
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) periode

2009-2013.

B. Desain Penelitian

Menurut metodenya, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah data sekunder. Data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh

secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak

lain) dan penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti

(Tri Handayani, 2006:4).

Untuk mencapai tujuan penelitian yang telah dirumuskan, penelitian ini

dilakukan dengan pendekatan explanatory research yaitu memberikan penjelasan

pengaruh pembiayaan dengan prinsip jual beli, bagi hasil dan sewa-menyewa

terhadap profit expense rasio (PER) BMI.

C. Jenis dan Sumber Data

Dilihat dari segi bentuk data dalam penelitian ada dua jenis data, yaitu

data kualitatif dan data kuantitaf. Dan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang penekanannya pada data



numerical (angka) yang diolah dengan metode statistika (Tri Handayani, 2006: 4).

Data kuantitatif yang digunakan data statistik perbankan syariah.

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat

diperoleh. Dalam penelitian ada dua jenis data, yaitu data primer (primary data)

dan data sekunder (secondary data). Data primer merupakan sumber data

penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media

perantara). Sedangkan data sekunder merupakan sumber data penelitian yang

diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan

dicatat oleh pihak lain). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

data sekunder, dan data sekunder yang peneliti pakai adalah:

1. Laporan keuangan bulanan BMI dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013,

yang mana untuk menentukan volume pembiayaan diambil dari neraca,

untuk pembiayaan dengan prinsip jual beli terdiri dari beberapa akad yaitu

at-Tamwil bi al-Murabahah, salam dan istishna’. Untuk pembiayaan

dengan prinsip bagi hasil terdiri dari beberapa akad yaitu mudharabah dan

musyarakah. Untuk pembiayaan dengan prinsip sewa-menyewa terdiri dari

beberapa akad yaitu ijarah dan ijarah muntahiya bit-tamlik. Sedangkan

komponen PPN tidak dimasukkan dalam menentukan nilai pembiayaan.

Adapun komponen yang termasuk dalam Profit Expense Ratio

(PER) adalah komponen yang berada dalam laporan keuangan pada bagian

laporan laba rugi, untuk keuntungan atau profit yang digunakan adalah laba

sebelum pajak.

2. Sumber-sumber lain yang mendukung penelitian ini.



D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Cara dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data

sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan.

Dalam hal ini dokumentasinya berupa data informasi keuangan maupun data

lain yang mendukung (Sanusi, 2011: 114).

Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk

mengungkap perhitungan pembiayaan dengan prinsip jual beli, bagi hasil,

sewa-menyewa dan Profit Expanse Ratio (PER) Pada BMI.

2. Browsing

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan pencarian atau

membaca data-data yang bersumber dari situs BMI yang ada di internet.

E. Operasionalisasi Variabel

Variabel penelitian adalah obyek penelitian atau sesuatu yang menjadi

titik perhatian. Variabel dibedakan menjadi dua yaitu variabel independen dan

variabel dependen. Variabel independen adalah variabel bebas yang mempunyai

pengaruh terhadap variabel lain (X), sedangkan variabel dependen adalah variabel

terikat yang dipengaruhi oleh variabel independen (Y) (Sanusi, 2011: 50).

Berdasarkan model yang digunakan dalam penelitian ini, maka variabel

yang digunakan adalah sebagai berikut:



1. Pembiayaan Dengan Prinsip Jual Beli

Dalam penerapan prinsip syariah terdapat tiga jenis pembiayaan dengan

prinsip jual beli yang banyak dikembangkan oleh perbankan syariah dalam

kegiatan pembiayaan modal kerja dan produksi, yaitu sebagai berikut:

a) Bai’ al Murabahah, pada dasarnya adalah transaksi jual beli barang dengan

tambahan keuntungan yang disepakati. Untuk memenuhi kebutuhan barang

oleh nasabahnya, bank membeli barang dari supplier sesuai dengan

spesifikasi barang yang dipesan atau dibutuhkan nasabah, kemudian bank

menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan memperoleh

margin keuntungan  yang disepakati (Rivai, 2010: 687).

b) Bai’ As-Salam, adalah pembelian suatu barang yang penyerahannya

(delivery) dilakukan kemudian hari sedangkan pembayarannya dilaksanakan

di muka secara tunai (Rivai, 2010: 681).

c) Bai’ Al-Istishna’, pada dasarnya merupakan kontrak penjualan antara

pembeli dan pembuat barang dengan pembayaran di muka, baik dilakukan

dengan cara tunai, cicil, atau ditangguhkan. (Rivai, 2010: 688).

Untuk pengukuran variabel pembiayaan dengan prinsip jual beli adalah

dengan menjumlahkan piutang murabahah dan piutang istishna’ yang ada pada

neraca, karena pada BMI untuk pembiayaan dengan prinsip jual beli hanya

menggunakan akad murabahah dan istishna’.

2. Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil

Bagi hasil atau profit sharing dalam implementasinya pada BMI terdiri

dari jenis akad, yaitu: al-Mudharabah, al-Musyarakah.



a) Pembiayaan mudharabah, yaitu perjanjian antara penanam dana dan

pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian

keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah

disepakati sebelumnya (Rivai, 2010: 687).

b) Pembiayaan musyarakah, yaitu perjanjian diantara para pemilik dana untuk

mencampurkan dana mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian

keuntungan diantara pemilik dana berdasarkan nisbah yang telah disepakati

sebelumnya (Rivai, 2010: 687).

Untuk pengukuran variabel pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

adalah dengan menjumlahkan pembiayaan dan penyertaan yang ada pada neraca,

karena pembiayaan merupakan aktivitas pembiayaan yang dilakukan BMI dengan

menggunakan akad mudharabah, untuk penyertaan merupakan aktivitas

pembiayaan yang dilakukan BMI dengan menggunakan akad musyarakah.

3. Pembiayaan Dengan Prinsip Sewa-Menyewa

Sewa-menyewa pada dasarnya merupakan transaksi sewa guna usaha

atau leasing. Oleh karena itu sebagaimana dalam praktek, sewa guna usaha bisa

dalam bentuk sewa guna usaha dengan hak opsi atau financial lease dan sewa

guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease. Dalam syariah islam prinsip

sewa-menyewa ini dibedakan berdasarkan akad, yaitu: al-ijarah dan al-ijarah al-

muntahiya bit-tamlik.

a) Al-Ijarah, yaitu perjanjian pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu

barang dan jasa dengan membayar sewa untuk suatu jangka waktu tertentu



tanpa diikuti pemindahan hak kepemilikan atas barang tersebut (Rivai,

2010: 688).

b) Al-Ijarah Al-Muntahiya Bit-tamlik, yaitu akad atau perjanjian yang

merupakan kombinasi antara jual beli dan sewa-menyewa suatu barang

antara bank dengan nasabah di mana nasabah (penyewa) diberi hak untuk

membeli atau memiliki obyek sewa pada akhir akad (Rivai, 2010: 688).

Untuk pengukuran variabel pembiayaan dengan prinsip sewa-menyewa

adalah dengan menghitung ijarah yang ada pada neraca, karena pada BMI untuk

pembiayaan dengan prinsip sewa-menyewa akad yang digunakan adalah ijarah..

2. Profit Expense Ratio

Profit Expense Ratio (PER) adalah rasio yang digunakan dalam menilai

kinerja Bank Islam dalam hal profitabilitas yakni kemampuan bank menghasilkan

profit atas pembiayaan-pembiayaan yang dilakukannya, Dimana bila rasio ini

menunjukkan nilai yang tinggi mengindikasikan bahwa bank menggunakan biaya

secara efisien dan menghasilkan profit yang tinggi dengan beban-beban yang

harus ditanggungnya (Samad, dkk: 1999).

Adapun rumus untuk mencari profit expense ratio (PER) dapat

digunakan sebagai berikut:

Profit Expense Ratio (PER) = Keuntungan / Total Biaya.

Untuk pengukuran Profit Expense Ratio (PER) adalah dengan cara

membagi laba (rugi) tahun berjalan dengan total expense yang ada pada laporan

laba rugi. Untuk expense yang digunakan adalah beban yang timbul akibat

kegiatan operasional yaitu: beban (pendapatan) penyisihan penghapusan aktiva,



beban (pendapatan) estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi, dan beban

oprasional lainnya. Karena bagian dari beban operasional adalah beban yang

timbul akibat kegiatan pembiayaan yang disalurkan oleh BMI.

F. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan aplikasi komputer SPSS.

1. Uji Kualitas Data

a. 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. Untuk mendeteksi

apakah variabel residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis

grafik. Sedangkan normalitas suatu variabel umumnya dideteksi dengan grafik

atau uji statistik (non - parametrik Kolmogorof - Smirnov (K-S). Suatu variabel

dikatakan terdistribusi normal jika nilai signifikansinya > 0,05 (Ghozali, 2009).

2. Uji Asumsi Klasik

Pengujian ini meliputi Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas dan

Uji Autokorelasi.

a. Uji Multikolinieritas

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 : 92).

b. 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 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)

c. 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. Pengujian autokorelasi dilakukan dengan

menggunakan besar Durbin-Watson yaitu:

- jika angka D-W dibawah -2, berarti terdapat autokorelasi positif

- jika angka D-W diatas +2, berarti autokorelasinya negatif

- jika angka D-W diantara +2 sampai -2, berarti tidak ada autokorelasi

Untuk mengatasi autokorelasi dilakukan dengan transparansi data dan

menambah data observasi. (Ghozali, 2006)



3. Uji Hipotesis

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda.

Analisis regresi linier berganda ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya

pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel dependen yang

digunakan adalah Profit Expense Ratio (PER) dan variabel independen adalah

pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dan

pembiayaan dengan prinsip sewa-menyewa. Untuk mengetahui apakah ada

pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen

maka digunakan model regresi linier berganda yang dirumuskan sebagai berikut:

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + e

Dimana:

a = konstanta

b1-b3 = koefisien regresi, merupakan besarnya perubahan variabel terikat akibat

perubahan tiap-tiap unit variabel bebas.

Y = Profit Expense Ratio (PER)

X1 = Pembiayaan dengan prinsip jual beli

X2 = Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

X3 = Pembiayaan dengan prinsip sewa-menyewa

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).

a. Koefisien determinasi (r2)

Menurut Sujoko, dkk (2008;217) pada regresi berganda, koefisien dari

determinasi berganda mempresentasikan proporsi dari variasi Y yang dijelaskan

oleh seperangkat variabel independen. Brenson et al.(2006) menyatakan formula

dari koefisien determinasi berganda adalah sebagai berikut:

Koefisien dari determinasi berganda adalah sama dengan Sum of

Squares Regression (SSR) dibagi dengan Sum of Squares Total (SST)

SSR
r2=

SST

dimana :

TSS : jumlah  kuadrat total

RSS : jumlah kuadrat residu

b. 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.

2. Pengujian satu sisi Jika T tabel ≥ t hitung, Ho diterima berarti variabel

independen secara individual tidak berpengaruh secara signifikan

terhadap variabel dependen.

Jika T tabel < t hitung, Ho ditolak berarti variabel independen secara

individual berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

c. 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 :

Ho diterima ( tidak signifikan ) jika F hitung < F tabel (df = n–k)

Ho ditolak ( signifikan ) jika F hitung > F tabel (df = n – k)

Keterangan :

k : Jumlah variabel
n : Jumlah pengamatan


