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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.   Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Metode deskriptif 

adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu 

situasi kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa 

sekarang. Sedangkan penelitian kuantitatif menekankan pada pengujian teori 

melalui variabel penelitian dalam angka-angka dan melakukan analisis data 

dengan prosedur statistika dan permodalan matematis.48 Penelitian kuantitatif 

dengan format deskriptif bertujuan untuk menjelaskan, meringkaskan berbagai 

kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang 

menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi.49 

Rancangan penelitian disusun berdasarkan laporan keuangan Bank syariah 

di Indonesia. Variabel yang digunakan dalam penelitian terdiri dari Profitabilitas, 

Inflasi, Suku Bunga (BI Rate), dan Produk Domestik Bruto (PDB). 

C.   Populasi dan Sampel  

 Populasi adalah sekelompok elemen yang lengkap, berupa orang, objek, 

transaksi atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajarinya atau 

menjadikannya objek penelitian. Sedangkan sampel adalah bagian yang menjadi 

objek sesungguhnya dari penelitian tersebut.50 Sampel dalam penelitian ini adalah 

7 Bank Umum Syariah di Indonesia dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. 

 

 

 

 

 
48Efferin Sujoko dkk, Metode Penelitian Untuk Akuntansi, Suatu Pendekatan Praktis 

(Malang: Bayu Media Publishing, 2004), h.18 
49Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan 

Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya ( Jakarta: Kencana, 2005), h.36 
50Soeratno dan Lincolin Arsyad, Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis 

(Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1995), h.69 
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                                       Tabel 2 

Daftar Bank Umum Syariah Yang Menjadi Sampel 

No Nama Bank 

1 Bank BNI Syariah (BNIS) 

2 Bank Muamalat Indonsia (BMI) 

3 Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) 

4 Bank Panin Syariah (BPS) 

5 Bank BRI Syariah (BRIS) 

6 Bank BTPN Syariah 

7 Bank Syariah Mandiri (BSM) 

  Sumber Data: Diolah Dilapangan, tahun 2019 

B.   Data dan Sumber Data 

Berdasarkan sumbernya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak 

langsung, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi, telah dikumpulkan 

oleh pihak lain. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data  yang  

diperoleh  berdasarkan  runtun  waktu (time series) dengan periode penelitian 

tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. 

Data tersebut berupa data-data Inflasi, Suku Bunga, Produk Domestik Bruto 

(PDB) dan Laporan Keuangan  yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik 

(www.bps.go.id), Bank Indonesia (www.bi.go.id) dan website masing-masing 

Bank Umum Syariah.  
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D.   Definisi Operasional dan Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu variabel 

dependen dan variabel independen. Variabel independen selanjutnya dinyatakan 

dengan simbol (X) dan variabel dependen dinyatakan dengan simbol (Y). Berikut 

dijelaskan definisi operasional beserta pengukuran masing-masing variabel 

penelitian: 

1. Variabel Independen (X)  

 Varibel independen dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel, yaitu: 

a. Inflasi (X1) 

Inflasi merupakan meningkatnya harga-harga secara umum dan terus 

menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi 

kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada 

barang lainnya. Tingkat inflasi dinyatakan dalam persentase. 

b. Suku Bunga (Bi Rate) (X2) 

BI rate merupakan suku bunga Bank Indonesia yang menjadi acuan suku 

bunga di pasar uang seperti suku bunga pinjaman dan suku bunga tabungan. 

Tingkat suku bunga Bi Rate dinyatakan dalam presentase. 

c. Produk Domestik Bruto (X3) 

Produk Domestik Bruto atau PDB merupakan nilai barang dan jasa yang 

diukur dengan harga konstan (tanpa memperhatikan faktor inflasi). PDB 

merupakan nilai dari akhir keseluruhan barang/jasa yang dihasilkan oleh semua 

unit ekonomi dalam suatu negara, termasuk barang dan jasa yang dihasilkan 

warga negara lain yang tinggal di negara tersebut. 
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2. Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah profitabilitas 

dengan rasio pengukuran Return on Asset (ROA). Return on asset 

menggambarkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih melalui 

penggunaan sejumlah aktiva bank. Dengan rumus sebagai berikut:  

ROA (𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡) =
Laba Sebelum Pajak

 total Aset
x 100% 

E. Desain Penelitian 

 Adapun hubungan antar variabel dalam penelitian ini adalah terdiri dari 

variabel Inflasi, Suku Bunga (Bi rate) dan PDB (X) sebagai variabel 

bebas(independen) dan Profitabilitas (Y) sebagai variabel terikat 

(dependen).Desain variabeldalam penelitian ini jika digambarkan dalam bentuk 

skema adalah sebagai berikut:  

          Gambar 2: 

Desain Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Diolah Dilapangan, tahun 2019 

F. Variabel Penelitian  

Variabel penelitian merupakan suatu atribut, obyek atau kegiatan yang 

mempunyai variasi tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

Suku Bunga 

(X2) 

PDB(X3) 

Profitabilitas  

(Y) 

Inflasi (X1) 
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kemudian daitarik kesimpulan.51 Adapun hubungan antar variabel dalam 

penelitian ini adalah terdiri dari variabel inflasi, suku bunga dan produk domestik 

bruto (PDB) sebagai variabel independen (X) dan variabel profitabilitas sebagai 

variabel dependen (Y). 

Gambar 3: 

Hubungan Antar Variabel 

 

 

 

                      α1 = 0,000 

        α2= 0, 001 

 

            α3 = 0,002 

 

   

 

 

Sumber : Diolah Dilapangan, tahun 2019 

Reduce Form : 

Dik . Y = F(x) 

Dimana terdapat hubungan  

 X1   →  Y 

 X2  →  Y 

 X3  →  Y 

Sehingga nilai α (α1, α2, α3) 

Jadi, Y = α0 + α1x1 + α2x2 + α3x3 + e....  

 

 
51Sugiyono, Op.Cit, h.64 
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G. Teknik Pengumpulan Data 

  Metode pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang 

dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.52 Metode pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu dengan cara 

mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji data sekunder yang berupa laporan 

keuangan perbankan syariah periode tahun 2014 sampai tahun 2018 yang 

dipubliskan melalui situs resmi Bank Indonesia serta situs resmi website masing-

masing Bank Umum Syariah dan data-data tingkat inflasi, suku bunga, dan 

produk domestik bruto (PDB). 

H. Teknik Analisis Data 

  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Inflasi, Suku Bunga (Bi 

Rate) dan Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap profitabilitas Perbankan 

Syariah. Model analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi lebih dari 

dua variabel yang perhitungannya menggunakan Microsoft Exel dan SPSS 21. 

Regresi dilakukan terhadap empat variabel, yaitu tiga variabel independent dan 

satu variabel dependent.  

1. Analisis Statistik Deskriptif 

 Statistik diskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum. 

statistik deskriptif ini menggambarkan sebuah data menjadi informasi yang lebih 

jelas dan mudah dipahami dalam menginteprestasikan hasil analisis data dan 

pembahasannya. Statistik deskriptif dalam penelitian juga menjadi proses 

transformasi data dalam bentuk tabulasi. Tabulasi menyajikan ringkasan, 

pengaturan dan penyusunan data dalam bentuk table numeric dan grafik.53 

 

 

 
52Ibid, h.138 
53 V. Wiratna Sujarweni, Op.Cit., h.39 
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2. Uji Asumsi Klasik 

Uji Asumsi Klasik, yaitu dalam penggunaan regresi, terdapat dua 

asumsidasar yang terpenting sebagai syarat penggunaan metode regresi. Dengan 

terpenuhinya asumsi tersebut, maka hasil yang diperoleh dapat lebih akurat dan 

mendekati atau sama dengan kenyataan. Asumsi tersebut adalah asumsi tentang 

autokorelasi, median, dan bivariate. 

a. Uji Autokorelasi 

Uji autokolerasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu modal 

regresi linier terdapat korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode 

sebelumnya. Jika terjadi korelasi antar kesalahan pengganggu maka dapat 

dikatakan bahwa model persamaan regresi linier memliki problem autokorelasi. 

Metode yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya gejala autokorelasi dalam 

penelitian ini dengan menggunakan uji Runs Test, sebagai bagian dari statistik 

non-parametrik dapat pula digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi 

secara random atau tidak (sistematis).54 

 

b.  Uji Median  

Uji median adalah metode nonparametrik. Uji median adalah prosedur 

pengujian apakah dua atau lebih populasi dari mana sampel mempunyai median 

yang sama. Uji median juga  digunakan untuk memeriksa hipotesis nol yang 

menyatakan bahwa beberapa sampel bebas telah diambil dari populasi dengan 

median yang sama.55 

 

c. Uji Bivariate  

Uji bivariate digunakan untuk mengetahui hubungan dua atau lebih populasi 

berpasangan, hasil kombinasi pasangan populasi. Uji bivaraite tidak mensyaratkan 

distribusi data harus normal, namun hubungan antara populasi tetap harus linear. 

Bivariate juga tidak mensyaratkan varians data harus sama.56 

 

 

 

 

 

 
54Suriyanto, Op.Cit., h.116 
55 Teguh Wahyono, 25 Model Analisis Statistik Dengan Spss 17 (Jakarta: PT. Elex Media 

Komputindo,2009), h.200 
56Irwan Gani dan Siti Amalia, Alat Analisis Data: Aplikasi Statistik Untuk Penelitian 

Bidang Ekonomi Dan Sosial (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2015), h.91 
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3. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini 

menggunakan metode regrensi lancar berganda adalah hubungan secara linier 

antara dua atau lebih variabel independen (X) dengan variabel deependen (Y). 

Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan 

variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan 

positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen  apabila 

nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang 

digunakan berskala interval atau rasio. Dengan rumus sebagai berikut: 

Y = a + aıXı + a2X2 + a3X3 + e…. 

Keterangan : 

   Y  =     Variabel dependen (Profitabilitas (ROA)) 

  X1 =     Variabel independen ( Inflasi) 

  X2 =     Variabel independen (Suku Bunga) 

  X3 =     Variabel independen (PDB) 

  a   =     Konstanta 

  e   =      Eror 

4.  Uji Koefisien Determinasi (R²) 

Nilai koefisien determinasi adalah nol atau satu. Nilai yang mendekati 

satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi 

yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.57 Koefisien 

determinasi yaitu untuk mengetahui seberapa besar kon tribusi variabel 

 
57Imam Ghazali, OpCit., h.97 
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independen (Inflasi, Suku Bunga dan PDB) terhadap variabel dependen 

(Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia). 

5.  Uji Hipotesis 

a. Uji T-Statistik (Parsial) 

 Uji t digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel 

independen secara parsial berepengaruh signifikan terhadap variabel dependen.58 

Pengujian ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel dependen secara parsial 

dengan derajat keabsahan 0,999. pengambilan kesimpulan adalah dengan melihat 

nilai signifikan yang dibandingkan dengan nilai α (0,999) dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

1) Jika nilai Sig < α maka Ho ditolak 

2) Jika niali Sig > α maka Ho diterima 

b. Uji F-Statistik (Simultan) 

 pengujian F adalah uji sacara bersama-sama seluruh variabel independen 

terhadap variabel dependen. Uji ini dilakukan untuk membandingkan pada tingkat 

nilai signifikan dengan nilai α (0,999) pada tingkat derajat 0,999. Pengambilan 

kesimpulannya adalah dengan melihat sig α (0,999) dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

1) Jika nilai Sig < α maka Ho ditolak 

2) Jika niali Sig > α maka Ho diterima 

 

 

 
58Duwi Priyanto, Paham Analisis Data dengan  SPSS (Yogyakarta: Mediakom, 2010), 

h.90 


