
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

1.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat penelitian kuantitatif, yaitu penelitian ilmiah 

yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-

hubungannya. Pada penelitian kuantitatif teori atau paradigma teori 

digunakan untuk menuntun peneliti menemukan masalah penelitian, 

menemukan hipotesis, menemukan konsep-konsep, menemukan metodologi 

dan menemukan alat-alat analisis data (Bungin, 2017:25). Pendekatan 

penelitian kuantitatif menekankan fenomena-fenomena objektif dan dikaji 

secara kuantitatif. Maksimalisasi objektifitas desain penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan angka-angka pengelolaan statistik, struktur dan 

percobaan terkontrol (Hamdi, 2014:5). 

Periode yang diteliti dari tahun 2012-2019. Sedangkan jenis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data panel (pooled data), yaitu 

kombinasi antara data time series dan data cross section. 

1.2 Waktu dan Lokasi Penelitian 

1. Waktu Penelitian 

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak 

tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 

1 bulan termasuk pengumpulan data pengolahan data yang meliputi 

penyajian dalam bentuk penelitian dan proses bimbingan. Penelitian ini 

dilakukan pada tanggal 05 Agustus 2020 sampai dengan 22 September 

2020. 

2. Lokasi Penelitian 



Lokasi Penelitian adalah adalah tempat atau objek untuk diadakan suatu 

penelitian. Adapun tempat pelaksanaan penelitian ini adalah PT. BNI 

Syariah Tbk. Periode 2012-2019. 

1.3 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan objek atau subjek yang beredar pada 

suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah 

penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah PT. BNI Syariah Tbk. 

Dalam penelitian kuantitatif sampel merupakan bagian 

dan populasi yang diperoleh dengan cara-cara tertentu untuk menjadi wakil 

dan populasi yang akan diteliti. Penentuan sampel dilakukan secara non 

probability sampling yang dengan metode puposive sampling yang dilakukan 

dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria 

sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data Inflasi pada Bank Indonesia dan Laporan keuangan yang telah 

dipublikasikan oleh PT. BNI Syariah Tbk pada periode 2012-2019. 

2. Data Inflasi dan Laporan keuangan yang telah dipublikasikan tersebut 

telah memenuhi standar PSAK dan peraturan PT. BNI Syariah Tbk 

periode 2012-2019. 

1.4 Data dan Sumber Data 

1.4.1 Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

kuantitatif. Adapun data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur 

dan dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan 

yang dinyatakan dalam bentuk bilangan atau angka (Sugiyono, 



2010:15). Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data dari 

laporan keuangan PT. BNI Syariah Tbk. 

1.4.2 Sumber data 

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek 

dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian, penulis 

menggunakan data primer dan sekunder. Dimana sumber data primer 

yatu data yang berasal dari objek penelitian. Dalam hal ini sumber data 

primer yang digunakan adalah data laporan keuangan PT. BNI Syariah 

Tbk Periode 2012-2019. Sedangkan dara sekunder adalah data yang 

langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber 

pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk 

dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini dokumentasi merupakan 

sember data sekunder dan data yang digunakan yaitu sebagai landasan 

teori serta penelitian terdahulu didapat dari dokumen-dokumen, buku, 

internet serta data tertulis lainnya yang berhubungan dengan informasi 

yang dibutuhkan. 

1.5 Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa 

saja, yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga diperoleh 

informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan 

menurut Kerlinger menyatakan bahwa variabel adalah konstruk atau sifat 

yang dipelajari (Hamdi, 2014:19). 

Dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis variabel yang menjadi objek 

penelitian, yaitu: 



1. Variabel bebas atau independen (Variabel X) 

Variabel Independen (Independent Variable) Variabel independen 

adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain. 

Variabel independen disebut pula variabel yang diduga sebagai sebab 

(presumed cause variable). Variabel independen juga dapat disebut 

sebagai variabel yang mendahului (antecedent variable).  Variabel X 

dalam penelitian ini yaitu, Inflasi dan Capital Adequacy Ratio (CAR). 

2. Variabel terikat atau dependen (Variabel Y) 

Variabel Dependen (Dependent Variable) Variabel dependen 

adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel 

independen. Variabel dependen disebut juga variabel yang diduga 

sebagai akibat (presumed effect variable). Variabel Y dalam penelitian 

ini adalah Non Performing Financing  (Liana L, 2009). 

1.6 Desain Penelitian 

Desain penelitian terdiri dari variabel dependen dan independen. 

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Non Performing Financing 

(NPF), sedangkan variabel independen yaitu Inflasi dan Capital Adequacy 

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

Gambar 3.1 :  
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  Sumber: Diolah dilapangan tahun 2020 
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Gambar 3.2  

Hubungan Antar Variabel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Diolah dilapangan tahun 2020 

Hubungan Operasional antar variabel 

1. Pengaruh inflasi terhadap Non Performing Financing (NPF) 

Menurut penelitian Yulina Ester Manafe pada tahun 2017 hasil pengujian 

menunjukkan dengan hasil analisi yang telah dilakukan menunjukkan hasil 

nilai inflasi positif dan signifikan terhadap non performing financing 

(NPF). Terlihat dari nilai Uji t (Parsial) yaitu thitung > t tabel (2,355>1,734) 

dan kemudian nilai sig. 0,030 < 0,05. Kemudian nilai koefisien determinan 

(R2) sebesar 0,236 artnya bahwa variabel bebas inflasi memiliki pengaruh 

kontrbusi sebesar 23,6% terhadap variabel NPF. 
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2. Hasil penelitian Rika Lidyah (2016) ini menjelaskan CAR berpengaruh 

negatif terhadap NPF. Dimana nilai coefficients diperoleh nilai = -2,527 

yang artinya thitung > ttabel (-2,527 < 1,98027) dengan signifikansi 0,037 

< 0,05. Hal ini menunjukan bahwa semakin besar jumlah modal yang 

dimiliki suatu bank maka akan semakin kecil peluang terjadinya piutang 

Non performing Financing (NPF) Semakin tinggi rasio kecukupan modal 

maka akan dapat berfungsi untuk menampung risiko kerugian yang 

dihadapi oleh bank karena peningkatan pembiayaan bermasalah. Jadi, 

kecukupan modal merupakan faktor yang sangat penting bagi bank dalam 

rangka menampung risiko kerugian terutama risiko kerugian atas tidak 

dibayarkannya. Penelitian yang tidak sejalan dengan ini Yulianto 

menyebutkan bahwa kenaikan CAR terhadap NPF berpengaruh positif 

menyebutkan bahwa semakin besar CAR semakin besar pula sumber daya 

finansial yang digunakan untuk bertambahnya pembiayaan bermasalah. 

1.7 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1.7.1 Dokumentasi 

Dokumentasi adalah data yang disimpan dalam bentuk dokumen atau 

file (catatan konvensional maupun elektronik) yang berupa catatan 

laporan keuangan tahunan. Metode pengumpulan data dokumentasi 

digunakan dalam rangka memenuhi data atau informasi yang 

digunakan untuk kepentngan variabel penelitian yang telah di desain. 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengunduh atau 



mendownload dokumen elektronik berupa laporan keungan tahunan 

melalui tahuna melalui webiste resmi PT. BNI Syariah Tbk. Data 

yang diperoleh dalam bentuk data yang sudah jadi, sudah 

dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam 

bentuk publikasi. Peneliti menggunakan data sekunder dengan skala 

triwulan yaitu terdapat pada laporan keuangan PT. BNI Syariah Tbk 

periode 2012-2019. 

1.7.2 Data Kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah pengumpulan data dengan cara 

mempelajari dan memahami buku-buku yang membahas tentang 

inflasi dan rasio keuangan juga melalui jurnal, media masa dan hasil 

penelitian terdahulu (Ridwan, 2004). 

1.8 Teknik Analisis Data 

1.8.1 Analisis Statistik deskriptif 

Yaitu menampilkan data berupa angka kemudian mendekripsikan dan 

ditarik kesimpulan. 

1.8.2 Uji Asumsi Klasik  

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk memastikan didalam penelitian 

ini tidak terdapat autokorelasi, multikolineriatas dan heterokedastisitas, 

apabila tersebut ditemukan maka uji asumsi klasik tidak  terpenuhi:  

1. Uji Normalitas  

Tujuan dilakukannya uji normalitas untuk mengetahui apakah suatu 

variabel normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah data 

normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini menggunakan 



uji One Sample Kolmogorov-Smirnov yaitu dengan melihat tingkat 

signifikansi diatas 0,05 maka dikatakan terditribusi normal (Priyatno, 

2011:277).  

2. Uji Multikolinearitas  

Gejala Multikolinearitas dapat dikatakan terjadi dalam model regresi 

jika antar variabel independen memiliki tingkat korelasi yang tinggi 

satu sama lain (Nuhasanudin, 2017).  Namun, pada kenyataannya 

multikolinearitas sempurna hampir tidak pernah ada dalam suatu 

estimasi penelitian, melainkan lebih kepada multikolinearitas yang 

hampir mendekati nilai  ketentuan ataupun lebih tinggi dari nilai 

ketentuannya. Artinya multikolinearitas dalam suatu estimasi bisa 

menjadi tinggi tetapi tidak sempurna (Gujarati, 2006:61). Uji 

Multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen dan dependen. 

Uji ini dilakukan dengan melihat Value Inflation Factor (VIF) jika 

nilai tolerance < 10 dan tolerance > 0,10 maka model regresi bebas 

dari multikolinearitas. 

2. Uji Autokorelasi  

Gejala Multikolinearitas dapat dikatakan terjadi dalam model regresi 

jika antar variabel independen memiliki tingkat korelasi yang tinggi 

satu sama lain (Nurhsanudin, 2017:31). Namun, pada kenyataannya 

multikolinearitas sempurna hampir tidak pernah ada dalam suatu 

estimasi penelitian, melainkan lebih kepada multikolinearitas yang 

hampir mendekati nilai  ketentuan ataupun lebih tinggi dari nilai 



ketentuannya. Artinya multikolinearitas dalam suatu estimasi bisa 

menjadi tinggi tetapi tidak sempurna (Gujarati, 2006:61). 

Model regresi linier berganda dikatakan tidak terdapat Autokorelasi 

jika tidak ada satupun variebel bebas yang signifikan secara statistik 

mempengaruhi variabel terikat dari periode sebelumnya. Nilai dari 

probabilitas F-Square pada signifikansinya yang berada diatas 

tingkat kepercayaan 5% atau nilai probability-value > 0,05. Uji ini 

digunakan untuk menguji apakah model regresi ada korelasi antara 

residual pada periode t dengan residual periode sebelumnya (t-1). Uji 

ini menggunakan metode uji Durbin-Watson (Gujarati, 2006:292).    

3. Uji Heterkodastisitas  

Uji ini digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian dari residual pada satu pengamatan yang lain. 

Dalam penelitian ini menggunakan uji korelasi spearman (Gujarati, 

2006:296).   

1.8.3 Uji Hipotesis  

Pengujian terhadap hipotesis yang dilakukan dalam penilain ini 

dilakukandengan cara:  

1. Uji T (Parsial) 

Tujuan Uji t dua variabel bebas adalah untuk membandingkan 

(membedakan) apakah kedua variabel tersebut sama atau berbeda. 

Gunanya untuk menguji kemampuan generalisasi (signifikansi hasil 

penelitian yang berupa perbandingan keadaan variabel dari dua rata-

rata sampel (Unaradjan, 2019:239). Untuk menguji apakah hipotesis 



ini digunkanan statistik t dengan kriteria pengambilan keputusan yaitu 

jika nilai probabilitas 0,05 lebih kecil atau sama dengan nilai 

probabilitas sig atau (0,05 ≤ sig), maka H0 diterima dan Ha ditolak. 

2. Uji F (Simultan)  

Uji F statistik Uji F atau yang disebut juga dengan uji simultan 

digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara 

bersama sama terhadap variabel dependen dari suatu persamaan 

regresi dengan menggunakan hipotesis statistik. Uji ini dilakukan 

dengan membandingkan Fhitung dan Ftabel. Jika Fhitung > Ftabel 

maka mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen dan 

jika tingkat signifikansi >0,05 maka keseluruhan dari variabel 

independen tidak mempunyai pengaruh.   

1.8.4 Uji Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linear berganda adalah suatu alat  analisis peramalan 

nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat 

untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsi atau kausal antara 

dua variabel bebas atau lebih dengan satu variabel terikat (Usman, 

2008:241). 

Dalam regresi berganda terdapat satu variabel terikat dengan lebh dari satu 

variabel bebas yang mempengaruhinya. 

Y = α + β1 X1 + β2 X2 + e 

Keterangan: 

Y = Non Performing Financing (NPF) Gross 

X1  = Inflasi 



X2  = Capital Adequacy Ratio (CAR) 

α  = Konstanta 

β1, β2 = Koefisien regresi parsial untuk X1 dan X2 

1.8.5 Koefisien determinasi 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil 

dan berarti kemampuan variabel-variabel independen dan menjelaskan 

variabel variabel independen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu 

berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen 

(Santoso, 2000). 

1.8.6 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.                                              

1.9 Definisi Operasional 

1. Inflasi menurut Badan Pusat Statistik adalah kecenderungan naiknya harga 

barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. 

Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi 

mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut 

menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga 



diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa 

secara umum (bps.go.id). 

2. Teori menurut Fahmi Capital Adequacy Ratio atau yang sering disebut 

dengan rasio kecukupan modal, merupakan kemampuan sebuah perbankan 

untuk membiayai aktivitas kegiatannya dengan kepemilikan modal yang 

ada pada perusahaan tersebut. Menurut Fahmi, CAR adalah rasio kinerja 

bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimliki bank untuk 

menunjang aktiva yang mengandung risiko (Fahmi, 2015:153). 

3. Non Performing Financing (NPF) 

Teori menurut Kasmir mengatakan credit risk ratio merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur risiko terhadap pembiayaan yang disalurkan 

dengan membandingkan pembiayaan bermasalah dengan jumlah 

pembiayaan yang disalurkan (Kasmir, 2011). 


