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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif dan metode 

asosiatif. 

Metode deskriptif atau penguraian empiris adalah metode yang paling 

sering digunakan. Penelitian empiris berarti penelitian berdasarkan 
pengalaman, apakah pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain. 
Penelitian empiris selalu berusaha membuktikan hipotesis dengan coba dan 

ralat (trial and eror). Frick (2008:24). 

Metode asosiatif menurut Sugiyono (2003:11): 

Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih. 
Penelitian ini mempunyai tingkatan tertinggi dibandingkan dengan diskriptif 

dan komparatif karena dengan penelitian ini dapat dibangun suatu teori yang 
dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu 

gejala. 

 

3.2 Operasionalisasi Variabel 

“Variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian” (Arikunto, 2006:118). 

Dalam penelitian digunakan dua variabel, yaitu: 

a. Variabel independen 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen (variabel X) adalah 

pembiayaan bagi hasil. Pembiayaan bagi hasil merupakan salah satu bentuk 

kerja sama antara pemberi modal dan penerima modal yang pembagian 

keuntungan dan kerugian telah disepakati bersama. 

b. Variabel dependen 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen (variabel Y) adalah 

profitabilitas yang diproksikan dengan ROA (Return On Assets). Profitabilitas 

merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh laba dan ROA 

menggunakan formulasi dengan membagi jumlah laba bersih sebelum pajak 

dibagi dengan total aktiva yang dinyatakan dalam persentase. 
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Berikut merupakan penjabaran operasionalisasi variabel: 

Tabel 3.1 

Operasionalisasi Variabel 

 

 

3.3 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan adalah Laporan Keuangan PT Bank 

Muamalat Indonesia pada tahun 2002-2013 yang diperoleh dari situs resmi PT 

Bank Muamalat Indonesia. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dokumentasi. Menurut Arikunto (2006:158), “dokumentasi berasal dari kata 

dokumen, yang artinya barang-barang tertulis”. Dalam melaksanakan metode 

dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, 

majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan 

sebagainya. Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah data sekunder 

berupa laporan keuangan tahun 2002-2013, bersumber dari situs resmi PT Bank 

Muamalat Indonesia. 

Variabel Dimensi Indikator Skala 

Pembiayaan 

bagi hasil 

- Pembiayaan 
Mudharabah 

 
- Pembiayaan 

Musyarakah 

- Pembiayaan Bagi Hasil = 
Pembiayaan Mudharabah 

+Pembiayaan Musyarakah 

Rasio 

Profitabilitas Return on Asset  

ROA=  
           

            
 X 100% 

Rasio 
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3.5 Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

a. Teknik Analisis Data 

1) Analisis Korelasi 

Metode statistik yang akan digunakan untuk menguji hipotesis dalam 

penelitian ini adalah Korelasi Product Moment. Menurut Sugiyono 

(2011:228): 

Teknik korelasi Korelasi Product Moment digunakan untuk mencari 
hubungan dua variabel bila data kedua variabel berbentuk interval 

atau ratio, dan sumber data dari kedua variabel atau lebih tersebut 
adalah sama. 

Analisis korelasi ini digunakan untuk mengetahui tingkat hubungan dua 

variabel yaitu antara variabel independen (pembiayaan bagi hasil) dengan 

variabel dependen (profitabilitas) yang diteliti. Rumus yang digunakan 

yaitu: 

    
 ∑   (∑ )(∑ )

√* ∑   (∑ ) +* ∑   (∑ ) +
 

 

Dimana: 

   = Koefisien korelasi 

X = pembiayaan bagi hasil 

Y = profitabilitas 

n = jumlah periode yang digunakan 

Menurut Sudjana (2004:244), batas koefisien korelasi ( r ) itu ditentukan oleh 

(-1≤ r ≤ +1). 

r = +1 hal ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif sempurna 

antara variabel X dan variabel Y. 

r = -1 hal ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi negatif sempurna 

antara variabel X dan variabel Y. 

r = 0 hal ini menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antara variabel X 

dan variabel Y. 
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2) Koefisien Determinasi 

Untuk mengetahui besarnya pengaruh pembiayaan bagi hasil (X) 

terhadap profitabilitas (Y), dilakukan perhitungan statistik dengan 

menggunakan koefisien determinasi (KD). Rumus yang digunakan untuk 

menghitung koefisien determinasi adalah sebagai berikut: 

KD =   𝑥 100%  Hasan (2004:246) 

KD = Koefisiensi determinasi  

r     =Nilai koefesiensi korelasi 

b. Pengujian Hipotesis 

Hipotesis statistik dirumuskan sebagai berikut: 

  : ρ = 0, pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap  

 profitabilitas bank. 

  : ρ  ≠ 0, pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap  

 profitabilitas bank. 

Berdasarkan hipotesis di atas, dilakukan uji signifikasi dengan menggunakan 

rumus uji t, sebagai berikut: 

t = 
  √   

√    
  Sudjana (2004:259) 

Dimana: 

r = Koefisien Korelasi 

n = Banyaknya data 

Adapun kriterianya sebagai berikut: 

Jika :             ; maka    diterima dan    ditolak 

Jika :        atau         ; maka    ditolak dan    diterima 

 

 


