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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Obyek Penelitian 

Penelitian ini mengenai tingkat pembiayaan Bank Umum Syariah yang 

dipilih menggunakan metode purposive sampling, adapun yang memenuhi kriteria 

penelitian diantaranya yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, 

Bank Mega Syariah, Bank Syariah Bukopin, dan BTPN Syariah.  

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian inferensial, yaitu penelitian dengan 

memberikan penilaian dan interpretasi secara menyeluruh dan mendalam. 

Termasuk dalam kelompok penelitian inferensial karena penelitian ini 

menunjukkan hubungan dan atau pengaruh variabel yang satu dengan yang lain. 

Dimana penelitian ini untuk mengetahui pengaruh antara variabel Dana Pihak 

Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing to Deposit Ratio 

(FDR), dan total aset sebagai variabel independen terhadap pembiayaan sebagai 

variabel dependen. 

C. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah yang 

ada di Indonesia yang berjumlah 13 bank dan sampel yang terpilih sebanyak 5 

Bank Umum Syariah. Penentuan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

teknik purposive sampling dengan kriteria sampel sebagai berikut :
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1. Bank Umum Syariah yang kepemilikan sahamnya sebagian besar tidak 

dikuasai oleh negara asing. 

2. Bank Umum Syariah yang rutin menerbitkan laporan keuangan dan 

dipublikasikan di masing-masing webnya berturut-turut dari Tahun 2007-

2016. 

Tabel 3.1. Sampel Bank Selama Periode Tahun 2007-2016 

Sumber : Laporan Keuangan Bank Umum Syariah, diolah 2018 

No Nama Bank Kriteria 1 Kriteria2 Keterangan 

1 Bank Aceh Syariah √ - Ditolak 

2 Bank Muamalat Indonesia √ √ Diterima 

3 Bank Victoria Syariah √ - Ditolak 

4 Bank BRI Syariah √ - Ditolak 

5 Bank Jabar Banten Syariah √ - Ditolak 

6 Bank BNI Syariah √ - Ditolak 

7 Bank Syariah Mandiri √ √ Diterima 

8 Bank Mega Syariah √ √ Diterima 

9 Bank Panin Syariah - - Ditolak 

10 Bank Syariah Bukopin √ √ Diterima 

11 BCA Syariah √ - Ditolak 

12 Maybank Syariah  - - Ditolak 

13 BTPN Syariah √ √ Diterima 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

dokumentasi, yaitu mencatat data yang dipublikasikan oleh lembaga atau instansi 

tertentu untuk digunakan dalam penelitian ini seperti data yang dipublikasikan 

pada masing-masing website Bank Umum Syariah. 

E. Teknik Analisis Data 

1. Model Regresi Data Panel 

Salah satu bentuk data yang digunakan dalam penelitian adalah data panel. 

Data panel merupakan data yang berstruktur urut waktu  (time series) sekaligus 

cross section. Data panel dapat diperoleh misalnya dengan mengamati 

serangkaian observasi cross section (antar individu) pada suatu periode tertentu 

(Asnawi & Wijaya, 2006). Keunggulan dari data panel ialah bersifat robust 

terhadap beberapa tipe pelanggaran sesuai asumsi Gauss Markov, yakni 

heteroskedastisitas dan normalitas. Sehingga dengan perlakuan tertentu struktur 

data panel dapat diharapkan untuk memberikan informasi yang lebih banyak dan 

memiliki nilai tinggi. 

Data cross section dalam penelitian  ini adalah data dari 5 Bank Umum 

Syariah dan data time seriesnya adalah tahun 2007 sampai dengan 2016. Data 

tersebut diperoleh dari laporan keuangan yang dipublikasikan di masing-masing 

web Bank Umum Syariah.    

Dalam regresi data panel terdapat tiga model yang biasa digunakan yaitu 

model Common Effect , Fixed Effects Model, dan  Random Effect Model. Untuk 
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menentukan model yang paling tepat untuk mengestimasi regresi data panel, harus 

melalui tiga uji yaitu uji F, uji Hausman dan uji LM (diperlukan apabila fixed dan 

random effect tidak konsisten). Sehingga model regresi yang digunakan adalah : 

𝐿𝑜𝑔𝑃𝐸𝑀𝐵 = 𝛽0 + 𝛽1𝐿𝑜𝑔𝐷𝑃𝐾 + 𝛽2𝐶𝐴𝑅 + 𝛽3𝐹𝐷𝑅 + 𝛽4𝐿𝑜𝑔𝐴𝑆𝐸𝑇 + µ 

 

Dimana : 

LogPEMB : Pembiayaan 

β0  : Intersep 

β1LogDPK : Koefisien regresi X1 

β2CAR  : Koefisien regresi X2 

β3FDR  : Koefisien regresi X3 

β4LogASET : Koefisien regresi X4 

X1  : Dana Pihak Ketiga 

X2  : Capital Adequacy Ratio (CAR) 

X3  : Financing to Deposit Ratio (FDR) 

X4  : Total Aset 

µ  : gangguan / error dari observasi 

2. Pengujian Dengan Uji Statistik 

Setelah model terbentuk, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data, 

untuk mengolah data digunakan alat analisis dan variabel, dimana regresi ini 

dilakukan atas suatu variabel terikat (Y) terhadap lebih dari satu variabel bebas 
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(X). Hal ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas 

secara keseluruhan terhadap variabel terikat. Untuk menguji hipotesa yang 

digunakan, maka analisis regresi berganda adalah model yang sangat tepat untuk 

menguji hipotesa tersebut. Hipotesa dilakukan dengan cara : 

a. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji Statistik t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen secara individual dalam menerapkan variabel-variabel 

dependen. Dasar pengambilan keputusannya adalah : 

1. Jika t- hitung < t- tabel, maka variabel independen secara individual tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen (hipotesis ditolak) 

2. Jika t- hitung > t- tabel, maka variabel independen secara individual 

berpengaruh terhadap variabel dependen (hipotesis diterima) 

Uji t juga dilakukan dengan melihat nilai signifikansi t masing-masing 

variabel pada output hasil regresi menggunakan SPSS dengan significance  level 

0,05 (α = 5%). Jika nilai signifikansi lebih dari α maka hipotesis ditolak (koefisien 

regresi tidak signifikan), yang berarti secara individual variabel independen tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai 

signifikansi kurang dari α maka  hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan), 

yang berarti secara individual variabel independen mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen. 
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b. Pemilihan Teknik Estimasi Regresi Data Panel 

Seperti diketahui terdapat tiga model regresi data panel yaitu OLS 

Common Effect,  Fixed Effect dan Random Effect. Namun ada 2 uji yang biasa 

digunakan sebagai teknik yang paling tepat untuk mengestimasi regresi data 

panel. Kedua uji tersebut yaitu Uji Statistik F dan Uji Hausman. 

1) Uji F Statistik  

Uji F Statistik digunakan untuk memilih antara metode OLS tanpa variabel 

dummy atau Fixed Effect. Langkah selanjutnya yaitu melakukan regresi dua 

model : 1.) model dengan asumsi bahwa slope dan intersep sama 2.) model 

dengan asumsi bahwa slope sama tetapi beda intersep. Penambahan dummy 

menyebabkan residual sum of squares menjadi menurun atau tidak itu tergantung 

seberapa besar penambahannya. Keputusan yang paling baik yaitu menambah 

variabel dummy untuk mengetahui bahwa intersep tersebut berbeda antar bank 

dengan metode fixed effect dan selanjutnya dapat diuji dengan uji F statistik. Uji F 

statistik digunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan 

fixed effect lebih baikdari model regresi data panel tanpa variabel dummy dengan 

melihat Residual Sum of Squares (RSS). 

Menurut Widarjono (2005) dalam (Permata Sari, 2016) uji F statistik 

digunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan fixed effect 

lebih baik dari model regresi data panel tahap variabel dummy (common effect) 

dengan melihat Residual Sum of Squares (RSS). Sehingga rumus uji F statistik 

dapat dijabarkan sebagai berikut : 
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𝐹 =  
(𝑅𝑆𝑆1 − 𝑅𝑆𝑆2)/𝑚

(𝑅𝑆𝑆2)/(𝑛 − 𝑘)
 

Dimana : 

RSS1 : Residual Sum of Squares, teknik dummy (Common Effect) 

RSS2 : Residual of Sum Squares, teknik dengan dummy (Fixed Effect) 

m : Jumlah pembatas dalam dummy (m = jumlah perusahaan – 1) 

n : Jumlah sampel 

k : Jumlah parameter dalam model fixed effect 

sehingga untuk membandingkan hasil F hitung dengan F tabel dengan 

kriteria sebagai berikut : 

a.) Jika Fhitung > Ftabel berarti H0 ditolak dan Ha diterima, berarti bahwa model 

fixed effect merupakan  model yang tepat. 

b.) Jika Fhitung < Ftabel berarti H0 diterima dan Ha ditolak, berarti bahwa model 

OLS tanpa variabel dummy (common effect) merupakan model yang tepat. 

2) Uji Hausman 

Dari hasil uji signifikansi maka akan diperoleh hasil yang paling tepat 

yaitu antara fixed effect dan random effect, ketepatan uji antara fixed effect dan 

random effect tersebut biasa disebut dengan Uji Hausman. Uji Hausman 

didefinisikan sebagai pengujian statistik untuk memilih apakah model fixed effect 

atau random effect yang paling tepat digunakan. Pengujian ini dilakukan dengan 

hipotesis sebagaiberikut : 

H0 : Random Effect Model 
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Ha  : Fixed Effect Model 

Rumus Uji Hausman yaitu : 

𝑚 = �̂�′𝑣𝑎𝑟(�̂�)−1�̂� 

Dimana : 

 �̂� =  〔�̂�𝑂𝐿𝑆 − �̂�𝐺𝐿𝑆〕 

𝑣𝑎𝑟(�̂�) =  〔𝑣𝑎𝑟(�̂�𝑂𝐿𝑆) − 𝑣𝑎𝑟(�̂�𝐺𝐿𝑆)〕 

Hipotesis untuk pengujiannya yaitu : 

H0 : Random Effect 

Ha : Fixed Effect 

Ketentuan : 

1. H0 ditolak apabila m > χ2
α,k atau Prob.m < α model yang sesuai adalah 

Fixed Effect. 

2. H0 diterima apabila m < χ2
α,k atau Prob.m > α model yang sesuai adalah 

Random Effect. 

c.  Ketentuan determinasi (R2) 

 R2 digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara variabel bebas 

dengan variabel terikat. Nilai R2 terletak antara 0 sampai dengan 1 (0≤R2≤1). 

Tujuan menghitung koefisien determinasi adalah untuk mengetahui pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Bila R2 mendekati 1 (100%), maka hasil 

perhitungan menunjukkan bahwa makin baik atau makin tepat garis regresi yang 
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doiperoleh. Sebaliknya jika nilai R2 mendekati 0 maka menunjukkan semakin 

tidak tepat garis regresi untuk mengukur data observasi. 

F. Definisi Operasional variabel 

Untuk memudahkan dan menghindari kesalahan dalam mengartikan maka 

dalam penelitian ini dicantumkan beberapa definisi dari masing-masing obyek 

yang diteliti, sehingga obyek yang diteliti mudah dipahami oleh pembaca, omaka 

definisi dari obyek penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Variabel Dependen (Y) 

Pembiayaan adalah salah satu kegiatan utama bank yang memberikan 

fasilitas kepada mayarakat yang membutuhkan dana (deficit dana) untuk 

menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat 

yang kelebihan dana (surplus dana). Besarnya pembiayaan ini dinyatakan dalam 

satuan Rupiah (Rp). 

2. Variabel Independen (X) 

Variabel ini merupakan variabel bebas, dimana dalam penelitian ini 

terdapat 4 (empat) variabel bebas diantara yaitu : Dana Pihak Ketiga (DPK), 

Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing to Deposit Ratio (FDR) dan total aset. 

a. Dana Pihak Ketiga (DPK) (X1) 

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang dihimpun oleh bank yang 

berasal dari masyarakat. DPK dinyatakan dalam satuan Rupiah (Rp). 
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b. Capital Adequacy Ratio (CAR) (X2) 

Variabel ini merupakan rasio yang membandingkan antara jumlah modal 

bank dengan aktiva yang dimiliki.  

𝐶𝐴𝑅 =
𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝐵𝑎𝑛𝑘

𝐴𝑇𝑀𝑅
𝑥100% 

CAR ini dinyatakan dalam satuan persen (%). 

c. Financing to Deposit Ratio (FDR) (X3) 

Variabel ini merupakan perbandingan anatara jumlah pembiayaan yang 

disalurkan dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank.  

𝐹𝐷𝑅 =  
𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑒𝑟𝑖𝑘𝑎𝑛

𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑃𝑖ℎ𝑎𝑘 𝐾𝑒𝑡𝑖𝑔𝑎
𝑥100 

FDR dinyatakan dalam satuan persen (%). 

d. Total Aset (X4) 

Variabel ini menunjukkan bentuk kekayaan yang dimiliki oleh bank dan 

merupakan sumber daya bagi bank untuk melakukan usaha. Variabel ini 

dinyatakan dalam satuan Rupiah (Rp). 
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