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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini berusaha untuk membahas tentang Pengaruh Tingkat 

Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba bersih Pada Bank Umum Syariah Di 

Indonesia. Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis 

Pendekatan kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang 

menggunakan data berupa angka sebagai alat menemukan keterangan 

mengenai apa yang ingin kita ketahui.
35

 Atau 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.
36

 Dari angka yang diperoleh akan dianalisis lebih lanjut 

dalam analisis data. Sedangkan, jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti 

adalah jenis penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua 

variabel atau lebih.
37
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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.
38

 Populasi dalam penelitian 

ini adalah seluruh bank umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia. 

Sedangkan Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan metode purposive sampling. Purposive sampling menurut 

sugiono adalah menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan 

tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih 

representif.  

Sampel adalah bagian dari sejumlah karaktristik yang dimilliki oleh 

populasi yang digunakan untuk penelitian. Sehingga sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu delapan bank syariah di Bank Umum Syariah (BUS) 

yang terdaftar di Bank Indonesia tahun 2014 dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia tahun 2014. 

2. Bank umum syariah yang memiliki data laporan keuangan naraca yang 

terdaftar di Bank Indonesia tahun 2014. 

3. Memenuhi variabel yang dibutuhkan didalam penelitian ini. 

 

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 
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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 murabahah 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: 

Tabel 3.1 

Nama Bank Umum Syariah 

No. Nama Bank 

1. PT. Bank Negara Indonesia Syariah Tbk 

2. PT. Bank Muammalat Indonesia Tbk 

3. PT. Bank Syariah Mandiri Tbk 

4. PT. BCA Syariah Tbk 

5. PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk 

6. PT. Bank Jabar Banten Syariah Tbk 

7. PT. Bank Panin Syariah Tbk 

8. PT. Bank Victoria Syariah Tbk 

Sumber: www.bi.go.id 

 

D. Variabel dan Pengaruhnya 

1. Laba (Y) 

Laba bersih secara empiris cukup erat kaitannya dengan pergerakan asset Bank 

Syariah.Jika ekspektasi terhadap pertumbuhan laba bersih Bank Syariah di 

masa mendatang mendominasi sentimen aset maka seringkali menjadi 

penyebab kenaikan aset di Bank Syariah.Namun jika aktual laba bersih lebih 

rendah dari ekspektasi seringkali menyebabkan penurunan nilai asset. 

2. Pembiayaan Murabahah (X) 

Besarnya tingkat margin murabahah akan mempengaruhi minat nasabah 

dalam memanfaatkan pembiayaan murabahah. Jadi, semakin tinggi margin 

http://www.bi.go.id/


27 
 

 
 

murabahah semakin mahal harga pembiayaan akad murabahah, maka 

permintaan pembiayaan akan cenderung menurun. 

 

E. Uji Normalitas 

Uji Normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan 

untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah 

sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Uji normalitas  

dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa sampel daiambil dari populasi yang 

berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik.
39

 

Analisis grafik histogram merupakan cara termudah untuk melihat 

normalitas residual yang membandingkan data observasi dengan distribusi yang 

mendekati distribusi normal. Namun demikian dengan hanya melihat histogram, hal 

ini dapat menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. 

Metode yang lebih andal yaitu dengan melihat normal probability plot 

yang membandingkan ditribusi kumulatif dari ditribusi normal.  Distribusi 

normal akan membentuk garis lurus diagonal dan ploting data residual akan 

dibandingkan dengan garis diagonal. Bila distribusi data residual normal, maka 

garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis 

diagonalnya. Melihat tampilan grafik histogram maupan grafik normal plot 

dapat disimpulkan bahwa grafik histogram memberikan pola ditribusi yang 

menceng (skewness) ke kiri dan tidak normal. Sedangkan pada grafik normal 

plot terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya 

agak jauh dari garis diagonal. 
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F. Jenis dan Sumber Data 

Data yang dibutuhkan dalam penulisan tugas akhir ini yaitu data sukender. 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah 

dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi.
40

 

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari laporan keuangan Bank Umum 

syariah di Indonesia, yang telah di publikasikan oleh Bank Indonesia. 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode 

dokumentasi. Data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh peneliti secara 

tidak langsung atau melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). 

Data yang dikumpulkan dari Bank Umum Syariah di Indonesia. 

 

H. Teknik Analisis Data 

 Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data 

deskriptif kuantitatif. Menurut Ahmad Tanzeh dan Suyitno yang dimaksud 

penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menitik beratkan pada penyajian 

data yang berbentuk angka atau kualitatif yang diangkakan (skoring) yang 

menggunakan ststistik.
41

 Sehingga, metode analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan metode regresi linier sederhana dan 

dibantu dengan program SPSS. 
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Analisis regresi linear sederhana dipergunakan untuk mengetahui 

pengaruh antara satu buah variabel bebas terhadap satu buah variabel terikat. 

Persamaan umumnya adalah: 

Y = a + b X + e .........
42

 

Dengan Y adalah variabel terikat dan X adalah variabel bebas. Koefisien a 

adalah konstanta (intercept) yang merupakan titik potong antara garis regresi 

dengan sumbu Y pada koordinat kartesius. 

 

I. Pengembangan Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah suatu penjelasan sementara tentang perilaku, 

fenomena, atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi.
43

 Atau 

hipotesis adalah jawaban sementara atau kesimpulan yang diambil untuk 

menjawab permasalahan yang diajukan dalam suatu penelitian yang 

sebenarnya harus diuji secara empiris yang pernah dilakukan. 

Amri Dziki Fadholi (2015) mahasiswa Rogram Studi Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta: “Pengaruh 

Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas  Bank Umum Syariah 

(Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2011-2014)” 

hasil penelitiannya menemukan bahwa Variabel pembiayaan murabahah 

berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah di Indonesia 

pada tingkat signifikansi 0,05.  
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Berdasarkan penelitian tersebut dapat diambil hipotesis : 

Ha : Terdapat pengangaruh yang signifikan antara pembiayaan Murabahah 

terhadap Laba bersih pada bank umum syariah yang terdaftar di bank 

Indonesia. 


