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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

       Penelitian ini menggunakan  metode kuantitatif dengan melakukan uji 

hipotesis.  Penelitian pendekatan  kuantitatif  merupakan pendekatan yang 

menggunakan data-data dalam bentuk angka yang pengolahannya dengan metode 

statistik.  

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi adalah suatu kesatuan individu atau subyek pada wilayah dan waktu 

serta dengan kualitas tertentu yang akan diamati atau diteliti (Supardi, 

2005:101). Populasi dalam penelitian ini adalah bank syariah di Indonesia 

pada tahun 2014-2016 yaitu sebanyak 13 bank. 

2. Sampel adalah bagian dari populasi yang dijadikan subyek penelitian sebagai 

“wakil” dari para anggota populasi (Supardi, 2005:103). Sampel penelitian 

dalam penelitian ini diambil dengan cara purposive sampling yaitu metode 

dimana peneliti telah membuat kisi-kisi atau batas-batas berdasarkan ciri-ciri 

subyek yang akan dijadikan sampel penelitin (Supardi, 2005: 115).  

       Adapun ciri-ciri atau kriteria dalam pengambilan sampel penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

34 
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a. Bank Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia selama waktu penelitian 

2014-2016. 

b. Bank Syariah yang mempublikasikan laporan keuangannya di Bank 

Indonesia selama waktu penelitian 2014-2016. 

c. Bank Syariah yang mempunyai kelengkapan data-data terkait pengukuran 

variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian selama tahun 2014-

2016. 

Tabel 3.1 

Perhitungan Jumlah Sampel 

Informasi Total 

Daftar Bank Syariah di Indonesia tahun 2014-2016 13 

Bank Syariah yang tidak mempublikasikan laporan 

keuangannya di BI 

2 

Bank Syariah yang tidak mempunyai kelengkapan data-data 0 

Jumlah Bank Syariah yang menjadi sampel 11 

       Berdasarkan kriteria diatas terdapat 11 bank syariah yang menjadi sampel 

dalam penelitian.  
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Adapun bank syariah yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bank BNI Syariah 

2. Bank Mega Syariah 

3. Bank Muamalat Indonesia 

4. Bank Mandiri Syariah 

5. Bank BCA Syariah 

6. Bank BRI Syariah 

7. Bank Jabar Banten Syariah 

8. Bank Panin Syariah 

9. Bank Bukopin Syariah 

10. Bank Victoria Syariah 

11. Bank Maybank Syariah  

C. Data dan sumber data 

       Menurut Supardi (2005: 117), Metode pengumpulan data merupakan bagian dari 

perencanaan kegiatan penelitian yang berkaitan dengan proses penentuan cara-cara 

untuk mendapatkan atau menjaring data-data penelitian lapangan. Data dapat dibagi 

menjadi: 

1. Menurut sifatnya 

a. Data kualitatif yaitu adalah data yang tidak berbentuk angka.  

b. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka. 
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2. Menurut sumbernya 

a. Data internal yaitu data yang bersumber dari sebuah organisasi dan data 

itu menunjukkan kondisi organisasi tersebut. 

b. Data eksternal yaitu data yang bersumber dari luar organisasi dapat 

menggambarkan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi hasil kerja 

organisasi tersebut. 

3. Menurut cara memperolehnya 

a. Data primer yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung 

melalui objeknya. 

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi dan 

sudah dipublikasikan atau data yang diperoleh dari sebuah instansi. 

4. Menurut waktu pengumpulannya 

a. Data cross section yaitu data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu 

untuk menggambarkan keadaan dan kegiatan pada waktu tersebut. 

b. Data time series yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk 

melihat perkembangan suatu kejadian/kegiatan selama periode tersebut. 

       Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder yaitu berupa Rasio Keuangan masing-masing 
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bank syariah yang dimulai dari tahun 2014-2016 yang diperoleh melalui situs resmi 

perbankan syariah (www.banksyariah.co.id).  

D. Metode pengumpulan data 

       Menurut Supardi (2005:117), Metode pengumpulan data merupakan bagian dari 

perencanaan kegiatan penelitian yang berkaitan dengan proses penentuan cara-cara 

untuk mendapatkan atau menjaring data-data penelitian lapangan. 

1. Metode Observasi 

Metode pengumpulan data dengan observasi artinya mengumpukan data atau 

menjaring data dengan melakukan pengamatan terhadap subyek dan atau 

obyek penelitian secara seksama dan sistematis. 

2. Metode Wawancara 

Metode wawancara merupakan proses memperoleh suatu fakta atau data 

dengan melakukan komunikasi langsung dengan responden penelitian, baik 

secara temu wicara atau menggunakan teknologi komunikasi. 

3. Metode Angket 

Metode angket merupakan pengumpulan data lapangan dengan mengajukan 

pertanyaan secara tertulis dengan media cetakan. 

 

http://www.banksyariah.co.id/
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4. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari danmendapatkan data-data dari prasasti-

prasasti, naskah-naskah kearsipan, data gambar/foto/blue print dan lain 

sebagainya. 

       Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

metode dokumentasi yaitu mengumpulkan semua data sekunder dan seluruh 

informasi melalui jurnal-jurnal, buku-buku, literature serta mengumpulkan dan 

mencatat data laporan tahunan (Annual Report) perusahaan yang menjadi sampel 

selama waktu penelitian tahun 2014-2016.  

E. Definisi operasional 

       Variabel dari penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan variabel 

independen dengan devinisi operasional variabel sebagai berikut: 

1. Variabel dependen 

     Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi 

oleh variabel independen. Dalam penelitian ini variabel dependen adalah 

profitabilitas yang diukur dengan Return On Asset (ROA). ROA berfungsi 

untuk melihat seberapa efektif bank dalam menggunakan asetnya untuk 

memperoleh laba. Rasio dapat dihitung dengan rumus (Harahap, 2006:305): 
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2. Variabel independen 

       Variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau 

mempengaruhi variabel lain. Variabel independen yang akan diuji dalam 

penelitian ini adalah CAR, BOPO, FDR, NPF dan NIM. 

a. CAR (capital Adequacy Ratio) 

       CAR (Capital Adequacy Ratio) sebagai variabel independen (X1). 

Rasio ini berfungsi untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki oleh 

bank untuk mengatasi kemungkinan risiko kerugian dari aktiva yang 

mengandung resiko. Rasio CAR dapat dihitung dengan rumus (Harahap, 

2006: 307): 

 

b. Biaya Operasional Per Pendapapan Operasional (BOPO) 

       BOPO sebagai variabel independen (X2). Rasio ini berfungsi untuk 

mengetahui tingkat efisiensi manajemen bank dalam melakukan kegiatan 

operasionalnya. Menurut Muhammad (2009: 264),Rasio BOPO dapat 

dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 



41 
 

 
 

c. Net Interest Margin (NIM) 

       Net Interest Margin (NIM) sebagai variabel independen (X3). Rasio 

ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam 

mengelola aktiva produktifnya sehingga menghasilkan laba. NIM dapat 

dihitung dengan rumus sebagai berikut (Harahap, 2006:323). 

 

d. Non Performing Financing (NPF) 

       Non  Performing  Financing  (NPF) sebagai variabel independen (X4). 

Rasio ini  menunjukkan kualitas aktiva suatu bank. Rasio ini 

mencerminkan tingkat resiko yang ditanggung oleh bank atas pemberian 

kredit (kredit bermasalah). NPF dapat dihitung dengan rumus sebagai 

berikut (Harahap, 2006:322). 

 

e. Financing to Deposit Ratio (FDR) 

Financing to Deposits Ratio (FDR) sebagai variabel independen (X5). 

Rasio ini berfungsi untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendek dengan membagi total kredit terhadap total Dana 
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Pihak Ketiga (DPK). Menurut Muhammad (2009:263), FDR dapat dihitung 

dengan rumus sebagai berikut: 

 

F. Metode analisis data 

       Analisis data adalah cara yang digunkan untuk mengolah data-data yang telah 

terkumpul. Hasil pengolahan data dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan yang 

telah dirumuskan. Analisis data  yang dilakukan dalam penelitian ini  adalah  analisis 

kuantitatif yang dinyatakan dengan angka-angka dan perhitungannya  menggunakan  

metode  standart  yang dibantu  dengan  program  Statistical  Package  Social  

Sciences  (SPSS)  versi 20. Metode analisis data yang  digunakan  dalam  penelitian  

ini  adalah sebagai berikut: 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

       Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi,  

variabel  dependen  dan  variabel  independen  mempunyai distribusi  normal  

atau  tidak.  Model  regresi  yang  baik  adalah  yang memiliki  distribusi  data  

normal  atau  mendekati  normal.  Pengujian normalitas dalam penelitian ini 

menggunakan  one sample  kolmogrov smirnov (K-S),  variabel-variabel  yang  

mempunyai  asympt.Sig  (2-Tailed)  di  bawah  tingkat  signifikansi  sebesar  
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0,05  maka  diartikan bahwa  variabel-variabel  tersebut  memiliki  distribusi  

tidak  normal dan  sebaliknya  (Ghozali,  2011: 160). 

Uji  K-S  dilakukan  dengan membuat hipotesis:   

Ho = Data residual terdistribusi normal  

Ha = Data residual tidak terdistribusi normal 

b. Uji Multikolinearitas 

       Menurut Imam Ghozali (20011: 105) uji ini berutujuan menguji apakah pada 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Pada model 

regresi yang baik seharusnya antar variabel independen tidak terjadi kolerasi. 

Untuk  mendeteksi  ada  tidaknya multikoliniearitas dalam model regresi dapat 

dilihat dari tolerance value atau  variance  inflation  factor  (VIF).  Kedua  ukuran  

ini  menunjukkan setiap  variabel  independen  manakah  yang  dijelaskan  oleh  

variabel independen  lainnya.  Tolerance  mengukur  variabilitas  variabel 

independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya.  

Jadi  nilai  tolerance  yang  rendah  sama  dengan  niali  VIF  yang tinggi. Untuk 

mendeteksi ada tidaknya multikoloniearitas dalam model regresi adalah sebagai 

berikut: 

1) Jika  nilai  tolerance > 0,10 dan  nilai  VIF <  10,  maka  dapat disimpulkan  

bahwa tidak ada multikolinearitas  antar  variabel independen dalam model 

regresi. 
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2) Jika nilai tolerance < 0,10 dan nilai VIF > 10, maka dapat disimpulkan  bahwa 

ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. 

c. 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). Jika terjadi korelasi, maka 

dinamakan ada problem autokorelasi. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

autokorelasi digunakan uji Durbin Watson, dimana hipotesis yang akan diuji 

adalah (Ghozali, 2011:110) : 

Ho = tidak ada autokorelasi (r = 0) 

Ha = ada autokorelasi (r ≠ 0) 

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut : 

1. Bila nilai DW terletak antara batas atas atau upper bound (du) dan (4-du), 

maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada 

autokorelasi. 

2. Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau lower bound (dl), 

maka koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol, berarti ada 

autokorelasi positif. 

3. Bila nilai DW lebih besar daripada (4-dl), maka koefisien autokorelasi 

lebih kecil daripada nol, berarti ada autokorelasi negatif. 
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4. Bila nilai DW terletak diantara batas atas (du) dan batas bawah (dl) atau 

DW terletak antara (4-du) dan (4-dl), maka hasilnya tidak dapat 

disimpulkan. 

d. 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 (Ghozali, 

2011: 139). Lolos tidaknya uji heteroskedastisitas dengan metode statistik uji park 

akan terlihat pada tabel coefficientnya. Kriteria yang digunakan adalah jika nilai 

signifikansi dari variabel independen < 0,05 maka telah terjadi heteroskedastisitas, 

namun apabila nilai signifikansi > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

2. Analisis Regresi Linier Berganda 

       Menurut Subagyo dan djarwanto (2005: 270), teknik analisis  regresi  linier  

berganda digunakan  untuk  membuat prediksi (ramalan) tentang besarnya nilai Y 

(variabel dependen) berdasarkan nilai X tertentu (variabel independen).  

Y = α + b1X1 + b2X2 +b3X3 + b4X4 + b5X5 + e 

Dimana : 

Y  = Return On Asset (ROA)  
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a = Konstanta  

b1-b5 = Koefisien regresi 

x1 = Capital Adequacy Ratio (CAR)  

x2 =Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO) 

x3 = Net Interest Margin (NIM) 

x4 = Non Performingn Financing (NPF) 

x5 = Financing to Deposit  Ratio (FDR) 

e = kesalahan residual (eror) 

3. Uji Hipotesis 

       Pengujian Hipotesis dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya 

pengaruh signifikan variabel independen (CAR, BOPO, NIM, FDR dan NPF) 

terhadapvariabel dependen yaitu profitabilitas (ROA) baik secara parsial maupun 

secara simultan. 

a. Uji t 

       Uji t digunakan untuk menguji koefisien regresi ada tidaknya pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial/individu. 

 Langkah-langkah yang digunakan dalam uji t adalah sebagai berikut 

(Subagyo dan Djarwanto, 2005:173): 
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1) Menyusun formulasi H0 dan Ha 

Ho : βi = 0 

H1: βa ≠ 0 

2) Menentukan α-nya (Level of Signifikance) 

Diuji dengan Level of significance sebesar 0,05 

3) Kriteria pengujian 

        Daerah terima 

Daerah tolak Daerah tolak 

 -t(α/2; n-1)            µ0 t(α/2; n-1) 

- H0 diterima apabila: -t(α/2; n-1) ≤ t ≤ t(α/2; n-1) 

- H0 ditolak apabila: t >t(α/2; n-1) atau t < -t(α/2; n-1) 

4) Perhitungan nilai t 

  

5) Kesimpulan apakah H0 diterima atau ditolak 

b. Uji F 

Uji F digunajan untuk menguji koefisien regresi pengaruh variabel 

independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. 
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Langkah-langkah dalam uji F sebagai berikut (Subagyo dan Djarwanto, 

2005: 236) : 

1) Menyusun formulasi Ho dan Ha 

Ho :β1 = β2 = ………………… = βk 

Ha : β1 ≠ β2 ≠ ………………… ≠ βk 

2) Dipilih level of significance (0,05 atau 0,01) 

3) Kriteria pengujian 

  

 Daerah diterima Daerah tolak 

 Fα; k-1; k(n-1)  

Degree of freedom k-1 pembilang (numerator); k(n-1) penyebut 

(denominator). 

- H0 diterima apabia F ≤ ; k-1; k (n-1) 

- H0 ditolak apabila F > ; k-1; k (n-1) 

4) Perhitungan nilai F 

 

5) kesimpulan apakah H0 diterima atau H0 ditolak 
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c. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

       Analisis koefisien determinasi digunakan untuk memprediksi seberapa 

besar kontribusi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 

Nilai koefisien determinasi yaitu antara nol dan satu. Apabila R
2
 mendekati 

satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi pengaruh terhadap variabel 

dependen, maka kontribusi antara variabel independen terhadap variabel 

dependen semakin kuat (Ghozali, 2006). 

 

Berdasarkan R
2
 yang didefinisikan tersebut dikenal sebagai koefisien 

determinasi dan merupakan besaran yang lazim digunakan untuk mengukur 

kebaikan sesuai (goodness of fit) garis regresi. Secara variabel, R
2
 

mengukur proporsi (bagian) atau presentase total variasi dalam Y yang 

dijelaskan oleh model regresi. 

 

 

 

 

 


