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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. 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. Penelitian ini 

terdiri atas empat variabel, yaitu nisbah bagi hasil, dpk, dan fdr sebagai 

variabel bebas (independent) dan pembiayaan modal kerja sebagai variabel 

terikat (dependent) 

B. Obyek Penelitian  

  Peneletian ini dilakukan pada perbankan syariah yang berada di 

Indonesia pada tahun 2010-2017. Peneletian ini membahas tentang 

pengaruh Nisbah Bagi hasil, DPK,dan FDR terhadap Pembiayaan Modal 

Kerja Syariah pada Bank Syariah di Indonesia. Waktu penelitian ini 

dimulai dari periode 2010-2017. 

C. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

          Jenis data yang dugunakan dalam metode penelitian ini adalah 

data sekunder yang bersifat kuantitatif. Definisi dari data sekunder 

adalah data yang didapat dari sumber-sumber terdahulu yang telah 

melakukan
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              penelitian pada penelitian sebelumnya dan cara memperoleh datanya 

bisa didapatkan melalui media seperti publikasi, website dll. 

          Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel, 

yaitu penggabungan antara data cross section dan time series. Data 

cross section Yang digunakan adalah 10 Bank Syariah di Indonesia, 

sedangkan data time series menggunakan data tahunan dari tahun 

2010-2017. 

2. Sumber Data 

         Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan 

informasi mengenai data. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

diperoleh dari berbagai sumber yaitu data Nisbah bagi hasil, DPK, 

FDR, dan Pembiayaan modal kerja syariah diperoleh dari website 

masing-masing Bank Syariah di Indonesia yang berupa laporan 

keuangan tahunan, OJK, dan website. 

D. Teknik Pengambilan Data 

  Teknik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan studi 

dokumentasi. Studi dokumentasi merupakan pengumpulan data yang 

dilakukan dengan kategori dan bahan-bahan tertulis dengan masalah 

penelitian. Data yang dikumpulkan yaitu data sekunder dari website 

masing-masing Bank Syariah di Indonesia yang telah dipublikasikan.  
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E. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

      Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Bank 

Syariah yang telah go public yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) sampai dengan tahun 2017. Jumlah populasi dalam penelitian ini 

adalah 13 Bank Syariah. 

Tabel 2.1 Bank Syariah di Indonesia 

No Bank Syariah di Indonesia 

1 Bank Aceh Syariah 

2 Bank BCA Syariah 

3 Bank BJB Syariah 

4 Bank BNI Syariah 

5 Bank BRI Syariah 

6 Bank BTPN Syariah 

7 Bank Maybank Syariah Indonesia 

8 Bank Mega Syariah 

9 Bank Muamalat Indonesia 

10 Bank Panin Syariah 

 11 Bank Syariah Bukopin 

12 Bank Syariah Mandiri 

13 Bank Victoria Syariah 

Sumber : diolah dari Statistik Perbankan Syariah, OJK 

2. Sampel 

        Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 

purposive sampling yaitu sampel yang diambil harus memenuhi kriteria 

tertentu. Kriteria-kriteria yang ditetapkan yaitu : 

a. Bank Syariah yang masih terdaftar di OJK sampai dengan tahun 

2017. 

b. 10 Bank Syariah yang menyediakan data penelitian lengkap selama  

  periode (2010-2017). 
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F. Definisi Operasional Variabel  

 Definisi operasional variabel yaitu berisi tentang maksud dari tiap 

variabel penelitian. Bertujuan untuk memperjelas pengertian tentang 

istilah dan variabel yang diteliti sebagai indikator dalam penelitian. 

Berikut ini variabel yang digunakan dalam penelitian ini : 

1.Variabel Terikat (dependent variable) 

         Variabel terikat adalah variabel sebagai pihak yang diterangkan 

oleh variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah permintaan pembiayaan 

modal kerja merupakan pembiayaan jangka pendek yang diberikan 

kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya 

berdasarkan prinsip-prinsip syariah. 

2. Variabel Bebas (independent variable) 

        Variabel bebas yaitu variabel yang terdiri dari satu atau lebih 

variabel sebagai pihak yang menerangkan dari variabel terikat atau 

variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Variabel bebas yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Nisbah Bagi Hasil (X1) 

       Nisbah bagi hasil yaitu bentuk perolehan kembalinya dari 

kontrak investasi dari waktu ke waktu tidak pasti dan tidak tetap. 

b. Dana Pihak Ketiga (X2) 

       Dpk yaitu dana yang dipercaya masyarakat (diluar bank) 

kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. 
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c. Financing to Deposit Ratio (X3) 

        Fdr yaitu perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh 

bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank. 

Fdr digunakan untuk mengukur likuiditas bank dengan cara 

membagi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap 

dana pihak ketiga. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut : 

     
  t    e        

  t               et   
 

G. Teknik Analisis Data 

1. Uji Kelayakan Model (Goodness of Fit Test) 

a. Koefisien Determinasi  

Koefisien determinasi (R
2
) memiliki arti bahwa 

menganalisa seberapa berpengaruh model dalam menjelaskan 

variasi variabel bebas (x). tujuan untuk memperoleh hasil yang 

benar banyak peneliti menyarankan memakai adjusted  R
2
. 

b. Uji F Test  

Hipotesis yang diuji serentak yaitu 

Diduga besar Nisbah bagi hasil, DPK, dan FDR mempengaruhi 

Pembiayaan modal kerja syariah pada 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 
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c. Uji T Test  

Hipotesis 

Mengacu pada kerangka pemikiran di atas maka hipotesis yang 

diajukan dalam  penelitian ini adalah: 

X1 = diduga besar Nisbah Bagi Hasil mempengaruhi Pembiayaan 

Modal Kerja Syariah pada Bank Syariah di indonesia 

X2 = diduga besar DPK mempengaruhi Pembiayaan Modal Kerja 

Syariah pada Bank Syariah di indonesia 

X3 = diduga besar FDR mempengaruhi Pembiayaan Modal Kerja 

Syariah pada Bank Syariah di indonesia 

Kriteria pengujian : 

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

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

2. Uji Model Data Panel 

      Dalam uji model data panel ini terdapat tiga teknik yang dapat 

digunakan dalam regresi data panel yaitu teknik Common Effect, Fixed 

Effect, dan Random Effect. Untuk menentukan model yang paling tepat 

maka ditentukan dengan mengestimasi regresi data panel melalui Uji 

Chow, Uji Hausman, dan Uji LM. 

a. Common Effect Model 

      Dalam model ini mengkombinasikan data time series dan cross 

section tanpa memperhatikan dimensi individu maupun waktu, 
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perilaku antar individu diasumsikan sama. Model common effect 

yaitu : 

                                      

b. Fixed Effect Model 

         Dalam model ini menambahkan variabel dummy untuk 

mengizinkan adanya perubahan intercept antar individu dan waktu 

sedang slope diasumsikan tetap. Model fixed effect yaitu : 

                                              

c. Random Effect Model 

      Merupakan teknik estimasi data panel yang memperhatikan 

perbedaan antar individu dan waktu melalui intercept yang 

diakomodasi dengan error yang mungkin berkorelasi sepanjang 

time series dan cross section. Model random effect yaitu : 

                                        

 

3. Pemilihan Model Terbaik 

       Pemilihan model terbaik antara model common effect, fixed effect dan 

random effect memerlukan alat pengujian. Alat pengujian yang digunakan 

ada tiga yaitu: 

a. Uji Chow 

Uji chow dilakukan untuk memilih diantara model common effect 

dan fixed effect. Hipotesis dalam pengujian ini adalah: 

H0 = Model Common Effect 
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H1 = Model Fixed Effect 

Pengambilan keputusan dalam pengujian ini kika nilai probabilitas 

  d      EM < α 5%      H0 d  t     se         de  c      

effect kurang tepat untuk digunakan. 

b. Uji Hausman  

Uji hausman adalah pengujian sebagai dasar pertimbangan dalam 

memilih model yang cocok antara model fixed effect dan random 

effect. Hipotesis dalam pengujian adalah: 

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 fixed effect lebih tepat digunakan. 

c. Uji LM Breusch-Pagan 

Pengujian ini dilakukan untuk memilih model antara model 

common effectatau model random effect. Hipotesis pengujian adalah: 

H0 = Model Common Effect 

H1 = Model Random Effect 

 e           eputus   d     uj       d     j    pr       t s < α 

5% maka H0 ditolak sehingga model yang dirasa tepat adalah random 

effect.  


