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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 

Penelitian yang penulis lakukan ini merupakan penelitian yang bersifat 

kuantitatif, yaitu penelitian ilmiah yang logis terhadap setiap komponen dan fakta 

serta factor dan juga hubungannya. Dalam penelitian kuantitatif, teori atau pola 

teoritis digunakan untuk memandu peneliti menemukan permasalahan pada 

penelitian, menemukan hipotesis, menemukan konsep, menemukan metodologi 

serta menemukan alat analisis data (Bungin, 2017: 25). Pendekatan penelitian 

kuantitatif menekankan pada fenomena obyektif dan dipelajari secara kuantitatif. 

Serta memaksimalkan desain penelitian dilakukan dengan menggunakan angka, 

manajemen statistik, struktur dan eksperimen terkontrol (Hamdi, 2014: 5). 

Periode yang diteliti yaitu periode Maret 2012 sampai September 2019. 

Sedangkan jenis data pada penelitian ini menggunakan jenis data time series yang 

merupakan laporan triwulanan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. 

3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian 

 

1. Waktu Penelitian 

 

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak 

tanggal dikeluarkannya izin penelitian yaitu pada tanggal 12 Maret 2020 

sampai diterimanya penelitian ini pada tanggal 13 Mei 2020. Dalam kurun 

waktu 2 (dua) bulan 1 (satu) hari. Yang dimana pengumpulan data serta 

pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk penelitian dilakukan 

mulai tanggal 13 Maret 2020 sampai 20 April 2020 dan proses 
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bimbingan berlangsung mulai tanggal 21 April 2020 dan sampai 13 Mei 

2020. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat atau objek untuk diadakan suatu penelitian. 

Adapun tempat pelaksanaan penelitian ini adalah PT. Bank Muamalat 

Indonesia Tbk. 

3.3 Populasi dan Sampel 

 

Populasi merupakan semua objek atau individu yang akan dipelajari, 

mempunyai ciri tertentu, jelas serta lengkap (Arifin, 2008: 69). Populasi dalam 

penelitian ini yaitu laporan keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. 

Sampel merupakan partikel dari populasi yang dipilih dengan cara tertentu 

yang mewakili ciri-ciri, jelas serta lengkap yang dianggap mewakili populasi 

tersebut. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara non probability sampling 

dengan metode purposive sampling yaitu pengambilan sampel dari suatu populasi 

berdasarkan kriteria tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah Laporan 

Keuangan Triwulanan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk periode Maret 2012 

sampai dengan September 2019 yang berjumlah 31 data. Kriteria sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan telah memenuhi standar 

PSAK dan ketentuan Bank Indonesia serta Surat Edaran Bank Indonesia. 

3.4 Data dan Sumber Data 

 

1. Data 

 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Adapun data 

kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara 
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langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan 

bilangan atau berbentuk angka (Sugiyono, 2010:93). Pada penelitian ini data 

kuantitatif yang diperlukan adalah laporan keuangan yang telah 

dipublikasikan. 

2. Sumber Data 

 

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek yang 

datanya dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber 

data sekunder. Dimana sumber data sekunder adalah data yang dikumpulkan 

langsung oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat 

dikatakan juga bahwa data tersebut disusun dalam bentuk dokumen 

(Suryabrata, 2009: 93). Dalam penelitian ini dokumentasi merupakan 

sumber data sekunder dan data yang digunakan merupakan landasan teori 

dan penelitian sebelumnya diperoleh dari dokumen, buku, internet dan data 

tertulis lainnya yang berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan. 

3.5 Variabel Penelitian 

 

Sugiyono mengatakan bahwa variabel merupakan segala sesuatu yang 

berbentuk apa saja, yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga 

diperoleh informasi tentangnya dan ditarik kesimpulannya.Sementara itu menurut 

Kerlinger menyatakan bahwa variabel adalah konstruk atau ciri-ciri yang akan 

diteliti (Hamdi,2014:19) 

Penelitian ini memberlakukan dua jenis variabel yang menjadi obyek 

penelitian, yaitu: 

1. Variabel terikat atau dependen variable (variabel Y), yaitu variabel yang 



 
 

35 
 

menjadi akibat dari variabel bebas. Dalam penelitian ini adalah pembiayaan 

murabahah. Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam 

menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah 

(Ismail, 2014:19). Ismali (2014:109) juga mengatakan bahwa murabahah 

adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan 

harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak 

pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah 

tertentu. 

2. Variabel bebas atau independen variable (variabel X), yaitu variabel yang 

mempengaruhi dan mempunyai suatu hubungan dengan variabel yang lain. 

Suku Bunga, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) 

merupakan variabel bebas pada penelitian ini. 

3.6 Desain Penelitian 

 

Desain penelitian terdiri dari variabel dependen dan independen variabel. 

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Pembiayaan Murabahah, sedangkan 

variabel independen yaitu Suku Bunga, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Capital 

Adequacy Ratio (CAR). Adapun desain penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Gambar 3.1 

Desain Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Diolah di lapangan, Tahun 2020. 
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Gambar 3.2 

Hubungan Antar Variabel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Diolah dilapangan, Tahun 2020 

Reduced Form  

Diketahui: Y= f(x) 

Sehingga: Y= f(X1, X2, X3) Dimana terdapat: α= α1,α2,α3 

Sebagai: Y= f(α0X0+α1X1+α2X2+ α3X3+Y+e). .......................... (I) 
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3.7 Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data pada  

penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder, yaitu data yang berupa data siap 

pakai, yang telah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya dalam bentuk 

publikasi. Peneliti menggunakan data sekunder triwulanan yaitu pembiayaan 

murabahah pada laporan keuangan triwulanan yang telah dipublikasikan di 

website resmi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk pada periode Maret 2012  

hingga September 2019. 

Penulis dalam mengerjakan penelitian ini menggunakan penelitian yang 

berdasarkan keputusan untuk mendapatkan teori serta konsep yang kuat sehingga 

dapat memecahkan masalah. Studi keputusan dilakukan dengan mengumpulkan 

literatur ilmiah, buku, jurnal, artikel dan majalah yang berkaitan dengan 

penelitian. 

Pengamatan langsung pun peneliti lakukan yaitu mengumpulkan 

keterangan-keterangan seperti laporan keuangan dan data lain yang berhubungan 

terhadap penelitian ini. Pencarian data dilakukan dengan dua cara, yaitu: 

1. Pencarian secara manual untuk data yang berbentuk kertas hasil cetakan 

melalui studi pustaka yaitu dengan menelaah dokumen, buku dan karya tulis 

lainnya. 

2. Pencarian dengan membuka website resmi Bank Indonesia dan PT Bank 

Muamalat Indonesia Tbk. yang mempublikasikan laporan keuangan dan 

penelitian pendukung yang diperlukan untuk penelitian ini. 
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3.8 Teknik Analisis Data 

 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda, dengan model 

penelitian sebagai berikut: 

PM =  𝛽0 + 𝛽1Suku Bunga + 𝛽2DPK + 𝛽3CAR + e 

Keterangan: 

PM  : Pembiayaan Murabahah  

Suku Bunga : BI Rate dan BI 7 Day (Reverse) Repo Rate  

DPK  : Dana Pihak Ketiga 

CAR  : Capital Adequacy Ratio 

𝛽0                   : Intercept   

𝛽1 – 𝛽4  : Koefisien semua variabel independen  

e     : Eror 

Beradasarkan model regresi linear berganda diatas maka berikut metode 

dalam menganalisis data: 

1. Uji Asumsi Klasik 

 

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk memastikan didalam penelitian ini tidak 

terdapat autokorelasi, multikolineriatas dan heterokedastisitas, apabila htersebut 

ditemukan maka uji asumsi klasik tidak terpenuhi: 

a. Uji Normalitas 

Uji Normalitas dilakukan untuk mengetahui suatu variable normal atau tidak 

karena model regresi yang baik harus memiliki data yang normal. Pada uji 

normalitas dalam penelitian inimenggunakan uji One Sample Kolmogorov-

Smirnov yang dimana data dikatakan normal jika nilai signifikan diatas 0,05 
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(Priyatno, 2011:277). 

b. Uji Multikolinearitas 

 

Penelitian memiliki variable independen yang tingkat korelasinya tinggi maka 

dapat dikatakan terjadi gejala multikolinieritas pada model regresi. 

(Nurshsanudin, 2017: 31). Multikolinieritas sempurna hamper tidak perna ada 

dalam penelitian, melainkan hamper mendekati nilai yang ditentukan atau yang 

lebih tinggi yang artinya multikolinieritas dalam suatu perkiraan bisa tinggi tetapi 

tidak sempurna (Gujarati, 2006: 288). Uji multikolinearitas ini tujuannya yaitu 

untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel 

bebas dan variabel terikat. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas 

dalam model regresi dapat dilihat dari VIF (Variance Inflation Factor) yang tidak 

lebih dari 10 maka tidak terjadi multikolinieritas pada model regresi (Priyanto, 

2011:172). 

c. Uji Autokorelasi 

 

Uji Autokorelasi dilakukan untuk mengetahui variable pengganggu pada periode 

sebelumnya memiliki korelasi atau tidak sehingga pada pengujian ini 

menggunakan D-W (Durbin-Watson). Priyanto (2012:173) mengatakan dalam 

bukunya bahawa untuk melihat angka hasil pengujian menggunakan model 

keputusan sebagai berikut: 

1) Angka D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif. 

2) Angka D-W antara -2 sampai + 2 berarti tidak ada autokorelasi. 

3) Angka D-W diatas + 2 berarti ada autokorelasi negatif. 
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d. Uji Heterkodastisitas 

 

Pengujian heterkodastisitas ini digunakan untuk melihat penyimpamgan asumsi 

klasik heteroskedastisitas ada atau tidak terhadap varian dari residual semua 

pengamatan pada model regresi. Untuk melakukan pengujian heterkodastisitas ini 

ada beberapa cara pengujian yang dapat digunakan, dalam penelitian ini 

menggunakan cara dengan melihat pola titik-titik pada grafik scatterplots regresi. 

Dasar pengambilan keputusan pada model pengujian ini yaitu jika titik-titik tidak 

membentuk pola tertentu, maka teridentifikasi tidak terjadi Heterokedastisitas, 

karena model regresi yang baik yaitu tidak adanya heterokedastisitas pada model 

regresi (Priyanto:2012). 

2. Uji Hipotesis 

 

Pengujian terhadap hipotesis yang dilakukan dalam penilain ini dilakukan dengan 

cara: 

a. Uji t statistik 

 

Uji t dilakukan untuk melihat variable bebas dan terikat memiliki hubungan 

masing-masing variabel atau tidak. Dalam pengujian ini pengambilan keputusan 

ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel 

terikat yaitu dengan melihat nilai signifikansi, jika tingkat signifikansi pada 

profitabilitas t lebih kecil dari 5% = 0,05 ada pengaruh dari variabel bebas 

terhadap variabel terikut, begitupun sebaliknya (Santoso,2012:168). 

b. Uji F statistik 

 

Uji F ini dilakukan untuk mengatahui apakah variabel bebas pada penelitian 
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berpengaruh secara bersama sama terhadap variabel terikat atau tidak (Santoso, 

2004:168). Dalam proses analisanya untuk mengetahui apakah berpengaruh secara 

simultan atau tidak dapat dilihat dari nilai tingkat signifikannya. Yang dimana jika 

nilai probabilitas F lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat digunakan 

untuk memprediksi variabel dependen, dengan kata lain variabel bebas 

berpengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel terikat pada 

penelitian begitupun sebaliknya. (Ghozali, 2011:178) 

3. Pembahasan dari uji statistik 

 

Sesi terakhir ini adalah melakukan pembahasan secara mendalam terkait 

hasil uji statistik dengan melakukan penguatan menggunakan penelitian terdahulu 

atau pemikiran/pendapat dari para ahli baik bersumber dari jurnal maupun karya 

ilmiah lainnya. 

3.9 Definisi Operasional 

 

Dari beberapa penjelasan dalam penelitian ini untuk mendapatkan 

pemahaman dan gambaran yang jelas tentang topik penelitian dari proposal yang 

berjudul “Suku Bunga, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Capital Adequacy Ratio 

(CAR) Terhadap Penetapan Margin Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah”, 

penulis menjelaskan beberapa unsur-unsur istilah yang terkandung dalam judul 

proposal ini, antara lain: 

1. Suku Bunga 

 

Suku Bunga yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu suku bunga acuan 

yang dikeluarkan dari kebijakan Bank Indonesia. Menetapkan suku bunga acuan 

dengan menggunakan instrumen BI Rate, selang beberapa tahun dengan melihat 



 
 

43 
 

berbagai macam kondisi serta mempertimbagkan dalam segala hal, BI Rate 

diganti menjadi BI 7 Day (Reverse) Repo Rate. Dalam variabel Suku Bunga ini 

menggunakan data BI Rate pada tahun 2012 sampai 2019 bulan September yang 

telah di tetapkan oleh Bank Indonesia, diambil dalam  website  resmi  Bank  

Indonesia  yaitu  www.bi.go.id    dan  juga pada 

website  resmi Badan  Pusat  Statistik  yaitu  www.bps.go.id.  Pada  data suku 

 

bunga penulis merata-ratakan data tersebut sesuai dengan pertiga bulan atau 

pertriwulanan. 

2. Dana Pihak Ketiga (DPK) 

Dana pihak adalah dana masyarakat yang disimpan kepada bank berdasarkan 

perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, tabungan, atau bentuk 

lainnya yang dipersamakan dengan itu. Pembagian jenis simpanan kedalam 

beberapa jenis dimaksudkan agar masyarakat yang ingin menyimpan dananya ke 

bank memiliki banyak pilihan yang sesuai dengan tujuannya (Kasmir, 2010:64). 

Menurut Ismail (2010:43) dalam bukunya perhitungan Dana Pihak Ketiga, yaitu: 

 Dana Pihak Ketika = Giro + Tabungan + Deposito 

3. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

 

Capital Adequacy Ratio merupakan rasio kinerja bank untuk mengukur 

kecukupan modal bank guna mendukung aktiva yang mengandung atau 

menimbulkan risiko. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP 

tanggal 31 Mei 2004 KPMM disusun sebagai berikut: 

CAR = 
          

    
 x 100% 

      

http://www.bi.go.id/
http://www.bps.go.id/
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4. Pembiayaan Murabahah 

 

Murabahah adalah transaksi jual beli yang sistemnya bank menyebut 

jumlah keuntungannya. Bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Harga 

yang bank jual kepada nasabah adalah harga beli bank dari supplier ditambah 

keuntungan yang diberitahukan kepada nasabah (Karim, 2011:115). Dalam 

pelaksanaan transaksi murabahah ini diperbankan syariah yaitu, murabahah 

digunakan sebagai akad jual beli yang terjadi antara pihak bank syariah selaku 

penyedia barang yang menjual kepada nasabah yang telah memesan barang dalam 

rangka pembelian yang diinginkan oleh nasabah. 

 

 

 

 

 

 

   


