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BAB III 

METODE  PENELITIAN 

A. Objek Penelitian  

Penelitian ini mengenai Analisis Pembiayaan Mudharabah Pada 

Perbankan Syariah periode 2011-2015, lokasi pengambilan data secara tidak 

langsung melalui media perantara  Bank Indonesia dan Laporan Keuangan  

Perbankan Syariah Di Indonesia . 

B. Jenis Penelitian  

Penelitian yang digunakan adalah penelitian analisis deskriptif kuantitatif 

yaitu metode analisa data dengan menggunakan data dalam bentuk angka-

angka atau nilai dari bentuk data kemudian dianalisa dengan menambahkan 

keterangan berupa kalimat-kalimat untuk menerangkan data kuantitatif. 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah jumlah keseluruhan objek penelitian. Populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum yang memiliki Unit Usaha 

Syariah selama tahun  2011 – 2015 sebanyak 22 bank. Sedangkan sampel 

adalah himpunan bagian atau bagian dari  populasi. Sampel yang digunakan 

adalah Unit Usaha syariah yang memenuhi kriteria penelitian. Pengambilan 

sampel yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode  purposive  

sampling. Teknik  purposive sampling dilakukan dengan memilih sampel 

dengan  tujuan tertentu sesuai dengan kriteria – kriteria yang telah di tetapkan. 

Kriteria  sampel yang digunakan adalah:  
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a. Unit Usaha Syariah yang aktif melakukan transaksi Pembiayaan 

Mudharabah hingga batas periode tahun 2015. 

b. Unit Usaha Syariah yang memiliki data keuangan publikasi tahunan yang 

lengkap periode 2011-2015 sesuai yang dibutuhkan dalam melakukan 

penelitian ini. 

Tabel 3.1 

Populasi Bank yang dijadikan sampel selama periode tahun 2011-2015 

NO Nama Bank Kriteria 1 Kriteria 2 Keterangan  

1 Bank Danamon     Bank sampel 

2 Bank Permata - - Bukan bank sampel 

3 Maybank Indonesia - - Bukan bank sampel 

4 Bank Cimb Niaga     Bank sampel 

5 Bank OCBC Nisp - - Bukan bank sampel 

6 BPD DKI      Bank sampel 

7 BPD DIY     Bank sampel 

8 BPD Jawa Tengah     Bank sampel 

9 BPD Jawa Timur - - Bukan bank sampel 

10 BPD Jambi - - Bukan bank sampel 

11 BPD Aceh - - Bukan bank sampel 

12 BPD Sumatera Utara     Bank sampel 

13 BPD Sumatera Barat - - Bukan bank sampel 

14 BPD Riau     Bank sampel 

15 BPD Sumatera Selatan' - - Bukan bank sampel 

16 BPD Kalimantan Selatan     Bank sampel 

17 BPD Kalimantan Barat     Bank sampel 

18 BPD Kalimantan Timur     Bank sampel 

19 BPD Sulawesi selatan   Bukan bank sampel 

20 BPD NTB     Bank sampel 

21 Bank Sinarmas     Bank sampel 

22 Bank Tunai Negara     Bank sampel 

Sumber : statistik perbankan indonesia (2016) 
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Dari kriteria diatas maka jumlah sampel sebanyak 13 bank dengan periode 

pengamatan 2011-2015 selama 5 tahun, sehingga total keseluruhan data yang 

dijadikan sampel adalah 65 titik observasi.  

D. Sumber Data  

Penelitian ini menggunakan sumber data skunder yaitu data penelitian 

yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh 

dan dicatat oleh pihak lain yang telah disusun dan dipublikasikan. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan tahunan  Unit Usaha 

Syariah. 

E. Teknik Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode dokumentasi, yaitu mngumpulkan data dokumen yang berhubungan 

dengan Pembiayaan Mudharabah, Financing To Deposit Ratio, Capital 

Adequacy Ratio Dan Return  On Asset. Sumber data di peroleh dari website 

resmi Unit Usaha Syariah yang beropersi di Indonesia.  

F. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua 

jenis variabel yaitu : 

1. Variabel dependen ( Variabel Y ) yaitu variabel yang nilainya 

dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah Pembiayaan Mudharabah 



33 
 

 
 

2. Variabel independen ( Variabel X ) yaitu variabel yang menjadi sebab 

terjadinya atau terpengaruhinya variabel dependen. Variabel independen 

dalam penelitian ini adalah : FDR, CAR, ROA. 

Definisi operasional dari masing-masing variabel akan dijelaskan sebagai 

berikut : 

a) FDR  (X1) 

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah perbandingan antara 

pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang 

berhasil dikerahkan oleh bank. Menurut Bank Indonesia dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

    
                                  

                 
         

b) CAR (X2) 

CAR merupakan rasio yang memperlihatkan seberapa besar 

jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung unsur risiko (kredit, 

penyertaan surat beharga, tagihan pada bank lain) ikut di biayai dari 

modal sendiri disamping memperoleh dan dari sumber-sumber di luar 

bank. Menurut Bank Indonesia dapat dirumuskan sebagai berikut : 
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c) ROA (X3) 

Rasio ROA ini menunjukkan kemampuan manajemen bank 

dalam menghasilkan laba dari pengolahan asset yang di miliki. 

Menurut Bank Indonesia dapat dirumuskan sebagai berikut : 

    
                  

           
         

G. Metode Analisa Data 

Penelitian ini menggunakan data panel.  Data panel adalah data yang 

diperoleh dengan menggabungkan antara dua cross section dan data time 

series dalam penelitian ini adalah data dari 13 unit usaha syariah, sedangkan 

data time series dalam penelitian ini adalah data tahun 2011 sampai dengan 

2015. Data tersebut diperoleh dari laporan keunagan yang dipublikasikan oleh 

masing-masing bank syariah. 

Menyatakan bahwa terdapat beberapa keuntugan dalam penggunaan data 

panel yaitu. Gujarti dan Sumarmo (2007) : 

1. Mengkombinasikan time series dan cross section, data panel memberikan 

data yang lebih informative, lebih variatif, dan menguragi kolienaritas 

antar variable, derajat kebebasan yang lebih banyak dan efisiensi yang 

lebih besar. 

2. Dengan mempelajari bentuk cross section berulang-ulang dari observasi, 

data panel lebih baik untuk mempelajari dinamika perubahan. 
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3. Data panel dapat berinteraksi lebih baik dan mengukur efek-efek yang 

tidak dapat diobservasi dalam cross section murni maupun data time series 

murni. 

4. Data panel menginginkan kita untuk mempelajari model prilaku yang 

lebih rumit. 

5. Dengan membuat data tersedia dalam jumlah lebih banyak, data panel 

dapat meminimumkan bias yang dapat terjadi bila kita menggegatkan 

individu ke dalam agregat yang luas. 

6. Secara garis besar data panel dapat memperkaya analisis empiris dengan 

berbagai cara yang mungkin tidak terjadi jika hanya menggunakan cross 

section atau time series. 

7. Data panel tidak membutuhkan uji ekonometri. Uji ekonometri digunakan 

untuk mengetahui apakah spesifikasi model yang digunakan sudah 

memenuhi asumsi klasik atau tidak. 

Ada tiga teknik yang bisa digunakan dalam regresi data panel yaitu teknik 

OLS (Common Effect), Fixed Effect dan Random Effect. Untuk menentukan 

teknik yang paling tepat untuk mengestimasi regresi data panel, harus melalui 

tiga uji yaitu uji F, uji LM, dan Hausman. 

Ketiga teknik yang digunakan untuk mengestimasi regresi data panel yaitu  

a Common Effect 

Dari hasil regresi teknik Common Effect maka diperoleh persamaan 

regresi sebagai berikut : 
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b Fixed Effect 

Dari hasil regresi maka di peroleh persamaan regresi data panel dengan 

model Fixed Effect sebagai berikut :  

                              

c Random Effect 

Dari hasil regresi maka diperoleh persamaan regresi data panel dengan 

model Random Effect sebagai berikut :  

                                             

1. Pemilihan Teknik Estimasi Regresi Data Panel 

Ada tiga uji yang digunakan untuk menentukan teknik yang paling tepat 

untuk mengestimasi regresi data panel. Tiga uji tersebut yaitu uji statistik F, 

Uji Lagrange Multiplier (LM) dan Uji Hausman. 

a Uji Statistik F 

Untuk mengetahui signifikansi teknik Fixed Effect akan diuji 

menggunakan uji statistik F. Kegunaan uji statistik F yaitu untuk memilih 

antara metode OLS (Common Effect) tanpa variabel dummy atau metode 

Fixed Effect. Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah teknik 

regresi data panel dengan Fixed Effect lebih baik dari model regresi data 

panel tanpa variabel Dummy (Common Effect) dengan melihat Residual 

Sum of Squares (RSS). Widarjono Noholo (2012). 

 Adapun rumus yang digunakan untuk uji statistik F yaitu sebagai 

berikut : 
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Keterangan : 

      = Residual Sum of Squares, teknik tanpa variabel dummy  

(Common Effect) 

     = Residual Sum of Squares, teknik dengan variabel dummy (Fixed 

Effect) 

m = Jumlah restriksi atau pembatasan didalam model tanpa variabel 

dummy (Rumus m = Jumlah Perusahaan – 1) 

n = Jumlah Sampel (Observasi) 

k  = Jumlah parameter dalam model Fixed Effect 

Hipotesis : 

   = OLS tanpa variabel dummy (Common Effect) 

   = Fixed Effect   

 

Ketentuan : 

1) Apabila F dihitung ≥ F tabel, maka    ditolak dan    diterima, berarti 

model Fixed Effect merupakan model yang tepat. 

2) Apabila F dihitung ≤ F tabel, maka    diterima dan    ditolak, berarti 

bahwa model OLS tanpa variabel dummy (Common Effect) 

b Uji Lagrange Multiplier (LM) 

Untuk mengetahui signifikansi teknik Random Effect akan diuji 

menggunakan Uji Lagrange Multiplier (LM). Uji Lagrange Multiplier 

(LM) digunakan untuk memilih antara OLS (Common Effect) tanpa 
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variabel dummy atau Random Effect. Uji signifikansi Random Effect ini 

dikembangkan oleh Bruesch-Pagan. Widarjono Noholo, (2012) 

Uji LM digunakan untuk mengetahui apakah model Random Effect 

lebih baik dari metode OLS (Common Effect). Nilai statistik LM dihitung 

berdasarkan formula sebagai berikut : 

   
  

      
[
∑ [∑    

 
   ] 

   

∑ ∑    
  

   
 
   

  ]
 

 =      
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∑      
  

   

∑ ∑    
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Keterangan : 

n = Jumlah Individu  
t = Jumlah Periode Waktu 
e = Residual Metode OLS 
Hipotesis : 

   = OLS tanpa variabel dummy (Common Effect) 
   = Random Effect 

Ketentuan :  

1) Apabila LM dihitung ≥ Tabel chi square, maka    ditolak dan    

diterima, berarti bahwa model Random Effect merupakan model yang 

tepat. 

2) Apabila LM dihitung ≤ Tabel chi square, maka    diterima dan    

ditolak, berarti bahwa model OLS tanpa variabel dummy (Common 

Effect) merupakan model yang tepat 

c Uji Hausman 

Dari hasil uji signifikansi dua teknik diatas, diperoleh hasil bahwa 

teknik yang paling tepat yaitu Fixed Effect dan Random Effect. Untuk 

memilih antara teknik Fixed Effect atau Random Effect maka akan diuji 
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kembali dengan Uji Hausman. Kegunaan Uji Hausman yaitu untuk 

memilih antara Fixed Effect atau Random Effect.  

Uji Hausman digunakan apabila metode Fixed Effect dan Random 

Effect lebih baik dari metode OLS (Common Effect). Rumus Uji Hausman 

yaitu : 

    ̂     ̂    ̂ 

Keterangan :  

 ̂  [ ̂   ̂   ] 

      ̂      ( ̂)      ( ̂   ) 

Hipotesis untuk pengujian ini yaitu: 

   = Random Effec) 

   = Fixed Effect 

 

Ketentuan :  

1) Apabila Hausman dihitung ≥ Tabel chi square, maka    ditolak dan    

diterima, berarti bahwa model Fixed Effect merupakan model yang 

tepat. 

2) Apabila Hausman dihitung ≤ Tabel chi square, maka    diterima dan 

   ditolak, berarti bahwa model Random Effect merupakan model 

yang tepat 
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Gambar 3.1  Hasil Pengujian Pengolahan Data Panel Pemilihan Model yang Tepat 

2. Uji Hipotesis

Adapun alat analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a Untuk mencari pengaruh antara variabel-variabel bebas terhadap variabel

terikat digunakan model analisa regresi linear berganda dengan rumus 

sebagai berikut : 

   

Dimana : 

Y = Pembiayaan Mudharabah 

β = Bilangan Konstanta 

= Koefisien regresi masing-masing variabel 

X1 = Financing to Deposit Ratio 

X2 = Capital Adequacy Ratio   

X3 = Return On Asset 

e = Standar Eror 
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b Uji Hipotesis 

1) Uji F (F-test) 

Uji hipotesis I yaitu dengan menggunakan uji F yang bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh secara simultan atau bersama-sama antara 

variabel independent dalam hal ini veriabel Financing to Deposit Ratio 

(FDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Return On Asset (ROA) 

terhadap variabel dependent yaitu Pembiayaan Mudharabah.  

 Dengan rumus : 

        
    

               
 

Dimana : 

 F = Uji pengaruh secara simultan 

    = Koefisien Determinasi 

 k = Jumlah Variabel bebas 

 n = Banyaknya sampel 

penolakannya hipotesa atas dasar signifikan pada taraf nyata 5% 

(taraf kepercayaan 95%) dengan kriteria : 

Jika Fhitung  ≥ Ftabel, maka    ditolak dan    diterima, yang 

berarti ada pengaruh secara simultan antara variabel bebas terhadap 

variabel terikat. 
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Jika Fhitung ≤ Ftabel, maka    diterima dan    ditolak, yang 

berarti tidak ada pengaruh secara simultan antara variabel bebas 

terhadap variabel terikat. 

2) Uji t (t-test) 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

variabel independent terhadap variabel dependent secara parsial atau 

per variabel.  

Dengan rumus : 

        
 

  
 

Dimana : 

t hitung : nilai t hitung 

b   : koefesien regresi 

Sb   : standar deviasi dari variabel bebas 

Sedangkan pada uji t mempunyai criteria sebagai berikut : 

a) Jika –t tabel ≤ t hitung ≤ tabel, maka    diterima dan    ditolak, 

yang berarti tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel 

independent terhadap variabel dependent. 

b) Jika t hitung  ≥ t tabel atau t hitung ≤ -t tabel, maka    ditolak dan 

   diterima, yang berarti ada pengaruh antara variabel independent 

dan variabel dependent. 
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3) Uji Koefisien Determinasi (  ) 

Koefisien determinasi (  ) merupakan ukuran ringkas yang 

mengkonfirmasikan kepada kita seberapa baik sebuah garis regresi 

sampel sesuai dengan datanya. Nilai    menunjukkan besarnya 

variabel-variabel independent dalam mempengaruhi variabel 

dependent. Nilai    berkisar antara 0 dan 1 (0 ≤    ≤ 1). Semakin 

besar nilai   , maka semakin besar variasi variabel dependent yang 

dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel independent. 

Sebaliknya, semakin kecil nilai   , maka semakin kecil variasi 

variabel dependent yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel 

independent. Gujarati Noholo (2012) 

 Beberapa sifat    sebagai berikut : 

a) Besarnya tidak pernah negative 

b) Batasannya adalah 0 

c)  ≤    ≤ 1. 

 


