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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Objek Penelitian  

Penelitian ini dilakukan pada bank umum syariah yang tercatat di Bank 

Indonesia yaitu meliputi: PT. Bank BNI Syariah, PT. Bank Mega Syariah, PT. 

Bank Muamalat Indonesia, PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank BCA 

Syariah, PT. Bank BRI Syariah, PT. Bank Panin Syariah, PT. Bank Syariah 

Bukopin, PT. Bank Victoria Syariah, PT. Bank Maybank Syariah  tahun 2013-

2017. 

 

B. Jenis Penelitian 

PenelitianBiniBmenggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, dengan 

menggunakan pendekatan ini maka peneliti akan mengolah data-data yang 

berbentuk numerik/angka yang bersifat kuantitatif kemudian hasil pengolahan 

data numerik tersebut akan dideskripsikan sesuai dengan hasil yang ada, 

dengan menemukan masalah pada penelitian, alat-alat analisis data serta 

pengukuran data. 

 

C. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel  

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bank umum 

syariah di Indonesia yang terdaftar di bank Indonesia dalam periode 2013-

2017. Sedangkan untuk teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 
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metode purposive sampling, yaitu mengambil sampel yang telah ditentukan 

sebelumnya berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu. Kriteria yang 

digunakan dalam penentuan sampel pada penelitian ini, yaitu:  

1. Bank Umum Syariah yang menyajikan laporan keuangan tahunan 

periode 2013-2017. 

2. Memiliki laporan keuangan tahunan yang lengkap pada periode 

2013-2017. 

3. Data yang dimiliki Bank Umum Syariah sesuai dengan variabel 

yang diteliti baik variabel independen dan variabel dependen. 

Tabel 3.1 

Daftar Populasi dan Sampel Penelitian 

 Sumber : Data Sekunder diolah 2018 

D. Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah satu variabel 

dependen dan tiga variabel independen. Berikut definisi dari masing-masing 

variabel penelitian ini: 

1 2 3

1 PT. Bank BNI Syariah Sampel 1

2 PT. Bank Mega Syariah Sampel 2

3 PT. Bank Muamalat Indonesia Sampel 3

4 PT. Bank Syariah Mandiri Sampel 4

5 PT. Bank BCA Syariah Sampel 5

6 PT. Bank Jabar Banten Syariah

7 PT. Bank BRI Syariah Sampel 6

8 PT. Bank Panin Syariah Sampel 7

9 PT. Bank Syariah Bukopin Sampel 8

10 PT. Bank Victoria Syariah Sampel 9

11 PT. Bank Maybank Syariah Sampel 10

Kriteria Sampel 

Penelitian
No. Populasi Penelitian
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1. Likuiditas/FDR (Y)  

Salah satu cara untuk menghitung tingat likuiditas bank adalah 

dengan mengetahui risiko likuiditasnya, dengan rumus sebagai berikut:  

 

Financing  to Deposits Ratio = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑒𝑟𝑖𝑘𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑃𝐾
 x 100% 

Tabel 3.2 

Kriteria Penetapan Peringkat Variabel Financing to Deposit Ratio 

     
     Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP Tahun 2004 

2. Non Performing Financing (X1) 

NPF menurut surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP dan 

menurut penelitian-penelitian sebelumnya dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

NPF=
𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝑏𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑎𝑙𝑢𝑟𝑘𝑎𝑛
 x 100% 

Tabel 3.3 

Kriteria Penetapan Peringkat Variabel Non Performing Financing 

    
   Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP Tahun 2004 

Peringkat Keterangan Kriteria 

1 Sangat Sehat ≤ 75%

2 Sehat 75%< FDR ≤ 85%

3 Cukup Sehat 85% < FDR ≤ 100%

4 Kurang Sehat 100% < FDR ≤ 110%

5 Tidak Sehat FDR > 110%

Peringkat Keterangan Kriteria 

1 Sangat Sehat < 2%

2 Sehat 2% ≤ NPF <5%

3 Cukup Sehat 5% ≤ NPF < 8%

4 Kurang Sehat 8% ≤ NPF 12%

5 Tidak Sehat NPF ≤ 12%
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3. Capital Adequacy Ratio (X2) 

Capital Adequacy Ratio dapat dirumuskan sebagaibberikut: 

CAR=
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙

𝐴𝑇𝑀𝑅
 x 100% 

Tabel 3.4 

Kriteria Penetapan Peringkat Variabel Capital Adequacy Ratio  

     
       Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP Tahun 2004 

4. Return on Assets (X3)  

ROA dapat dihitung sebagai berikut: 

 ROA=
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 x 100% 

Tabel 3.5 

Kriteria Penetapan Peringkat Variabel Return On Assets 

    
    Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP Tahun 2004 

 

E. Jenis dan Sumber Data  

Jenis data yang dianalisis pada penelitian ini ialah jenis data kuantitatif. 

Data kuantitatif adalah data yang diukur berdasarkan skala numerik (angka). 

Peringkat Keterangan Kriteria 

1 Sangat Sehat >12%

2 Sehat 9% ≤ CAR < 12%

3 Cukup Sehat 8% ≤ CAR < 9%

4 Kurang Sehat 6% < CAR < 8%

5 Tidak Sehat CAR ≤ 6%

Peringkat Keterangan Kriteria 

1 Sangat Sehat > 1,5%

2 Sehatt 1,25% < ROA ≤ 1,5%

3 CukupbSehat 0,5% < ROA ≤ 1,25%

4 KurangbSehat 0% < ROA ≤ 0,5%

5 TidakbSehat ROA ≤ 0%
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Data kuantitatif dalam penelitian ini berbentuk data panel yaitu gabungan 

antara data runtut waktu (Time Series). Sumber data dalam penelitian ini 

adalah data sekunder yaitu data atau informasi yang telah terkumpul oleh 

pihak lain, bukan oleh periset sendiri, untuk tujuan yang lain, hal ini 

mengandung arti bahwa periset hanya memanfaatkan data yang sudah ada 

untuk risetnya. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data  

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode 

dokumentasi yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan data-data yang 

telah dipublikasikan oleh lembaga atau instansi terkait misalnya dari hasil 

penelitian, laporan keuangan pada bank umum syariah dan dokumen-dokumen 

terkait. 

 

G. Teknik Analisis Data 

1. Model Regresi Data Panel  

Menurut (Hsiao, 2003) untuk mengestimasi parameter model 

dengan data panel, terdapat tiga teknik (model) pendekatan yang terdiri 

dari Coommon Effect, pendekatan efek tetap (fixed effect), dan pendekatan 

efek acak  (random effect). Ketiga model pendekatan dalam analisis data 

panel tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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a. Common Effect Model 

Merupakan pendekatan paling sederhana yang disebut estimasi CEM 

atau pooled least square. Model ini tidak memperhatikan dimensi individu 

maupun waktu sehingga dapat diasumsikan bahwa perilaku antar individu 

sama dalam berbagai kurun waktu. Model ini hanya mengkombinasikan data 

time series dan cross section dalam bentuk pool, mengestimasinya 

menggunakan kuadrat terkecil atau pooled least square.  

Pada pendekatan ini dapat diasumsikan bahwa nilai intersep 

masing-masing variabel adalah sama, begitu pula slope koefisien untuk 

semua unit time serries. Berdasarkan asumsi tersebut maka model 

CEM dinyatakan sebagai berikut: 

Yit = α + β Xit + uit ; i = 1,2,....,N; t = 1,2,......, T 

b. Model Efek Tetap (Fixed Effect Model) 

Model Fixed Effect mengasumsikan bahwa terdapat efek yang 

berbeda antar individu. Perbedaan itu dapat diakomodasi melalui 

perbedaan pada intersepnya. Oleh karenan itu dalam Fixed Effect, 

setiap individu merupakan parameter yang tidak diketahui dan akan 

diestimasi dengan menggunakan tekhnik variabel dummy. Salah satu 

cara memperhatikan unit cross-section pada model regresi panel 

adalah dengan mengijinkan nilai intersep berbeda-beda untuk setiap 

unit cross-section tetapi masih mengasumsikan slope koefisien tetap 

model FEM dinyatakan sebagai berikut: 

Yit = αi + β Xit + uit ; i = 1,2,....,N; t = 1,2,......, T 
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Teknik seperti diatas dinamakan Least Square Dummy Variabel 

(LSDV). Selain diterapkan untuk efek tiap individu, LSDV ini juga 

dapat mengakomodasikan efek waktu yang bersifat sestemik. Hal ini 

dapat dilakukan melalui penambahan variabel dummy waktu di dalam 

model. 

c. Pendekatan Efekb cak (Random Effect Model) 

Berbeda dengan Fixed Effect Model, efek spesifik dari masing-

masing individu diperlakukan sebagai bagian dan komponen error 

yang bersifat acak dan tidak berkorelasi dengan variabel penjelas yang 

teramati, model seperti ini dinamakan random effect model (REM). 

Model ini sering disebut juga dengan error component mode (ECM). 

Pada model REM, diasumsikan αi merupakan variabel random 

denganmean α0, sehingga intersep dapat dinyatakan sebagai  αi= α0+εi 

dengan εi merupakan error random mempunyai mean 0 dan varian 

σ2εi, εi tidak secara langsung diobeservasi atau disebut juga variabel 

laten. Persamaan model REM adalah sebagai berikut: 

Yit = α0 + β Xit + wit ; i = 1,2,....,N; t = 1,2,......, T 

Dengan wit = εi + uit, suku error gabungan wit memuat dua komponen 

error yaitu εi komponen error cross section dan uit yang merupakan 

kombinasi komponen error cross section dan time series. Oleh karena itu, 

metode OLS tidak bisa digunakan untuk mendapatkan estimator yang 

efisien bagi model random effect. Metode yang tepat untuk mengestimasi 

model random effect adalah Generalalized Least Squares (GLS) dengan 

asumsi homoskedastik dan tidak ada crossectional correlation. 
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2. Pemilihan Model Regresi Data Panel  

Dari ketiga model yang telah diestimasi akan dipilih model mana 

yang paling tepat atau sesuai dengan tujuan penelitian kali ini. Ada 

tahapan uji (test) yang dapat dijadikan alat dalam pemilihan model 

regresi data panel (CEM, FEM atau REM). 

a. F Test atau Uji Chow (Common Effect vs Fixed Effect) 

Uji Chow-Test bertujuan untuk menguji atau juga 

membandingkan dan memilih model mana yang terbaik apakah 

model Common Effect atau Fixed Effect yang akan digunakan untuk 

melakukan regresi data panel. Langkah-langkah yang dilakukan 

dalam Uji Chow-Test adalah sebagai berikut: 

1) Estimasi dengan Fixedbeffect 

2) Uji dengan menggunakan Chow-test 

3) Melihat nilai probability F dan Chi-square dengan asumsi : 

a) Bila nilai probability F dan chisquare > α = 5%, maka uji 

regresi panel data menggunakan model Common Effect.  

b) Bila nilai probability F dan chisquare < α = 5%, maka uji 

regresi panel data menggunakan model Fixed Effect  

Atau pengujian F Test ini dilakukan dengan hipotesis sebagai 

berikut : 

H0: Common Effect (CE) 

H1: Fixed Effect Model 

H0: ditolak jika nilai F hitung > F tabel, atau bisa juga dengan: 

H0: ditolak jika nilai Probabilitas F < α (dengan α 5%) 
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Uji F dilakukan dengan memperhatikan nilai probabilitas 

(Prob.) untuk Cross-section F. Jika nilainya > 0,05 (ditentukan 

diawal sebagai tingkat signifikasi atau alpha) maka model 

yang terpilih adalah CEM, tetapi jiks < 0,05 maka model yang 

terpilih adalah FEM. 

4) Bila berdasarkan Uji Chow-Test model yang terpilih adalah 

Common Effect, maka langsung dilakukan uji regresi data panel. 

Tetapi bila yang terpilih adalah model Fixed Effect, maka 

dilakukan Uji Hausman-Test untuk menentukan antara model 

Fixed Effect atau Random Effect yang akan dilakukan untuk 

melakukan uji regresi data panel.  

b. Uji Hausman Test (Fixed Effect vs Random Effect) 

Uji Hausman Test dilakukan untuk membandingkan atau 

juga memilih model mana yang terbaik antara Fixed effect dengan 

Random effect yang akan digunakan untuk melalukan regresi data 

panel. Langkah-langkah yang dilakukan dalam hausman Test adalah 

sebagai berikut: 

1) Estimasi dengan Random Effect 

2) Uji dengan menggunkan Hausman Test 

3) Melihat nilai probability F dan Cihi-square dengan asumsi: 

a) Dengan nilai probability F dan Chi-square > α = 5%, maka 

uji regresi panel data menggunakan model Random Effect. 
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b) Bila nilai probability F dan Chi-square < α = 5%, maka uji 

regresi panel data menggunakan model Fixed Effect 

Atau dengan hipotesis berikut : 

H0: Random Effect Model 

H1: Fixed Effect Model  

H0 ditolak jika P-value lebih kecil dari nilai α  

H0 diterima jika P-value lebih besar dari nilai α  

Nilai α yang digunakan adalah 5% 

Uji hausman dilihat menggunakan nilai probabilitas 

dari cross section random effect model. Jika nilai probabilitas 

dalam uji  Hausman lebih kecil dari 5% maka H0 ditolak 

yang berarti bahwa model yang cocok digunakan dalam 

persamaan analisis regresi tersebut adalah model fixed effect. 

Dan sebaliknya jika nilai probabilitas dalam uji hausman 

lebih besar dari 5% maka H0 diterima. 

c. Uji Lagrange Multiplier (Common Effect vs Random Effect)  

Uji Lagrange Multiplier menmiliki tujuan untuk 

membandingkan antara metode common effect dengan metode 

random effects. Langkah-langkah yang dilakukan dalam Lagrange 

Multiplier-Test  adalah sebagai berikut: 

1) Estimasi dengan commonbeffect 

2) Uji dengan menggunkan Lagrange Multiplier-Test 

3) Melihat nilai probability F dan Chi-square dengan asumsi: 
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a) Bila nilai probabilitas F dan Chi-square > α = 5%, maka uji 

regresi panel data menggunakan model common effect. 

b) Bila nilai probabilitas F dan Chi-square > α = 5%, maka uji 

regresi panel data menggunakan model random effect 

Atau dengan hipotesis sebagai berikut : 

H0: Common Effect Model 

H1: Random Effect  

Jika nilai probabilitas dalambUji Lagrange Multiplier (LM) 

lebih kecil dari 5% maka H0 ditolak yang berarti bahwa model yang 

cocok digunakan dalam persamaan analisis regresi tersebut adalah 

model random effect dan sebaliknya jika nilai probabilitas dalam 

Uji Lagrange Multiplier lebih besar dari 5% maka Ha diterima. 

 

H. Pengujian Hipotesis  

1. Uji Simultan (Uji F) 

Uji F dilakukan untuk menganalisis pengaruh variabel bebas yang 

digunakan dalam model regresi berpengaruh terhadap variabel terikat. 

Hipotesis yang melandasi uji F yaitu : 

Ho : b1 = b2 = 0, dengan kata lain seluruh variabel bebas tidak 

berpengaruh terhadap variabel terikat. 

H1 : b1 = b2 ≠ 0, dengan kata lain seluruh variabel bebas berpengaruh 

terhadap variabel terikat. 

Rumus untuk memperoleh statistik uji F adalah  
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𝐹 hitung =  
𝑅2/ (𝑘 − 1)

Σ𝑒𝑖 / (𝑛 − 𝑘)
 

Keterangan : 

F: Rasio (Koefisien Penentu) 

𝑅2: Koefisien Determinasi 

𝑛: Jumlah Observasi 

𝑘: Jumlah Variabel Bebas dan Terikat 

Kriteria pengujian : 

a. Jika nilai Profitabilitas F hitung < F tabel, maka 𝐻0 diterima dan 

𝐻1 ditolak berarti variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh 

terhadap variabel terikat. 

b. Jika nilai Profitabilitas F hitung > F tabel, maka 𝐻0 ditolak dan 

𝐻1 diterima berarti variabel bebas secara simultan berpengaruh 

terhadap variabel terikat. 

2. Uji parsial (Uji t) 

Uji t merupakan pengujian untuk mengetahui apakah suatu variable 

bebas secara parsial atau individual berpengaruh nyata atau tidak terhadap 

variabel terikat. Hipotesis yang melandasi uji t yaitu : 

Ho : b1 = 0, Variabel bebas berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel 

terikat 

𝐻1 : b1 ≠ 0, variabel bebas berpengarauh signifikan terhadap varaibel 

terikat 

Rumus nilai t hitung adalah: 
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𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
(𝛽1̂ − 𝛽1)

𝑠𝑒𝛽1
 

Dimana: 

𝛽1̂: Koefisien Variabel Independen 

𝛽1: Nilai Hipotesis Nol 

𝑠𝑒𝛽1: Simpang Baku dari Variabel Independen ke 1 

Kriteria Pengujian : 

a. Jika nilai t hitung < t tabel, maka 𝐻0 diterima dan 𝐻1 ditolak 

b. Jika nilai t hitung > t tabel, maka 𝐻0 ditolak dan 𝐻1 diterima 

3. Koefisien Dererminasi (𝑅2) 

Keeratan hubungan antar variabel terikat dan variabel bebas dapat 

dilihat dari besar 𝑅2. Besar 𝑅2 terletak antara 0 sampai dengan 1 (0 < 𝑅2< 

1) dengan menghitung koefisien determinasi maka akan diketahui 

pengaruh variabel bebas terhadap variable terikat. Apabila 𝑅2 mendekati 1 

(100 %), maka hasil perhitungan menunjukkan bahwa semakin baik atau 

semakin tepat garis regresi yang diperoleh, sebaliknya apabila nilai 𝑅2 

mendekati 0 maka menunjukkan semakin tidak tepatnya garis regresi 

untuk mengukur data observasi. Rumus 𝑅2 ialah : R2 = 1 - Σ𝑒𝑖2

Σ𝑦𝑖2 

 

 

 

  


