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BAB III 

Metode Penelitian 

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berusaha untuk membahas tentang korelasi pembiayaan 

mudharabah terhadap profitabilitas bank-bank yang terdaftar di bank 

Indonesia.  Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan deskriptif 

kuantitatif. Jenis Pendekatan kuantitatif adalah suatu proses menemukan 

pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menemukan 

keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui.18 

Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-

penemuan yang dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-

prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Pendekatan 

kuantitatif memusatkan perhatian pada gejala-gejala yang mempunyai 

karaktristik tertentu dalam kehidupan manusia yang dinamakan sebagai 

variabel.19 Dari angka yang diperoleh akan dianalisis lebih lanjut dalam analisis 

data. Sedangkan, jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis 

penelitian deskriptif kuantitatif. Deskriptif kuantitatif merupakan penelitian 

berupa pengumpulan data untuk mengetes atau menguji hipotesis, dan 

memungkinkan untuk melakukan hubungan antar variabel 

18 Deni Darmawan, Metode Penelitian Kuantitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosada, 2013), 

hal, 37 
19 V. Wiratnata Sujarweni, Metode Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami, 

(Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), hal, 39. 
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B. Populasi dan pengambilan sampel 

 

 Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri dari atas objek yang 

mempunyai karaktristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya.20 Populasi dalam penelitian 

ini adalah seluruh bank Syariah yang berada di Indonesia. Sedangkan Teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode 

purposive sampling. Purposive sampling adalah menentukan sampel penelitian 

dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh 

nantinya bisa lebih representif. Sedangkan sampel adalah bagian dari sejumlah 

karaktristik yang dimilliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian.21 

Sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sembilan bank 

syariah di Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Bank Indonesia tahun 

2016 dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Bank syariah yang tercatat pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank 

Indonesia tahun 2016 

2. Bank Syariah yang memiliki data lengkap pada Bank Umum Syariah yang 

terdaftar di Bank Indonesia tahun 2016 (data laporan keuangan neraca triwulan 

tahun 2016) 

3. Bank syariah yang menyampaikan laporan keuangan yang sudah diaudit pada 

Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia tahun 2016 

                                                           
20 Deni Darmawan, Metode Penelitian Kuantitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosada, 2013), 

hal, 65 
21 Ibid, Deni Darmawan, Metode Penelitian Kuantitatif, 2013, hal . 65. 
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4. Memenuhi variabel yang dibutuhkan didalam penelitian ini yaitu variabel 

pembiayaan mudharabah dan profitabilitas 

C. Objek Penelitian 

 

Ada beberapa lembaga keuangan Syariah diantaranya adalah Bank 

Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank 

Umum Syariah (BUS). Dalam hal ini peneliti memilih objek penelitian Bank 

Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Bank Indonesia dikarenakan menurut 

Undang-Undang Peraturan Bank Indonesia no 11/3/pbi//2009 modal awal usaha 

Bank Umum Syariah terbilang cukup besar yaitu kurang lebih 

1000.000.000.000 dengan jumlah modal yang begitu besar tentunya resiko 

untuk pembiyaan mudharabah juga cukup besar oleh sebab itu peneliti memilih 

objek penelitian pada Bank Umum Syariah. Adapun bank syariah yang 

tercantum didalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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Tabel 3.1 

Nama Bank Umum Syariah 

No. Nama Bank 

1. PT. Bank Negara Indonesia Syariah Tbk 2016 

2. PT. Bank Muammalat Indonesia Tbk 2016 

3. PT. Bank Syariah Mandiri Tbk 2016 

4. PT. BCA Syariah Tbk 2016 

5. PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk 2016 

6. PT. Bank Jabar Banten Syariah Tbk 2016 

Sumber: www.bi.go.id 

D. Defenisi Operasional Variabel 

1. Return On Equity (Y) 

Return on equity (ROE) adalah jumlah imbal hasil dari laba bersih terhadap 

ekuitas dan dinyatakan dalam bentuk persen. ROE digunakan untuk mengukur 

kemampuan suatu emiten dalam menghasilkan laba dengan bermodalkan ekuitas 

yang sudah diinvestasikan pemegang saham. ROE dinyatakan dalam persentase dan 

dihitung dengan rumus:22 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑂𝑛 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 (𝑅𝑂𝐸) =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑆𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖
(𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚)

× 100% 

 

 

                                                           
22Guntur Herlambang, “Stock & Saham”, Diakses pada 9 september 2017 di 

http://www.stockdansaham.com/2016/09/pengertian-return-on-equity-roe.html 
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2. Pembiayaan Mudharabah (x)  

Pengertian AI-mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak, di mana 

pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. 

Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila 

rugi maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari 

kelalaian si pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka si 

pengelolalah yang bertanggung jawab.23 

Ketentuan Fatwa DSN-MUI NO. 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi 

Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah ini adalah sebagai berikut: 

Pertama: Ketentuan Umum 

a. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (Net Revenue 

Sharing) maupun Bagi Untung (Profit Sharing) dalam pembagian hasil 

usaha dengan mitra (nasabah)-nya. 

b. Dilihat dari segi kemaslahatan (al-ashlah), saat ini, pembagian hasil usaha 

sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (Net Revenue Sharing). 

c. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati 

dalam akad. 

                                                           
23 Irma Wahyuni Afrianti, “Produk Bank Syariah Al-Mudharabah”, diakses pada tanggal 30 

Agustus 2017 di https://irmawahyuniafriyanti.wordpress.com/2010/05/04/produk-bank-syariah-al-

mudharabah/ 
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Kedua: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi 

perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyele-saiannya dilakukan melalui 

Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 

Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah. 

Pelaksanaan pengumpulan data dalam sebuah penelitian harus sesuai dengan 

metode yang telah direncanakan dan target data yang diperoleh harus sesuai dengan 

standar yang telah ditentukan. Sehingga teknik yang digunakan dalam 

mengumpulkan data pada penelitian ini adalah dengan dokumentasi. Dokumentasi 

adalah pengumpulan data-data, dokumen-dokumen dan catatan yang berhubungan 

dengan suatu permasalahan yang diteliti. dokumentasi yang diperlukan peneliti 

adalah berupa data laporan keuangan publikasi triwulanan 

neraca bank umum Syariah yang di terbitkan oleh bank Indonesia pada priode tahun 

2016. Data yang diperlukan oleh peneliti mengambil dari situs bank Indonesia yaitu 

www.bi.go.id dan dibantu program spss untuk mengolah data tersebut. 

F. Teknik Analisis Data 

 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data nonparametrik. 

Metode statistik nonparametrik merupakan metode statistik yang dapat digunakan 

dengan mengabaikan asumsi-asumsi yang melandasi penggunaan metode statistic 

parametrik, terutama yang berkaitan dengan distribusi normal. Istilah lain yang 

sering digunakan untuk statistik nonparametrik adalah statistik bebas distribusi 

(distribution free statistics) dan uji bebas asumsi (assumption free test). Statistik 

http://www.bi.go.id/
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nonparametrik banyak digunakan pada penelitian-penelitian sosial. Data yang 

diperoleh dalam penelitian sosial pada umunya berbentuk kategori atau berbentuk 

rangking. 

 Uji statistik nonparametrik ialah suatu uji statistik yang tidak memerlukan 

adanya asumsi - asumsi mengenai sebaran data populasi. Uji statistik ini disebut 

juga sebagai statistik bebas sebaran (distribution free). Statistik nonparametrik 

tidak mensyaratkanbentuk sebaran parameter populasi berdistribusi normal. 

Statistik nonparametrik dapat digunakan untuk menganalisis data yang berskala 

nominal atau ordinal karena pada umumnya data berjenis nominal dan ordinal 

tidak menyebar normal. Dari segi jumlah data, pada umumnya statistik 

nonparametrik digunakan untuk data berjumlah kecil (n <30).24 Analasis non 

parametrik yang digunakan peneliti adalah menggunakan uji Spearman, karena 

data yang digunakan adalah data yang bersifat ordinal. 

G.  Uji Corelation’s Spearman 

Koefisien korelasi spearman merupakan statistik nonparametrik.  Statistik ini 

merupakan suatu ukuran asosiasi atau hubungan yang dapat digunakan pada 

kondisi satu atau kedua variabel yang diukur adalah skala ordinal (berbentuk 

ranking) atau kedua variabel adalah kuantitatif namun kondisi normal tidak 

terpenuhi.  Simbol ukuran populasinya adalah ρ dan ukuran sampelnya rs.  

Formula rs untuk korelasi Spearman adalah sebagai berikut: 

 

                                                           
24 Dian purnama sari “Statistik Non Parametrik”, diakses pada tanggal 11 january 2018 di 

http://dianpurnamasari127.blogspot.co.id/2016/11/makalah-statistik-nonparametrik.html 
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Dimana: 

Rs= koefisien krelasi spearman 

N= Jumlah sampel penelitian 

 

 

 

 

 

 

 


