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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian merupakan sebuah tempat data penelitian diambil.

Lokasi yang diambil penulis dengan data sekunder adalah wilayah region

ASEAN dengan Negara Indonesia dan Malaysia sebagai sampel negara yang

diambil.

B. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kuantitatif, karena

data yang diperoleh nantinya berupa angka. Dari angka yang diperoleh akan

dianalisis lebih lanjut dalam analisis data. Pangsa pasar sebagai proksi dari

struktur pasar, BOPO, FDR, CAR, dan NPF (variabel kontrol) merupakan

variabel bebas (independent) dan Profitabilitas (ROA) sebagai proksi dari

kinerja merupakan variabel terikat (dependent).

C. Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagian Bank

Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia masing-masing sebanyak 10 bank

dengan kriteria pengambilan berdasarkan aset bank terbesar (10 besar)

berdasarkan laporan tahunan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank

Negara Malaysia (BNM), maka diperoleh jumlah sampel  sebanyak 20 bank,

untuk Bank Umum Syariah Indonesia, Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri,

Bank BRI Syariah, Bank Mega Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Syariah

Bukopin, Bank BCA Syariah, Bank Victoria Syariah, Bank Jabar Banten
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Syariah, Bank Panin Syariah. Untuk Bank Umum Malaysia, Bank Maybank

Syariah, Bank Muamalat Malaysia Berhad, RHB Islamic Bank Berhad, HSBC

Amanah Malaysia Berhad, CIMB Islamic Bank Berhad, Affin Islamic Bank

Berhad, Ambank Islamic Bank, Kuwait Finance House Malaysia Berhad,

OCBC Islamic Bank Berhad, Hong Leong Islamic Bank, Standart Chartered

Saadiq Berhad.

D. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang dipakai dalam metode penelitian ini sendiri adalah data

sekunder yang bersifat kuantitatif. Definisi dari data sekunder adalah data yang

didapat dari sumber-sumber terdahulu yang telah melakukan suatu penelitian-

penelitian terdahulu dan cara memperoleh datanya bisa didapatkan melalui

media seperti publikasi, website dll.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang

diperoleh dari laporan tahunan yang dipublikasi oleh Bank Syariah, dimana

bank yang digunakan terdiri dari 10 bank masing-masing di Indonesia dan

Malaysia.

Sumber data yang dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diakses melalui masing-masing situs

Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi

dokumentasi. Studi dokumentasi adalah pengmpulan data yang dilakukan

dengan kategori dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan
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masalah penelitian. Data-data yang dikumpulkan adalah data ASET, ROA,

FDR, BOPO, CAR dan NPF yang diperoleh dari website masing-masing Bank

Syariah di Indonesia dan Malaysia.

F. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel merupakan penjelasan tentang kegiatan

yang dilakukan untuk memperoleh data yang diharapkan dari penelitian.

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari lima variabel bebas (independent) dan

satu variabel terikat (dependent). Dengan definisi operasional sebagai berikut :

Adapun variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Variabel Terikat (dependent variabel)

Variabel terikat adalah variabel sebagai pihak yang diterangkan oleh

variabel bebas atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel

terikat yang digunakan adalah Profitabilitas (Y), yaitu diperoleh dari nillai

ROA dalam rentang waktu 8 tahun dalam periode 2010-2017.

a. Return On Asset (ROA)

Profitabilitas diukur dari rasio laba terhadap aset atau biasa disebut

ROA. Secara formula ditunjukkan dengan rumus:

%100
aset totalrata-rata

pajaksebelumLaba
ROA 

2. Variabel Bebas (independent variabel)

Variabel bebas yang terdiri dari satu atau lebih variabel dan sebagai

pihak yang menerangkan dari variabel terikat atau dapat juga dikatakan
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variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Variabel bebas yang

digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Market Share

Market Share atau pangsa pasar dihitung dengan memperhitungkan

total aset yang dimiliki sebuah bank umum syariah terhadap total aset

industri perbankan syariah secara keseluruhan dengan satuan persen.

Secara formula ditunjukkan dengan :

100
syariahperbankanindustriseluruhasetTotal

BUSasetTotal
MS 

i


b. Concentration Ratio (CR4)

Rasio CR4 merupakan rasio konsentrasi 4 bank umum terbesar

untuk mengukur tingkat konsentrasi pada industri perbankan syariah,

variabel yang digunakan adalah dengan menjumlah pangsa pasar aset

dari keempat bank umum syariah terbesar. Secara formula ditunjukkan

dengan :

CR4 = MS1 + MS2 + MS3 + MS4

c. MSCR4

MSCR4 merupakan variabel interaksi antara market share dengan

concentration ratio yang digunkan untuk membuktikan lebih lanjut

apakah profit merupakan hasil kolusi atau tidak. Secara formula

ditunjukkan dengan :

MSCR4 = Market Share × Ratio Concentration
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3. Variabel Kontrol Lain yang Mempengaruhi Profitabilitas

Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan sehingga

hubungan variabel independen dengan variabel dependen tidak dipengaruhi

faktor luar yang tidak diteliti, Sugiyono (2007). Menurut Cooper dan

Schindler,(2006) Variabel kontrol merupakan variabel luar (ex-traneous

variabel) yang bertindak sebagai independen dan dimasukkan untuk

membantun untuk menafsirkan hubungan antar variabel. Pada penelitian ini

menggunakan variabel kontrol sebagai berikut yang diduga dalam

penelitian-penelitian sebelumnya secara signifikan mempengaruhi

profitabilitas yaitu :

a. Capital Adequacy Ratio (CAR)

Rasio untuk mengukur kecukupan modal bank syariah yaitu dengan

menggunakan rasio Capital Adequacy Ratio (Muhammad, 2009). Capital

Adequancy Ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa

besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung unsur risiko (kredit,

penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) yang ikut dibiayai

dari modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari sumber-

sumber diluar bank (Yuliani, 2007). Secara fomula ditunjukan dengan:
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b. Financing to Deposit Ratio (FDR)

Rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank yang

dengan cara membagi jumlah kredit yang diberikan oleh bank terhadap

dana pihak ketiga. Secara formula ditunjukan dengan:

c. Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing menunjukan kemampuan manajemen

bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh

bank. Rasio NPF ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Keterangan :

NPF = Non Performing Financing

Pembiayaan KL = Pembiayaan Kurang Lancar

Pembiayaan D = Pembiayaan Diragukan

Pembiayaan M = Pembiayaan Macet

d. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Rasio BOPO digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen

bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan

operasional. Secara formula ditunjukan dengan:
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G. Teknik Analisis Data

1. Uji Kelayakan Model (Goodness of Fit Test)

a. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R2) memiliki arti bahwa menganalisa

seberapa berpengaruh model dalam menjelaskan variasi variabel bebas

(x). tujuan untuk memperoleh hasil yang benar banyak peneliti

menyarankan memakai adjusted  R2.

b. Uji F Test

Hipotesis yang diuji serentak yaitu

Diduga besar MS, CR4, MSCR4, CAR, FDR dan BOPO mempengaruhi

Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia

Uji F (Kriteria Pengujian)

H0 : ditolak jika nilai Prob F-Stat < 0,05

H1 : diterima jika nilai Prob F-Stat > 0,05

c. Uji T Test

Hipotesis

Mengacu pada kerangka pemikiran di atas maka hipotesis yang diajukan

dalam penelitian ini adalah:

Hipotesis : Diduga struktur pasar mempengaruhi kinerja keuangan

perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia.

Kriteria pengujian :

H0 : ditolak jika nilai Prob T-Stat < 0,05

H1 : diterima jika nilai Prob T-Stat > 0,05
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2. Analisis Regresi Data Panel

Data panel adalah data yang mempunyai dua dimensi yaitu individu

(cross-section) dan waktu (time series), dimana setiap unit cross-section

(individu) diulang dalam beberapa periode waktu. Kelebihan model data

panel adalah dapat mengakomodasi keheterogenan antar individu secara

eksplisit. Selain itu penggabungan antar cross-section dan time series

meembuat data panel menjadi lebih informatif, lebih bervariasi,

mengurangi kolinearitas, memperbanyak derajat bebas dan lebih efisien.

Bentuk model data panel untuk satu variabel independen (yang dapat

dibuat umum untuk lebih dari satu variabel independen) yaitu :

Beberapa model yang dapat digunakan untuk data panel yaitu :

a. Model Pooled atau Common Effects

Model paling sederhana yang mengasumsikan bahwa tidak ada

keheterogenan antar individu yang tidak terobservasi (intersep sama),

karena semua keheterogenan sudah dijelaskan oleh variabel independen.

Estimasi parameter pooled model menggunakan metode OLS.

b. Model Fixed Effects
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Pada model ini diasumsikan bahwa terdapat keheterogenan antar

individu yang tidak terobservasi a1 yang tidak tergantung waktu/time

invariant. Apabila diasumsikan terdapat hubungan yang tetap antara a1

dan variabel independen maka model diatas model disebut model Fixed

Effects (FE) atau dengan kata lain nilai intersep untuk setiap X1 berbeda

tapi memiliki slope yang sama. Estimasi parameter model FE bisa

menggunakan metode Least Square Dummy Variable yaitu dengan

menambahkan variabel dummy yang bersesuaian untuk masing-masing

nilai variabel independen.

c. Model Random Effects

Jika β0i dianggap sebagai variabel random, maka model diatas

disebut model random effects (RE) dimana estimasi model menggunakan

metode Generalized Least Square (GLS)


