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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Obyek/Subyek Penelitian 

Menurut Arikunto (2013) objek penelitian ialah sebuah variabel atau 

apa yang menjadi titik fokus pada suatu penelitian, sedangkan subjek 

penelitiannya adalah tempat dimana variabel melekat. Dalam penelitian ini 

yang menjadi obyek penelitian adalah laporan keuangan triwulan dengan 

subyek penelitian ialah seluruh Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia yang 

terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari tahun 2014 sampai dengan 

2017. 

B. Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa 

laporan keuangan BUS yang ada di Indonesia. Menurut Sekaran & Bougie 

(2011) data sekunder (secondary data) merupakan informasi yang 

dikumpulkan berdasarkan sumber-sumber yang sudah ada yaitu diperoleh 

dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Website 

masing-masing BUS. 

C. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

ialah Purposive Sampling. Menurut Sugiyono (2010) purposive sampling 

adalah sebuah teknik pengambilan sampel dengan menggunakan 

pertimbangan-pertimbangan tertentu. Adapun pertimbangan tersebut dalam 

pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Bank Umum Syariah yang berada di Indonesia 

2. Bank Umum Syariah yang terdaftar dalam Statistik Perbankan Syariah 

(SPS) 

3. Bank Umum Syariah yang menyajikan laporan keuangan triwulan 

secara lengkap pada tahun 2014-2017 

4. Periode tahun yang mempunyai laporan keuangan dengan lengkap yang 

berisi komposisi dana pihak ketiga (masyarakat), kecukupan modal, 

tingkat efisiensi operasional, pembiayaan bermasalah dan ROA. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik dokumentasi, yaitu teknik yang mendokumentasikan data-data yang 

telah dipublikasi. Teknik dokumentasi ini dilakukan dengan penelusuran 

secara manual maupun dengan bantuan computer. Data dokumentasi ini 

berupa laporan keuangan triwulan yang diperoleh dari OJK, BEI, dan Website 

masing-masing BUS. 

E. Definisi Operasioanal Variabel 

Penelitian ini terdiri atas satu variabel terikat (dependen) yaitu ROA 

dan beberapa variabel bebas (indenpenden) yang terdiri dari dana pihak ketiga 

(masyarakat), kecukupan modal, tingkat efisiensi operasional dan 

pembiayaan bermasalah. 
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1. Variabel Terikat (Y) 

Variabel terikat (dependen) ialah variabel yang dipengaruhi atau 

sebagai akibat karena adanya variabel bebas (Indenpenden) (Sugiyono, 

2010). Variabel terikat (dependen) yang digunakan dalam penelitian ini 

ialah profitabilitas dengan proksi yang digunakan adalah ROA pada 

Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia. Data yang digunakan 

berbentuk triwulan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Rumus 

yang dapat digunakan untuk pengukuran variabel ini adalah 

(Dendawijaya, 2009) : 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 𝑥 100% 

2. Variabel Bebas (X) 

Menurut Sugiyono (2010) variabel bebas (indenpenden) 

merupakan variabel yang memengaruhi atau yang menjadi sebab atas 

perubahan atau timbulnya variabel terikat (dependen). Variabel bebas 

dalam penelitian ini terdiri dari dana pihak ketiga (masyarakat), 

kecukupan modal, tingkat efisiensi operasional dan pembiayaan 

bermasalah.. Pengertian dari masing-masing variabel tersebut adalah 

sebagai berikut: 
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a. Dana Pihak Ketiga (DPK) 

Dana pihak ketiga sangat dibutuhkan oleh suatu bank dalam 

menjalankan kegiatan bisnisnya. Dana pihak ketiga adalah dana 

simpanan yang berasal dari masyarakat. Masyarakat yang 

memiliki kelebihan dana dapat menyimpan dananya di bank 

dalam bentuk tabungan, deposito, giro, dan sertifikat deposit 

(Tawan, 2006). Bank dapat memanfaatkan dana dari pihak ketiga 

ini untuk pendanaan aktivitas sektor riil melalui penyaluran 

pembiayaan pada perbankan syariah. Berdasarkan Surat  Edaran  

Bank  Indonesia  No.6/23/DPNP tanggal  31  Mei  2004, DPK 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

𝐷𝑃𝐾 =
𝐺𝑖𝑟𝑜 + 𝑇𝑎𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 + 𝐷𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 𝑥 100% 

b. Kecukupan Modal 

Kecukupan modal dapat diproksikan dengan Capital 

Adequacy Ratio (CAR). Pemodalan merupakan penilaian yang 

penting terhadap kecukupan modal pada perbankan syariah dalam 

meninjau risiko yang sedang dialami saat ini dan mengantisipasi 

risiko yang akan dihadapi pada masa mendatang (Ikatan Bankir 

Indonesia, 2014). Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia 

Nomor 13/30/DPNP pada tanggal 16 Desember 2011, CAR dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝐶𝐴𝑅 =  
𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑆𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖 

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔 𝑀𝑒𝑛𝑢𝑟𝑢𝑡 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑘𝑜
 𝑥 100% 
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c. Tingkat Efisiensi Operasional 

Tingkat Efisiensi Operasional atau disebut dengan 

Operational Efficiency Ratio (OER) digunakan untuk mengukur 

tingkat efisiensi operasional sebuah bank untuk menunjukkan 

seberapa baik perusahaan dapat mengurangi biaya dan 

meningkatkan produktivitas yaitu dengan membandingkan antara 

total biaya operasional dengan total pendapatan operasioanal (Ika 

dan Abdullah, 2011). Biaya operasional adalah suatu biaya yang 

dikeluarkan oleh perbankan dalam rangka untuk menjalankan 

aktivitas usaha pokok seperti biaya bunga, biaya tenaga kerja, 

biaya pemasaran, dan biaya operasional lainnya. Pendapatan 

operasional adalah suatu pendapatan utama yang didapatkan dari 

penempatan utama perbankan dalam bentuk kredit dan 

pendapatan lainnya (Mokoagow dan Fuady, 2015).  

Penilaian OER ini terlihat ketika semakin tinggi rasio 

tersebut maka semakin tidak efisiensi biaya operasional suatu 

bank. Namun, sebaliknya apabila semakin kecil rasio yang 

dihasilkan maka tingkat efisiensi biaya operasional suatu 

perbankan akan semakin baik. OER dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut (Dendawijaya, 2009) : 

𝑂𝐸𝑅 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
 𝑥 100% 
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d. Pembiayaan Bermasalah 

Pembiayaan bermasalah atau diproksikan dengan Non 

Performing Financing (NPF) merupakan rasio mengambarkan 

antara pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang 

kemudian telah disalurkan oleh Perbankan Syariah. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan oleh Perbankan Indonesia, kategori 

yang termasuk dalam NPF ialah pembiayaan kurang lancar 

diragukan dan macet. Semakin tinggi rasio NPF maka semakin 

buruk tingkat pembiayaan tersebut.  

Dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 

tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Bank Umum 

yang melaksanakan kegiatan usaha yang didasarkan pada prinsip 

syariah dalam pasal 9 ayat (2), menyatakan bahwa kualitas pada 

aktiva produk dalam bentuk total pembiayaan dibagi dalam 5 

golongan yaitu lancar (L), dalam perhatian khusus (DPK), kurang 

lancar (KL), diragukan (D), macet (M). NPF dihitung 

menggunakan rumus sebagai berikut (Dendawijaya, 2009): 

𝑁𝑃𝐹 =  
𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛
 𝑥 100% 
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F. Uji Kualitas Data 

1. Model Regresi Berganda 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

statistik regresi linier berganda (Multiple Regression). Uji regresi linier 

berganda dilakukan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel 

bebas terhadap variabel terikat. Alat analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah SPSS. Bentuk persamaan regresi berganda yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

𝑹𝑶𝑨𝒕 = 𝒂 + 𝒃𝟏𝑫𝑷𝑲𝒕 + 𝒃𝟐𝑪𝑨𝑹𝒕 + 𝒃𝟑𝑶𝑬𝑹𝒕 + 𝒃𝟒𝑵𝑷𝑭𝒕 + 𝒆𝒕 

Keterangan : 

𝑅𝑂𝐴𝑡  = Return On Asset (ROA)  

a   = Konstanta 

𝑏1𝑏2𝑏3𝑏4 = Koefisien regresi 

𝑏1   = Koefisien regresi variabel dana pihak ketiga (DPK) 

𝐷𝑃𝐾𝑡  = Dana pihak ketiga (DPK) 

𝑏2   = Koefisien regresi variabel capital adequacy ratio (CAR) 

𝐶𝐴𝑅𝑡  = Capital adequacy ratio (CAR) 

𝑏3   = Koefisien regresi variabel Operational efficiency ratio 

(OER) 

𝑂𝐸𝑅𝑡   = Operational efficiency ratio (OER) 

𝑏4   = Koefisien regresi variabel non performing finance (NPF)  

𝑁𝑃𝐹𝑡  = Non performing finance (NPF) 

e   = Standar error 

G. Uji Hipotesis dan Analisa Data 

1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan informasi 

mengenai karakteristik responden dan gambaran mengenai data yang 

diolah, yang meliputi jumlah responden, nilai maksimum, minimum, 

standar deviasi, rata-rata dan lainnya. 
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2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam 

model regresi nilai residual berdistribusi normal atau tidak. 

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan one sample 

Kolmogorov-Smirnov test. Data dikatakan normal jika nilai 

signifikansi > 0,05. 

b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah 

dalam model regresi terdapat korelasi antara variabel bebas yang 

satu dengan yang lain. Uji multikolinearitas dapat dilakukan 

dengan melihat nilai Varian Inflation Factor (VIF) atau 

Tolerance (TOL). Data atau model dikatakan tidak mengandung 

multikolinearitas apabila nilai VIF < 10 atau TOL > 0,1. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah 

pada model regresi terdapat ketidaksamaan variance dari nilai 

residual satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Pengujian 

ini dilakukan dengan menggunakan uji Glejser dimana digunakan 

untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas 

dalam model regresi. Model regresi dikatakan bebas dari 

heteroskedastisitas jika nilai signifikansi > 0,05. 
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d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah 

terjadi korelasi dari residual untuk satu pengamatan dengan 

pengamatan yang lain disusun menurut rentan waktu. Pengujian 

ini dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson dimana 

digunakan untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dalam 

model regresi. Model regresi dikatakan tidak terkena 

autorkorelasi apabila DU < DW < (4-DU). 

3. Uji Hipotesis 

Untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis yang ada dalam 

penelitian ini maka akan menggunakan analisis regresi melalui Uji - t 

dan Uji - F. Dengan tujuan pengunaan analisis regresi ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebas 

terhadap variabel terikat baik secara individu (parsial) maupun 

bersama-sama (simultan). Langkah-langkah yang dilakukan untuk 

pengujian hipotesis tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Uji Signifikansi Secara Simultan (Uji-F) 

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-

sama (simultan), yang ditunjukkan melalui tabel Anova. Variabel 

bebas dikatakan secara simultan berpengaruh terhadap variabel 

terikat apabila nilai signifikansinya < α (0,05). 
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b. Uji Koefisien Determinasi 

Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

seberapa besar variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat 

(Nazaruddin dan Basuki, 2015). Pengujian ini dapat dilihat pada 

nilai Adjusted R2. Semakin banyak variabel bebas yang terlibat 

maka semakin tinggi nilai R2. 

c. Uji Signifikansi Secara Parsial (Uji-t) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa 

berpengaruhnya variabel bebas secara parsial (individu) dapat 

menerangkan variasi variabel terikat. Hasil pengujian ini dilihat 

berdasarkan nilai Unstandardized Coefficients dan nilai 

signifikansi. Variabel bebas dikatakan berpengaruh terhadap 

variabel terikat jika nilai signifikansi < 0,05 maka hipotesis 

diterima dan apabila nilai signifikasi yang diperoleh lebih dari > 

0,05 maka hipotesis di tolak. 

 


