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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan sebuah tempat di mana data penelitian 

ini di ambil, dikarenakan menggunakan data sekunder adalah di Indonesia 

sebagai sampel. Bank yang digunakan memiliki kriteria tertentu, memiliki 

data publikasi awal 2010.1 – 2017.4 bank yang di gunakan adalah Bank 

Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin Syariah, Bank 

Mega Syariah dan Bank Rakyar Indonesia Syariah. 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian diskiptif kuantitatif, karena 

menggunakan data yang didapatkan berupa angka, jenis penelitian ini 

dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan hubungan antar 

variabel, variabel yang digunakan adalah pembiayaan, BI Rate, DPK, 

CAR dan BOPO. 

C. Populasi Dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini mengunkan bank umum Syariah 

didapatkan jumlah sebanyak 12 bank. Berdasarkan metode purposive 

sampling jadi sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 5 

bank umum Syariah. 

28 



29 
 

 
 

Hal ini berdasar atas teknik pengambilan sampel tidak acak dan sesuai dengan kriteria 

tertentu yang sudah dirumuskan. Kriteia – kriteria yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah seperti berikut : 

1. Bank Umum Syariah 

2. Bank Umum Syariah yang mengeluarkan laporan keuangan aktif triwulan dari 

tahun 2010 – 2017. 

3. Bank Umum Syariah yang memiliki pembiayaan paling tinggi 8 tahun terakhir.  
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Tabel 3.1 

Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia  

pada tahun 2010 – 2017 

 

No Nama Bank Kriteria 1 Kriteria 2 Kriteria 3 Keterangan 

1 Bank Muamalat Indonesia V V V Lolos 

2 Bank Victoria Syatiah V - - Tidak lolos 

3 Bank BRI Syariah V V V Lolos 

4 Bank BJB Syariah V - - Tdk lolos 

5 Bank BNI Syariah V - V Tdk lolos 

6 Bank Syariah Mandiri V V V Lolos 

7 Bank Mega Syariah V V V Lolos 

8 Bnak Panin Syariah V V - Tdk Lolos 

9 Bank Syariah Bukopin V V V Lolos 

10 Bank BCA Syariah V V - Tdk lolos 

11 Maybank Syariah V - - Tdk lolos 

12 Bank BTPN Syariah V - - Tdk lolos 

 Sumber : Bank Indonesia, diolah 

 

D. Definisi Oprasional Variabel 

1. Pembiayaan Syariah (Y) 

Pembiayaan syariah adalah total keseluruhan pembiayaan yang dikelurkan oleh 

bank Syariah dari beberapa akad yang telah di tawarkan. 
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2. BI Rate (X1) 

variabel tersebut merupakan suku bunga yang memiliki nilai tenor satu bulan yang 

publikasikan pihak BI secara periodik untuk jangka waktu tertentu yang memiliki 

fungsi sebagai tanda atau stance kebijakan moneter, data dalam bentuk (%). 

3. Dana Pihak Ketiga (DPK) (X2) 

Merupakan simpanan dari pihak ketiga bukan dari bank yang terdiri dari tiga 

komponen yaitu giro, tabungan, dan simpanan berjangka dalam bentuk rupiah 

(Rp). 

4. Capital Adequacy Ratio (CAR) (X3) 

Merupakan perbandingan antara Modal dengan aktiva tertimbang menurut resiko 

(ATMR) dengan satuan (%) dengan rumus sebagai berikut: 

 

CAR =  
MODAL

ATMR
𝑥 100 

 

5. Rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) (X4) 

 

BOPO =  
Biaya operasional

Pendapatan operasional
 x 100% 

E. Jenis Dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Dalam melaksanakan penelitian data yang digunakan adalah data skunder 

berupa laporan keuangan dari setiap perusahaan perbankan Syariah yang sudah di 

publikasi dan di ambil dari laporan triwulan Bank Indonesia. Periode dalam laporan 

keuangan dan bank Indonesia tersebut per triwulan pertama pada  tahun 2010 sapai 

dengan triwulan ke empat tahun 2017. 
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2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dalam bentuk 

dokumentasi yang diterbitakn oleh bank indonesia pada situs www.bi.go.id, selain 

itu juga di ambil dari situs bank masing-masing yang mendukung penelitian ini. 

F. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, tahapan untuk mendapatkan 

data dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan mengolah data dari sumber instansi 

terkait adalah Bank Indonesia, situs resmi setiap bank. Data yang dikumpulkan 

menyerupai Pembiayaan, BI Rate, DPK, CAR dan BOPO. 

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 kebanyakan menyarankan memakai adjusted  R2. 

b. Uji F Test  

Hipotesis diuji serentak yaitu 

Diduga besar BI Rate, DPK, CAR dan BOPO mempengaruhi Pembiayaan Bank 

Syariah di Indonesia. 

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 

http://www.bi.go.id/
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Berdasar pada kerangka pemikiran di atas maka hipotesis yang diajukan untuk 

penelitian ini sebagai berikut: 

X1 = diduga besar BI Rate memiliki pengaruh terhadap pembiayaan. 

X2 = diduga besar DPK memiliki pengaruh terhadap pembiayaan. 

X3 = didiuga besar CAR memiliki pengaruh terhadap pembiayaan. 

X4 = diduga besar BOPO memiliki pengaruh terhadap pembiayaan. 

 

Kriteria pengujian : 

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

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

2. Analisis Regresi Data Panel   

Merupakan data yang memiliki 2 dimensi yaitu individu (cross-section) dan 

waktu (time series), disetiap 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 independent yaitu :  

𝑌𝑖𝑡 = 𝑎𝑖 +  𝛽𝑋𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

Beberapa model yang dapat digunakan untuk data panel yaitu : 

a. Model Pooled atau Common Effects 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0 +  𝛽1𝑋𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 

Yaitu model paling sederhana yang mengasumsikan bahwa tidak ada 

keheterogenan antar individu yang tidak terobservasi (intersep sama), karena 
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semua keheterogenan sudah dijelaskan oleh variabel independen. Estimasi 

parameter pooled model menggunakan metode OLS 

b. Model Fixed Effects 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0𝑖 + 𝛽1𝑋𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 

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  

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0𝑖 + 𝛽1𝑋𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 

Jika 𝛽0𝑖 dianggap sebagai variabel random, maka model diatas disebut model 

random effects (RE) dimana estimasi model menggunakan metode Generalized 

Least Square (GLS). 

3. Pemilihan Model Terbaik 

Menengtukan model terbaik antara model common effect, fixed effect dan 

random effect membutuhkan alat pengujian. Alat pengujian yang digunakan ada 

dua yaitu: 

a. Uji Chow 
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Dilakukan untuk memilih salah satu dari model common effect dan fixed effect. 

Hipotesis pengujian: 

H0 = Model Common Effect 

H1 = Model Fixed Effect 

Pengambilan keputusan dalam pengujian ini kita nilai probabilitas F dalam FEM 

< α 5% maka H0 di tolak sehingga model common effect kurang baik untuk 

digunakan. 

b. Uji Hausman 

Pengujian sebagai dasar pertimbangan dalam memilih model yang cocok antara 

model FE dan RE. Hipotesis pengujian: 

H0 = Model Random Effect 

H1 = Model Fixed Effect 

Pengambilan keputusn dalam uji adalah jika nilai probabilitas chi square hitung 

< chi square tabel dan nilai p value signifikan maka H0 di tolak dan model FE 

lebih baik digunakan. 


