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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. Penelitian kuantitatif adalah

penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-

variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur

statistik.1

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian akan dilakukan pada bulan Juli 2019 –

September  2019. Penelitian ini dilakukan pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk

dengan data penelitian diperoleh melalui website resmi dengan alamat

www.bankmuamalat.co.id.

C. Populasi, Sampeldan Sampling

a. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.Populasi dalam penelitian ini

adalah laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia tahun 2013-2017.

1Andi Hakim Nasution, Panduan Berpikir Penelitian Secara Ilmiah Bagi Remaja, (Jakarta: PT
Grafindo, 2002), hal. 2
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b. Sampel

Sampel adalah bagian dari suatu subjek atau objek yang mewakili

populasi.Pengambilan sampel harus sesuai dengan kualitas dan karakteristik

suatu populasi. Pengambilan sampel yang tidak sesuai dengan kualitas dan

karakteristik populasi akan menyebabkan suatu kesimpulan penelitian bisa keliru,

hal ini karena tidak dapat mewakili populasi.

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka sampel yang digunakan

dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan dengan skala triwulan PT

Bank Muamalat Indonesia, Tbk Periode 2013-2017.

c. Sampling

Dalam pengambilan sampel teknik yang digunakan adalah non probablity

sampling dengan teknik judgement sampling atau biasa dikenal dengan purposive

sampling.Judgement sampling merupakan pemilihan individu dari populasi

didasarkan atas pertimbangan pribadi.2Adapun kriteria sampel yang digunakan

dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia yang

telah tercatat dan dipublikasikan.

Kemudian metode statistik yang digunakan adalah metode statistik

nonparametrik. Statistik nonparametrik digunakan untuk melengkapi metode

statistik parametrik.Kelebihan dan kekurangan statistik nonparametrik adalah

dapat digunakannya metode tersebut pada data yang tidak bisa diproses dengan

2 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,(Bandung: Afabeta cv, 2011),
hal.81
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prosedur parametrik.Jadi, pada bentuk data apapun, jumlah data berapapun,

prosedur parametrik bisa digunakan.Metode parametrik bisa dipakai untuk

inferensi pada data dengan distribusi normal atau tidak normal, pada data

nominal, ordinal, interval maupun rasio, pada data berjumlah seratus ataupun

sepuluh.3

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang digunakan adalah data kuantitatif yaitu data yang dinyatakan dalam

bentuk angka.Merupakan hasil dari perhitungan dan pengukuran.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu sumber data penelitian

yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa

catatan laporan keuangan yang dipublikasikan secara umum.4

E. Variabel Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pengujian terhadap CAR dan FDR terhadap ROA

pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk sehingga variable yang digunakan dalam

penelitian yaitu:

1. Variabel Independen (X) merupakan variabel bebas yang nantinya akan

mempengaruhi variabel dependen dan terdiri dari Capital Adequaty Ratio

(X1) dan Financing to Deposit Ratio (X2)

3Singgih Santoso Statistik Non parametrik Konsep dan Aplikasi dengan SPSS, (Jakarta: PT.
Elex Media Komputindo, 2014), hal. 2

4Suharsimi Arikonto, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Bina Aksara, 2009) hal. 90
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2. Variabel Dependen (Y) adalah variabel terikat yang keberadaanya

dipengaruhi variabel lainnya. Dalam penelitian ini variabel dependen adalah

Return On Assets pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk

F. Desain Penelitian

Desain dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. Desain Penelitian

Sumber: Data diolah dilapangan tahun 2019

Gambar 3. Hubungan Antara Variabel

Sumber: Data diolah dilapangan tahun 2019
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Keterangan:

Dalam penelitian ini digunakan teori utama (grand theory) yang menaungi

variable-variabel penelitian ini yakni:

1. Teori Capital Adequacy Ratio menurut Zainul Arifin (2002)  mengatakan bahwa

bank yang memiliki tingkat kecukupan modal baik menunjukkan indicator sebagai

bank yang sehat, sebab kecukupan modal bank menunjukkan keadaannya yang

dinyatakan dengan suatu rasio tertentu yang disebut rasio kecukupan modal,

tingkat kecukupan modal ini dapat diukur dengan cara: Membandingkan modal

dengan dana-dana pihak ketiga. Dilihat dari sudut perlindungan kepentingan para

deposan, perbandingan antara modal dengan pos-pos pasiva merupakan petunjuk

tentang tingkat keamanan simpanan masyarakat pada bank, perhitungannya

merupakan rasio modal dikaitkan dengan simpanan pihak ketiga (giro, deposito,

dan tabungan) sebagai berikut:5

CAR = x 100% = 10%

2. Dendawijaya (2005) mendefinisikan likuiditas sebagai kemampuan bank untuk

melunasi kewajiban-kewajiban yang segera dapat dicairkan atau yang sudah jatuh

tempo. Rumus yang digunakan yaitu:6

Financing to Deposit Ratio = x 100%

5 Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah.(Tangerang: Azkia), hal. 126
6 Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hal.40.
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3. Menurut Kasmir (2013), Return On Asset (ROA) adalah rasio yang menunjukkan

hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Selain itu

ROA memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena

menunjukkan efektifitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk

memperoleh pendapatan.7Rumus dari Return On Asset (ROA) adalah sebagai

berikut:8

Retutrn On Asset =
( )

x 100%

G. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data ini peneliti menggunakan data sekunder berupa

data runtut waktu (time series) dengan skala triwulanan yang diambil dari

laporan keuanganPT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, pada periode 2013 sampai

dengan 2017. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengunduh atau

mendownload dokumen elektronik berupa laporan keuangan triwulan melalui

website resmi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah pengumpulan data dengan cara mempelajari dan

memahami buku-buku yang membahas tentang profitabilitas perbankan melalui

7Kasmir, Analisis Laporan Keuangan. (Jakarta: Raja Wali Pers 2013), hal 201
8Kasmir, Analisis Laporan Keuangan…, hal 199
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berbagai jurnal, media masa dan penelitian terdahulu.9

H. Tehnik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda.Metode

analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan perhitungan statistik,

yaitu dengan penerapan SPSS versi 24.Sebelum data di analisis menggunakan SPSS

versi 24, peneliti ini menggunakan Miscrosoft Excel 2007 untuk mengumpulkan data

mentah dari laporan keuangan.

Setelah data-data diperlukan yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul,

maka selanjutnya dilakukan analisis data yang terdiri dari metode statistik deskriptif,

uji asumsi klasik dan uji hipotesis.Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tehnik

analisis data sebagai berikut:

1. Analisis statistic deskriptif yaitu menampilkan data berupa angka kemudian

mendeskripsikannya dan ditarik kesimpulan.

2. Uji Asumsi Klasik

Sebuah model regresi ganda yang akan digunakan untuk melakukan

peramalan, sebuah model yang baik adalah model dengan kesalahan peramalan

yang seminimal mungkin. Karena itu, sebuah model sebelum digunakan

seharusnya memenuhi beberapa asumsi, yang biasa disebut asumsi klasik.Uji

asumsi klasik dilakukan untuk mendeteksi apakah terdapat multikolinieritas,

heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

9Ridwan, Metode Riset, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal. 23
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a. Uji Multikonieritas

Uji multikonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi

yang terbentuk ada korelasi yang tinggi atau sempurna diantara variabel bebas

atau tidak.10Jika dalam model regresi yang terbentuk terdapat korelasi yang

tinggi atau sempurna diantara variabel bebas, maka model regresi tersebut

dinyatakan mengandung gejala multikolonier.

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara

variabel bebasnya. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya

multikolinearitas di dalam model regresi adalah dengan cara menganalisis

matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen

ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,90), maka hal ini

merupakan indikasi adanya multikolonieritas. Tidak adanya korelasi yang

tinggi antar variabel independen tidak berarti bebas dari

multikolonieritas.Multikolonieritas dapat disebabkan karena adanya efek

kombinasi dua atau lebih variabel independen.11

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi

terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan

yang lain. Jika varians dari variabel tetap maka disebut homoskedastisitas dan

jika varians berbeda disebut heteroskedastisitas.

10Suliyanto, Ekonometrika  Terapan:  Teori  dan  Aplikasi  dengan  SPSS  (Yogyakarta: ANDI,
2011), hal. 81.

11Imam  Ghozali, Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program  SPSS (Semarang: Badan
Penerbit Universitas Diponegoro, 2016), hal. 103.
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Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk mendeteksi ada atau

tidaknya heterokedastisitas menggunakan uji white. Pengujian ini dilakukan

dengan bantuan Eviews 9 yang akan memperoleh nilai probabilitas Obs*R-

square yang nantinya akan dibandingkan dengan tingkat signifikansi (alpha).

Jika nilai probabilitas signifikansinya di atas 0,05 maka dapat disimpulkan

tidak terjadi heteroskedastisitas. Namun sebaliknya, jika nilai probabilitas

signifikansinya di bawah 0,05 maka dapat dikatakan telah terjadi

heteroskedastisitas.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi linier

terdapat korelasi antara kesalah penganggu pada suatu periode dengan

kesalahan pada periode sebelumnya yang biasanya terjadi karena

menggunakan data time series. Jika terdapat korelasi, maka dinamakan ada

problem autokorelasi.Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari

autokorelasi.12

Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau

tidaknya masalah autokorelasi, yaitu menggunakan metode Durbin-Watson

(DW test) dengan syarat du<DW<4-du atau menggunakan Uji Run Test.13 Uji

Durbin-Watson (Uji D-W) hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu

dan mensyaratkan intercept dalam model regresi dan tidak ada variabel lag

diantara independen.

12Imam  Ghozali, Aplikasi  Analisis  Multivariate …, hal. 99
13Imam  Ghozali, Aplikasi  Analisis  Multivariate …, hal. 108
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3. Analisis regresi linear berganda regresi bertujuan untuk menguji hubungan

pengaruh antara satu variable terhadap variable lain. Regresi yang memiliki 1

variabel dependen dan lebih dari satu variable independen disebut regresi

berganda. Model persamaannya dapat digambarkan sebagai berikut:14

Y= a+ α1 X1 + α2X2

Y= Return On Assets

a = Konstanta

X1 = CAR

X2 = FDR

α1, α2= Koefisien regresi parsial untuk X1 dan X2

4. Uji hipotesis bagi kemaknaan regresinya dilakukan dengan menggunakan dua cara

yaitu dengan statistik F untuk menguji kemaknaan koefisien-koefisien regresi itu

secara serentak dan statistik t untuk menguji kemaknaan koefisien regresi itu

secara individual.15

a. Uji koefisien determinasi yaitu untuk mengetahui seberapa besar kemampuan

variabel independen dalam menjelaskan varians dari variabel dependen. Koefisien

ini juga disebut koefisien penentu, karena varians yang terjadi pada variabel

dependen dapat dijelaskan melalui varians yang terjadi pada variabel

independen.16

14Agung Edy Wibowo dan Adji Djojo, Aplikasi Praktis SPSS dalam Penelitian, Edisi Ke Dua,
(Yogyakarta: Gava Media 2012), hal. 126

15Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Afabeta cv, 2011),
hal. 90.

16Sugiyono, Statistik Untuk Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 228
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b. Uji One Sample T-Test yaitu prosedur uji t untuk sampel tunggal  dibandingkan

dengan nilai konstanta tertentu. Selain itu dapat juga dipakai untuk menguji

hipotesis dalam statistic deskriptif jika data penelitian berskala interval atau rasio.

c. Uji Paired Sampel test yaitu uji yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada

terdapat hubungan antar variable yang detiliti.

I. Definisi Operasional

Definisi operasional diperlukan untuk menghindari terjadinya kekeliruan

penafsiran pembaca terhadap variabel-variabel dalam judul, dimana definisi yang

digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio yang digunakan untuk

mengukur kinerja keuangan bank.

b. Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk

mengukur likuiditas perbankan syariah.

c. Return On Assets (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur

kemampuan manajemen bank dalam mengelola asset guna memperoleh

keuntungan (laba) secara keseluruhan.
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