BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1

Objek Penelitian
Menurut Sugiyono (2009:13) objek penelitian merupakan sasaran ilmiah

untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal
objektif, valid, dan reliable tentang sesuatu hal (variabel tertentu). Objek
penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah pembiayaanbagihasil.
Faktor tersebut akan diteliti pada Bank Muamalat Indonesiaperiode tahun 20122016

dengan

tujuan

agar

mengetahui

pengaruhpembiayaanbagihasilterhadapprofitabilitas.
3.2

Metode Penelitian

3.2.1 Desain Penelitian
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh
variabel independen terhadap variabel dependen. Data yang berkaitan dengan
penelitian akan dianalisis berdasarkan teori yang telah dipelajari dan pendekatan
kuantitatif dengan metode statistik yang relevan untuk menguji hipotesis
penelitian. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metodedeskriptifdanverifikatif.

Sugiyono

menjelaskanpenelitiandeskriptifadalah

(2008
“Penelitian

dilakukanuntukmengetahuinilaivariabelmandiri,
(independent)

:

11)
yang

baiksatuvariabelataulebih
tanpamembuatperbandingan,

ataumenghubungkanantarasatudenganvariabel yang lain”.
Sedangkanmetodeverifikatifadalahmetode
digunakanuntukmengujikebenarandarisuatuhipotesis

yang
yang

telahdibuatolehpenelitidenganmenggunakanperhitunganstatistik.
MenurutArikunto (2002:07), “Padadasarnyametodeverifikatifadalahmetode yang
digunakanuntukmengujikebenaranhipotesis

yang

dilaksanakanmelaluipengumpulan data di lapangan”.
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Dalampenelitianinimetodedeskriptifdanverifikatifdigunakanuntukmengeta
huipengaruhpembiayaanbagihasilterhadapprofitabilitas

Bank

MuamalatSyariahperiodetahun 2012-2016.

3.2.2 Definisi dan Operasionalisasi Variabel
3.2.2.1 Definisi Variabel
Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk
apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh
informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,
2012:58). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel
dependen dan variabel independen. Variabel dependen sering disebut sebagai
variabel output, kriteria, konsekuen, atau variabel terikat. Sugiyono (2012:59)
mengartikan variabel terikat sebagai variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi
akibat, karena adanya variabel bebas. Sedangkan variabel independen atau
variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab
perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2012:59).
Dalam penelitian ini, terdapat dua variabel yang akan dikaji yaitu variabel
bebas (independen) dan satu variabel terikat (dependen) yang saling berkaitan
antara lain:
1. Pembiayaan bagi hasil sebagai variabel bebas X (variabel
independen),
2. Profitabilitas

(ROA)

sebagai

variabel

terikat

Y (variabel

dependen).
3.2.2.2 Operasionalisasi Variabel
Operasionalisasi variabel dalam penelitian sangat diperlukan untuk
menentukan indikator-indikator dari variabel terkait dalam penelitian. Untuk
memahami penggunaan variabel dalam penelitian ini, penulis memberikan
batasan-batasan atas variabel yang diteliti dengan operasional sebagai berikut.
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Tabel 3. 1
OperasionalisasiVariabel
Variabel

KonsepVaria

Indikator

Skala

bel
Pembiayaan

Salah

-

Besarpembiayaanmudharabah

BagiHasil

satujenispemb

-

Besarpembiayaanmusyarakah

(X)

iayaanuntukus

Pembiayaanbagihasil =

aha yang

besarpembiayaanmudharabah+

melibatkandu

besarpembiayaanmusyarakah.

Rasio

apihakataulebi
hdimana bank
syariahmembi
ayaiataumemb
erikan modal
usahanasabah
nya,
baikdalamben
tukmudharab
ahmaupunmus
yarakah.
Profitabilitas

Kemampuanp

(Y)

erusahaanuntu
kmenghasilka
nlabaselamap

-

Besarnya ROA

LabaSebelumPajak
ROA =
Total Aset

Rasio

X 100%

eriodetertentu.

3.3JenisdanSumber Data
3.3.1 Jenis data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dengan sumber
sekunder. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan
data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen
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(Sugiyono, 2012:193). Data ini umumnya berupa catatan atau laporan yang telah
dibuat, baik yang dipublikasikan ataupun yang tidak dipublikasikan. Pemilihan
penggunaan data sekunder dalam penelitian ini dibandingkan dengan data primer
adalah karena data sekunder lebih mudah dan lebih cepat didapat. Data yang
dihasilkan oleh penelitian ini berupa data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data
yang disajikan dalam bentuk angka. Sifat data ini adalah data deret waktu (time
series) yaitu dari tahun 2012-2016.
3.3.2 Sumber Data
Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi
mengenai data. Berdasarkan sumbernya dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan
data sekunder. Menurut Sugiyono (2009: 137) menjelaskan “sumber primer
adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan
sumber sekunder merupakan sumber tidak langsung memberikan data kepada
pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen”.
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data
sekunder. Data sekunder diperoleh melalui berbagai sumber yaitu literatur buku,
artikel, laporan keuangan publikasi Bank Indonesia berupa neraca dan laporan
laba rugi Bank Muamalat Indonesia dari triwulan I tahun 2012 hingga triwulan I
tahun 2016 yang diakses melalui situs Bank Indonesia (www.bi.go.id), dan
website Bank Muamalat Indonesia (www.bankmuamalat.co.id).

3.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data
3.4.1 Teknik Pengumpulan Data
Teknikpengumpulan

data

merupakanprosedursistematikdanstandaruntukmemperoleh

data

dandapatdigunakanuntukmengujianggapandasardanhipotesis. Teknikpengumpulan
data yang dilakukandalampenelitianiniadalahstudidokumentasi. MenurutArikunto
(2009:137),

“Dokumentasiberasaldari kata

barangtertulis”.

dokumen

yang

artinyabarang-

Data diperolehdengancaradokumentasiberupalaporankeuangan

yang diperolehdari internet.
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3.4.2 TeknikPengolahan Data
Setelahsemuadokumen

yang

berkaitandengan

data

yang

diperlukandalampenelitianterkumpul,

data

tersebutkemudiandipelajaridandiolahsehinggalebihmudahuntukdianalisis

agar

dapatmenjawabtujuan-tujuanpenelitian.
1. Mengumpulkan

data

laporankeuangantahunandariperiode

2016untukkemudianmengelompokkan

2012data

mengenaijumlahpembiayaanbagihasil yang diberikan Bank Muamalat
Indonesia yang menjadisampelpenelitian.
2. Menghitungbesaran

Return

On

Assets

(ROA)

bank

denganmembandingkan total aktiva yang terdapatdalamneracadan total
labasebelumpajak

yang

terdapatdalamlaporanrugi/laba

bank

padaperiode 2012-2016denganrumusansebagaiberikut:

3. Mengujisebaran data denganmenggunakanujinormalitas.
4. Menghitungkoefisienkorelasidankoefisiendeterminasisecara
manualdenganmenggunakan program SPSS.
5. Menarikkesimpulanberdasarkanhasilpenelitianmengenaiseberapabesar
pengaruhpembiayaanbagihasilterhadapprofitabilitas.
3.5 AnalisisStatistik Data
3.5.1 UjiLinieritas
Ujilinieritasdigunakanuntukmenemukanbentukterdekatdarihubungankedua
variabeldengancaramenyajikan data yang diketahuidalamsebuahgrafik yang
biasadisebut diagram pencar. Analisaliniaritasdisebut linier apabilatitik-titik
diagram

sesuaiataumendekatigarislurusatauregresiliniar.

tersebutmenunjukkanbahwaantaravariabelindependent

(variabel

Hal
X)

danvariabeldependent (variabel Y) memilikihubungan linier.
3.5.2 AnalisisKoefisienDeterminasi
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh
variabel independen yang terdiriataspembiayaanbagihasil. Kriteria pengujian yang
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dipakai dalam penelitian ini berpedoman pada ketentuan pemberian interpretasi
terhadap koefisien korelasi menurut Sugiyono. Adapun pedoman tersebut adalah
sebagai berikut.

Tabel 3.2
PedomanInterpretasiKoefisienKorelasi
Interval Koefisien

Tingkat Hubungan

0,00 – 0,199

Sangat Rendah

0,20 – 0,399

Rendah

0,40 – 0,599

Sedang

0,60 – 0,799

Kuat

0,80 – 1,000

Sangat Kuat

Sumber :Sugiyono (2012 :250)
Setelah diketahui nilai koefisien korelasi (r) yang memperlihatkan derajat
atau kekuatan korelasi antara variabel maka akan dihitung koefisien determinasi
(𝐊 𝐝 ) yang dapat memperlihatkan berapa persen variasi variabel X akan
mempengaruhi variabel Y dengan rumus:
𝐊 𝐝 = 𝐫 𝟐 x 100%
Keterangan: 𝐊 𝐝 = Koefisien determinasi
r

= nilai koefisien korelasi

(Sudjana, 2004: 246)
nilai Kd berada antara 0 sampai 1 (0 <= Kd<=1)


jika nilai Kd = 0 berarti tidak ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y.



jika nilai Kd = 1 berarti variasi (naik turunnya) variabel dependen Y adalah
100% dipengaruhi oleh variabel independen (variabel X).

3.5.3AnalisisRegresi Linier Sederhana
MenurutRiduwan (2008:147) regresiatauperamalanadalahsuatu proses
memperkirakansecarasistematistentangapa yang paling mungkinterjadi di masa
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yang akandatangberdasarkaninformasimasalaludansekarang yang dimiliki agar
kesalahannyadapatdiperkecil

yang

bertujuanuntukmeramalkanataumemprediksivariabelterikat

(Y)

apabilavariabelbebas (X) diketahui.
Adapunrumuspersamaanregresi linier sederhana yang digunakanadalah
sebagaiberikut:

Yi = a + b Xi

𝑎=

Σ𝑌𝑖 Σ𝑋12 − Σ𝑋𝑖 Σ𝑋𝑖.𝑌𝑖
𝑛

𝑋𝑖 2 −

Σ𝑋𝑖 2

𝑏=

𝑛

𝑋𝑖𝑌𝑖 −(Σ 𝑋𝑖)(Σ 𝑌𝑖)
𝑛

𝑋𝑖 2 −(Σ𝑋𝑖 2 )

(Sudjana, 2004: 205)

Keterangan:

a,b = Konstanta

X = JumlahPembiayaanBagiHasil

Yi = Profitabilitas

n = Banyaknyaperiodepenelitian

MenurutSugiyono,

(2008

:

230)

menjelaskanbahwa

“Pengujiansignifikasikoefisienkorelasi,
selaindapatmenggunakantabeljugadapatdihitungdenganuji

t.

Bilapenelitiandilakukanpadaseluruhpopulasimakatidakdiperlukanpengujiansignifi
kasiterhadapkoefisienkorelasi yang ditemukan”.
Berdasarkanhaltersebut,

makadalampenelitianinitidakdilakukanuji

t

karenapenelitiandilakukanpadaseluruhpopulasi.
Penelitianinijugatidakmengujisignifikansinya

(ujisignifikansi)

karenahasildaripenelitianinitidakdapatdigeneralisasikandanhipotesishanyaberlaku
untukBank Muamalat Indonesia periodetriwulan I tahun 2012- triwulan I tahun
2016.

Vivi Silfiani, 2017
PENGARUH PEMBIAYAAN BAGI HASIL TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK MUAMALAT
INDONESIA PERIODE 2012-2016
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

