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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis Penelitian  

Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif, dimana jenis penelitian 

kuantitatif ini mengacu pada pengumpulan data-data tentang laporan 

keuangan bank. Penelitian ini dilakukan dengan pengamatan terhadap objek 

penelitian kemudian dianalisis dan disimpulkan antar variabel rasio keuangan 

yang terdiri dari empat variabel, yaitu variabel CAR, FDR, BOPO dan ROA. 

Variabel ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh masing-masing 

variabel terhadap Profitabilitas. 

 

B. Objek Penelitian  

Penelitian dilakukan pada perusahaan perbankan syariah di indonesia 

pada tahun 2008-2017. Penelitian ini membahas tentang pengaruh variabel 

CAR, FDR, BOPO terhadap ROA Bank Umum Syariah dengan waktu 

penelitian selama 10 tahun dimulai dari tahun 2008-2017. 

C. Jenis dan Sumber Data  

Jenis data pada penelitian ini adalah data sekunder yang memiliki sifat 

kuantitatif. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber-

sumber terdahulu dan data bisa diperoleh melalui media publikasi. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa laporan 

keuangan tahunan Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2008-2017 yang 

telah terdaftar di Bank Indonesia (www.bi.go.id)  dan Otoritas Jasa Keuangan 

http://www.bi.go.id/
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(www.ojk.go.id) dan diperoleh melalui website resmi masing-masing bank 

umum syariah. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Metode Dokumentasi 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode dokumentasi. Di dalam pelaksanaannya metode dokumentasi  

peneliti menganalisis laporan tertulis yang merupakan laporan keuangan 

yang telah dipublikasikan di website bank yang diteliti serta dokumen lain 

dalam bank yang relevan, data yang dikumpulkan adalah rasio keuangan 

Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing to Deposit Ratio (FDR),  Biaya 

Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO), Return On Asset (ROA) 

yang di dapatkan dari website masing-masing bank umum syariah di 

indonesia.   

 

E. Populasi dan Sampel  

Populasi dalam penelitian ini adalah bank syariah yang terdaftar di 

Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan dari tahun 2008-2017. Sampel 

pada penelitian ini diambel dengan metode purposive sampling yaitu metode 

pemilihan sampel dengan karakteristik antara lain :  

Kriteria 1 : Bank yang digunakan adalah bank syariah. 

Kriteria 2 : Bank Umum Syariah (BUS) memiliki ketersediaan data dan 

membuat laporan keuangan tahunan pada periode 2008–2017.  

  

http://www.ojk.go.id/
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Tabel 3.1 Kriteria Sampel Bank Syariah di Indonesia 

 

 

 

 

 

Sumber : laporan keuangan tahunan masing-masing bank syariah 2008-2017 

Tabel kriteria diatas terdapat Sampel dalam penelitian ini adalah 9 bank 

umum syariah (BUS) yaitu Bank Aceh Syariah, Bank Muamalat, Bank 

BRISyariah, Bank BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah, Bank Mega Syariah, 

Bank Panin Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank Maybank Syariah. 

Variabel terikat penelitian ini adalah Profitabilitas yang diukur rasio 

Return On Asset. Variabel bebas penelitian ini adalah CAR, FDR, BOPO  

F. Definisi Operasional Variabel 

Variabel dalam penelitian ini yang akan digunakan terdapat dua jenis 

variabel antara lain :  

1. Variabel dependen atau terikat (Variabel Y) adalah variabel di pengaruhi 

oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

Profitabilitas (Y) yang menggunakan rasio (Return On Asset).  

a.) Return On Asset atau (ROA) 

NO NAMA BANK HASIL KEPUTUSAN 

K1 K2

1 PT. BANK ACEH SYARIAH √ √ √ LOLOS

2 PT. BANK MUAMALAT √ √ √ LOLOS

3 PT. BANK VICTORIA SYARIAH √ X X GAGAL

4 PT. BANK BRI SYARIAH √ √ √ LOLOS

5 PT. BANK JABAR BANTEN SYARIAH √ X X GAGAL

6 PT. BANK BNI SYARIAH √ √ √ LOLOS

7 PT. BANK SYARIAH MANDIRI √ √ √ LOLOS

8 PT. BANK MEGA SYARIAH √ √ √ LOLOS

9 PT. BANK PANIN SYARIAH √ √ √ LOLOS

10 PT. BANK BUKOPIN SYARIAH √ √ √ LOLOS

11 PT. BANK BCA SYARIAH √ X X GAGAL

12 PT. BTPN SYARIAH √ X X GAGAL

13 PT. MAYBANK SYARIAH √ √ √ LOLOS

KRITERIA 
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 ROA adalah rasio untuk mengukur kemampuan manajemen 

bank syariah dalam menghasilkan laba yang berasal dari pengolahan 

asset yang dimiliki. Return On Asset dirumuskan sebagai berikut :  

     
                   

           
       

 
2. Variabel independen (X) adalah variabel yang terpengaruhinya variabel 

terikat, variabel bebas pada penelitian ini yaitu CAR, FDR, BOPO  

masing-masing variabel bebas dijelaskan sebagai berikut : 

a.) Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Rasio CAR merupakan rasio yang memperlihatkan kecukupan 

modal, rasio ini digunakan untuk menunjukkan kemampuan bank 

dalam mempertahankan modal. Secara matematis, CAR dirumuskan: 

     
           

           
        

 

b.) Financing to Deposit Ratio (FDR) 

Rasio FDR yaitu rasio yang membandingkan antara 

pembiayaan yang disalurkan oleh bank umum syariah dari dana 

pihak ketifa (DPK). Rasio ini untuk mengukur tingkat likuiditas 

bank syariah. 

     
                

                        
       

 
c.) Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)  
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Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional 

merupakan rasio untuk mengukur efisiensi bank dengan 

membandingan antara total biaya operasi dengan total pendapatan 

operasional, rasio ini berarti bahwa apabila BOPO tinggi 

menunjukkan bank semakin kurang atau tidak efisien. BOPO dapat 

dikur dengan rumus: 

 

      
                  

                      
       

 

Tabel 3.2 Kriteria Penilaian dan Definisi Operasional  

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia 
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G. Teknik Analisis Data 

1. Uji Kelayakan Model (Good of Fit Test) 

a. Koefisien Determinasi              

Koefisien determinasi (  ) merupakan bentuk dari nilai 

statistic yang bisa digunakan untuk menjelaskan apakah ada 

pengaruh antar dua variabel. Koefisien determinasi juga 

menunjukkan presentase nilai variabel terikat. Jika    mendekati 

nilai 1, menunjukkan semakin tepat, sebaliknya jika    semakin 

kecil maka garis regresi yang mewakili data observasi semakin tidak 

tepat. 

b. Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F) 

Uji ini digunakan untuk melihat apakah terdapat pengaruh 

secara simultan. diduga variabel CAR, FDR, BOPO mempengartuhi  

profitabilitas (ROA) bank syariah di indonesia. Uji F dilihat dari 

nilai signifikan F pada output uji anova. 

Kriteria Pengujian Uji F  

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

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

c. Uji Hipotesis Secara Parsial (T) 

Uji ini untuk menyatakan adanya pengaruh secara parsial, 

atau seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara 

individu dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Hipotesis 
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mengacu pada kerangka pikir, maka hipotesis penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

X1 : Diduga Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh terhadap 

Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. 

X2 : Diduga Financing to Deposit (FDR) berpengaruh terhadap 

Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia.  

X3 : Diduga Biaya Operasional Per Pendapatan Operasional (BOPO) 

berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. 

Kriteria Pengujian Uji T  

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

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

 

2. Analisis Regresi Data Panel 

Model Regresi Data panel adalah penggabungan data anatar cross 

section dan time series. Dalam penelitian ini data cross section yang 

digunakan adalah 9 bank umum syariah di Indonesia sedangkan time 

series pada penelitian ini adalah data dari tahun 2008 sampai dengan 

2017. Data tersebut didapatkan dari laporan keuangan masing-masing 

bank syariah yang telah di publikasikan.  

Kelebihan dalam menggunakan data panel adalah dapat 

mengakomodasi keheterogenan, serta memberikan informasi yang lebih 

bervariasi, mengurangi kolinearitas, lebih efisien, memperbanyak derajat 

bebas. Teknik analisis yang akan digunakan dalam mengestimasi regresi 

data panel sebagai berikut :  
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a. Model Common Effects 

Model paling sederhana dalam mengasumsikan keheterogenan 

antar individu yang tidak erobservasi, karena keheteronenan 

dijelaskan oleh variabel independen. 

b. Model Fixed Effects 

Fixed Effects ini dengan memperhitungkan masalah Omitted 

Variables, membawa perubahan didalam intercept yang runtun 

waktu. Model FE menggunakan metode least square dummy 

variable, yaitu menambahkan variabel dummy yang sesuai untuk 

masing-masing variabel independen. 

c. Model Random Effects 

Metode Random Effect (CE) ini mengasumsikan komponen 

error pada data panel sama dengan komponen error pada pengolahan 

kuadrat terkecil biasa. Pendekatan RE memperbaiki  efisiensi  proses  

least square dengan memperhitungkan error dari antar ruang dan 

runtun waktu.  

 

3. Pemilihan Model Terbaik 

a. Uji Chow  

Uji ini dilakukan untuk menentukan model analisis data panel 

yang akan digunakan dalam estimasi. Uji Chow ini digunakan 

memilih antara model Pooled Least Square (PLS) atau model Fixed 

Effect. Pengujian ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut : 

H0 : Model Pooled Square (PLS) 
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H1 : Model Fixed Effect 

b. Uji Hausman  

Uji Hausman bertujuan untuk pertimbangan teknik empiris yang 

dapat digunakan untuk memilih model Random effect atau model 

Fixed Effect yang lebih baik digunakan. Spesifikasi ini memberikan 

penilaian menggunakan Chi square statistics  maka keputusan 

pemilihan model dilakukan dengan hipotesisPengujian ini dilakukan 

dengan hipotesis berikut ini : 

H0 : Model Random Effect 

H1 : Model Fixed Effect 


