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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif yaitu data yang diukur

dalam bentuk skala numerik (Kuncoro, 2005:124) dan merupakan data sekunder

yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung, yang berupa catatan maupun

laporan historis yang telah tersimpan dalam arsip berupa laporan keuangan bank

yang diperoleh dari Directory Bank Indonesia atau data dari laporan keuangan

yang telah di publikasikan, buku-buku teks yang berkaitan dengan akuntansi,

manajemen perbankan syariah yang datanya masih relevan untuk digunakan,

tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan perbankan syariah. Laporan

keuangan bank yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan

triwulan, hal ini didasari karena kelengkapan data laporan keuangan yang

disesuaikan dengan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah bank umum syariah yang terdaftar di

Bank Indonesia pada tahun 2011-2013. Sampel penelitian diambil secara

purposive sampling yaitu metode dimana pemilihan sampel pada karakteristik

populasi yang sudah diketahui sebelumnya dengan kriteria sebagai berikut:

1. Bank Umum Syari’ah (BUS) yang terdaftar di directory Bank Indonesia.

2. Bank Umum Syari’ah tersebut membuat laporan keuangan triwulan I

2011 hingga triwulan III 2013 dan telah dipublikasikan.
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3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan cara

dokumentasi yaitu cara yang dilakukan dengan mengumpulkan, menyalin,

melihat, serta mengevaluasi laporan serta dokumen-dokumen yang terkait dengan

objek penelitian. Pada penelitian ini metode pengumpulan datanya yaitu dengan

cara pengambilan data yang diperoleh dari Directory Bank Indonesia atau data

dari laporan keuangan yang telah di publikasikan dan  mencatat data yang ada di

perusahaan tersebut yang ada hubungannya dengan penilaian yaitu:

1. Proporsi Dana Pihak Ketiga

2. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif

3. BOPO

4. Net Interest Margin

5. Tingkat Inflasi

3.4 Metode Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah analisis kuantitatif yang dinyatakan

dengan angka-angka dan perhitungannya menggunakan metode statistik yang

dibantu dengan program IBM SPSS v.20.

3.4.1 Uji Kualitas Data

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang

baik memiliki distribusi data normal atau mendekati normal ( Ghozali, 2005:111).
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Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi normalitas data dapat dilakukan dengan

pengujian berikut:

1. Grafik Normality Probability Plot

Metode untuk menguji normalitas adalah dengan melihat normal

probability plot. Normal probability plot adalah membandingkan distribusi

kumulatif data yang sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari

distribusi normal (hypothetical distribution). Distribusi normal akan

membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data residual akan

dibandingkan dengan garis diagonal. Apabila distribusi data residual

normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan

mengikuti garis diagonalnya. Dasar pengambilan keputusan dari analisis

normal probability plot adalah sebagai berikut:

a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah

garis diagonal menunjukkan pola distribusi normal, maka regresi

memenuhi asumsi normalitas.

b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak

mengikuti arah garis diagonal tidak menunjukkan pola distribusi

normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Kolmogorov Smirnov

Untuk mendeteksi normalitas data dapat dilakukan pula melalui statistic

yang salah satunya dapat dilihat melalui Kolmogrov-Smirnov test (K-S).

Suatu variabel dikatakan terdistribusi normal jika nilai signifikansinya >

0,05 atau 5%.
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3.4.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian ini meliputi Uji Multikolinieritas, Uji Heterokedastisitas dan Uji

Autokorelasi.

1. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke

pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan

lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut

Heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas

dengan melihat Grafik Plot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED

dengan residualnya SRESID. Pada grafik Scanttplot ada atau tidaknya pola antara

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

X adalah residual yang telah di-studentized. (Arikunto, 2005:126).

2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model

regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu (error) pada periode 1

dengan kesalahan periode pengganggu pada periode t-1 (periode sebelumnya),

jika ada berarti terdapat autokorelasi. Untuk menguji ada tidaknya gejala

autokorelasi maka dapat didteksi dengan uji Durbin-Watson (DW test).

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut:

1. Angka DW dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif,

2. Angka DW diantara -2sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi,

3. Angka DW di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif.
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Untuk mengatasi autokorelasi dilakukan dengan transparansi data dan menambah

data observasi. (Ghozali, 2005:95).

3. Uji Multikolonearitas

Uji ini dimaksudkan untuk mendeteksi gejala korelasi antara variabel

bebas yang satu dengan variabel bebas yang lainnya. Uji multikolonearitas dapat

dilakukan dengan dua cara yaitu dengan melihat VIF (Variance Inflation Factors)

dan nilai tolerance. Jika VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,10 maka tidak terjadi

multikolinearitas (Ghozali, 2005 : 91).

3.5 Analisis Regresi Berganda

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda

(Multiple Regression Analysis Model) dengan persamaan kuadrad terkecil

(Ordinary Least Square). Analisis regresi linear berganda  ini digunakan untuk

menguji hipotesis tentang kekuatan variabel independen (PDPK, PPAP, BOPO,

NIM, dan tingkat inflasi) terhadap PDM. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh

yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen maka model

regresi linear berganda yang dirumuskan sebagai berikut:

Y = a + b1x1 +b2x2 +b3x3 +b4x4 +b5x5+e

Dimana:

Y = Profit Distribution Management (PDM)

a = konstanta

b1-b4 = koefisien regresi masing-masing variabel

x1 = Proporsi Dana Pihak Ketiga (PDPK)

x2 = Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)
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x3 = Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)

x4 = Net Interest Margin (NIM)

x5 = Tingkat Inflasi (i)

e = variabel residual (tingkat eror)

Suatu penelitian harus memenuhi asumsi regresi linier klasik atau asumsi

klasik, yaitu memiliki distribusi yang normal maupun mendekati normal, tidak

terjadi gejala multikolonieritas, autokorelasi dan heteroskedastisitas sehingga

didapatkan hasil penelitian yang Best Linier Unbased Estimation (BLUE).

3.6 Pengujian Hipotesis

3.6.1 Uji Parsial (Uji t-Statistik)

Uji t statistik digunakan untuk melihat hubungan atau pengaruh antara

variabel independen secara individual terhadap variabel dependen.

1. Hipotesis yang digunakan :

a) Jika Hipotesis positif

Ho : βi ≤ 0, Tidak ada pengaruh antara variabel dependen dan

independen.

Ha : βi > 0, Ada pengaruh positif antar variabel dependen dan

independen.

b) Jika Hipotesis negatif

Ho : βi ≥ 0, Tidak ada pengaruh antara variabel dependen dan

independen.

Ha : βi < 0, Ada pengaruh negatif antar variabel dependen dan

independen.
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2.  Pengujian satu sisi Jika t tabel ≥ t statistik, Ho diterima berarti variabel

independen secara individual tidak berpengaruh secara signifikan

terhadap variabel dependen. Jika t tabel < t statistik, Ho ditolak berarti

variabel independen secara individual berpengaruh secara signifikan

terhadap variabel dependen.

3.6.2 Uji Simultan (Uji F-Statistik)

Pengujian ini akan memperlihatkan hubungan atau pengaruh antara

variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen, yaitu

dengan cara sebagai berikut :

Ho : βi = 0, maka variabel independen secara bersama-sama tidak

mempengaruhi variabel dependen.

Ha : βi ≠ 0, maka variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi

variabel dependen.

Hasil pengujian adalah :

H0 diterima jika F hitung < F tabel untuk α = 5%

H1 ditolak  jika F hitung > F tabel untuk α = 5%

3.6.3 Uji Koefisien Determinasi (R2)

Uji ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model

dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya

koefisien determinasi (R2). Nilai keofisien determinasi antara 0 sampai 1. Besar

nya R2 jika semakin mendekati 0 berarti kemampuan variabel-variabel

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Besarnya

R2 jika semakin mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan
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hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependen

(Ghozali, 2005:169).

3.7 Definisi Operasional Variabel

3.7.1 Profit Distribution Management (PDM)

PDM merupakan variabel dependen dalam penelitian ini. PDM

menggambarkan tingkat dimana bank melakukan kewajibannya dalam membagi

keuntungan dari hasil usaha kepada para deposannya sebagai pemilik modal.

Untuk menghitung tingkat PDM dapat menggunakan metode Asset spread. Asset

spread dapat dirumuskan sebagai berikut (Farook dkk., 2009):

Asset spread = |(ROA – average ROIAH)|

Rata-rata ROIAH dapat dihitung menggunakan “total pendapatan yang

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

tabungan, giro, dan deposito. Instrumen bagi hasil deposan tersebut dapat dilihat

pada Laporan Distribusi Bagi Hasil.

ROIAH = Pendapatan yang harus dibagiSaldo rata − rata instrumen bagi hasil deposan
3.7.2 Proporsi Dana Pihak Ketiga (PDPK)

Dana pihak ketiga merupakan dana yang dipercayakan para nasabah

kepada bank berdasarkan perjanjian yang telah disepakati diawal (Rinaldy,

2008:68). PDPK merupakan variabel yang menggambarkan seberapa

ketergantungan bank terhadap jumlah DPK dalam menjalankan kegiatan

operasionalnya. Data ini bersumber dari laporan keuangan bank syari’ah. PDPK

dapat dirumuskan sebagai berikut (Farook dkk., 2009):
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= ℎ 100%
3.7.3 Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)

PPAP adalah penyisihan yang harus dibentuk, baik dalam rupiah maupun

valuta asing untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul sehubungan

dengan penanaman dana ke dalam aktiva produktif (Surat Keputusan Direksi

Bank Indonesia No. 31/148/DIR/2008). Bank Indonesia melalui PBI No. 5/9/2003

tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) bagi bank syariah

mewajibkan bank syariah membuat PPAP. PPAP dibentuk sebesar (1) 5% dari

aset produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus, (2) 15% dari aset

produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan, (3) 50%

dari aset produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai agunan dan

(4) 100% dari aset produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi nilai

agunan.

3.7.4 BOPO

Riaso biaya adalah rasio yang menunjukkan tingkat efisiensi kinerja

operasional suatu bank. Pendapatan bank yang tinggi, maka tinggi juga

pendapatan yang akan diperoleh nasabah, begitu juga sebaliknya (Muhammad,

2005:120). BOPO digunakan untuk mengukur  kemampuan bank dalam

mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Data ini

bersumber dari laporan keuangan bank syari’ah bagian tabel perhitungan rasio

keuangan. Menurut Bank Indonesia, BOPO dapat dirumuskan sebagai berikut:

= 100%
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3.7.5 Net Interest Margin (NIM)

Menurut Bank Indonesia, NIM merupakan rasio yang menunjukkan

kemampuan bank syari’ah dalam mengelola aktiva produktifnya untuk

menghasilkan pendapatan bunga bersih. NIM dapat dirumuskan sebagai berikut:

= ℎ− 100%
3.7.6 Tingkat Inflasi

Inflasi secara sederhana diartikan sebagai meningkatnya harga-harga

secara umum dan terus menerus. Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi

pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Pentingnya pengendalian inflasi

didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil akan

memberikan dampak negatif kepada kondisi perekonomian. Data ini bersumber

dari web resmi Bank Indonesia mengenai tingkat inflasi dalam bentuk persen (%)

dari tahun 2011-2013.


