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BAB III 

METODE PENELITIAN  

A. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini menggunakan 11 Bank Umum Syariah yang 

tercatat di Bank Indonesia yaitu meliputi: Bank Muamalat Indonesia, Bank 

Victoria Syariah, Bank BJB Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Syariah 

Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank Panin Syariah, Bank Bukopin Syariah, 

Bank BCA Syariah, Maybank Syariah Indonesia, Bank BTPN Syariah tahun 

2014-2018. 

 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini bersifat penelitian deskriptif kuantitatif yaitu dengan 

mengumpulkan data-data mengenai laporan keuangan bank. Penelitian ini 

dilaku kan dengan cara melakukan pengamatan terhadap objek penelitian 

yang dipilih kemudian dianalisis dan disimpulkan antara variable-variabel 

dari rasio keuangan yang diteliti. Semua variable tersebut dimaksudkan untuk 

mengetahui pengaruh masing-masing terhadap profitabilitas bank.  

 

C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini populasinya  adalah 14 bank umum Syariah 

yang terdaftar di Bank Indonesia pada tahun 2014-2018. Sampel penelitian ini 

diambil secara purposive sampling yaitu metode yang menggunakan kriteria yang 

telah dipilih oleh peneliti dalam memilih sampel, dengan kriteria sebagai berikut: 
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1. Bank Syariah yang merupakan Bank Umum Syariah (BUS) dan bamk 

tersebut membuat laporan keuangan tahunan pada periode 2014-2018. 

2. Bank Syariah yang menyediakan data variable penelitian diantaranya 

BOPO, CAR, NPF Gross, dan FDR pada laporan tahunannya. 

Dari kriteria diatas diperoleh 11 Bank Syariah yang digunakan diantaranya: 

Tabel 3.1 

Daftar Populasi Penelitian 

No Nama Bank Kriteria 1 Kriteria 2 

1 Bank Muamalat Indonesia   

2 Bank Victoria Syariah   

3 Bank BRI Syariah  x 

4 Bank BJB Syariah   

5 Bank BNI Syariah   

6 Bank Syariah Mandiri   

7 Bank Mega Syariah   

8 Bank Panin Syariah   

9 Bank Bukopin Syariah   

10 Bank BCA Syariah   

11 Maybank Syariah Indonesia   

12 Bank BTPN Syariah   

13 Bank Aceh Syariah x x 

14 BPD NTB Syariah x x 

Sumber: Data Sekunder diolah 2019. 

D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Perumusan variable  dalam penelitian ini adalah 1) Variabel dependen (Y) 

yaitu ROA atau return on assets. Rasio ini digunakan untuk mengukur 

kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba sebelum pajak yang 

dihasilkann dari rata-rata total asset bank. Semakin besar ROA maka semakin 

besar tingkat keuntungan yang dicapai bank, sehingga kemungkinan bank dalam 

kondisi bermasalah semakin kecil. laba sebelum pajak adalah laba bersih dari 
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kegiatan operasional sebelum pajak. Sedangkan rata-rata total asset adalah rata-

rata volume aktiva. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut: 

 

Sumber: Surat Edaran BI NO. 6/23/DPNP tgl 21 Mei 2004 

Penentuan tingkat ROA bank ditentutan sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Kriteria Penetapan Peringkat Variabel Return On Assets 

Rating Rasio Predikat 

1 ROA > 1.5% Sangat Baik 

2 1.25% < ROA < 1.5% Baik 

3 0.5% < ROA < 1.25% Cukup Baik 

4 0% < ROA < 0.5% Kurang Baik 

5 ROA < 0% Tidak Baik 

Sumber: Bank Indonesia (2012) 

Perumusan variable lainnya dalam penelitian ini adalah 2) Variabel 

Independen (X) antara lain: BOPO, CAR, FDR, dan NPF. (a) BOPO atau 

Biaya Operasioanl / Pendapatan Operasional (X1), Menurut Dendawijaya 

(2008) BOPO digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan 

bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Rasio ini dirumuskan sebagai 

berikut: 

 

Sumber: Surat Edaran BI NO. 6/23/DPNP tgl 21 Mei 2004 

 

BOPO = 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛  𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
X100% 

ROA=
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚  𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑎𝑠𝑒𝑡 
X 100% 
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Tabel 3.3 

Kriteria Penetapan Peringkat Variabel Biaya Operasional/Pendapatan 

Operasional 

Rating Rasio Predikat 

1 BOPO < 92% Sangat Baik 

2 92% < BOPO < 94% Baik 

3 94% < BOPO < 96% Cukup Baik 

4 96% < BOPO < 98% Kurang Baik 

5 BOPO > 98% Tidak Baik 

Sumber: Bank Indonesia (2012) 

(b) CAR atau Capital Adequecy Ratio (X2) adalah rasio kecukupan modal yang 

berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. 

Semakin tinggi nilai CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk 

menanggung risiko dari setiap ppembiayaan/aktiva produktif yang beresiko 

. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut: 

 

Sumber: Surat Edaran BI NO. 6/23/DPNP tgl 21 Mei 2004 

 

 

 

 

 

CAR = 
𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝐵𝑎𝑛𝑘

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐴𝑇𝑀𝑅
 X 100% 

𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝐵𝑎𝑛𝑘

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐴𝑇𝑀𝑅
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Tabel 3.4 

Kriteria Penetapan Peringkat Variabel Capital Adequecy Ratio 

Rating Rasio Predikat 

1 CAR > 12% Sangat Baik 

2 9% < CAR < 12% Baik 

3 8% < CAR < 9% Cukup Baik 

4 6% < CAR < 8% Kurang Baik 

5 CAR < 6% Tidak Baik 

Sumber: Bank Indonesia (2012) 

 (c) FDR atau Financing to Deposit Ratio (X3) adalah rasio yang digunakan 

untuk menilai likuiditas suatu bank dengan cara membagi jumlah pembiayaan 

yang diberikan oleh bank terhadap dana pihak ketiga. Semakin tinggi rasio ini 

maka akan semakin rendah kemampuan likuiditas bank sehingga  memnugkinkan 

bank dalam keadaan bermasalah akan semakin besar. Rasio ini dirumuskan 

sebagai berikut: 

 

Sumber: Surat Edaran BI NO. 6/23/DPNP tgl 21 Mei 2004 

 

 

 

 

 

FDR = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑝𝑖ℎ𝑎𝑘 𝑘𝑒𝑡𝑖𝑔𝑎
X100% 
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Tabel 3.5 

Kriteria Penetapan Peringkat Variabel Financing to Deposit Ratio 

Rating Rasio Predikat 

1 50% < FDR < 75% Sangat Baik 

2 75% < FDR < 85% Baik 

3 85% < FDR < 100% Cukup Baik 

4 100% < FDR < 110% Kurang Baik 

5 FDR > 110% Tidak Baik 

Sumber: Bank Indonesia (2012) 

(d) NPF atau Non Performing Financing (X4) merupakan Pembiayaan bermasalah 

atau pembiayaan macet pada suatu bank. Rasio ini digunkana untuk melihat 

kemampuan dari manajemen bank dalam mengelola pembiayaan yang 

bermasalah. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

Sumber: Surat Edaran BI NO. 6/23/DPNP tgl 21 Mei 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

NPF = 
𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛 𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟+𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛  𝑑𝑖𝑟𝑎𝑔𝑢𝑘𝑎𝑛+𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛  𝑚𝑎𝑐𝑒𝑡

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑒𝑟𝑖𝑘𝑎𝑛
X100% 
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Tabel 3.6 

Kriteria Penetapan Peringkat Variabel Non Performing Financing 

Rating Rasio Predikat 

1 0% < NPF < 2% Sangat Baik 

2 2% < NPF < 5% Baik 

3 5% < NPF < 8% Cukup Baik 

4 8% < NPF< 12% Kurang Baik 

5 NPF > 12% Tidak Baik 

Sumber: Bank Indonesia (2012) 

 

E. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini berupa data sekunder dan bersifat data 

kuantitatif yang  diperoleh dari Laporan Keuangan Publikasi Tahunan (Annual 

Report) yang di publikasikan oleh Bank Umum Syariah dalam website resmi 

masing masing bank. Data pendukung lainnya yang digunakan guna mendukung 

penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, hasil 

laporan penelitian dan Surat edaran Bank Indonesia yang dianggap relevan 

dengan topik yang dibahas. 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan 

mengkaji laporan keuangan bank, buku-buku literatur, jurnal dan sumber-sumber 

lain yang berkaitan dengan penelitian untuk memperoleh landasan teoritis secara  

komprehensif yang terkait dengan Bank Umum Syariah yang akan diteliti. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunkaan metode Regresi Linier Berganda yang mana 

pengelolahan data ini menggunakan software Eviews. Analisa data yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah pengujian analisa regresi data panel dan uji 

hipotesis. Adapun model yang mendasari regresi linier berganda yang digunakan 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

Keterangan:  

Y : variabel independent (ROA) 

a : konstanta 

b1-b5 : koefisien regresi variabel dependent 

x1 : BOPO 

x2 : CAR 

x3 : FDR 

x4 : NPF 

 

 

Y=a+b1x1+b2x2+b3x3+b4x4+e 
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1) Model Regresi Data Panel 

Model data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Panel. 

Data panel adalah data yang diperoleh dengan menggabungkan antara dua 

cross section  dan data time series. Data cross section dalam penelitian ini 

adalah data dari 11 Bank Umum Syariah, sedangkan data time series dalam 

penelitian ini adalah data tahun 2014-2018. Data tersebut diperoleh dari 

laporan keuangan yang dipublikasikan oleh masing-masing bank syariah. 

Terdapat beberapa keuntungan dalam menggunkaan regresi data panel, 

keuntungan melakukan data panel adalah sebagai berikut: 

a) Dapat memberikan peneliti jumlah pengamatan yang besar, 

meningkatkan degree of freedom (derajat kebebasan), data memiliki 

variabilitas yang besar dan mengurangi kolinieritas antara variabel 

penjelas, di mana dapat menghasilkan estimasi ekonometri yang efisien. 

b) Panel data dapat memberikan informasi lebih banyak yang tidak dapat 

diberikan hanya oleh data cross section atau time series saja. 

c) Panel data dapat memberikan penyelesaian yang lebih baik dalam 

inferensi perubahan dinamis dibandingkan data cross section. 

Dalam metode estimasi model regresi dengan menggunakan  data panel 

dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, antara lain:  

a) Common Effect Model (CE)  atau  Pooled Least Square (PLS) 

Menurut Widarjono (2009), Common Effect Model adalah 

pendekatan modeol data panel yang paling sederhana karena hanya 

mengkombinasikan data time series dan cross section lalu melakukan 

pendugaan atau pooling. 
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Metode ini mengasumsikan bahwa nilai intersep dari masing-

masing variable adalah sama begitu pula dengan slope koefisien. 

Metode ini termasuk mudah, tetapi model ini bisa saja mendistorsi 

gambaran yang sebenarnya dari hubungan antar variable dependen dan 

variable independen unit cross section. Secara umu persamaan 

regresimya ditulis sebagai berikut: 

 

 

b) Fixed Effect Model (FE) 

Menurut Gujarati (2012) fixed effect model adalah dengan 

instersep berbeda-beda untuk setiap subjek (cross section) tetapi slope 

setiap subjek tidak berubah seiring waktu. Model ini mengasumsikan 

bahwa intersep adalah berbeda setiap subjek sedangkan slope tetap 

sama anatr subjek. Dalam membedakan satu subjek dengan subjek 

lainnya digunakan variable dummy. Secara umum persamaan regresinya 

ditulis sebagai berikut: 

 

 

c) Random Effect Model (RE) 

Menurut Gujarati (2012), random effect model adalah midel 

yang mengestimasi data panel yang variable residual diduga memiliki 

hubungan antar waktu dan antar subjek. Metode analisis data panel 

dengan random effect harus memenuhi persyaratan yauti jumlah cross 

Yit = αi +β1Xit + εit 

Yit = α +β1Xit + εit 
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section harus lebih besar dari jumlah variable penelitian. Secara umum 

persamaan regresinya  

ditulis sebagai berikut: 

 

2) Pemilihan Metode Regresi Data Panel 

a) Uji Chow 

Chow test (Uji Chow) yakni pengujian untuk menentukan model 

Fixed Effect atau Random Effect yang paling tepat digunakan dalam 

mengestimasi data panel.  Uji statistic digunakan untuk mengetahui 

apakah teknik regresi data panel dengan fixed effect model lebih baik dari 

model regresi data panel tanpa variable dummy (common effect) dengan 

melihat Residual Sum of Square (RSS).  

Hipotesis dalam uji chow adalah: 

H0     : Common Effect Model  

H1     : Fixed Effect Model  

Dasar dari hopotesis uji ini adalah dengan membandingkan 

perhitungan f-statistic dengan f-tabel. Pengambilan keputusanya adalah, 

apabila hasil f-statisic  > f-tabel maka H0 diterima yang mana model 

yang paling tepat digunakan adalah common effect. 

b) Uji Hausman 

Menurut Gujarati (2012) pengujian ini membandingkan model 

fixed effect dengan random effect  dalam menentukan model yang terbaik 

untuk digunakan sebagai model regresi data panel. Pengujian uji 

Hausman dilakukan dengan hipotesis berikut: 

Yit = α +β1Xit + ui + εit 
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H0                   : Random Effect Model 

H1                   : Fixed Effect Model 

Dasar dari hipotesis ini adalah dengan mengikuti distribusi statistic 

chi square dengan degree of freedom. Pengambilan keputusannya 

apabila jika nilai profitabilitas chi square hitung < chi square tabel dan  

p-value signifikan, maka H1 diterima berarti fixed effect adalah model 

yang tepat. 

c) Uji Lagrange Multiplier (LM) 

Uji Lagrange Multiplier adalah analisis yang bertujuan untuk 

menentukan metode terbaik yang akan digunakan dalam regresi data 

panel apakah akan menggunakan common effect atau random effect. 

Hipotesis yang digunakan adalah : 

H0 : Common Effect Model 

H1 : Random Effect Model 

Dasar dari hipotesis ini didasarkan pada distribusi chi square 

dengan degree of freedom sebesar jumlah variable independen. Jika 

nilai LM statistic lebih besar (<)  dari statistic chi square maka H1 

diterima, berarti model random effect adalah model yang tepat. 
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3) Pengujian Hipotesis 

a) Uji Simultan (uji f) 

Uji f atau uji serentak adalah uji untuk melihat bagaimana pengaruh 

semua variable bebas (variable independen) secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap variable terikat (variable dependen). Uji ini dapat 

dilakukan dengan membandingkan f-hitung dengan f-tabel atau dengan 

melihat kolom f-statistic. Hipotesis yang melandasi Uji F adalah: 

H0 : b1 = b2 = 0, seluruh variabel bebas tidak berpengaruh terhadap  

variabel terikat. 

H1 : b1 ≠ b2 = 0,  seluruh variabel bebas berpengaruh terhadap  variabel 

terikat. 

Persamaan Uji F yaitu: 

 

Keterangan:  

F  : koefisien penentu 

R
2
:
 
koefisien determinasi

 

n 
 
: jumlah observasi 

k  : jumlah variabel bebas dan terikat 

Kriteria Pengujian: 

 Jika nilai F hitung < F tabel maka H0 diterima; variabel bebas secara 

simultan tidak berpengaruh pada variabel terikat. 

  Jika nilai F hitung > F tabel maka H1 diterima; variabel bebas 

secara simultan berpengaruh pada variabel terikat. 

 

F hitung = 
𝑅2 (𝑘−1) 

Ʃ𝑒𝑖 (𝑛−𝑘) 
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b) Uji Parsial (uji t) 

Uji t atau uji parsial adalah uji untuk menguji bagaimana pengaruh 

masing-masing variable bebas (variable independen) terhadap variable 

bebas (variable dependen). Uji dapat dilakukan dengan membandingkan 

t-hitung dengan t-tabel atau melihat kolom signifikansi pada masing-

masing t-hitung. Hipotesis yang melandasi Uji t adalah: 

H0 : ĵ  = 0, variabel independen tidak berpengaruh singifikan terhadap  

variabel dependen. 

H1 : ĵ  ≠ 0, variabel independe berpengaruh singifikan terhadap 

variabel dependen. 

Persamaan uji t yaitu :  

 

 

Keterangan: 

ĵ : koefisien regresi 

se : standar error 

Kriteria Pengujian: 

 Jika nilai t hitung < t tabel maka H0 diterima; variabel bebas secara 

parsial tidak berpengaruh pada variabel terikat. 

  Jika nilai t hitung > t tabel maka H1 diterima; variabel bebas secara 

parsial berpengaruh pada variabel terikat. 

c) Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi atau R
2
 adalah untuk mengukur seberapa 

jauh kemampuan sebuah model dalam menerangkan variasi variable 
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dependen yang dapat diterangkan dari variable independen, nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Jika nilai R
2
 yang kecil 

artinya variasi variable-variabel independen tidak dapat memberikan 

informasi atau terbatas peada variabel dependen, sedangkan jika nilai R
2
 

yang mendekati 1 maka variable-variabel independen dapat memberikan 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variable dependen. 

Rumus R
2
 yaitu:  

 
R

2=1 - Ʃ𝑒𝑖
2

Ʃ𝑦𝑖2
 


