertentu. Inflasi dapat

dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit

penghitungan moneter terhadap suatu komoditas.

Inflasi diukur dengan tingkat inflasi (rate of inflation) yaitu tingkat

perubahan dari tingkat harga secara umum. Persamaannya adalah sebagai berikut:

Tingkat inflasi = x 100%

1.4.2.5 BI Rate

BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau

stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan

kepada publik.

1.5 Perumusan Model Penelitian

Pengolahan data penelitian ini dengan menggunakan regresi linier berganda

(multiple regression) guna mengetahui pengaruh variabel-variabel independen

terhadap variabel dependen. Model tersebut diformulasikan sebagai berikut:

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e

Keterangan:
Y = Profit Distribution Management

a = Konstanta

bi = Koefisien Regresi (i=1,2,3,4)
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X1 = rasio BOPO

X2 = ukuran bank

X3 = tingkat inflasi

X4 = BI rate

e = error

Untuk mengetahui pengaruh tiap-tiap variabel independen terhadap

variabel dependen dapat dibuat rumus regresi linier sederhana, yaitu:

H1...............Y = a + b1X1 + e

H2...............Y = a + b2X2 + e

H3...............Y = a + b3X3 + e

H4...............Y = a + b4X4 + e

1.6 Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data ini, penulis menggunakan teknik analisis

kuantitatif. Analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini untuk

menjelaskan hubungan fungsional antara variabel independen (rasio BOPO,

ukuran bank, tingkat inflasi, dan BI rate) dengan variabel dependen (Profit

Distribution Management). Penelitian ini menggunakan rumus regresi linear

berganda (multiple regression), dengan demikian analisis data kuantitatif dapat

dilakukan dengan cara:

1.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif akan memberikan gambaran (deskripsi) tentang suatu

data, seperti berapa rata-ratanya, deviasi standarnya, varians data tersebut, dan

sebagainya (Santoso, 2010).
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1.6.2 Uji Asumsi Klasik

Untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan terbebas

dari bias yang mengakibatkan hasil regresi yang diperoleh tidak valid dan

akhirnya hasil regresi tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menguji

hipotesis dan penarikan kesimpulan maka digunakan asumsi klasik.

1.6.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model

regresi,variabel penganggu atau residual memiliki distribusi normal. Data

yangterdistribusi normal akan memperkecil kemungkinan terjadinya bias

(Ghozali, 2005). Bias adalah kesalahan (error) yang terjadi dalam data (Sekaran,

2006). Pengujiannormalitas dalam penelitian ini dengan menggunakan one sample

kolmogorov-smirnovtestdan grafik normal P-plot.

Dalam uji one samplekolmogorov-smirnov test, variabel-variabel yang

mempunyai asymptotic significance (asymp. Sig (2-tailed)) di bawah tingkat

signifikan sebesar 0,05 maka diartikan bahwa variabel-variabeltersebut memiliki

distribusi tidak normal dan sebaliknya.

Untuk menguji normalitas data menggunakan grafik normal P-plot, apabila

data menyebar teratur di sekitar garis diagonal dan mengikuti pola garis diagonal

maka data terdistribusi dengan normal. Sebaliknya jika data menjauhi garis

diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal maka model regresi tidak

memenuhi uji normalitas (Ghozali, 2005).

1.6.2.2 Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang
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baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk

mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi dapat

dilihat dari nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini

menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel

independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen

menjadi variabel dependen (terikat) dan didegres terhadap variabel independen

lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang

tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang

rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena VIF = 1/tolerance). Nilai cutoff

yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai

tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10 (Ghozali, 2005).

1.6.2.3 Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mendeteksi apakah pada suatu model

regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan

periode sebelumnya. Autokorelasi dapat muncul pada regresi yang menggunakan

data berkala.

Adapun cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui adanya autokorelasi

dalam regresi adalah dengan pengujian Durbin Watson. Menurut Qudratullah dan

Farhan (2013), pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah sebagai

berikut:

(a) Angka Durbin Watson (DW) di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif.

(b) Angka Durbin Watson (DW) di antara -2 sampai 2 berarti tidak ada

autokorelasi.

(c) Angka Durbin Watson (DW) di atas 2 berarti ada autokorelasi negatif.
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1.6.2.4 Heteroskedastisitas

Untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan

varian dari residual, dari suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari

residualnya tetap, maka tidak ada heteroskedastisitas.

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dari ada

tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot. Jika membentuk pola tertentu, maka

terdapat heteroskedastisitas dan jika titik-titiknya menyebar, maka tidak terdapat

heteroskedastisitas (Ghozali, 2005).

1.6.3 Pengujian hipotesis

Untuk memperoleh simpulan dari analisis ini, maka dilakukan pengujian

hipotesis yang dijelaskan sebagai berikut:

1.6.3.1 Uji parsial (uji t)

Uji parsial dengan menggunakan t-test dilakukan untuk menguji pengaruh

semua variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Uji t ini

dilakukan dengan membandingkan nilai thitung dan ttabel. Pedoman yang digunakan

untuk menerima atau menolak hipotesis yaitu:

(a) Jika thitung> ttabel, terdapat pengaruh positif

(b) Jika thitung< -ttabel, terdapat pengaruh negatif

(c) Jika -ttabel< thitung< ttabel, tidak terdapat pengaruh

1.6.3.1.1 Pengujian Hipotesis Pertama

Hipotesis diuji dengan menggunakan uji t dengan maksud untuk menguji

pengaruh variabel Rasio BOPO terhadap variabelProfit Distribution Management.

Hipotesisnya dapat diterjemahkan seperti berikut:
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H1:  Rasio BOPO berpengaruh negatif terhadap Profit Distribution

Management.

Jika thitung<-ttabel dan koefisien regresinya negatif maka H1 diterima, dengan

kata lain variabel Rasio BOPO secara parsial memiliki pengaruh negatif terhadap

Profit Distribution Management.

1.6.3.1.2 Pengujian Hipotesis Kedua

Hipotesis diuji dengan menggunakan uji t dengan maksud untuk menguji

pengaruh variabel ukuran bank terhadap variabel Profit Distribution Management.

Hipotesisnya dapat diterjemahkan seperti berikut:

H2:  Ukuran bank berpengaruh positif terhadap Profit Distribution

Management.

Jika thitung>ttabel dan koefisien regresinya positif maka H2 diterima, dengan

kata lain variabel ukuran bank secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap

Profit Distribution Management.

1.6.3.1.3 Pengujian Hipotesis Ketiga

Hipotesis diuji dengan menggunakan uji t dengan maksud untuk menguji

pengaruh variabel tingkat inflasi terhadap variabel Profit Distribution

Management. Hipotesisnya dapat diterjemahkan seperti berikut:

H3:  Tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap Profit Distribution

Management.

Jika thitung<-ttabel dan koefisien regresinya negatif maka H3 diterima, dengan

kata lain variabel tingkat inflasi secara parsial memiliki pengaruh negatif terhadap

Profit Distribution Management.
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1.6.3.1.4 Pengujian Hipotesis Keempat

Hipotesis diuji dengan menggunakan uji t dengan maksud untuk menguji

pengaruh variabel BI Rate terhadap variabel Profit Distribution Management.

Hipotesisnya dapat diterjemahkan seperti berikut:

H4: BI Rate berpengaruh positif terhadap Profit Distribution Management.

Jika thitung> ttabel dan koefisien regresinya positif maka H4 diterima dan

dengan kata lain variabel BI Rate secara parsial memiliki pengaruh positif

terhadap Profit Distribution Management.

1.6.3.2 Uji Simultan (uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara

bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji F

dilakukan dengan membandingkan Fhitung dan Ftabel. Pedoman yang digunakan

untuk menerima atau menolak hipotesis yaitu:

(a) Jika Fhitung< Ftabel maka H5 ditolak.

(b) Jika Fhitung> Ftabel maka H5 diterima.

1.6.3.3 Koefisien Determinasi (R2)

Uji koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh

kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hal ini

ditunjukkan oleh besarnyakoefisien determinasi (R2). Nilai koefisien determinasi

antara 0 sampai 1.Besarnya nilai R2jika semakin mendekati 0 berarti kemampuan

variabel-variabelindependen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat

terbatas. Besarnya R2jika semakin mendekati 1 berarti variabel-variabel
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independen memberikanhampir semua informasi yang dibutuhkan untuk

memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2005).


