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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini adalah penelitian nasional yang melibatkan 

beberapa bank-bank nasional, khususnya bank syariah yang ada di 

Indonesia. 

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif untuk 

menjelaskan (explanatory) kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta 

hubungan antara satu variabel dengan yang lainnya (Sugiyono : 2003). 

Penelitian ini mengukur 3 (tiga) variabel yaitu mudharabah (X1) dan 

murabahah (X2) sebagai variabel bebas serta laba (Y) Bank Syariah sebagai 

variabel terikat. Mudharabah adalah data dari pembiayaan bagi hasil 

dimana modal 100% dari shahibul maal total pendapatan mudharabah. 

Murabahah adalah data dari transaksi jual beli yang ditambahkan dengan 

keuntungan yang disepakati. Laba adalah selisih antara pendapatan dengan 

seluruh biaya (termasuk pajak). 

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari 

obyek/subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Itulah definisi populasi dalam penelitian. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh Bank Syariah yang go publik di Indonesia dan 

sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling maka sampel 

yang diambil adalah Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan 

Bank Mega Syariah Indonesia. Alasan memilih ketiga bank syariah ini 

karena Bank Muamalat Indonesia adalah bank syariah pertama di Indonesia, 
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Bank Syariah Mandiri adalah bank syariah kedua di Indonesia, dan Bank 

Mega Syariah adalah bank syariah ketiga di Indonesia. 

 

D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Berbagai unsur perlu dipahami agar penelitian ini dapat berjalan 

sesuai dengan yang diharapkan, maka operasional variabel penelitian 

dijelaskan sebagai berikut : 

Pembiayaan Mudharabah : perjanjian atas sesuatu jenis kerjasama dimana 

pihak pertama (shahibul maal) menyediakan dana dan pihak kedua 

(mudharib) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. 

Pembiayaan Murabahah : persetujuan jual beli suatu barang dengan harga 

sebesar harga produk ditambah dengan keuntungan yang disepakati 

bersama dengan pembayaran ditangguhkan 1 bulan sampai 1 tahun. 

Laba : selisih dari pendapatan di atas biaya-biayanya dalam jangka waktu 

(periode) tertentu. 

 

E. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Data sekunder terdiri dari data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dalam 

bentuk angka-angka yang diperoleh dari laporan keuangan dari tahun 2010-

2016. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder yang di peroleh dari mengakses website Bank Muamalat 

Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Mega Syariah. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam 

penelitian ini adalah dokumentasi. Metode dokumentasi digunakan untuk 

mendokumentasikan laporan keuangan tahun 2010 sampai dengan 2016 

pada bank go public yang telah dipublikasikan. 
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G. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Regresi Linier Berganda 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode 

analisis Regresi Linear Berganda (Multiple Liniear Regression). Regresi 

linier berganda adalah model linier regresi yang variabel dependennya 

merupakan fungsi linier dari beberapa variabel bebas. Manfaat 

menggunakan regresi linier berganda terlihat pada penelitian pengaruh 

variabel-variabel yang berkorelasi dengan variabel yang diuji. Analisis 

regresi linier berganda dapat menunjukkan hubungan fungsi antara satu 

variabel dependen dengan lebih dari satu variabel independen dimana 

variabel dependen adalah laba sedangkan variabel independennya 

adalah mudharabah dan murabahah. Analisis ini dilakukan untuk 

membuktikan apakah ada pengaruh antara variabel bebas terhadap 

variabel terikat, dengan persamaan sebagai berikut : 

 

Laba = α + β1 Mdh + β2 Mrb + ε1 

 

Keterangan : 

 α : Konstanta 

 β1, β2 : Koefisien regresi 

 Mdh : Pembiayaan Mudharabah 

 Mrb : Pembiayaan Murabahah 

 ε1 : Error 

 

2. Pengujian Hipotesis 

Pengujian secara parsial (uji t) dan penyajian secara simultan (uji F) 

digunakan pada penelitian ini : 

a. Pengujian secara parsial (uji t) 

Pengujian ini dijalankan untuk mengetahui secara parsial 

variabel bebas memiliki besaran pengaruh secara signifikan 
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terhadap variabel terikat. Pengujian ini dilaksanakan dengan 

memakai uji dua arah dengan hipotesis sebagai berikut : 

H0 = b1 = 0, artinya tidak memiliki pengaruh secara signifikan pada 

variabel bebas terhadap variabel terikat. 

H0 = b1 ≠ 0, artinya memiliki pengaruh secara signifikan pada 

variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Untuk menilai t hitung dipakai rumus : 

 

thitung =
𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 𝑅𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖 𝑏1

𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑣𝑖𝑎𝑠𝑖 𝑏1
 

 

Kriteria pengujian yang dipakai adalah sebagai berikut : 

1. Ho diterima dan Ha ditolak jika thitung < ttabel artinya variabel 

bebas tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap 

variabel terikat. 

2. Ho diterima dan Ha ditolak jika thitung > ttabel artinya variabel 

bebas memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel 

terikat. 

 

b. Pengujian secara simultan (uji F) 

Pengujian ini dijelaskan untuk mengetahui secara bersama-

sama apakah variabel terikat dipengaruhi secara signifikan oleh 

variabel bebas. 

Pengujian ini dilaksanakan dengan memakai uji dua arah dengan 

hipotesis sebagai berikut : 

Ho : b1 = b2 = b3 = b4 = b5 = b6 =b7 = 0, artinya tidak adanya pengaruh 

signifikan dari variabel bebas secara bersama-sama. 

Ho : b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ b4 ≠ b5 ≠ b6 ≠ b7 ≠ 0, artinya adanya pengaruh 

signifikan dari variabel bebas secara bersama-sama. 
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thitung =
𝑅2/(𝑘−1)

(1−𝑅2)(𝑛−𝑘)
 

Keterangan : 

R = koefisien determinan 

n = jumlah observasi 

k = jumlah variabel 

 

Kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut : 

1. Ho diterima dan Ha ditolak apabila Fhitung < Ftabel artinya variabel 

terikat tidak dipengaruhi secara signifikan oleh variabel bebas. 

2. Ho diterima dan Ha ditolak apabila Fhitung > Ftabel artinya variabel 

terikat dipengaruhi secara signifikan oleh variabel bebas. 

 


