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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu suatu proses 

menemukan pengetahuan dengan menggunakan data yang berupa angka sebagai 

alat menemukan keterangan mengenai apa yang ingin diketahui.
32

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh CAR, Bi rate, 

terhadap NPF di BRI Syariah, dengan melakukan pengujian hipotesis yang telah 

ditentukan serta menggunakan analisis statistik. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu berupa data angka Bi Rate yang diperoleh dari laporan 

Statistik dari BI, data CAR dan NPF berasal dari laporan OJK dan laman resmi 

BRI Syariah. 

B. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilaksanakan terhitung setelah  proposal disetujui 

dalam seminar proposal dan disetujui untuk melakukan penelitian pada tanggal 11 

Januari 2018. Penelitian ini mengambil data pada laporan keuangan BRI Syariah. 

C. Data dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

bersifat data time series  yaitu berupa data kuantitatif dari periode 2012-2017 berupa 

data CAR, Bi rate, dan NPF yang diperoleh dari data-data statistik, laporan tahunan 

Bank Indonesia yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan  

                                                            
32 Andi Hakim Nasution, Panduan Berpikir Penelitian Secara  Ilmiah Bagi Remaja, 

(Jakarta: PT. Grafindo, 2002), hlm., 1.  
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(OJK), Badan Pusat Statistik (BPS), laman resmi masing-masing BRI Syariah, 

serta sumber-sumber lainya. 

D. Variabel Penelitian 

Adapun hubungan antar variabel dalam penelitian ini adalah terdiri dari 

variabel CAR (X1), Bi Rate (X2) sebagai variabel bebas dan NPF (Y) sebagai 

variabel terikat :    

Gambar IV Variabel Penelitian 

 

 

  

 

E. Tekhnik Pengumpulan Data  

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk melakukan  

penelitian ini adalah sebagai berikut :  

a. Metode Dokumenter 

Metode dokumenter adalah pengumpulan data melalui catatan - catatan 

tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa yang lalu yang 

berhubungan dengan aspek penelitian. Dengan kata lain mengumpulkan 

data dengan cara mencatat dokumen yang berhubungan dengan penelitian 

ini, yang terdapat dalam publikasi Bank Indonesia, Ojk, laman resmi BRI 

Syariah, internet dan sumber sumber lainnya. 

 

 

CAR ( ×1) 

BiRate(×2) 

NPF (Y) 
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b. Metode Observase Terbuka  

  Metode Observasi Pustaka Library research yaitu dengan mencari 

dan mengumpulkan literatur yang terdiri dari buku-buku referensi, artikel, 

jurnal penelitian dan media internet sebagai bahan pengutipan serta 

referensi. Dengan kata lain melakukan telaah pustaka, eksplorasi, dan 

mengkaji berbagai literatur pustaka seperti berbagai majalah, jurnal, dan 

sumber-sumber yang berkaitan dengan judul pada penelitian ini. 

F. Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakan rancangan penelitian yang digunakan 

dalam proses penelitian. Untuk menggambarkan secara keseluruhan alur 

penelitian ini peneliti membuat suatu desain penelitian. Dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan desain penelitian paradigma berganda. Paradigma berganda 

merupakan desain penelitian yang terdapat lebih dari dua variabel. Adapun 

tahapan-tahapan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah :  

1. Mengidentifikasi masalah yang terjadi pada Perbankan Syariah di 

Indonesia khususnya mengenai perkembangan tingkat non performing 

financing dan menentukan variabel-variabel independen yang 

mempengaruhi tingkat non performing financing.  

2. Mengumpulkan data-data dan melakukan studi literatur referensi mengenai 

perkembangan NPF, CAR, dan Bi Rate.  

3. Membuat hipotesis yang didasarkan pada teori yang dikembangkan.  

 



35 
 

 

 

4. Mengidentifikasi,memberi nama variabel, dan membuat definisi 

operasional dari masing-masing variabel. 

5. Menyusun desain penelitian dan melakukan analisis statistik untuk 

menganalisis data-data yang telah diperoleh serta menguji kebenaran 

hipotesis. 

6. Membuat kesimpulan terhadap hasil uji hipotesis. 

7. Menyusun laporan hasil penelitian. 
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Gambar VIII 

Kerangka penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Pengaruh CAR Dan BI Rate Terhadap Non Performing Financing Pada 

Bank BRI Syariah Periode 2012-2017 

Variabel independen (X) 

1. Capital adequacy 

ratio (CAR) 

2. Bi Rate 

 

Variabel dependen 

(Y) 

Non Performing 

Financing (NPF) 

Uji Asumsi Klasik : 

1. Uji Normalitas 

2. Uji Heterokedasitas 

3. Uji autokorelasi 

Uji Hipotesis : 

 

Uji T Uji R2 Uji F 

Uji Statistik Regresi Linear Berganda 

Kesimpulan 
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G. Metode Analisis Data 

Penelitian ini menganalisis bagaimana pengaruh antara CAR, Bi Rate 

terhadap perubahan NPF. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi 

linier berganda dengan menggunakan program komputer (software) SPSS versi 

23. Berikut adalah metode yang digunakan dalam menganalisis data pada 

penelitian ini :  

a. Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif dilakukan dengan tujuan menjelaskan semua 

data yang dipakai dalam penelitian ini secara umum yang berkaitan 

dengan nilai minimum, maximum, median, mean dan standar deviasi. 

b. Uji Asumsi Klasik 

 Uji asumsi klasik sering disebut juga dengan analisis residual. 

Disebut demikian karena penelitian mengenai pelanggaran terhadap 

asumsi klasik biasanya dilakukan dengan mengamati pola residual. Uji 

asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji 

heterokesdastisitas dan uji autokorelasi.
33

 

1. Uji Normalitas 

 Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel dependen 

dan independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal, atau 

tidak. Model regresi yang baik hendaknya berdistribusi normal atau mendekati 

normal. Cara mendeteksi apakah data berdistribusi normal atau tidak dapat 

                                                            
33 Umi Uswatun Hasanah , “Pengaruh Inflasi,Suku Bunga dan Nilai tukar Terhadap NPF 

(Studi pada Bank Pembiayaan rakyat Syariah Di Indonesia Periode 2013-2015”, IAIN Surakarta, 

(Surakarta : 2017), hlm., 44. 
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dilakukan dengan menggambarkan penyebaran data melalui sebuah grafik 

p plot. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah 

garis diagonalnya, model regresi memenuhi asumsi normalitas.  

 Uji kenormalan data juga dapat dilakukan tidak berdasarkan grafik, 

misalnya dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, seperti yang 

dilakukan dalam penelitian ini. Pengujian normalitas dilakukan dengan 

melihat nilai 2-tailed significant melalui pengukuran tingkat signifikansi 

0,05. Data dikatakan normal apabila Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 

0,05.  

2. Uji Heterokedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada satu 

pengamatan yang lain.  Model regresi yang baik adalah tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Ada beberapa metode pengujian yang bisa digunakan 

antara lain uji korelasi Glejser dan metode scaterplot.
34

 

1) Uji Glejser 

 Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel 

independen dengan nilai absolut residualnya. Jika nilai signifikansi 

antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka 

tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. 

 Uji Glejser dilakukan dengan meregresikan variabel-variabel bebas 

terhadap nilai absolute residualnya. Sebagai pengertian dasar, residual 

                                                            
34 Dwi Priyatno, Mandiri Belajar SPSS, (Yogyakarta : Media Kom,2008),h.,277. 
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adalah selisih antara nilai observasi dengan nilai prediksi; dan absolut 

adalah nilai mutlaknya. Gangguan heteroskedastisitas terjadi jika 

terdapat pengaruh yang signifikanantara KE dan KS (salah satu atau 

keduanya) terhadap absolute 

2) Metode Scatterplot 

 Uji heteroskedastisitas dengan metode scatterplot yaitu dengan 

melihat pola titik-titik pada scatterplot regresi. Jika titik-tik menyebar 

dengan pola yang tidak jelas diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y 

maka tidak terjadi masalah heteroskedasitas.  

3. Uji Autokorelasi 

 Uji auto korelasi digunakan untuk menguji apakah model regresi 

ada korelasi antara residual pada periode t dengan residual pada residual 

sebelumnya (t-1). Model regresi yang baik adalah yang tidak adanya 

masalah autokorelasi. Metode pengujian yang sering digunakan adalah 

uji Durbin-Watson (Uji DW). 

 Pengambilan keputusan pada uji Durbin Watson sebagai berikut : 

1) du < dw < 4 –  du maka H0 diterima, artinya tidak terjadi 

autokorelasi. 

2) dw > dl atau dw > 4 – dl maka H0 ditolak, artinya terjadi 

autokorelasi. 

3) dl < dw < dl atau 4 – du < dw < 4 – dl, artinya tidak ada kepastian 

atau kesimpulan yang pasti.
35

  

                                                            
 35 Ibid,h.,292. 
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c. Uji Hipotesis 

 Pengujian statistik ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

model regresi non linier merupakan model yang tepat untuk 

menggambarkan hubungan antar variabel dan apakah ada hubungan yang 

signifikan diantara variabel-variabel dependen dengan variabel-variabel 

penjelas (seperti : uji statistik t dan uji statistik F) selain itu kita bisa 

melihat nilai hasil estimasi untuk R
2
 (koefisien determinasi). 

1. Uji Parsial (Uji-T) 

 Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen 

secara parsial terhadap variabel dependen. Langkah-langkah pengujian 

sebagai berikut : 

1) Menentukan hipotesis 

 H0 = variabel bebas secara parsial tidak berpengaruh terhadap 

variabel terikat 

H𝑎 = variabel bebas secara parsial berpengaruh terhadap variabel 

terikat 

2) Tingkat signifikansi menggunakan 0,05. 

3) Kriteria pengujian 

H0 diterima jika t hitung < t tabel  

H0 ditolak jika t hitung > t tabel 
36

 

 

 

                                                            
 36 Nachrowi,nachrowi djalal,dan Hardius Usman, Pendekatan populer dan Praktis 

ekonometrika untuk analisis Ekonomi dan Keuangan. Jakarta : Lembaga Penerbit fakultas 

Ekonomi Universitas Indonesia, 2006, h.18. 
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2. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

 Uji Koefisien Determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui 

presentasi sumbangan pengaruh variabel independen secara bersama-

sama terhadap variabel dependen. Hasil analisis determinasi dapat 

dilihat dari output Model Summary dari hasil analisis regresi linear 

berganda.  

3. Uji F  

 Uji statistik F merupakan pengujian koefisien regresi secara 

keseluruhan pengujian ini menunjukkan apakah semua variabel 

independen yang dimasukkan kedalam model mempunyai pengaruh 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hipotesis yang akan 

diuji yaitu: 

  H0 : Secara bersama-sama semua variabel independen tidak 

 berpengaruh terhadap variabel dependen. 

  Ha : artinya semua variabel independen secara bersama-

sama   berpengaruh terhadap variabel dependennya. 

 Keputusan untuk menerima atau menolak H0 didasarkan pada 

perbandingan F-hitung dan F-tabel. Apabila : 

1) F-hitung > F-tabel, maka H0 ditolak dan  H𝑎 diterima 

maksudnya bahwa variabel bebas berpengaruh signifikan 

terhadap variabel terikat.  

2) F-hitung < F-tabel, maka H0 diterima dan H𝑎 ditolak 

maksudnya bahwa variabel bebas tidak berpengaruh terhadap 

variabel terikat.  
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d. Analisis Regresi Linear Berganda 

 Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 

linear berganda dengan variabel CAR, BI Rate sebagai variabel 

independen, sedangkan NPF Perbankan Syariah sebagai variabel 

dependen.
37

  

 Model regresi yang digunakan adalah:  

  

 

Kemudian dinotasikan sebagai berikut : 

 

 

Dimana: 

 NPF  =  nilai Y prediksi (Non Performing Financing) 

 𝛼   =  konstanta  

 𝛽1.... 𝛽1 = koefisien regresi masing-masingvariabel  

    independen 

 CAR  =  variabel independen 1 (CAR)  

 BIR  =  variabel independen 2 (Suku Bunga Acuan   

   atau BI Rate) 

 𝑒   =  error term  

 

                                                            
37 Frida Dwi Rustika, “Pengaruh Inflasi, Suku Bunga Acuan (Bi rate), “Nilai Tukar 

Rupiah Dan Gross Domestic Bruto (GDP) Terhadap Non Performing Financing Perbankan 

Syariah”,Universitas Negeri Yogyakarta, (Yogyakarta : 2016),hlm., 43. 

Y = 𝛼 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝑒 

 

NPF = 𝛼 + 𝛽1CAR + 𝛽2BIR + 𝑒 
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H. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kemungkinan penafsiran yang keliru dan beragam 

dari kalangan pembaca dalam memahami judul tersebut  maka penulis 

mengemukaan pengertian  beberapa variabel yang terdapat pada judul ini. 

1. CAR (Capital Adequacy Ratio) 

  CAR adalah rasio kinerja Perbankan untuk mengukur  kecukupan 

modal yang dimiliki Bank untuk menunjang aktiva baik yang 

mengandung atau menghasilkan risiko pembiyaan, seperti pembiayaan 

yang diberikan kepada nasabah.
38

 

2. Bi rate  

  Bi rate adalah suku bunga acuan yang dikeluarkan oleh Bank 

Indonesia. pergerakan suku bunga Bi Rate ini  akan diikuti dengan 

perubahan suku bunga deposito dan suku bunga kredit di perbankan 

konvensional.
39

 

3. Non Performing Finance (NPF) 

  NPF (pembiayaan bermasalah) adalah keadaan dimana nasabah 

tidak dapat melunasi angsurannya dalam terhadap Bank syariah tepat 

waktu, dalam hal ini biasanya akan merugikan Bank tersebut.
40

                                                            
 38 Bandingkan, Lukman Dendawijaya, “Managemen Perbankan”, (Jakarta : Ghalia 

Indonesia,2009),h.122. 

 39 Bandingkan “bi.go.id” 

 40 Bandingkan “Frida Dwi Rustika, “Pengaruh Inflasi, Bi rate, Nilai Tukar Rupiah, Dan 

Gross Domestic Product (GDP) Terhadap Non Performing Financing Perbankan Syariah”, 

(Universitas Negeri Yogayakarta:2016). 


