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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2008), populasi adalah wilayah generalisasi yang

terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik ter-

tentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kes-

impulannya . Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan

Triwulan dari seluruh BUS (Bank Umum Syariah) yang ada di Indonesia

periode tahun 2010-2013 yang berjumlah 11 Bank.

Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan metode purposive sam-

pling. Menurut Sugiyono (2008:85) purposive sampling adalah proses pem-

ilihan sampel dengan kriteria tertentu.

Yaitu dengan kriteria :

1) Bank umum syariah di Indonesia

2) Bank yang diteliti masih beroperasi pada periode waktu penelitian

3) Bank yang diteliti menyediakan laporan keuangan triwulan

4) Bank yang diteliti menyediakan rate of return triwulan

Proses pemilihan sampel yang dilakukan berdasarkan kriteria-kriteria

tersebut adalah sebagai berikut :
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Tabel III.1
Proses Pemilihan Sampel

Keterangan Satuan
Bank Umum Syariah di Indonesia 11 Bank
BUS yang terpilih menjadi sampel 3 bank
Sumber:(diolah penulis)

Tabel III.1 diatas menunjukkan bahwa dari 11 bank umum syariah

yang terdaftar di Bank Indonesia pada Tahun 2010-2013 terdapat 3 bank

umum syariah yang memenuhi krakteristik sampel yang ditetapkan. Maka

sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan

triwulan dari tahun 2010 s/d 2013 pada 3 Bank Syariah di Indonesia, yakni

Bank Muamalat Indonesia, Bank Mega Syariah, dan Bank Syariah Mandiri.

3.2 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 dari tahun 2010

sampai tahun 2013 dari website masing-masing bank.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan berbagai keterangan yang diperlukan

shubungan dengan penelitian ini, digunakan teknik dokumentasi yaitu  penu-

lis melihat dokumen yang dibuat oleh bank syariah yang berkaitan dengan

laporan 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 tulisan ini
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3.4 Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari

dua jenis variabel yaitu:

a. Variabel dependen (Variabel Y) yaitu variabel yang nilainya dipengaruhi

oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah

return bagi hasil deposito mudharabah

b. Variabel independen (variabel X) yaitu variabel yang menjadi sebab ter-

jadinya atau terpengaruhinya variabel dependen. Variabel independen da-

lam penelitian ini adalah: CAR, FDR, NPF, BOPO, Inflasi, ROA, Tingkat

suku bunga.

Definisi operasional dari masing-masing variabel akan dijelaskan se-

bagai berikut:

a. Return bagi hasil deposito mudharabah Return bagi hasil mudarabah ada-

lah tingkat kembalian atas investasi nasabah bank dalam bentuk deposito.

b. Capital Adequacy Ratio (CAR)

CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah se-

luruh aktiva bank yang mengandung unsur risiko (kredit, penyertaan, surat

berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari modal sendiri disamping

memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank.

1. Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing analog dengan Non Performing Loan

pada bank konvensional adalah perbandingan antara total pembiayaan

bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan kepada debitur.



40

2. Financing to Deposit Ratio (FDR)

Financing to Deposit Ratio adalah perbandingan antara pembia

yaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil

dikerahkan oleh bank (Muhammad, 2005).

3. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional

BOPO merupakan perbandingan antara total biaya operasi dengan

total pendapatan operasi.

4. Inflasi

Meningkatnya harga secara umum dan terus menerus.

5. Return on Asset (ROA)

Roa merupakan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam

menghasilkan keuntungan dengan total asset yang dimilikinya.

6. Tingkat Suku Bunga

Sebagai harga dari penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu yang

sesuai dengan permintaan pasar dan investasi sebagai imbalan atas pena-

naman dana deposito berjangka.

3.5 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 se-

bagai berikut:

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

Y = Return bagi hasil deposito mudharabah

a = Konstanta

bi = Koefisien Regresi (i=1,2,3,4,5)

X1 = CAR

X2 = FDR

X3 = NPF

X4 = BOPO

X5= Inflasi

X6= ROA

X7= Tingkat suku bunga

e = error

Untuk mengetahui pengaruh tiap-tiap variabel independen ter-

hadap variabel dependen dapat dibuat rumus regresi linier sederhana, yai-

tu:

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

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

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

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

H5………...Y = a +b5X5 + e

3.6 Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data ini, penulis menggunakan teknik analisis

kuantitatif. Analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini untuk
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menjelaskan hubungan fungsional antara variabel independen (rasio CAR,

FDR, NPF, BOPO, dan Inflasi) dengan variabel dependen (return bagi hasil

deposito mudharabah). Penelitian ini menggunakan rumus regresi linier ber-

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

dilakukan dengan cara:

1. 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.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model

regresi, variabel penganggu atau residual memiliki distribusi normal.

Data yang terdistribusi normal akan memperkecil kemungkinan ter-

jadinya bias. Pengujian normalitas dalam penelitian ini dengan

menggunakan one sample kolmogorov-smirnov test dan analisis grafik

histogram dan P-plot. Dalam uji one sample kolmogorov-smirnov test,

variabel-variabel yang mempunyai asymp. Sig (2-tailed) di bawah

tingkat signifikan sebesar 0,05 maka diartikan bahwa variabel-

variabel tersebut memiliki distribusi tidak normal dan sebaliknya

(Ghozali, 2006).

b. Multikolinearitas
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Metode ini digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya

multikolinearitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas

maka digunakan rumus Varian Inflation Factor (VIF) yang merupa-

kan kebalikan dari toleransi, sehingga dapat diformulasikan sebagai

berikut:

VIF = ( )
Dimana R2 merupakan koefisien determinasi. Asumsi multiko-

linearitas terpenuhi jika nilai VIF pada output SPSS di bawah 10 dan

memiliki nilai positif. Karena VIF = 1/Tolerance, maka asumsi bebas

miltikolinearitas juga dapat ditentukan jika nilai tolerance di atas 0,10

(Ghozali, 2006: 92).

c. Autokorelasi

Autokorelasi merupakan korelasi atau hubungan yang terjadi

antara anggota-anggota dari serangkaian pengamatan yang tersusun

dalam times series pada waktu yang berbeda. Autokorelasi bertujuan

untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi

antara kesalahan pengganggu pada periode t, jika ada berarti autoko-

relasi. Dalam penelitian keberadaan autokorelasi diuji dengan rumus

Durbin Watson sebagai berikut:

d =
∑ ( )∑

Keterangan:

(a) Jika angka Durbin Watson (DW) di bawah -2 berarti terdapat au-

tokorelasi positif.
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(b) Jika angka Durbin Watson (DW) diantara -2 sampai +2 berarti

tidak ada autokorelasi.

(c) Jika angka Durbin Watson (DW) diatas +2 berarti terdapat au-

tokorelasi negatif.

d. Heteroskedastisitas

Untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi

ketidaksamaan varian dari residual, dari suatu pengamatan ke penga-

matan lain. Jika varian dari residualnya tetap, maka tidak ada het-

eroskedastisitas.

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.

2. Pengujian hipotesis

Untuk memperoleh simpulan dari analisis ini, maka terlebih dahu-

lu dilakukan pengujian hipotesis secara individual (parsial) yang dijelas-

kan sebagai berikut:

a. Uji parsial (uji t)

Uji parsial dengan menggunakan t-test dilakukan untuk men-

guji pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen

secara parsial. Uji t ini dilakukan dengan membandingkan nilai thitung

dan ttabel. Nilai thitung dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

thitung =
( )( )
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Level of Significance yang digunakan adalah 5% dan dasar

pengambilan keputusan apakah Ha diterima atau ditolak adalah

dengan membandingkan nilai thitung dan ttabel, apabila:

(a) thitung> ttabel, maka Ha diterima karena terdapat pengaruh yang be-

sar.

(b) thitung ≤ ttabel, maka Ha ditolak karena tidak terdapat pengaruh yang

besar.

b. Koefisien determinasi (R2)

Uji koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur

seberapa besar variasi dalam variabel independen mampu menjelaskan

bersama-sama variabel dependen atau seberapa baik model regresi

yang telah dibuat tersebut cocok dengan data. Semakin besar koefisien

determinasinya, maka semakin baik variabel independen dalam men-

jelaskan variabel dependennya.

Untuk mengetahui variabel independen mana yang paling ber-

pengaruh terhadap variabel dependennya dapat dilihat dari koefisien

korelasi parsialnya. Variabel independen yang paling berpengaruh

terhadap variabel dependen dilihat dari koefisien korelasi yang paling

besar.


