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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

Penelitian ini yaitu menggunakan tiga variable yang akan di teliti:  

3.1.1. Likuiditas 

 Likuiditas digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit 

yang di berikan di bandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal 

sendiri yang di gunakan .  

Rumus Likuiditas : 

   

3.1.2. Efisiensi Operasional 

Efisiensi Operasional di gunakan untuk memahami kemampuan 

manajerial pegawai bank untuk menjalankan bisnis sesuai prinsip 

manajemen pada umumnya, manajemen risiko berkecukupan serta bank 

patuh terhadap ketentuan yang terkait oleh prinsip kehati-hatian maupun 

kepatuhan.Isi maksud dari rasio ini yakni membandingkan antara biaya 

operasional dan pendapatan operasional untuk mengukur dimana tingkat 

efisiensi dalam melakukan kegiatan operasionalnya. 

Rumus Efisiensi Operasional: 
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3.1.3. Kualitas Kredit 

Kualitas Kredit di gunakan untuk menilai kondisi asset pada Bank 

yaitu termasuk sebuah antisipasi dalam risiko gagal bayar  di pembiayaan 

yang akan datang.  

Rumus Kualitas Kredit: 

 

3.2. Jenis Data, dan Sumber Data 

3.2.1  Jenis Data 

Jenis data ini menggunakan data Sekunder, antara Likuiditas, Efisiensi 

Operasional dan Kualitas Kredit terhadap BPR syariah.  

Data sekunder adalah jenis data yang telah diolah dan dalam bentuk sudah 

jadi, berupa laporan historis pergerakan saham selama lima tahun terakhir 

yang sudah terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan)  pada periode 2015-

2016 S 

3.2.1. Sumber Data  

Salah satu pertimbangan dalam memilih masalah penelitian adalah 

ketersediaan sumber data. Penelitian kuantitatif lebih bersifat explanation 

(menerangkan, menjelaskan), karena itu bersifat to leran about people 

(masyarakat objek). Sedangkan penelitian kualitatif lebih bersifat 

understanding (memahani) terhadap fenomena atau gejala social. 

Sedangkan untuk pengertian yang lain, sumber data merupakan subjek dari 

mana data dapat diperoleh (Arikunto, 2013). Sumber Data di ambil dari 

https://ojk.go.id. 

https://ojk.go.id/
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3.3. Populasi, Jumlah Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

3.3.1. Populasi 

Menurut (Sugiyono, 2010) Populasi diartikan sebagai wilayah 

generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu, yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi bukan hanya orang, tetapi juga 

obyek dan benda-benda alam lain. Populasi bukan sekedar jumlah yang 

ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh 

karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek yang diteliti itu. 

(Arikunto, 2013) menyatakan bahwa populasi mencakup 

keseluruhan subjek penelitian.Maksud dari populasi itu adalah jika 

seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah 

penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi atau disebut 

sensus.Sedangkan subyek penelitian adalah tempat variabel 

melekat.Sehingga dapat disimipulkan bahwa populasi adalah sekelompok 

manusia, binatang, benda atau keadaan dengan kriteria tertentu yang 

ditetapkan penulis sebagai subyek penelitian dan menjadi target 

kesimpulan dari hasil suatu penelitian. 

Populasi dalam penelitian ini Bank Syariah yang terdaftar pada 

OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang ada di provinsi jawa tengah pada 

tahun 2014-2016. Dari populasi yang ada sejumlah 28 BPR yang terdaftar 

dan akan digunakan sejumlah tertentu sebagai sampel. Sampel penelitian 

ini di ambil menggunakan Purposive sampling, dimana pemilihan sampel 

menggunakan kriteria : 
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1) Bank Syariah yang terdapat di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) 

khususnya provinsi jawa tengah periode 2014-2016 

2) Bank Syariah menyediakan laporan keuangan triwulan periode 

2014 2016 serta sudah di publikasikan di OJK (Otoritas Jasa 

Keuangan) 

3) Bank syariah khususnya jawa tengah memiliki kelengkapan data 

yang di  butuhkan dalam penelitian ini selama periode 2014-2016 

3.3.2. Sampel  

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti 

(Arikunto, 2013). Sedangkan menurut (Sugiyono, 2011) Sampel adalah 

bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.  

Dalam bukunya (Arikunto, 2013) penentuan pengambilan sampel 

didasarkan pada: 

1) Kemampuan penulis dilihat dari waktu, tenaga dan dana.  

2) Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subjek, hal ini 

karena menyangkut banyak sedikitnya dana. 

3) Besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh penulis. Untuk penulis 

yang resikonya besar, tentu saja jika sampelnya besar hasilnya akan 

lebih baik.  

Sampel dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik 

purposive sampling dengan bertujuan untuk memperoleh sampel sesuai 

dengan penelitian. Dari penelitian ini di peroleh sampel sebayak 18 

perusahaan perbankan.  
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Tabel 2 Sampel Penelitian 

NO KOTA NAMA PERUSAHAAN  

1 Semarang PT. BPRS Artha Amanah Ummat 

2 Kendal PT. BPRS Asad Alif 

3 Pati PT. BPRS Artha Mas Abadi 

4 Grobogan PT. BPRS Gala Mitra Abadi 

5 Kudus PT. BPRS Saka Dana Mulia 

6 Banyumas PT. BPRS Bina Amanah Satia 

7 

 

PT. BPRS Khasanah Ummat 

8 

 

PT. BPRS Artha Laksana 

9 Cilacap PT. BPRS Suriyah 

10 

 

PT. BPRS BUMT Artha Sampang 

11 

 

PT. BPRS Gunung Slamet 

12 Purbalingga PT. BPRS Buana Mitra Perwira 

13 Magelang PT. BPRS Meru Sankara 

14 Kebumen PT. BPRS Ikhsanul Amal 

15 Klaten PT. BPRS Al Mabrur 

16   PT. BPRS Dharma Kuwera 

17 Sragen PT. BPRS Sukowati Sragen 

18 Sukoharjo PT. BPRS Insan Madani 

 

3.3.3. Teknik Pengambilan Sampel  

Dalam buku (Sugiyono, 2011) teknik sampling digunakan untuk 

menentukan jumlah sampel dalam suatu penelitian. pengambilan sampel 

dalam penelitian ini menggunakan non probability sampling dengan metode 

purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu yang dapat memberikan data secara maksimal bagi 

peneliti (Arikunto, 2013). 

Adapun kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 
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1) Menyajikan dan mempublikasikan laporan keuangan triwulan  

lengkap di  OJK (Otoritas Jasa Keuangan) selama 3 tahun 

berturut-turut pada periode 2014-2016. 

2) Memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel-variabel 

yang digunakan dalam penelitian. 

Dari kriteria diatas, terpilih 18 perusahaan yang dijadikan sampel 

dalam penelitian ini.  

3.4. Metode Analisis Data  

Penelitian metode analisis ini yang di gunakan yaitu analisis Regresi 

Linier Berganda peramalan pengaruh dalam 2 variabel atau juga bisa satu 

variabel untuk membuktikan ada tidaknya fungsional dua variabel. Untuk 

mengetahui analisis pengaruh Likuiditas, Efisiensi Operasional, dan Kualitas 

Kredit terhadap ROA BPR syari’ah. Model regresi linier berganda dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Y= α + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3  

Keterangan: 

Y : Return On Asset 

α : Konstan 

β1 : Likuiditas X1 

β2 : Efisiensi Operasional X2 

β3 : Kualitas Kredit X3 
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3.5. Teknik Analisis Data  

3.5.1. Statistik Deskriptif  

Analisis statistic deskriptif ditunjukkan untuk melihat profil dari 

penelitian tersebut dan suapaya memberikan gambaran – gambaran 

terhadap objek yang diteliti melalui data sampel dan membuat kesimpulan 

yang khususnya berlaku umum. Dan juga  statistik deskriptif digunakan 

untuk mendiskriskripsikan suatu data yang di lihat dari mean , median, 

deviasi standar, nilai minimum , serta nilai maksimum (Ghozali, 2013:19) 

3.5.2. Pengujian Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik yaitu merupakan persyaratan analisis regresi 

berganda sebelum melakukan pengujian hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian perlu di lakukan pengujian asumsi klasik yang menyertai : uji 

normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas dan serta uji 

autokorelasi .  

3.5.2.1.  Uji Normalitas 

Uji normalitas yaitu merupakan uji yang bertujuan untuk bisas 

mengetahui distribusi data dalam sebuah variabel yang digunakan 

dalam penelitian. kemudian uji normalitas di maksudkan untuk 

mengetahui apakah ada sampel data sampel yang memenuhi 

persyaratan distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2009). Untuk 

mengetahui data yang digunakan dalam model regresi berdistribusi 

normal atau tidak dapat dilakukan dengan menggunakan uji 

Kolmogrov-smirnov. Jika nilai uji Kolmogrov-smirnov lebih besar dari 

0,05, maka data tersebut dianggap normal (Ghozali, 2009).  
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3.5.2.2. Uji Multikolinieritas  

Tujuannya apa sih tujuan dari uji multikolinieritas itu ? uji 

multikolinieritas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi di 

temukan adanya korel antar variabel bebas (independen). Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel 

independennya . pengujian multikolonieritas bias dapat dilihat dari 

segi nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Dan sehingga 

nilai tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10 maka terdapat 

multikoliniearitas yang tidak dapat ditoleransikan dan serta variabel 

tersebut harus di keluarkan dari model regresi agarhasil yang di 

peroleh tidak biasa .  

3.5.2.3. Uji Heteroskedastisitas  

Pengujian Heteroskedastisitas di lakukan untuk mengetahui 

apakah dalam model regresi ini terjadi ketidaksamaan variance dari 

residual satu pengamatan kepengamatan yang lainnya dalam berbentuk 

model regresi .  dan model regresi yang baik adalah jika variance dari 

residual satu pengamatran ke pengamatan lainnya tetap 

homoskedastisitas dan tidak mengalami heteroskedastisitas , menurut 

(Ghozali, 2013) yaitu:  

a. Jika ada pola tertentu , sepertikan titik – titik yang ada membentuk 

pola tertentuyang teratur (bergelombang, melebar kemudian 

menyempit), maka untuk mengindikasikan telah terjadi 

heteroskedastisitas.  
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b. Jika di pola tertentu tidak ada yang jelas, serta titik – titik 

menyebardi atas dan di bawah angka 0 pada suatu sumbu Y , maka 

tidak terjadi heteroskedastisitas.  

3.5.2.4. Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi ini bertujuan untuk menentukan apakah di 

dalam sebuah suatu regresi linier berganda itu terdapat korelasi antara 

residual pad periode t dengan residual pada periode t-1. Dan sehingga 

model regresi yang di namakan baik adalah regresi yang bebas dari 

autokorelasi . untuk bias mendeteksi apakah antar residual terdapat 

korelasi yang tinggi, salah satunya dapat dilihat dari uji DurbinWatson 

(DW test) table . dasar pengambilan keputusan di antaranya:  

1) Jika 0<dw<dl, maka dapat disimpulkan bahwa ada autokorelasi 

yang positif 

2) Jika 4- dl<dw<4, maka dapat disimpulkan bahwa 

adaautokorelasi negative  

3) Jika du<dw<4-du, maka dapat disimpulkan bahwatidak ada 

autokorelasi baik positif maupun negative 

4) Jika dl<dw<du atau4-du<dw<4-du, maka tidak ada 

pengambilan keputusan .  

3.5.3. Uji Regresi Linier Berganda  

Regresi berganda nerguna untuk meramalkan pengaruh dua 

variabel predictor tau lebih terhadap satu variabel kriterium atau untuk 

membuktikan adatidaknya hubungan fungsional antar dua variabel bebas 

(X) atau lebih dengan satu variabel terikat yaitu (Y). analisis regresi linier 
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berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh 

FDR, BOPO, NPF terhadap ROA .  

3.5.4. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis yaitu suatu prosedur yang dilakukan dengan 

tujuan memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis yang akan 

diajukan.  

1. Pernyataan Hipotesis Nol (H0)  

a) Pernyataan yang diasumsikan benar kecuali ada bukti yang 

kuat untuk membantahnya.  

b) Hipotesis ini selalu mengandung pernyataan “Sama dengan”, 

“Tidak ada pengaruh”, “Tidak perbedaan”. 

c) Hipotesis dilambangkan dengan H0 

2. Pernyataan Hipotesis Alternatif (H1) 

a) Pernyataan dinyatakan benar apabila hipotesis nol (H0) 

berhasil ditolak. 

b) Dilambangkan dengan H1 atau Ha 

3.5.4.1 Uji statistik (Uji T) 

Uji t digunakan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel 

independen secara individu terhadap variabel dependen dengan 

menganggap variabel lain bersifat konstan. Uji ini dilakukan dengan 

memperbandingkan thitung dengan ttabel. Untuk menguji pengaruh parsial 

tersebut dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai thitung dalam 

tabel coefficients dengan ttabel. Jika thitung>ttabel maka Ho di tolak artinya 

terdapat pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap 
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variabel dependen. Jika thitung<ttabel maka Ha diterima artinya tidak terdapat 

pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel 

dependen (Gozali 2009).  

3.5.4.2 Uji Simultan (Uji F) 

Uji F digunakan untuk menguji kelayakan model. Uji ini dilakukan 

untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen secara keseluruhan 

terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan membandingkan 

nilai Fhitung dengan Ftabel. Dalam menguji pengaruh simultan tersebut  

dilakukan dengan cara membandingkan nilai Fhitung dalam tabel ANOVA 

dengan Ftabel. Jika Fhitung> Ftabel maka hipotesis yang diajukan diterima 

artinya terdapat pengareuh secara bersama-sama antara variabel 

independen terhadap variabel dependen. Jika F hitung< Ftabel maka hipotesis 

ditolak artinya tidak terdapat pengaruh secara bersama-sama  antara 

variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2009). 

3.5.5  Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R2) adalah hasil regresi berganda yang bertujuan 

untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel – 

variabel dependen. besarnya koefisien determinasi adalah 0 sampai dengan 1. 

Semakin mendekati 1 dan menjauhi 0, maka semakin kuat model tersebut dalam 

menerangkan variabel – variabel independen terhadap variabel terikat .  

 

 

 


