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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 

tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2017). Secara 

teoritis variabel didefinisikan sebagai atribut seseorang, atau obyek, yang 

mempunyai “variasi” antara satu orang dengan orang lain, atau satu obyek 

dengan obyek lain. Dalam penelitian terdapat berbagai macam variabel 

yaitu, variabel independen, variabel dependen, variabel moderator dan 

variabel interveling. Dalam penelitian ini variabel yang dipakai yaitu 

variabel dependen dan variabel independen. 

3.1.1 Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen disebut dengan variabel terikat. Variabel terikat 

merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena 

adanya variabel bebas (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini, yang menjadi 

variabel dependen adalah Profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan 

perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total 

aktiva maupun modal sendiri (Sartono, 2001). Profitabilitas diukur dengan 

Return On Assets (ROA). ROA adalah rasio untuk mengukur efisiensi 

aktiva serta kemampuan bank dalam menghasilkan laba. 
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Return On Assets (ROA) dapat dirumuskan sebagai berikut 

(Prasanjaya&Ramantha, 2013): 

Laba sebelum pajak 

ROA=     X100% 

   Total assets  

3.1.2 Variable Independen (X) 

Variabel independen dalam bahasa Indonesia disebut variabel bebas. 

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2017). 

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini antara lain yaitu: 

1. Pembiayaan Jual Beli  

Pembiayaan jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak 

penjual dan pembeli atas suatu barang dan jasa yang menjadi objek 

transaksi jual beli (Ismail, 2011). Pembiayaan jual beli yang dibahas dalam 

penelitian ini merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada 

nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati oleh kedua pihak. 

Bank bertindak sebagai penyedia dana (sohibul mall) dan nasabah 

bertindak sebagai penerima dana (mudharib). 

Pembiayaan jual beli ini bermanfaat untuk menambah aset pada bank 

karena adanya penyaluran dana bank akan memperoleh margin. 

Pendapatan margin tersebut dapat menambah laba bank syariah. Akad 

yang dikembangkan bank syariah pada pembiayaan jual beli yaitu 

pembiayaan murabahah, istishna, dan salam. Rumus yang digunakan 
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untuk menghitung pembiayaan jual beli menurut (Riyadi&Yulianto, 2014) 

dirumuskan sebagai berikut: 

Pembiayaan jual beli= (pembiayaan prinsip murabahah + 

pembiayaan prinsip istishna + pembiayaan prinsip salam) 

2. Pembiayaan Bagi Hasil 

Pembiayaan bagi hasil yaitu prinsip berbagi keuntungan antara bank 

dengan nasabah (Riyadi&Yulianto, 2014). Konsep bagi hasil akan 

ditetapkan diakhir setelah nasabah melakukan sebuah usaha untuk 

memperoleh keuntungan dengan nisbah yang telah disepakati oleh kedua 

belah pihak. Pembiayaan bagi hasil yang dibahas dalam penelitian ini yaitu 

pembiayaan yang disalurkan oleh bank sebagai modal usaha bersama 

dengan nisbah yang disepakati bersama. Bank sebagai pemilik modal dan 

nasabah sebagai pengelola usaha.Jika rugi bank menanggung kerugian atas 

usaha tersebut. Akad yang digunakan dalam pembiayaan bagi hasil yaitu 

mudharabah dan musyarakah. 

Bagi hasil dapat mempengaruhi tinggat prrofitabilitas bank syariah, 

karena dari pembiayaan bagi hasil bank memperoleh nisbah. Nisbah 

tersebut dapat mempengaruhi pendapatan laba, sehingga berpengaruh 

terhadap Return On Asset (ROA). Pembiayaan bagi hasil dapat dirumuskan 

sebagai berikut (Sari, 2013):  

Pembiayaan bagi hasil= (pembiayaan prinsip mudharabah + 

pembiayaan prinsip musyarakah) 
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3. Pembiayaan Sewa Menyewa 

Pembiayaan sewa menyewa usaha menurut Asiyah (2014) dibedakan 

menjadi 2 yaitu Ijarah dan Ijarah Muntahia Bit Tamlik (IMBT). Ijarah 

adalah akad pemindahan hak guna atas baramg atau jasa melalui 

pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan kepindahan kepemilikan atas 

baramg tersebut. Sedangkan Ijarah Muntahia Bit Tamlik (IMBT) adalah 

akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan penyewa. 

Harga sewa dan harga jual disepakati bersama diawal perjanjian. 

Pembiayaan sewa menyewa dapat mempengaruhi profiitabilitas 

karena dari adanya pembiayaan tersebut akan didapat ujroh/margin. Dari 

ujroh pendapatan laba bank akan naik, sehingga dapat mempengaruhi 

tingkat profitabilitas. Pembiayaan sewa menyewa dapat dirumuskan sebagai 

berikut (Irmawati, 2014) : 

Pembiayaan sewa menyewa = (Pembiayaan prinsip ijarah + 

Pembiayaan prinsip IMBT) 

4. Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) 

Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan 

rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi bank dalam 

melakukan kegiatan operasionalnya (Martono, 2002). Biaya operasional 

merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank untuk menjalankan 

aktivitasnya, meliputi biaya gaji, biaya pemasaran, dan biaya bunga. 

Sedangkan pendapatan operasional merupakan pendapatan yang diterima 
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dari pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank yang berbentuk nisbah, 

margin, dan ujroh (Prasanjaya & Ramantha, 2013). 

Pengukuran tingkat kesehatan bank dapat dikatakan aspek rentabilitas 

yang merupakan kemampuan bank dalam meningkatkan labanya. Bank 

yang sehat adalah bank yang diukur secara rentabilitas terus meningkat 

(Kasmir, 2013). Rasio yang digunakan untuk mengukur rentabilitas yaitu 

BOPO. Berdasarkan keputusan Bank Indonesia menetapkan bahwa Biaya 

Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) tidak boleh melebihi 90%. 

Semakin tinggi Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) maka 

akan berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank syariah. Sehingga 

manajemen dituntut untuk mengefisienkan biaya operasional bank untuk 

meningkatkan pendapatan operasional bank (Sumarlin, 2016). Rumus yang 

digunakan untuk mengukur rasio Biaya Operasional Pendapatan 

Operasional (BOPO) adalah sebagai berikut (Prasanjaya & Ramantha, 

2013): 

Beban Operasional 

BOPO=      X 100% 

Pendapatan Operasional 

5. Financing to Deposit Ratio (FDR) 

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio yang digunakan untuk 

mengukur likuiditas bank syariah dalam membayar kembali penarikan dana 

yang dilakukan oleh deposan dengan mengandalkan pembiayaan sebagai 

sumber likuiditasnya (Suryani, 2011). Dengan cara membagi jumlah 

pembiayaan bank dengan dana pihak ketiga (DPK). 
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Besar dan kecilnya Financing to Deposit Ratio (FDR) mengikuti 

perkembangan kondisi perekenomian Indonesia. Menurut Asosiasi 

Perbankan Syariah Indonesia (Asbisindo), idealnya bank syariah memiliki 

Financing to Deposit Ratio (FDR) sebesar 80% sampai 90%. Batas toleransi 

FDR pada bank syariah sekitar 90%, hal tersebut untuk menjaga likuiditas 

bank syariah (Sari, 2013). Jika Financing to Deposit Ratio (FDR) pada 

perbankan syariah lebih dari 100% akan menjadi suatu ancaman untuk 

likuiditas bank tersebut. Berdasarkan surat edaran Nomor 13/27/DPM 1 

Desember 2011. Rumus Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah sebagai 

berikut (Suryani, 2011): 

Total Pembiayaan 

FDR=      X 100% 

Total Dana Pihak Ketiga 

6. Non Performing Financing (NPF) 

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio yang digunakan 

bank syariah untuk mengukur pembiayaan bermasalah (Riyadi&Yulianto, 

2014). Pembiayaan bermasalah dapat mempengaruhi kinerja bank sebagai 

lembaga keuangan dan akan menimbulkan dampak pada pendapatan laba 

yang diperoleh bank. Pembiayaan bermasalah digolongkan dalam 3 jenis 

yaitu, kredit tidak lancar, kredit diragukan, dan kredit macet.Non 

Performing Financing (NPF) digunakan untuk mnegukur tingakat 

keefiktifan bank syariah dalam penerapan strategi pemberian kredit. Bank 

Indonesia telah menetapkan tingkat maksimum Non Performing Financing 

(NPF) sebesar 5%. Jika Non Performing Financing (NPF) bank dibawah 
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5% maka potensi keuntungan bank syariah tersebut akan semakin tinggi 

artinya bank dalam kondisi baik. Namun sebaliknya, ketika Non Performing 

Financing (NPF) lebih dari 5% maka semakin tinggi pula risiko kredit bank, 

yang dapat mempengaruhi tingkat keuntungan bank, dampaknya 

keuntungan bank menjadi rendah. Non Performing Financing (NPF) 

dirumuskan oleh (Riyadi&Yulianto, 2014) sebagai berikut: 

  Total Pembiayaan Bermasalah 

NPF=       X 100% 

Total Pembiayaan 

 

3.2 Jenis Data dan Sumber Data 

Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal berupa 

sesuatu yang diketahui atau anggapan (Hasan, 2009). Dalam penelitian ini 

jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan 

data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan 

penelitian-penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. 

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kuantitatif 

yaitu data yang berbentuk bilangan (Hasan, 2009). Data tersebut diperoleh 

dari laporan keuangan triwulan bank umum syariah mulai tahun 2014 

sampai 2016. Laporan keuangan tersebut diperoleh dari publikasi instansi-

instansi yang terkait. Data yang dipakai bisa dicari melalui www.idx.com, 

www.bi.go.id, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan dari situs-situs bank yang 

terkait. 

http://www.idx.com/
http://www.bi.go.id/
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3.3 Populasi, Jumlah Sampel, dan Tehnik Pengambilan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 

2017) dan populasi merupakan sekumpulan dari individu yang memiliki 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti.Populasi yang diambil 

dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah (BUS) yang ada di 

Indonesia yang melaporkan laporan keuangannya pada Bank Indonesia (BI) 

selama tahun 2014-2016. Jenis bank syariah yang dipakai dalam penelitian 

ini ada 11 bank umum syariah yang meliputi: 

Tabel 3.1 

Daftar Bank Umum Syariah di Indonesia 

No Nama Bank Situs Web 

1 PT. Bank Muamalat Indonesia bankmuamalat.co.id 

2 PT. Bank Syariah Mandiri syariahmandiri.co.id 

3 PT. Bank BRI Syariah brisyariah.co.id 

4 PT. Bank BNI Syariah bnisyariah.co.id 

5 PT. Bank Mega Syariah megasyariah.co.id 

6 PT. Bank Panin Syariah paninbanksyariah.co.id 

7 PT. BCA Syariah bcasyariah.co.id 

8 Bank Victoria Syariah victoriasyariah.co.id 

9 Bank Syariah Bukopin syariahbukopin.co.id 

10 Bank Maybank Indonesia Syariah maybanksyariah.co.id 

11 Bank Jabar Banten Syariah bjbsyariah.co.id 

Sumber:www.bi.go.id 

http://www.bi.go.id/
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3.3.2 Sampel 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini sampel yang 

digunakan diambil dengan sampling jenuh yaitu teknik pengambilan sampel 

yang menggunakan seluruh anggota populasi.Sampel ini digunakan karena 

jumlah populasi terlalu sedikit dan kurang dari 30. Istilah lain dari sampel 

jenuh adalah sensus, dimana seluruh anggota populasi dijadikan sampel. 

Adapun jumlah sampel pada penelitian ini disajikan pada tabel 

sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Data Hasil Pemilihan Sampel  Laporan Keuangan 

No Keterangan Jumlah 

1 
Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia 

(BI) selama periode 2014-2016. 
11 

2 
Data Bank Umum Syariah selama periode satu tahun 

(Triwulan) 
4 

3 

Laporan keuangan periode 2014-2016 

11 Bank Syariah x 4 periode dalam satu tahun x 3 

tahun 

132 

Sumber: data telah diolah 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi dokumenter 

dari laporan triwulan Bank Umum Syariah yang terdiri atas 11 bank syariah 

di Indonesia. Diantaranya adalah BRI syariah, Bukopin syariah, BNI 

syariah, BCA syariah, Mega syariah, Maybank syariah, Bank Jabar Banten 

syariah, Bank Victoria syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Panin 

syariah selama periode 2014 sampai 2016 melalui situs antara lain: 
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www.idx.co.id, www.bi.go.id, Otoritas Jasa Keuangan (OJK),dan situs pada 

masing-masing bank syariah. 

3.5 Metode Pengolahan data 

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kuantitatif yaitu 

metode yang dinyatakan dengan angka-angka (Sugiyono, 2017). Metode 

pengolahan data menggunakan populasi bank syariah yang ada di Bank 

Indonesia (BI). Pengolahan data pada penelitian ini akan dibantu dengan 

teknologi komputer yaitu microsoft excel dan diolah dengan SPSS 

(statistical and service solution). 

3.6 Metode Analisis Data 

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan perhitungan-

perhitungan untuk mendapatkan kesimpulan. Adapun metode analisis data 

pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

3.6.1 Analisis Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan utuk mendeskripsikan suatu data yang 

dilihat dari mean, median, deviasi standard, nilai minimum, dan nilai 

maksimum (Ghozali, 2011). Pengujian ini dilakukan untuk mempermudah 

memahami dan mendeskripsikan variabel-variabel yang digunakan dalam 

penelitian. 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

Dalam penelitian diperlukan asumsi-asumsi klasik yang mendasari 

penelitian, agar persamaan regresi bisa diolah dan menghasilkan data yang 

http://www.idx.co.id/
http://www.bi.go.id/


54 

 

 

 

lebih valid (Ghozali, 2006). Ada 4 dasar pengujian dalam uji asumsi klasik 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel residual memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2006). 

Model regresi yang baik adalah regresi yang memiliki distribusi normal atau 

mendekati normal. Untuk mengetahui normalitas data dalam penelitian ini 

dapat menggunakan metode kolmogrov smirnov, yaitu dengan melihat 

signifikan yang dihasilkan > 0.05 maka distribusi tersebut dapat dikatakan 

normal. 

2. Multikolinearitas 

Multikolinieritas merupakan suatu keadaan dimana salah satu atau 

lebih variabel bebasnya dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari 

variabel bebas lainnya (Ghozali, 2006). Multikolinieritas dapat dilihat dari 

nilai Tolerance dan lawannya Variance Inflation Factor (VIF). Kedua 

ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang 

dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai cutoff yang umum 

dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai Tolerance 

≤ 0.10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10.  

3. Autokorelasi 

Uji Autokorelasi adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi antara 

suatu periode t dengan periode sebelumnya (t-1) (Ghozali, 2006). Secara 

sederhana adalah bahwa analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh 
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variabel bebas terhadap variabel terikat, jadi tidak boleh ada korelasi antara 

observasi dengan data observasi sebelumnya. 

Uji Autokorelasi hanya dilakukan pada time series (runtut waktu) dan 

tidak perlu melakukan pada data cross section seperti pada kuesioner 

dimana pengukuran variabel dilakukan secara serempak pada saat yang 

bersamaan. Model regresi pada penelitian di Bursa Efek Indonesia dimana 

periodenya lebih dari satu tahun biasanya memerlukan uji Autokorelasi 

(Ghozali, 2006). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya Autokorelasi dalam 

penlitian yaitu dengan cara Uji Durbin-Waston (DM test). 

Uji Durbin-Waston (DM test) tersebut hanya dipergunakan untuk 

autokorelasi tingkat satu saja (first order autocorrelation) dan mensyaratkan 

adanya intercept (konstanta) dalam modal regresi dan tidak ada variabel-

variabel lagi diantara variabel independen (Ghozali, 2006). Hipotesis yang 

akan diuji adalah sebagai berikut: 

H0 : tidak ada autokorelasi (r=0) 

HA : ada autokorelasi (r ≠ 0) 

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat pada 

tabel sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Uji Durbin-Watson (DW-test) 

Hipotesis Nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dl 

Tidak ada autokorelasi positif No decision dl ≤ d ≤ du 

Tidak ada korelasi negatif Tolak 4 – dl < d < 4 

Tidak ada korelasi negatif No decision 4 – du ≤ d ≤ 4 ≤ - dl 

Tidak ada autokorelasi positif atau negatif Tolak du < d < 4 – du 

Sumber: (Ghozali, 2006). 
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4. Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan 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. Model regresi yang baik adalah yang 

Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2006). 

Untuk mendeteksi adanya Heteroskedastisitas dilakukan dengan 

melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot, dimana sumbu Y 

adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi  – 

Y sesungguhnya) yang telah di-studentized. Dasar analisis uji 

Heteroskedastisitas adalah sebagai berikut: 

a. Jika pada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu 

pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, menyempit), maka 

ada indikasi terjadi Heteroskedastisitas. 

b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di 

bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas. 

3.6.3 Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara 

dua atau lebih variabel independen (X1, X2,...,Xn) dengan variabel 

dependen (Y) (Sugiyono, 2017). Analisis ini untuk mengetahui arah 

hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah 

masing-masing variabel independen berhungnan positif atau negatif dan 
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untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apakah nilai variabel 

independen naik atau turun. Data yang digunakan biasanya berskala interval 

atau rasio. Model regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6X6 + e 

Dimana: 

Y= Return On Assets (ROA) 

X1= Pembiayaan Jual Beli 

X2= Pembiayaan Bagi Hasil 

X3= Pembiayaan Sewa Menyewa 

X4= Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)  

X5=Financing to Deposit Ratio(FDR) 

X6= Non Performing Financing (NPF) 

α = Konstanta 

β = Koefisien 

e = Error 

3.6.4 Uji Hipotesis 

3.6.4.1 Penafsiran Koefisien Determinan (R
2
) 

Koefisien determinan (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 

2006). Nilai koefisien determinan adalah nol dan satu (0<R
2
<1). Nilai R

2
 

yang kecil menunjukkan kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Apabila nilai R
2 
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mendekati 1 (satu) berarti variabel independen memberikan informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum 

koefisien determinasi untuk data silang (crossection) relatif rendah karena 

adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan 

untuk data runtut waktu (time series) biasanya mempunyai nilai koefisien 

determinasi yang tinggi. 

3.2.2.1 Pengujian Koefisien Regresi Parsial (Uji T) 

Uji t pada dasarnya menunjukan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen secara individual menerangkan variasi variabel terikat (Ghozali, 

2006). Pengujian parsial regresi dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

variabel bebas secara individual mempunyai pengaruh terhadap variabel 

terikat dengan asumsi variabel yang lain itu konstan. 

Uji t dilakukan dengan cara membandingkan nilai t dengan titik kritis 

menurut tabel. Apabila nilai t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan 

nilai t tabel, maka suatu variabel independen secara individual 

mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2006). 

Dasar pengambilan keputusan dalam pengujian uji t adalah : 

1. Jika probabilitas (signifikansi) >0,05(α) atau T hitung < T tabel berarti 

hipotesa tidak terbukti maka H0 diterima Ha ditolak, bila dilakukan 

uji secara parsial. 

2. Jika probabilitas (signifikansi) <0,05 (α) atau T hitung > T tabel 

berarti hipotesa terbukti maka H0 ditolak & Ha diterima, bila 

dilakukan uji secara parsial. 


