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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan 

penelitian Kuantitatif dengan jenis penelitian Deskriptif. Metode penelitian 

kuantitatif secara umum merupakan metode yang digunakan untuk penelitian 

yang dilandaskan pada filsafat. Analisis data yang bersifat kuantitatatif atau 

statistic dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan 

(Wasito,1995).  

Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang tidak melakukan pengujian 

hipotesis tertentu, namun hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu 

variabel, gejala, atau keadaaan. Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk 

menguji hipotesis (Wasito, 1995). 

B. Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Syariah Mandiri di Indonesia, 

sebagai bank BUMN terbesar di Indonesia dan lembaga perbankan syariah di 

Indonesia yang terus mengalami berkembang. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data tahunan mulai dari tahun 2013 hingga tahun 2017. 

Seluruh data merupakan data time series tahunan. 

C. Definisi Operasional 

a. Dana Pihak Ketiga (DPK) 

Dana Pihak Ketiga atau yang lebih biasa dikenal dengan dana 

masyarakat, merupakan sejumlah dana yang berhasil dihimpun oleh bank 
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yakni yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat 

individu, maupun badan usaha. Dana-dana dari masyarakat tersebut yang 

disimpan dalam bank merupakan sumber dana terbesar yang paling 

diandalkan bank, yaitu yang terdiri dari 3 jenis, yaitu dalam bentuk giro, 

tabungan, dan deposito ( Ismail, 2011: 43). Rumus perhitungan Dana 

Pihak Ketiga : 

 

b. Margin Murabahah 

Keuntungan yang diperoleh dari hasil alokasi pembiayaan dalam 

bentk jual-beli murabahah dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. 

Pada umumnya, nasabah pembiayaan melakukan pembayaran secara 

angsuran. Tagihan yang timbul dari transaksi jual beli dan atau sewa 

berdasarkan akad murabahah, salam, istishna’ dan atau ijarah disebut 

sebagai piutang. Margin Murabahah dilihat dari total keuntungan 

murabahah atau pendapatan margin murabahah pada setiap bank (Karim, 

2013:113). 

Margin Murabahah = 
                              

                               
 

 

c. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Capital Adquecy Ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan 

seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, 

penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana 

modal sendiri bank, disamping memperoleh dana-dana dari sumber-

Dana Pihak Ketiga (DPK)= Giro + Deposito + Tabungan 
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sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang) dan lain-

lain. Capital Adequecy Ratio dilihat dari persentase CAR pada setiap bank 

yang menjadi sampel penelitian ini. Rumus perhitungan CAR adalah 

sebagai berikut: 

 

 

d. Pembiayaan Murabahah 

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga 

perolehan dan keuntungan (marjin) yang disepkati oleh penjual dan 

pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural certainty 

contracts, karena dalam murabahah ditentukan beberapa required of 

profit-nya atau keuntungan yang ingin diperoleh (Karim, 2013: 113). 

Pembiayaan Murabahah dilihat dari total pembiayaan murabahah atau 

piutang murabahah pada setiap bank yang menjadi sampel penelitian ini. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah bagian instrument pengumpulan data 

yang menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian (Prastowo, 2014). Metode 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode 

dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji data 

sekunder yang berupa Laporan Keuangan Tahunan PT. Bank Syariah Mandiri, 

Tbk periode 2013-2017 yang dipublikasikan melalui situs resmi Bank Syariah 

Mandiri. 

 

 

Capital Adquecy Ratio = 
𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝐵𝑎𝑛𝑘

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔 𝑀𝑒𝑛𝑢𝑟𝑢𝑡 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑘𝑜
 x 100% 
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E. Analisis Data 

Analisis data yaitu proses mengatur urutan data, mengorganisasikanya 

ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Analisa data adalah 

rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan 

verivikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan 

ilmiah (Prastowo, 2014). 

Analisis yang digunakan menggunakan metode Analisis Deskriptif. 

Analisis Deskriptif ini akan memberikan gambaran tentang suatu data yang 

akan diteliti sehingga dapat membantu dalam mengetahui karakteristik data. 

Dalam penelitian ini analisis deskritif dengan cara menghitung pertumbuhan 

variabel-variabel yang ada pada penelitian ini, kemudian diuraikan ke dalam 

grafik, tabel atau diagram. 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian adalah Analisis 

Trend. Analisis trend bertujuan untuk melakukan peramalan ekonomi, 

peramalan perkembangan penjualan, proses dan quality control, analisis 

keuangan, analisis pergerakan saham. Analisis Trend sangat bermanfaat 

terutama untuk melihat kecenderungan yang terjadi mengenai variabel tertentu 

pada masa lalu untuk kemudian memperkirakan kecenderungan untuk masa 

yang akan datang (Sanusi, 2011). 

Menurut Harahap, 2004 (seperti dikutip Riyaldy) terdapat beberapa 

tahapan untuk menganalisis data dalam penelitian ini dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1. Memperoleh Laporan Keuangan periode 2013-2017 dari PT Bank Syariah 

Mandiri di Indonesia. 



35 
 

 
 

2. Memahami latar belakang data keuangan PT Bank Syariah Mandiri 

3. Memahami Kondisi-kondisi yang berpengaruh pada PT Bank Syariah 

Mandiri di Indonesia. 

4. Mempelajari serta me-review laporan keuangan. 

5. Menganalisis serta mengidentifikasi variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), 

Margin Murabahah, Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Pembiayaan 

Murabahah. 

 


