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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah BUMN (BNI Syariah,

BRI Syariah, dan Syariah Mandiri) di Indonesia periode 2010-2013.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan oleh penulis dalam

melakukan penelitian ini adalah data skunder yang dikumpulkan dari web resmi

Bank Indonesia, BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri. Data-data

sekunder ini terdiri dari jumlah kredit yang disalurkan, jumlah kredit macet dan

data laporan keuangan triwulan antara tahun 2010-2013. Dalam penelitian ini

digunakan alat analisis regresi linier berganda dengan variabel bebas Dana Pihak

Ketiga, Non performing Financing dan Capital Adequacy Ratio.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekumpulan elemen yang menunjukkan ciri-ciri tertentu

yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan (Anwar, 2011). Populasi yang

digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Bank Umum Syariah

BUMN (BNI Syariah, BRI Syariah dan Syariah Mandiri). Data yang digunakan

sebagai sampel dalam penelitian ini adalah data time series dalam bentuk

triwulan yaitu periode 2010 sampai dengan 2013, alasan penulis memilih data

triwulan adalah penulis ingin mengetahui secara rinci pengaruh  yang diberikan

variabel independen terhadap variabel dependen. Penarikan sampel
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menggunakan metode purposive sampling, menurut Umar (2007) teknik

purposive sampling merupakan teknik pemilihan sampel berdasarkan pada

karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai sangkut paut dengan

karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

3.4 Variabel Penelitian

Variabel-variabel yang digunakan dan terkait dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

3.4.1 Variabel Independen

Menurut Uma Sekaran (2007:116) variabel bebas (independen) adalah

variabel yang mempengaruhi variabel terikat, entah secara positif atau negatif.

Yaitu jika terdapat variabel bebas, variabel bebas juga hadir dan dengan setiap

unit  kenaikan dalam variabel bebas, terdapat pula kenaikan atau penurunan

dalam variabel terikat. Dengan kata lain, varians variabel terikat ditentukan oleh

variabel bebas.Variabel independen dalam penelitian ini adalah:

1. Dana Pihak Ketiga

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank

berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, tabungan

dan atau bentuk lainnyayang dipersamakan dengan itu. DPK diperoleh rumus

sebagai berikut (Arianti, 2011):

DPK = Giro + Deposito + Tabungan
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2. Non Performing Financing

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang

bermasalah dengan 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

(Wuri, 2011). NPF diperoleh rumus sebagai berikut:

Cara menghitung NPF = X 100%

Non Performing Financing ( NPF ) diperoleh dari data-data sekunder.

apabila suatu bank mempunyai Non Performing Financing (NPF) yang tinggi,

menunjukkan bahwa bank tersebut tidak professional dalam pengelolaan

kreditnya, sekaligus memberikan indikasi bahwa tingkat resiko atas pemberian

kredit pada bank tersebut cukup tinggi searah dengan tingginya NPF yang

dihadapi bank (Dayinta, 2011). Sebelum menghitung besarnya NPF Bank

Syariah, terlebih dahulu harus mengetahui penggolongan kolektabilitas yang ada

dibank syariah. Penggolongannya adalah sebagai berikut :

1. Kurang lancar ( KL )

2. Diragukan ( DR )

3. Macet ( M )
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3. Capital Adequacy Ratio

Menurut Arianti (2011) Rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah

seluruh aktiva bank yang mengandung resiko (kredit, penyertaan, surat Rasio

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

memperoleh dana dari sumber- sumber diluar bank. CAR diperoleh rumus

sebagai berikut:

Cara menghitung CAR =

Dimana :

Total ATMR : Total Aktiva Tertimbang Menurut Resiko.

3.4.2 Variabel Dependen

Variabel terikat merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti.

Tujuan peneliti adalah memahami dan membuat variabel terikat, menjelaskan

variabilitasnya, atau memprediksinya. Dengan kata lain, variabel terikat

merupakan variabel utama yang menjadi faktor yang berlaku dalam investigasi

(Uma Sekaran, 2007:116). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah

profitabilitas. Profitabilitas  merupakan perbandingan antara laba sebelum pajak

dengan total asset dalam suatu periode (Gagah, 2007). Rumus yang digunakan

untuk mencari ROA adalah sebagai berikut:

ROA= Laba Sebelum Pajak x 100%

Total Aset
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3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan cara

dokumentasi. Menurut Anwar Sanusi (2011: 114), cara dokumentasi biasanya

dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara

pribadi maupun kelembagaan. Data seperti: laporan keuangan, rekapitulasi,

personalia dan sebagainya yang terkait dengan objek penelitian. Metode

pengumpulan data dilakukan dengan cara pengambilan data dari web.site resmi

bank BUMN (BNI Syariah, BRI Syariah, dan Mandiri Syariah) yang menjadi

unit analisis yang  berhubungan dengan penilaian yaitu:

a. Dana Pihak Ketiga.

b. Non performing Financing.

c. Capital Adequacy Ratio.

3.6 Metode Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

Regresi Linier Berganda yaitu merupakan perluasan dari regresi linier

sederhana, dengan menambah jumlah variabel bebas yang sebelumnya hanya

satu menjadi dua atau lebih variabel bebas (Anwar Sanusi, 2011: 134). Analisis

data dilakukan dengan menggunakan aplikasi komputer SPSS.

3.6.1 Analisis Regresi Berganda

Metode analisis yang digunakan adalah model regresi linier berganda yang

persamaannya dapat dituliskan sebagai berikut:
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Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3+ e…...............................(3.9)

dimana:

Y = Profitabilitas Bank Umum Syariah

a = konstanta

X1 = Dana Pihak Ketiga (DPK)

X2 = Non Performing Financing (NPF)

X3 = Capital Adequacy Ratio (CAR)

b1, …b3 = Koefisien regresi

e = variabel residua (tingkat 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

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.

3.6.2 Uji Asumsi klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan agar memperoleh hasil regresi yang

bisa dipertanggungjawabkan dan mempunyai hasil yang tidak bias. Dari pengujian

tersebut asumsi-asumsi yang harus dipenuhi adalah tidak terdapat korelasi yang

erat antara variabel independen (multikolinearitas), tidak terdapat korelasi residual

periode t dengan t-1 (autokorelasi), dan tidak terjadi ketidaksamaan varian dari
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residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (heterokedastisitas), data yang

dihasilkan terdistribusi normal (Satrio, 2012).

Jika terdapat heteroskedastisitas, maka varian tidak konstan sehingga

dapat menyebabkan biasnya standar error. Jika terdapat multikolinearitas, maka

akan sulit untuk mengisolasi pengaruh-pengaruh individual dari variabel,

sehingga tingkat signifikansi koefisien regresi menjadi rendah. Dengan adanya

autokorelasi mengakibatkan penaksir masih tetap bias dan masih tetap konsisten

hanya saja menjadi tidak efisien. Oleh karena itu, uji asumsi klasik perlu

dilakukan. Pengujian ini meliputi Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji

Heterokedastisitas dan Uji Autokorelasi.

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. Untuk

mendeteksi apakah variabel residual berdistribusi normal atau tidak yaitu

dengan analisisgrafik. 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 Multikolinieritas

Uji ini dimaksudkan untuk mendeteksi gejala korelasi antara variabel

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

3. 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. (Suharsini Arikunto, 2005; 126)

4. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear

ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Ada beberapa cara Untuk

menguji atau mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi, salah satunya

dengan uji Durbin–Watson (DW test). (Suharsini Arikunto,2005;100)

Dengan pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi:

Hipotesis nol Keputusan Jika
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Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dl

Tidak ada autokorelasi positif No decetion dl≤ d ≤ du

Tidak ada autokorelasi negative Tolak 4 – dl < d < 4

Tidak ada autokorelasi negative No decetion 4 – du ≤ d ≤ 4

– dl

Tidak ada autokorelasi, positif Tidak ditolak du< d < 4 - du

atau Negative.

3.6.3 Uji Hipotesis

Untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis-hipotesis yang diajukan,

perlu digunakan analisis regresi melalui uji t, koefisien determinan, maupun uji

f. Tujuan digunakan analisis regresi adalah untuk mengetahui pengaruh variabel-

variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara parsial maupun

secara simultan, serta mengetahui besarnya dominasi variabel-variabel

independen terhadap variabel dependen. Metode pengujian terhadap hipotesis

yang diajukan dilakukan dengan pengujian secara parsial dan pengujian secara

simultan.

1. Uji t Statistik

Uji t statistik digunakan untuk melihat hubungan atau pengaruh antara

variabel independen secara individual terhadap variabel dependen.

a) . Hipotesis yang digunakan :

Jika Hipotesis positif



60

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

independen.

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

independen.

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.

b) 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.

2. Koefisien Determinan

Koefisien determinan (R) adalah sebuah koefisien yang menunjukan

seberapa besar persentase variabel-variabel independen. semakin besar

koefisien determinasi. maka semakin baik variabel independen dalam

menjelaskan variabel dependen. dengan demikian regresi yang dihasilkan

baik untuk mengestimasi nilai variabel dependen.



61

Begitu juga untuk mengetahui variabel independen yang paling

berpengaruh terhadap variabel independen yang memiliki koefisien

korelasi parsial yang paling besar adalah independen yang paling

berpengaruh terhadap variabel dependen.

3. 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


