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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian Jenis Penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Metode kuantitatif adalah pendekatan ilmiah yang memandang suatu realitas itu dapat diklasifikasikan, konkrit, teramati dan terukur, hubungan variabelnya bersifat sebab akibat dimana data penelitiannya berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan statistika57. Dengan menggambarkan laporan laba keuangan pada Bank BNI Syariah Cabang Kendari setiap periode 2014-2018. 
B. Waktu dan Lokasi Penelitian Waktu penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah mulai bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2019.  Lokasi penelitian yaitu melakukan penelitian pada  PT. Bank BNI Syariah Cabang Kendari. 
C. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi Populasi adalah wilayah generealisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karateristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti                                                            57 Sugiyono “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D”, (Alfabeta, Bandung. 2008). h.69  



40  untuk di pelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya58. Dalam penelitian ini perlu dijelaskan populasi dan sampel yang dapat digunakan sumber data. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Bank BNI Syariah Cabang Kendari dari periode 2014-2018. 
2. Sampel Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari sampel, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diamBIl dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili). Sampel pada penelitian ini adalah laporan keuangan dana pihak ketiga, asset produktif periode tahun 2014-2018 

D.  Data dan Sumber Data Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan. Namun untuk menunjang kegiatan penelitian, penulis menggunakan data primer dan data sekunder sebagai bahan analisis penulis.                                                            58 Arikunto, “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik” ( PT Rineka Cipta. Jakarta, 2006). h. 23  



41  Data sekunder adalah data yang diperoleh dari catatan, dokumen, buku dan, internet, website, jurnal, sebagai bahan pelengkap dalam penelitan ini59. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Tahunan Bank BNI Syariah Cabang Kendari Periode 2014-2018 yang telah diaudit. Data ini menjadi data utama bagi penulis dalam menganilis sebagai hasil penelitian. 
E. Variabel Penelitian  Variabel penelitian menurut Sugiyono adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang atau obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini menggunakan dua variabel60. Variabel yang pertama merupakan variabel independen yaitu aset produktif dan dana pihak ketiga. Variabel yang kedua adalah variabel dependen yaitu earning after tax. a. Variabel Bebas (Variabel Independen) Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab timbulnya variabel dependen (terikat). Varibel independen dalam penelitian ini adalah aset produktif dan dana pihak ketiga. 1) Aset Produktif (X1) adalah alat yang bertujuan untuk menilai jenis-jenis asset yang dimiliki oleh bank, dari penilaian kualitas asset ialah untuk menilai kondisi                                                            59 Hasan, I., “Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. (Ghalia Indonesia. Jakarta, 2002). h. 78.  60 V. Wiratna Sujarweni, Op.cit,. h.77 



42  asset bank. Adapun indicator yang digunakan untuk mengukur variabel X1 adalah sebagai berikut : (a) Pembiayaan adalah tagihan atau biaya yang timbul dari semua transaksi yang dilakukan oleh BNI syariah. (b) Penempatan yaitu penanaman dana Bank BNI syariah pada Bank lainnya dan/atau Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah antara lain dalam bentuk giro dan/atau tabungan Mudharabah dan/atau Wadiah, (c) Penyertaan Modal adalah penanaman dana Bank dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konvensi 2) Dana Pihak Ketiga (X2) adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah dan lainnya baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Pada setiap bank, dana masyarakat ini umumnya merupakan dana terbesar yang dimiliki. Adapun indicator yang digunakan untuk mengukur variabel X2 sebagai berikut: (a) Giro Wadi’ah yaitu simpanan nasabah dalam bentuk giro yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah (b) Tabungan Wadi’ah  yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati dan sesuai dengan prinsip syariah. (c) Deposito Mudharabah yaitu simpanan berjangka nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara 



43  penyimpan dengan bank yang bersangkutan dan di jalankan sesuai prinsip syariah. b. Variabel Terikat (Variabel Dependen).   Variabel terikat atau sering disebut dengan variabel output, kriteria, konsekuen merupakan variabel yang terperngaruh atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas61. Dalam penelitian ini ada satu variabel terikat yang digunakan yaitu Earning After Tax (Laba Bersih). Data earning after tax yang diteliti adalah laporan keuangan Bank BNI Syariah tahun 2018. Earning After Tax atau laba bersih adalah laba operasi ditambah pendapatan non operasi seperti pandapatan bunga dikurangi biaya non operasi seperti biaya bunga dikurangi pajak penghasilan. 
F. Desain Penelitian Mengingat aktivitas bank, yaitu mengumpulan dana dari masyarakat dan menempatkannya kembali ke dalam aset-aset produktif yang bertujuan untuk memperoleh laba. Semakin tinggi hasil penempatan dana (aset produktif) dan dana pihak ketiga di maka akan semakin tinggi juga laba yang diperoleh.                                                                 61 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2014), h.403  



44  Gambar 1.2 Desain Antar Variabel                             Berdasarkan gambar 3.1 tersebut dapat diidentifikasi bahwa variable independen X1 dan X2 dalam penelitian ini adalah Aset Produktif dan Dana Pihak Ketiga dan sebagai variabel dependennya Y adalah Earning After Tax atau Laba Bersih. Untuk mencari besarnya pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y digunakan analisis regresi linier berganda62.                                                              62 V. Wiratna Sujarweni, Metode Penelitian Bisnis & Ekonomi, (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2015), h.68 Aset Produktif (X1) DPK (X2) Earning After Tax (Y) X1.1 Pembiayaan X1.2 Surat Berharga X1.3 Penempatan X2.1 Giro Wadiah X2.1 Tabungan Wadiah X2.3 Tabungan Mudharabah X2.4 Deposito Mudharabah 
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G. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengambilan sampel pada umumnya menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif /statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan  data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk data yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Peneliti menggunakan data prime dan data  sekunder dengan skala tahunan Data yang diambil menggunakan data prime dan data sekunder berupa laporan keuangan  Bank BNI Syariah Cabang Kendari periode 2014-2018 Sedangkan untuk pengambilan data dilakukan melalui mencari informasi pada sumber-sumber tentu seperti buku dan wawancara. 
H. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Deskriptif Metode analisis data yang digunakan adalah Analisis Statistik Deskriptif. Yaitu, memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari rata-rata (Mean), standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum dari masingt-masing variabel. Statistik Deskriptif ini menggambarkan sebuah data menjadi informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami dalam menginteprestasikan hasil analisis dan pembahasannya. Statistik Deskripif dalam penelitian juga menjadi proses transformasi data dalam bentuk tabulasi. Tabulasi menyajikan ringkasan, pengaturan 



46  dan penyusunan data dalam bentuk table numeric dan grafik dengan perhitungan dengan menggunakan SPSS63. 
2. Teknik Analisis Regresi Linier Berganda Analisis regresi linier berganda yang digunakan oleh peneliti, bila. peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel depeden (kriterium), bila dua atau lebih variable independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Analisis regresi berganda dipakai untuk menghitung besarnya pengaruh secara kuantitatif dari suatu perubahan kejadian (variable x) terhadap kajadian lainya (variabel Y). dalam penalitian ini, asset produktif (X1), dana pihak ketiga (X2), dan earning after tax (Y). Persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut: Y= a + b1X1 + b2X2 + e Dimana: Y= Earning After Tax   X1= Aset produktif e= standar error    X2= Dana pihak ketiga a= Konstanta intersepsi b= koefisien regresi Analisis regresi linier berganda yang digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya)                                                            63 Nur Idrantoro dan Bambang Suparno, Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan sManajemen, Edisi Pertama (Yogyakarta: Lembaga Penerbit, 2003), h.170  



47  variabel depeden (kriterium), bila dua atau lebih variable independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya).  Analisis regresi berganda dipakai untuk menghitung besarnya pengaruh secara kuantitatif dari suatu perubahan kejadian (variable x) terhadap kajadian lainya (variabel Y)64. Dalam penalitian ini, asset produktif (X1), dana pihak ketiga (X2), dan earning after tax (Y) 
3. Uji Hipotesis a. Uji t (Parsial) Menunjukan nilai signifikan dari tiap-tiap koefisien regresi terhadap kenyataan yang ada. Langkah-langkah: 1) Membuat hipotesis dalam bentuk kalimat Ho : Aset produktif tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap earning after tax pada Bank BNI Syariah Cabang Kendari Periode 2014-2018. H1 : Aset produktif berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap earning after tax pada Bank BNI Syariah Cabang Kendari Periode 2014-2018. Ho : Dana pihak ketiga tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap earning after tax pada Bank BNI Syariah Cabang Kendari Periode 2014-2018. H2 : Dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap earning after tax pada Bank BNI Syariah Cabang Kendari Periode 2014-201865.                                                            64 Imam Ghozali, Analisis Multivariate dengan Program SPSS, (Semarang: UNDIP, 2005), h. 26. 65 Saifudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001), h.61. 



48  2) Membuat keputusan, dengan membandingkan thitung dan ttabel dapat diketahui pengaruh antara kualitas aset produktif dan dana pihak ketiga terhadap earning after tax b. Uji F (Simultan) Uji F adalah suatu sarana pengajuan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen. Apabila Fhitung lebih besar dari Ftabel maka H0 ditolak dengan H1 diterima yang berarti secara bersama-sama variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Langkah-langkahnya adalah: 1) Membuat hipotesis dalam bentuk kalmia Ho : Aset produktif dan dana pihak ketiga tidak berpengaruh signifikan secara simultan (bersama-sama) terhadap earning after tax pada Bank BNI Syariah Cabang Kendari Periode 2014-2018. H1 : Aset produktif dan dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan secara simultan (bersama-sama) terhadap earning after tax pada Bank BNI Syariah Cabang Kendari Periode 2014-2018. 2) Membuat keputusan Dengan membandingkan Fhitung dan Ftabel dapat diketahui pengaruh antara aset prsoduktif dan dana pihak ketiga terhadap earning after tax.66.                                                                                                                                                                         66 Insukindro. Model Pelatihan Ekonometrika, (Yogyakarta: UGM, 2003), h. 60. 


	BAB III

