
 

 

BAB III 
 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Cresweel (2010 : 24) menyatakan 

bahwa, “pendekatan kuantitatif adalah pengukuran data kuantitatif dan statistik 

objektif melalui perhitungan ilmiah berasal dari sampel orang-orang atau 

penduduk yang diminta menjawab atas sejumlah pertanyaan tentang survey untuk 

menentukan frekuensi dan presentase tanggapan mereka. 

Selain itu, penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2012 : 11) adalah Cara 

ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, 

dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada 

gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi 

masalah dalam bidang bisnis. 

3.2.Waktu dan Tempat Penelitian 

Pada penelitian ini yang di jadikan sebagai objek penelitian adalah PT Bank 

Muamalat dengan waktu penelitian dilakukan pada bulan September 2021. 

3.3.Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel  

Populasi dalam penelitian ini adalah beberapa bank umum yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2015 – 2020 sebanyak 45 bank umum. Pemilihan 

sampel dilakukan dengan metode probabilitas atau secara acak elemen elemen 

populasi tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. 

Adapun tehnik pengambilan sampel dilakukan dengan cara pemilihan sampel 

(purposive sampling), dengan metode pemilihan sampel berdasarkan 

pertimbangan (Judgement Sampling) yakni pengambilan sampel didasarkan pada 



 

 

penilaian terhadap beberapa karakteristik anggota sampel yang disesuaikan 

dengan maksud penelitian (Mudrajad Kuncoro 2003 : 119). 

3.4.Data dan Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu, 

data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada seperti buku mengenai variabel 

dependent maupun independent dan penelitian terdahulu yang sesuai dengan 

variabel yang terdapat pada penelitian ini, dan data laporan keuangan yang 

didapat dari website resmi Indonesia Stock Exchange (IDX) dan website di 

masing-masing bank yang di gunakan sebagai sampel pada penelitian ini.  

3.5.Variabel dan Desain Penelitian 

Menurut (Narbuko dan Achmadi, 2010) Variabel penelitian adalah segala 

sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian. Variabel penelitian 

meliputi faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan 

diteliti. Adapun variable dalam penelitian ini adalah : 

1. Variabel Terikat Y (dependen), variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah Pertumbuhan Laba 

2. Variabel Bebas X (independen), variabel independen dalam penelitian ini 

ada dua, yaitu non performing loan (X1), beban operasional pendapatan 

operasional (X2) dan loan to deposit ratio (X3). 

 

 

 

 

  



 

 

Gambar 3.1. 

Desain Penelitian 

 

 

 

 

 

Sumber : Data diolah di lapangan, Tahun 2021 

Gambar 3.2. 

Hubungan antar variabel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah di lapangan, Tahun 2021 

Reduced Form 
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X2
𝛼2
→ X3 

Dik. Y = F(X) 

 Y = F(a0X0, a1X1, a2X2, a2X3, Y)….e     (2) 

X3
𝛼3
→ Y 

Dik. Y = F(X) 

 Y = F(a0X0, a1X1, a2X2, a3X3, a3Y), …e    (3) 

X1
𝑏1
→Y 

Dik. Y = F(X) 

 Y = F(b0X0, b1X1, b1Y), …e       (4) 

X2
𝑏2
→Y 

Dik. Y = F(X) 

 Y = F(b0X0, b1X1, b2X2, b2Y), …e      (5) 

X1
𝛼1
→ X3

𝛼3
→ Y 

Dik. Y = F(X) 

 Y = F(a0X0, a1X1, a1X2, a1X3) + (a0X0, a1X1, a2X2, a3X3, a3Y)…e (6) 

X2
𝛼2
→ X3

𝛼3
→ Y 

Dik. Y = F(X) 

 Y = F(a0X0, a1X1, a2X2, a2X3) + (a0X0, a1X1, a2X2, a3X3, a3Y)…e (7) 

 

3.6.Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan mengumpulkan 

data melalui library reseacrh dan internet research. Library research yaitu 

pengumpulan data dari beberapa literature, buku-buku, jurnal ilmiah, dan tulisan-

tulisan lain yang terkait dengan penelitian ini. Sedangkan internet research yaitu 



 

 

pengumpulan data dari laporan keuangn yang di ambil dari website IDX 

(www.idx.co.id) dan website resmi dari beberapa perusahaan perbankan yang 

akan di jadikan sampel dalam penelitian ini. 

3.7.Teknik Analisis Data 

3.7.1.Uji Asumsi Klasik 

Menurut Imam Ghozali (2011 : 105), uji asumsi klasik terhadap model 

regresi linier yang digunakan dilakukan agar dapat diketahui apakah model regresi 

baik atau tidak. Pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah uji normalitas. 

Menurut Imam Ghozali (2006 : 147), Uji normalitas bertujuan untuk 

menguji apakah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki 

distribusi normal. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui suatu populasi 

suatu data dapat dilakukan dengan analisis grafik. Salah satu cara termudah untuk 

melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram dan normal 

probability plot yang membandingakan distribusi kumulatif dari data 

sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Jika distribusi 

data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan 

mengikuti garis diagonalnya. 

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data 

(titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari 

residualnya. Dasar pengambilan keputusannya: 

a) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola disribusi normal, 

maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

http://www.idx.co.id/


 

 

b) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya tidak menunjukkan pola distribusi   

normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

Selain itu, untuk menguji normalitas data dapat digunakan uji satistik 

Kolmogorov Smirnov (K-S) yang dilakukan dengan membuat hipotesis nol (H0) 

untuk data berdistribusi normal dan hipotesis alternatif (Ha) untuk data 

berdistribusi tidak normal. Dengan uji statistik yaitu dengan menggunaan uji 

statistik non-parametrik Kolmogrov-Smirnov. 

3.7.2.Analisis Jalur (Path Analisis) 

Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linier berganda, atau 

analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan 

kausalitas antar variabel (model causal) yang telah ditetapkan sebelumnya 

berdasarkan teori (Ghozali, 2013). 

Model persamaan struktural didasarkan pada hubungan kausalitas, dimana 

perubahan satu variabel diasumsikan akan berakibat pada perubahan variabel 

lainnya. Kuatnya hubungan kausalitas antara dua variabel yang diasumsikan oleh 

peneliti bukan terletak pada justifikasi (pembenaran) secara teoritis untuk 

mendukung analisis (Ghozali, 2011). Hubungan kausalitas antar variabel telah 

dibentuk dengan model berdasarkan landasan teoritis. Apa yang dapat dilakukan 

oleh analisis jalur adalah menentukan pola hubungan antara tiga atau lebih 

variabel dan tidak dapat digunakan untuk mengkonfirmasi atau menolak hipotesis 

kausalitas imajiner. 

Diagram jalur memberikan secara eksplisit hubungan kausalitas antar 

variabel berdasarkan pada teori. Anak panah menunjukkan hubungan antar 



 

 

variabel. Model bergerak dari kiri ke kanan dengan implikasi prioritas hubungan 

kausal variabel yang dekat ke sebelah kiri. 

Setiap konstruk endogen merupakan dependen variabel di dalam persamaan 

yang terpisah. Sehingga variabel independen adalah semua konstruk yang 

mempunyai grafis dengan anak panah yang menghubungkannya ke konstruk 

endogen. 

Koefisien jalur adalah standardized koefisien regresi. Koefisien jalur 

dihitung dengan membuat dua persamaan struktural yaitu persamaan regresi yang 

dihipotesiskan. Persamaan struktural yang dikembangkan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

Persamaan Strukturan Model Regresi Pertama : 

X3 = B1(X1) + B2(X2) + e …… 

Gambar 3.1. 

Desain Model Regresi Pertama 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data diolah di lapangan, Tahun 2021 

Persamaan Strukturan Model Regresi Kedua : 

Y = B1(X1) + B2(X2) + B3(X3) + e …… 
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Gambar 3.2. 

Desain Model Regresi Kedua 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data diolah di lapangan, Tahun 2021 

3.7.3.Uji Bivariat 

Analisis bivariat merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui 

hubungan antara 2 variabel. Dalam analisis ini, dua pengukuran dilakukan untuk 

masing-masing observasi (Yuvalianda, 202). Secara umum, dalam analisis 

bivariat, variabel yang digunakan bisa saja berhubungan atau berdiri sendiri 

(independen). Saling berhubungan artinya sampel yang sama diberikan 2 

pengukuran berbeda. 

Dasar pengambilan keputusan dalam uji bivariate adalah : 

1) Jika nilai Signifikansi Kurang dari 0,05, maka berkorelasi.  

2) Jika nilai Signifikansi Lebih dari 0,05, maka tidak berkorelasi. 

Pedoman derajat hubungan adalah : 

1) Nilai Pearson Correlation 0,00 s/d 0,20 = tidak ada korelasi. 

2) Nilai Pearson Correlation 0,21 s/d 0,40 = korelasi lemah. 

3) Nilai Pearson Correlation 0,41 s/d 0,60 = korelasi sedang. 

4) Nilai Pearson Correlation 0,61 s/d 0,80 = korelasi kuat. 
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5) Nilai Pearson Correlation 0,81 s/d 1,00 = korelasi sempurna. 

3.7.4.Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah Uji F (Uji Kelayakan 

Model), Uji Statistik t (Uji Parsial) dan  koefisien determinasi (Adjust R2). 

1) Uji t (Parsial) 

Pengujian hipotesis yang dilakukan secara parsial bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh dan signifikansi dari masing-masing variabel independen 

terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan uji - t pada tingkat 

keyakinan 95 % dengan ketentuan sebagai berikut : 

a) H0 : apabila p-value > 0,05 maka Ho diterima 

b) Ha : apabila p-value < 0,05 maka Ho ditolak 

Menurut Imam Ghozali (2006 : 110) langkah-langkahnya adalah sebagai 

berikut : 

a) Hipotesis ditentukan dengan formula nol secara statistik 

diuji bentuk: 

b) Jika Ho: β1 > 0, berarti ada pengaruh yang signifikan antara 

variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. 

c) Jika Ho : β1 = 0, berarti tidak ada pengaruh yang signifikan 

antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. 

1. Menentukan tingkat signifikansi ( α ) sebesar 0,05 

2. Berdasarkan profitabilitas, Ha akan ditermia jika nilai 

profitabilitasnya kurang dari 0,05% (α) 



 

 

3. Menentukan variabel independen mana yang mempunyai 

pengaruh paling dominan terhadap variabel dependen. Hubungan 

ini dapat dilihat dari koefisien regresinya. 

2) Uji F (Simultan) 

Menurut Imam Ghozali (2006 : 133) Uji F menunjukan apakah 

semua variabel independen yang dimasukan dalam model mempunyai pengaruh 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hipotesis nol (H0) yang diuji 

adalah apakah semua parameter secara simultan sama dengan nol, atau : H0 : b1 = 

b2 = . . . = bK = 0. Artinya apakah semua variabel independen bukan merupakan 

penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan hipotesis 

alternatif (Ha) adalah tidak semua parameter secara simultan sama dengan nol, 

atau : Ha : b1   b2 ≠  . . .  ≠ bk ≠ 0, artinya semua variabel independen secara 

simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Nilai f 

hitung dapat dicari dengan rumus : 

Keteranga : 

N = Jumlah sampel 

K = Jumlah variable 

Sedengkan kriteria pengujiannya adalah : 

1. Apabila F-hitung ≥ pada F-tabel, maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. 

2. Apabila F-hitung ≤ pada F-tabel, maka Ho diterima dan Ha 

ditolak. 

Selain dengan melihat nilai f hitungnya, pengambilan keputusan dapat dilihat dari 

nilai signifikansinya. Jika nilai signifikansinya lebih besar dari -0,05 maka H0 

diterima dan Ha ditolak. 


