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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. JENIS PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif yang bersifat asosiatif 

kausal, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk menganalisis dan 

mengungkapkan permasalahan yang bersifat memiliki hubungan sebab akibat 

antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini memiliki variabel independen yaitu 

variabel yang memengaruhi  dan variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi 

(Sugiyono, 2008). Variabel independen dalam penelitian ini ada tiga, yaitu 

Financing To Deposit Ratio (FDR), Biaya Operasional Pendapatan Operasional 

(BOPO) dan pembiayaan bagi hasil. Sedangkan variabel dependennya adalah Non 

Performing Financing (NPF). 

B. POPULASI DAN SAMPEL 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan 

tahunan dan Laporan Tahunan (annual report) Bank Umum Syariah dari tahun 

2011-2015, yaitu selama 5 tahun. Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu metode pengambilan 

sampel dengan menggunakan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan. Kriteria yang 

dimaksud adalah: 

1. Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia. 
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2. Bank Umum Syariah yang secara rutin mempublikasikan laporan keuangan 

tahunan selama periode pengamatan yaitu tahun 2011 sampai dengan tahun 

2015. 

3. Bank umum syariah yang memiliki kelengkapan data berdasarkan variabel 

yang akan diteliti. 

C. PENGUKURAN VARIABEL PENELITIAN 

Variabel penelitian ini terdiri dari tiga variabel bebas (Independent variable), 

yaitu Financing to Deposit Ratio (FDR), Biaya Operasional Pendapatan 

Operasional (BOPO) dan Pembiayaan Bagi Hasil. Adapun variabel terikat 

(dependent variabel), yaitu Non Performing Financing (NPF). 

a. Financing to Deposit Ratio (FDR) (X1) 

FDR merupakan perbandingan antara pembiayaan terhadap dana pihak 

ketiga. Dengan memperhatikan formula tersebut dan dengan asumsi manajemen 

bank mampu memprediksi pertumbuhan pembiayaan dan dana, maka selanjutnya 

bank dapat menentukan kebutuhan modal sendiri (Taswan, 2006:73). FDR dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

FDR =  
Jumlah Pembiayaan

Dana Pihak Ketiga
×100% 

b. Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) (X2) 

Rasio BOPO diukur dengan membandingkan total biaya operasi dengan total 

pendapatan operasi. Rasio ini bertujuan untuk mengukur kemampuan 

pendapatan operasional dalam menutup biaya operasional. Semakin tinggi rasio 

ini mencerminkan bahwa bank tersebut tidak mampu mengontrol penggunaan 

biaya operasional. BOPO dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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BOPO =  
Total Biaya Operasional

Total Pendapatan Operasional
×100% 

c. Pembiayaan Bagi Hasil (X3) 

Pembiayaan bagi hasil yang dimaksud di sini adalah total pembiayaan bagi 

hasil yang disalurkan bank syariah, baik dengan prinsip mudharabah dan 

musyarakah. Total pembiayaan bagi hasil diukur dengan logaritma natural dari nilai 

pembiayaan bagi hasil. Penggunaan logaritma natural bertujuan agar hasilnya tidak 

menimbulkan bias, mengingat besarnya nilai pembiayaan bagi hasil antar bank 

syariah yang berbeda-beda. Selain itu, dimaksudkan agar data total pembiayaan 

bagi hasil dapat terdistribusi normal dan memiliki standar eror koefisien regresi 

minimal (Theresia & Tendelilin, 2007). 

 

 

D. JENIS DAN SUMBER DATA 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu 

berupa laporan keuangan dan laporan tahunan (annual report) yang diterbitkan oleh 

Bank Syariah Indonesia pada tahun 2011-2015. Data mengenai laporan keuangan 

tersebut diperoleh dari website Bank Indonesia (www.bi.go.id), Otoritas Jasa 

Keuangan (www.ojk.go.id), dan dari website masing-masing Bank Umum Syariah.  

E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Sesuai dengan jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data pada 

penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik dokumentasi. Teknik ini 

Total Pembiayaan bagi hasil,t = Ln (Pembiayaan Prinsip 

Mudharabahi,t + Pembiayaan Prinsip Musyarakahi,t) 

http://www.bi.go.id/
http://www.ojk.go.id/
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digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah jadi atau yang telah diolah oleh 

orang lain. Sehingga peneliti dapat memanfaatkan data tersebut dengan cara 

mencatat ulang, memotret, ataupun dengan membeli. Data-data tersebut berupa 

laporan keuangan tahunan masing-masing Bank Syariah serta data pendukung 

lainnya. 

F. TEKNIK ANALISIS DATA 

1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang memberikan gambaran atau deskripsi 

suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, maksimum, minimum, 

sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi). Statistik deskriptif 

mendeskripsikan data menjadi sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah 

dipahami (Ghozali, 2016:19). 

2. Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan analisis regresi berganda, maka dilakukan uji asumsi 

klasik terlebih dahulu. Pengujian asumsi klasik dilakukan agar memperoleh hasil 

regresi yang bisa dipertanggungjawabkan dan mempunyai hasil yang tidak bias. Uji 

asumsi klasik diantaranya yaitu: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, 

variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal atau tidak. Seperti 

diketahui bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini 

dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua 
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cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan 

analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2016:154). 

Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan 

software SPSS 21  for windows. Pada uji skewness dan kurtosis, dengan menghitung 

nilai skewness dan kurtosis yang diperoleh dan membandmgkannya dengan nilai 

standar deviasi dari residual. Data dapat dikatakan normal dengan mengacu pada 

kaidah keputusan jika nilai yang dihasilkan berada dalam interval -2 sampai 2. 

Untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal dengan analisis grafik normal 

probability plot dapat dilakukan pemeriksaan sebagai berikut :  

1) Data dikatakan berdistribusi normal apabila data yang berupa titik menyebar 

disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. 

2) Data dikatakan tidak berdistribusi normal apabila data menyebar jauh dari 

arah garis atau tidak mengikuti garis diagonal (Ghozali, 2016:155). 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika 

varian dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas (Ghozali, 2016:138). 

Cara mendeteksi heterokedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara nilai 

prediksi variabel dependen dengan residualnya dan melihat ada tidaknya pola 

tertentu pada grafik scater plot.  

Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola-pola yang 

teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka mengindikasikan 
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telah terjadi heterokendastisitas, jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik 

menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heterokendastisitas (Ghozali, 2016:138). Dasar pengambilan keputusan untuk uji 

statistik dengan mengggunakan uji Glejser yaitu dengan tingkat signifikan diatas 

5% maka disimpulkan tidak terjadi heterokendastisitas. Namun, bila tingkat 

signifikasi dibawah 5%, maka ada gejala heterokendasisitas. 

c. Uji Multikolinieritas  

Multikoliniearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel 

independen saling berkolerasi, maka variabel-variabel ini tidaj ortogonal. Variabel 

ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel 

independen sama dengan nol. Uji ini dilakukan dengan melihat nilai Tolerance dan 

Variance Inflation Factors (VIF). Dikatakan bebas multikolinieritas apabila nilai 

tolerance > 0,10 dan nilai VIP < 10. Jadi bila nilai tolerance < 0,10 dan VIF > 10 

berarti terdapat kasus multikolinearitas (Ghozali, 2016:103). 

d. Uji Autokorelasi  

Autokorelasi yaitu suatu keadaan dimana terjadi korelasi antara residual 

tahun ini dengan tingkat kesalahan tahun sebelumnya. Uji Autokorelasi bertujuan 

untuk mengkaji apakah suatu model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan 

penganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode sebelumnya (t-1).  Jika 

terjadi korelasi maka dinamakan penyakit autokorelasi. Tentu saja model regresi 

yang baik adalah regresi yang terbebas dari autokorelasi (Ghozali, 2016:106). 
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Untuk mendeteksi adanya autokorelasi yaitu dengan cara menggunakan uji 

Durbin Watson (DW). Uji ini digunakan dengan cara membandingkan nilai Durbin 

Watson dengan table Durbin Watson. Dalam table Durbin Watson terdapat nilai 

batas atas (upper bound atau du) dan nilai batas atas (lower bound atau d1). Menurut 

(Ghozali, 2016:107), adapun kriteria yang diberlakukan untuk menjadi patokan 

adalah sebagai berikut: 

Setelah itu membandingkan nilai statistik d dengan Dl (d Lower) dan du (d 

Upper) dari tabel sesuai ketentuan berikut: 

a. Bila d<dL, berarti ada korelasi yang positif. 

b. Bila dL≤d≤dU, berarti tidak dapat di ambil kesimpulan apa-apa. 

c. Bila dU≤d≤4-dU, berarti ada korelasi yang positif maupun negatif. 

d. Bila 4-dU≤d≤4-dL, berarti tidak dapat di ambil kesimpulan apa-apa. 

e. Bila d>4-dL, berarti ada korelasi yang negatif. 

3. Analisis Regresi Linier Berganda 

Setelah dilakukan uji asumsi klasik, maka dilakukan analisis regresi 

berganda. Dalam penelitian ini, analisis regresi linier berganda digunakan untuk 

mengetahui pengaruh secara bersamaan antara variabel Financing to Deposite 

Ratio (FDR), Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dan 

Pembiayaan Bagi Hasil terhadap NPF. Model persamaan regresi dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

𝐘 = 𝐛𝟎 + 𝐛𝟏𝐗𝟏 + 𝐛𝟐𝐗𝟐 + 𝐛𝟑𝐗𝟑 + 𝐞 

 

Keterangan: 

Y =  Variabel Non Performing Financing (NPF) 
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b0 =  Konstanta 

X1 =  Variabel Financing to Deposite Ratio (FDR) 

X2 =  Variabel Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) 

X3 =  Variabel Pembiayaan Bagi Hasil 

e =  Error term 


