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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif, yaitu dengan mengumpulkan data yang berupa angka. Kemudian 

data tersebut dioleh dan dianalisis dengan metode statistika untuk menganalisis 

hubungan antar variabel dan pengujian hipotesis 

Penelitian ini bersifat kausalitas. Menurut Umar ( 2011 : 14) penelitian 

kausalitas adalah yang disusun untuk menganalisis adanya hubungan sebab 

akibat antara satu variabel dengan variabel lainnya.

54 

B. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Umar (2002 :136) Populasi merupakan kumpulan elemen yang 

mempunyai karakteristik tertentu yang sama dan mempunyai kesempatan yang 

sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Populasi dalam penelitian ini 

adalah Bank Umum Syariah (BUS) pada tahun 2015-2017.55 

2. Sampel  

Pada penelitian ini, sampel yang diambil adalah data secara 

keseluruhan pada Bank Umum Syarih (BUS) yan terdaftar di Bank 

Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan 

                                                           
54Umar, Husein, 2002, “Metodologi Penelitian”, Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 14. 
55Ibid, Umar Husein, Metodologi Penelitian,. . . . ., 136. 
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C. Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh adanya variabel 

lain.Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kecukupan modal.Capital Adequency Ratio (CAR) atau kecukupan modal 

adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang 

mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank 

lain) ikut dibiayai dari dana mdal sendiri bank. Perhitungan kecukupan modal 

dalam penelitian ini, sebagai berikut : 

𝐶𝐴𝑅 =
𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝐵𝑎𝑛𝑘

𝐴𝑇𝑀𝑅
 𝑋 100% 

2. Variabel Independen 

Variabel Independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. 

Variabel independen dalam penelitian ini ada 3, yaitu : 

a) Likuiditas 

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam membayar 

kewajiban jangka pendeknya.Dalam  penelitian ini dapat diukur 

dengan menggunakan rumus , sebagai berikut : 

𝐹𝐷𝑅 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑃𝑖ℎ𝑎𝑘 𝐾𝑒𝑡𝑖𝑔𝑎
 𝑋 100% 

b) Profitabilitas 

Pada rasio ini diukur dengan menggunakan ROA, dimana ROA 

adalah kemampuan perusahaan dalam menadapatkan laba. ROA dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus, sebagai berikut : 
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𝑅𝑂𝐴 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
 𝑋 100% 

c)  Kualitas Aset 

Pada rasio ini diukur dengan menggunakan Non Performing 

Financing (NPF) yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur 

tingkat permasalahan pembiayaan yang bermasalah dan 

kemungkinan tidak dapat ditagih, semakin besar nilai NPF maka 

akan menjadi dampak buruk bagi kinerja bank tersebut. 

NPF = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛
× 100% 

 

D. Jenis data dan Sumber data 

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. 

Menurut Sanusi (2014 : 104) data sekunder merupakan data yang sudah 

tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain.56Dalam penelitian ini data yang 

dimaksud adalah laporan keuangan pada seluruh Bank Umum Syariah (BUS) 

di Indonesia yang dijadikan satu di web Bank Indonesia/Otoritas Jasa 

Keuangan. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan metode 

dokumentasi dan mengumpulkan data yang tercantum melalui situs resmi Bank 

Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan yang berupa laporan keuangan. 

 

                                                           
56Anwar, Sanusi. 2014. Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta: Salemba Empat, 104 
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F. Teknik Analisa Data 

Penelitian ini menganalisis adanya pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen. Teknik analisa data menggunakan analisis linier berganda, uji 

asumsi klasik dan pengujian hipotesis menggunakan alat bantu spss. 

1. Analisis Uji asumsi klasik 

a) Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.Untuk 

menguji suatu data berdistribusi normal atau tidak, dapat diketahui dengan 

menggunakan grafik normal plot. Normalitas dapat dideteksi dengan 

melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan 

melihat histogram dari residualnya (Imam Ghozali, 2016 : 154).57 Adapun 

dasar pengambilan keputusan sebagai berikut: 

1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti  arah garis 

diagonal, model regresi memenuhi asumsi normalitas 

2) Jika data menyebar jauh dari diagonal atau tidak mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas 

b) Uji Multikolonieritas 

Menurut Ghozali (2016:103) uji multikolonieritas bertujuan untuk 

menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel 

                                                           
57Ghozali, Imam. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan 

Penerbit Universitas Diponegoro. 154 
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bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling 

berkorelasi, maka variabel-variabel inti tidak ortogonal. Variabel 

ortogonal adalah variabel independen yang memiliki nilai korelasi antar 

sesama variabel independen sama dengan nol.58 

c) Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali ( 2016:134 ) uji heteroskedastisitas yaitu untuk 

menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance 

dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance 

dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.59 

d) Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya).Model regrsi 

yang baik adalah regresi yang bebas dari autokolerasi, dalam 

penelitian ini uji autokolerasi dilakukan dengan menggunakan uji 

Durbin Watson: 

1. Angka Durbin – Watson dibawah -2 maka ada autokolerasi 

positif. 

                                                           
58Ghozali, Imam. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan 

Penerbit Universitas Diponegoro. 103 

59 Ibid, Ghozali Imam, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, . . .,. 134. 
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2. Angka Durbin – Watson diantara -2 sampai dengan 2 maka tidak 

ada autokolerasi. 

3. Angka Durbin – Watson diatas 2 berarti ada autokolerasi 

negatif.Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem 

autokorelasi (Imam Ghozali, 2011: 110).Pada penelitian ini untuk 

menguji ada tidaknya gejala autokorelasi menggunakan uji 

Durbin-Watson (DW test). 

e) Analisis Regresi Linier Berganda 

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang dipaki adala regresi 

linier berganda (multiple regression). Analisis regresi pada dasarnya 

adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) 

dengan satu atau lebih varibel independen (variabel penjelas/bebas) 

digunakan untuk menguji hipotesis yang telah dipilih. Adapun 

persamaannya adalah sebagai berikut : 

Y = a + 𝑏1𝑋1+ 𝑏2𝑋2+𝑏3𝑋3+ e 

Keterangan : 

Y  = Kecukupan Modal/Capital Adequacy Ratio (CAR) 

α  = Konstanta 

b  = Koefisien Regresi 

X1 = Likuiditas/Financing to Deposit Ratio (FDR) 

X2 = Profitabilitas/Return On Assset (ROA) 

𝑋3 = Kualitas Aset/Non Performing Financing (NPF) 

e   = Residual 

f) Koefisien Determinasi 



46 
 

 

 

Koefisien determinasi ( 𝑅2 ) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menenrangkan variasi variabel independen. 

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Jika nilai 𝑅2 yang 

kecil berarti variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen 

amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen.  

Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (crossection) 

relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing 

pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (time series) biasanya 

mempunyai nilai koefisien determinasi tinggi.60 

g) Uji Hipotesis 

Hipotesis yang telah dirumuskan perlu di uji kebenarannya dengan 

cara pengujian statistik sebagai berikut : 

a. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik T) 

Pengujian ini menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel independen. Kriteria pengambilan keputusan uji 

signifikansi ini adalah61: 

1) Ho: diterima, bila: t hitung < t table, atau signifikansi > 0,05. 

2) Ho: ditolak, bila: t hitung > t table, atau signifikansi < 0,05. 

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

                                                           
60Ghozali, Imam. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan 

Penerbit Universitas Diponegoro. 95 
61Agus Tri Basuki dan Nano Prawoto, Analisis Regresi dalam penelitian Ekonomi dan Bisnis 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 88 
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Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui secara bersama-

sama apakah variabel bebas berpengaruh secara signifikan atau tidak 

terhadap variabel terikat. Apabila nilai F hitung ≥ dari nilai F tabel 

maka berarti variabel bebasnya secara bersama-sama memberikan 

pengaruh yang bermakna terhadap variabel terikat atau hipotesis 

pertama sehingga dapat diterima.62 

62 Ibid, Agus, Analisis Regresi dalam penelitian Ekonomi dan Bisnis, . . . ., 87. 




