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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Objek Penelitian 

Penelitian ini mengenai Analisis Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil 

Pada BUS dan UUS. penelitian ini menggunakan objek Bank Umum Syariah 

dan Unit Usaha Syariah yang memiliki Financial Statements dalam periode 

penelitian yang dilakukan. 

Pengambilan sampel untuk penelitian ini adalah pada statistik 

perbankan syariah indonesia di website Bank Indonesia dan Otoritas Jasa 

Keuangan. Pemilahan obyek didasarkan atas data yang digunakan dalam 

penelitian agar lebih akurat. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yaitu mengumpulkan 

data mengenai financial statements BUS dan UUS. Penelitian dilakukan 

dengan cara pengamatan terhadap objek penelitian yang diteliti kemudian 

dianalisis dan disimpulkan antara variabel bebas yaitu DPK, Tingkat Bagi 

Hasil Mudharabah dan Musyarakah, CAR, ROA terhadap variabel terikatnya 

yaitu Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Mudharabah dan Musyarakah. 

C. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder berupa 

data yang sudah diolah secara sistematis oleh lembaga terkait dan telah 

dipublikasikan secara luas dalam media cetak maupun media elektronik, 
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sehingga khalayak umum yang berkepentingan dapat dengan mudah 

mengakses dan memperolehnya. Data Sekunder dalam penelitian ini 

(secondary data) diperoleh dari Financial Statement BUS dan UUS yang 

sudah tersusun secara sistematis dan terpublikasi di statistik perbankan 

syariah periode 2012-2016. 

Penelitian ini menggunkan data runtut waktu atau time series. Data 

time series terdiri dari Jumlah Pembiyaan berbasis Bagi Hasil Meliputi 

Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah, Dana Pihak Ketiga 

meliputi Tabungan, Giro dan Deposito. Kemudian Tingkat Bagi Hasil 

Mudaharabah dan Musyarakah, Capital Adequacy Ratio, dan Return on Asset 

yang telah tersusun sistematis. Berdasarkan sumber data tersebut maka 

diperoleh data agregat BUS dan UUS meliputi data DPK, Tingkat Bagi Hasil 

Mudaharabah dan Musyarakah, Capital Adequacy Ratio, Return on Asset, dan 

Jumlah Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Mudharabah dan Musyarakah. 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Peneitian ini menggunakan populasi Bank Syariah Nasional di 

Indonesia yang termasuk BUS dan UUS sebanyak 34 bank. 

2. Sampel 

Teknik pengambilan sampel menggunakan sensus sampling yaitu 

mengambil semua objek dari seluruh populasi.  
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunkan teknik pengumpulan data dengan 

dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data dari rangkuman atau dokumen 

berkenaan dengan masalah yang sedang di teliti. Data tersebut berasal dari 

Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, internet, buku dan jurnal yang di 

jadikan referensi dan berkaitan dengan penelitian yang di lakukan. 

F. Definisi Operasional Variabel 

1. Dana Pihak Ketiga 

Dana pihak ketiga berbentuk jumlah agregat tabungan, giro, dan 

deposito dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dirupiahkan 

oleh BUS dan UUS di indonesia. Dana Pihak Ketiga dirumuskan sebagai 

berikut (salam satuan milyar rupiah) : 

DPK = Tabungan + Giro + Deposito 

2. Tingkat Bagi Hasil 

Tingkat Bagi Hasil adalah nisbah yang didapatkan oleh bank 

syariah atas penyaluran pembiayaan bagi hasil mudharabah dan 

pembiayaan bagi hasil musyarakah kepada nasabah. Nisbah bagi hasil 

yang digunakan adalah persentase nilai agregat yang didapatkan setiap 

bulannya dari nasabah yang menjalankan usahanya lewat dana penyaluran 

pembiayaan pada BUS dan UUS di indonesia. 

𝐍𝐢𝐬𝐛𝐚𝐡 𝐁𝐚𝐠𝐢 𝐇𝐚𝐬𝐢𝐥 𝐁𝐚𝐧𝐤 =  

𝐏𝐞𝐫𝐤𝐢𝐫𝐚𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐧𝐞𝐫𝐢𝐦𝐚𝐚𝐧
 𝐏𝐞𝐧𝐣𝐮𝐚𝐥𝐚𝐧

𝑷𝒐𝒌𝒐𝒌 

𝑷𝒆𝒎𝒃𝒊𝒂𝒚𝒂𝒂𝒏

̇
 +  

𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒔𝒊 𝑴𝒂𝒓𝒈𝒊𝒏

𝑲𝒆𝒖𝒏𝒕𝒖𝒏𝒈𝒂𝒏

̇
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 
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3. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Capital Adequacy Ratio merupakan ratio tolak ukur dalam 

memperlihatkan indikator sebagai bank yang sehat. Nilai CAR yang 

digunakan merupakan perbandingan jumlah modal dibandingkan dengan 

aktiva tertimbang menurut risiko pada bank syariah. Data yang digunakan 

persentase nilai agregat dari semua bank umum syariah dan unit usaha 

syariah di Indonesia. Dibawah ini yaitu rumus dari rasio CAR : 

𝐂𝐀𝐑 =  
𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐌𝐨𝐝𝐚𝐥

𝐀𝐓𝐌𝐑
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

4. Return On Assets (ROA) 

ROA yaitu ratio atau indikator untuk mengukur kinerja 

profitabilitas suatu bank. Nilai ROA dibandingkan dari laba setelah pajak 

dengan total asset bank syariah. semakin tinggi mengindikasikan bahwa 

jumlah laba atau keuntungan yang didapatkan dari pembiayaan bagi hasil 

juga semakin besar. Laba atau keuntungan tersebut bisa digunakan untuk 

menyalurkan pembiayaan bagi hasil kembali agar semakin besar laba yang 

didapatkan bank.  Nilai ROA yang digunakan merupakan persentase nilai 

agregat dari seluruh BUS dan UUS di Indonesia. Rasio ini dirumuskan 

sebagai berikut: 

𝐑𝐎𝐀 =  
𝐋𝐚𝐛𝐚 𝐒𝐞𝐭𝐞𝐥𝐚𝐡 𝐏𝐚𝐣𝐚𝐤

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐀𝐬𝐞𝐭
𝒙 𝟏𝟎𝟎 
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5. Pembiayaan Bagi Hasil 

Pembiayaan Bagi Hasil merupakan jumlah agregat dalam milyar 

rupiah dari nilai pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah 

BUS dan UUS di Indonesia. 

G. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Deskriptif 

Analisis tersebut memberikan penjelasan mengenai penggambaran 

dari variabel yang saling berhubungan dan menjadi pokok bahasan dari 

penelitian. Analisis ini bertujuan sebagai pendukung dari hasil analisis 

kuntitatif. 

2. Analisis Kuantitatif 

a. Analisis Regresi Linier Berganda 

Penelitian ini menggunkan analisis metode regresi linier berganda. 

Penelitian ini menggunakan data time series. Analisis kuantitatif tersebut 

merupakan metode utama dalam penelitian.  Pengaruh DPK, Tingkat Bagi 

Hasil, CAR, dan ROA terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil BUS dan 

UUS periode 2012 hingga dianalisis menggunakan metode kuadrat terkecil 

(OLS) dengan berbagai asumsi dasarnya. Pengujian ini menggunakan 

bantuan software komputer Eviews.  Secara fungsi, model matematikanya 

dituliskan sebagai berikut: 

𝑌 = 𝑓(𝑋1, 𝑋2, 𝑋3, 𝑋4) 

Kemudian dengan menggunakan model regresi semi log dapat di 

bentuk menggunakan formulasi sebagai berikut : 
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a) Model Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah 

𝐿𝑜𝑔 𝑌1 =  𝛽0 +  𝛽1 𝐿𝑜𝑔 𝑋1 +  𝛽2 𝑋2 + 𝛽3 𝑋3 +  𝛽4 𝑋4 + 𝑒𝑖 

Keterangannya adalah sebagai berikut : 

𝐿𝑜𝑔 𝑌1  : Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Mudharabah 

𝛽0  : Konstanta 

𝛽1, 𝛽2, 𝛽3, 𝛽4 : Koefisien regresi 

𝐿𝑜𝑔 𝑋1  : DPK 

𝑋2  : Tingkat Bagi Hasil Mudharabah 

𝑋3  : CAR 

𝑋4  : ROA 

𝑒𝑖   : Eror 

b) Model Pembiayaan Bagi Hasil Musyarakah 

𝐿𝑜𝑔 𝑌2 =  𝛽0 +  𝛽1 𝐿𝑜𝑔 𝑋1 +  𝛽2 𝑋2 + 𝛽3 𝑋3 +  𝛽4 𝑋4 + 𝑒𝑖 

Keterangannya adalah sebagai berikut : 

𝐿𝑜𝑔 𝑌2  : Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Musyarakah 

𝛽0  : Konstanta 

𝛽1, 𝛽2, 𝛽3, 𝛽4 : Koefisien regresi 

𝐿𝑜𝑔 𝑋1  : DPK 

𝑋2  : Tingkat Bagi Hasil Musyarakah 

𝑋3  : CAR 

𝑋4  : ROA 

𝑒𝑖   : Eror 

b. Pengujian Dengan Uji Statistik 

Setelah model terbentuk maka langkah awal selanjutnya adalah 

pengelolaan data, untuk mengelola data ini peneliti menggunakan alat 

analisis dan variabel, analisis regresi ini dilakukan dengan suatu variabel 

dependent (Y) pada beberapa variabel independent (X). Hal ini bertujuan 
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untuk mengetahui variabel dependent dipengaruhi oleh variable 

independent 

Untuk menguji hipotesa yang digunakan, penguji menggunakan 

analisis regresi linier berganda. Analisis tersebut dilakukan dengan cara 

menginput data variabel kedalam fungsi regresi. Pembuktian hipotesis 

dilakukan dengan : 

1) Uji Signifikansi Parameter Secara Serentak (Uji F) 

Untuk mengetahui signifikasi teknik regresi linier berganda 

akan diuji meng   unakan uji statistik F. Signifikan atau tidak secara 

simultan maka digunakan F hitung menggunkan rumus:     

𝐹 =
(𝑅²/ 𝑘)

(1 − 𝑅²)/(𝑛 − 𝑘 − 1)
) 

Dimana :  

K = Jumlah variabel bebas 

R² = Koefisien regresi 

n   = Jumlah sampel 

F   = F hitung dibanding F tabel 

Berikut ketentuan dari uji F: 

a) Apabila F hitung > F tabel, atau Prob.F < α (0.05) diartikan H₀ ditolak 

dan H1 diterima. Sehingga terdapat pengaruh salah satu atau 

secara serentak antara variabel DPK, Tingkat Bagi Hasil 

Mudharabah dan Tingkat Bagi Hasil Musyarakah, CAR, dan ROA 

pada Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah dan Pembiayaan Bagi 

Hasil Musyarakah adalah signifikan. 
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b) Apabila F hitung < F tabel, atau Prob.F > α (0.05) maka H₀ diterima 

dan H1 ditolak. Sehingga tidak ada pengaruh salah satu atau secara 

serentak antara variabel DPK, Tingkat Bagi Hasil Mudharabah 

dan Tingkat Bagi Hasil Musyarakah, CAR, dan ROA pada 

Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah dan Pembiayaan Bagi Hasil 

Musyarakah adalah tidak signifikan. 

2) Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) 

Untuk mengetahui tingkat signifikan regresi secara parsial 

dapat diuji dengan rumus t hitung : 

                              𝑡 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =  
𝑏

𝑆𝑏
 

Dimana : 

B  = Bobot regresi 

Sb = Standart deviasi dari variabel bebas 

Dalam hal ini regresi dapat di uji dengan taraf signifikan 5% 

dan taraf kepercayaan 95% dengan penduga ada tidaknya 

penyimpangan yang terjadi dengan hipotesa sebagai berikut : 

a. Hipotesis Variabel Pembiayaan Mudharabah 

H₀ : Secara Parsial Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil 

Mudharabah, CAR, dan ROA tidak mempengaruhi Jumlah 

Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah. 

H1 : Secara Parsial Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil 

Mudharabah, CAR, dan ROA mempengaruhi  Jumlah 

Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah. 
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b. Hipotesis Variabel Pembiayaan Musyarakah 

H₀ : Secara Parsial Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil 

Musyarakah, CAR, dan ROA tidak mempengaruhi Jumlah 

Pembiayaan Bagi Hasil Musyarakah. 

H1 : Secara Parsial Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil 

Musyarakah, CAR, dan ROA mempengaruhi  Jumlah 

Pembiayaan Bagi Hasil Musyarakah. 

Sedangkan uji t mempunyai kriteria : 

Jika t hitung > t tabel, atau Prob (t-statistics < α (0.05) ) diartikan 

bahwa H₀ ditolak dan H1 diterima. 

3) Koefisien Determinasi (R2) 

Uji R² atau koefisien determinasi adalah untuk melihat 

seberapa baik garis regresi sampel dalam kecocokan data, atau dengan 

kata lain R² mendeskripsikan kemampuan variabel penjelas dalam 

menerangkan variabel terikat. Nilai R² akan semakin tinggi apabila 

jumlah variabel bebas dalam persamaan regresi ditambah tetapi 

derajat kebebasannya semakin kecil. Namun dengan meningkatnya R² 

tidak menjamin bahwa model tersebut akan lebih baik dalam 

menjelaskan variabel terikat. 

Adapun R² tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :  

R² = 1-(1-R²)
𝑛−1

𝑛−𝑘−1
 

Apabila nilai R² semakin tinggi berarti menunjukan bahwa 

model semakin baik, dengan kata lain variabel penjelas dapat 
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menjelaskan variabel terikat dengan baik. Sebaliknya apabila nilai R² 

makin rendah, maka model semakin kurang baik dan kemampuan 

variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat semakin rendah. 

Koefisien determinasi ini menunjukan besarnya DPK, Tingkat Bagi 

Hasil Mudharabah serta Tingkat Bagi Hasil Musyarakah, CAR dan 

ROA pada Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah dan Pembiayaan Bagi 

Hasil Musyarakah. Kegunaan koefisien ini ada dua, yaitu:  

a) Untuk melihat indikator ketepatan pengujian regresi yang 

ditetapkan oleh kelompok data observasi. Apabila R² makin besar 

maka akan semakin tepat suatu garis regresi. Sebaliknya semakin 

kecil nilai R²  menunjukan semakin tidak tepat regresi tersebut 

untuk mewakili data observasi. Koefisien determinasi 

mempunyai nilai antara 0 dan 1 (0≤ 1). 

b) Untuk melihat indikator besarnya prosentase dari jumlah varian 

atas variabel dependent dan dapat dikatakan seberapa jauh 

variabel independent mampu menjelaskan variabel dependent. 

c. Test Asumsi Klasik 

1) Autokorelasi Test 

Autokorelasi yaitu terdapatnya korelasi antar data pengamatan 

satu dengan lainnya yang berbeda waktu.  Data time series sering 

ditemukan adanya korelasi karena begitu dekatnya hubungan data yang 

dikumpulkan dan mempengaruhi. Uji autokoresi menggunakan Durbin 

Wason test dengan kriteria pengujian dU<DW<4-dU atau bisa 
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dideskripsikan nilai durbin Watson diantara nilai dU dan 4-dU maka 

bisa disebutkan model persamaan regresi tidak mengalami masalah 

autokorelasi. Krieria deteksi autokorelasi test sebagi berikut:  

Gambar 3.1 

Skema Kriteria Uji Durbin – Watson 

 

 

 

2) Multikolinieritas Test 

Multikolinieritas test bertujuan untuk mengetahui kondisi 

hubungan linier yang sempurna antara beberapa variable yang 

mendeskripsikan model regresi. Terdapat tidaknya dengan melihat 

nilai korelasi pearson antara masing masing variable bebas. 

Multikolinieritas terjadi jika apabila nilai korelasi pearson > 0,9. Jika 

lebih besar dari 0.9 maka terjadi multikolinieritas dalam model regresi. 

Jika ditemukan adanya multikolinieritas, maka cenderung 

menimbulkan masalah yaitu estimator memiliki varian dan kovarian 

yang tinggi sehingga sulit mendapatkan estimasi yang tepat dan 

menyebabkan variabel independent secara statistik melalui uji t kecil 

dan tidak signifikan terhadap variabel dependent. 

3) Heteroskesdatisitas Test 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah 

terjadi perbedaan anatara varian dari residul dalam pengamatan satu ke 

yang lainnya. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya masalah 

0 

Tidak ada 

autokorelasi 

Inconclusive Tolak H0 
Korelasi Positif 

 
 

4 4-dL 4-dU dU dL 

Inconclusive Tolak H0 
Korelasi Negatif 
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heteroskedastisitas, dalam penelitian ini menggunakan Uji Glejser 

dengan meregresikan semua variable bebas terhadap nilai residualnya. 

4) Normalitas Test

Uji normalitas ini bertujuan melihat suatu data terdistribusi 

normal ataukah tidak dalam model regresi. Uji normalitas dapat 

dilakukan dengan cara membandingkan probabilitasnya. Apabila 

probabilitasnya ≤ 0,05 dapat dideskripsikan data tidak terdistribusi 

normal, begitu juga sebaliknya. Selain membandingkan 

probabilitasnya, uji normalitas dapat juga melihat Jarque – Bera 

dengan Chi Square tabel.  Kriteria dalam pengujian untuk menerima 

H0 apabila Jarque-Bera < nilai Chi Square maka data terdistribusi 

normal. Hipotesis yang diujikan adalah  H0 : Error terditribusi normal; 

H1 : Error tidak terdisrinusi normal. 




