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BAB III 

OBJEK, METODE DAN DESAIN PENELITIAN 

 

 

3.1 Objek Penelitian 

Menurut Siregar (2010), objek penelitian adalah variabel penelitian, yaitu 

sesuatu yang merupakan inti dari problematika penelitian. Objek dalam penelitian 

ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bank umum syariah pada 

sektor pertanian yaitu NPF sektor pertanian, DPK, nilai tukar rupiah, dan imbal hasi 

SBIS dengan data pengamatan mulai dari Oktober 2014-Desember 2018. 

3.2 Metode Penelitian 

Menurut Fathoni (2006), metode penelitian ilmiah adalah cara kerja yang 

digunakan dalam melakukan suatu penelitian. Sementara Suharsaputra (2012) 

menjelaskan bahwa metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh, 

mengembangkan dan memverifikasi pengetahuan/teori.  

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif 

adalah penelitian yang menggunakan angka-angka yang dijumlahkan sebagai data 

yang kemudian dianalisis (Suharsaputra, 2014). Metode lain yang digunakan yaitu 

metode penelitian kausalitas yang ditujukan untuk mencari penjelasan ada atau 

tidaknya hubungan sebab akibat (cause-effect) antara beberapa konsep atau 

variabel. Selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, 

penelitian akusalitas juga dapat menunjukan arah hubungan antara variabel bebas 

dengan variabel terikat (Muhammad, 2008). 

3.3 Desain Penelitian 

Desain penelitian adalah prosedur atau pedoman dalam perencanaan 

penelitian yang digunakan sebagai panduan untuk membangun strategi untuk 

menghasilkan blue print atau model penelitian (Siyoto & Sodik, 2015). Adapun 

desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain eksplanatori. 

Penelitian eksplantori digunakan untuk menggali, mengidentifikasi, dan 

menganalisis besarnya pengaruh dari masing-masing faktor atau dimensi dari 

variabel-variabel penelitian (Muhammad, 2008). 
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3.3.1 Definisi Operasional Variabel 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai operasional variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini. Menurut Silalahi (2012) operasional variabel 

merupakan seperangkat petunjuk atau operasi yang lengkap tentang apa yang harus 

diamati dan bagaimana mengamatinya dengan memiliki rujukan-rujukan empiris. 

Adapun operasional variabel dalam penelitian ini yaitu: 

Tabel 3.1  

Definisi Operasional Variabel 
No Variabel/Dimensi Indikator Sumber Data 

1. NPF 

Pembiayaan yang kualitasnya 
berada dalam kategori kurang 

lancar, diragukan dan macet 

(Djamil, 2012). 

Tingkat pembiayaan bermasalah 

bank umum syariah sektor 

pertanian Oktober 2014-

Desember 2018. 

Otoritas Jasa 

Keuangan 

2. DPK 
DPK adalah dana yang 

dipercayakan oleh masyarakat 

kepada bank berdasarkan 
perjanjian penyimpanan dana 

dalam bentuk giro, deposito, 

sertifikat deposito, tabungan, atau 

bentuk lainnya yang dipersamakan 

dengan itu. (UU No 10 Tahun 1998 

Tentang Perbankan). 

Jumlah Dana Pihak Ketiga Bank 

Umum Syariah yang bersumber 

dari simpnana giro, simpanan 

tabungan dan simpanan deposito 

Oktober 2014-Desember 2018. 

Otoritas Jasa 

Keuangan 

3. Nilai Tukar Rupiah 
Nilai tukar atau yang sering disebut 
kurs (ex-change rate) adalah 

jumlah mata uang tertentu yang 

dapat ditukar terhadap satu unit 

mata uang lain (Manurung, 2016). 

Nilai tukar rupiah terhadap dollar 

Oktober 2014-Desember 2018. 

Bank Indonesia 

4. SBIS 
Sertifikat Bank Indonesia Syariah 

adalah surat berharga berdasarkan 

prinsip syariah berjangka waktu 
pendek dalam mata uang rupiah 

yang diterbitkan oleh Bank 

Indonesia (Bank Indonesia,2018). 

Presentase tingkat imbalan hasil 

SBIS Oktober 2014-Desember 

2018. 

 

Bank Indonesia 

5. Pembiayaan Sektor Pertanian 

Bank Umum Syariah 
Pembiayaan Pertanian (PP) 

merupakan jumlah pembiayaan 
yang disalurkan bank umum 

syariah di Indonesia kepada sektor 

usaha pertanian (Beik & Aprianti, 

2013). 

 

Total pembiayaan bank umum 

syariah pada sektor pertanian 

Oktober 2014-Desember 2018. 

Otoritas Jasa 

Keuangan 

Sumber: Diolah Penulis 
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1.3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan unit elementer yang parameternya akan diduga 

melalui statistika hasil analisis yang dilakukan terhadap sampel penelitian (Fathoni, 

2006). Suharsaputra (2012), yang dimaksud dengan populasi atau universe adalah 

agregasi (keseluruhan) yang terdiri dari unit total informasi yang ingin diketahui. 

Maka populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah yang ada di 

Indonesia selama periode pengamatan Oktober 2014 sampai Desember 2018. 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut 

prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya (Siyoto & Sodik, 2015). 

Dalam penelitian ini penulis menjadikan seluruh populasi sebagai sampel penelitian 

yaitu seluruh bank umum syariah yang ada di Indonesia. 

1.3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari 

instansi atau lembaga terkait (Rianse & Abdi, 2012). Data sekunder dikumpulkan 

dengan studi pustaka serta penghimpunan informasi yang berasal dari laporan 

keuangan Bank Umum Syariah, dan laman Bank Indonesia pada periode Oktober 

2014 sampai Desesmber 2018 yang disajikan dalam data bulanan. 

1.3.4 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis 

faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bank umum syariah pada sektor 

pertanian di Indonesia periode Oktober 2014 sampai Desember 2018 menggunakan 

analisis VAR/VECM (Vector Auto Regression/Vector Error Correction Model).  

VAR/VECM adalah salah satu bentuk model ekonometrika yang menjadikan suatu 

peubah sebagai fungsi linier dari konstanta dan log dari pengubah itu sendiri serta 

nilai lag dari pengubah lain yang terdapat dalam suatu sistem persamaan tertentu 

(Hadi, 2003). VECM merupakan metode turunan dari VAR, asumsi yang harus 

dipenuhi sama seperti VAR, kecuali dalam stasioneritas. VECM harus stasioner 

pada differensiasi pertama dan semua variabel harus memiliki stasioner yang sama 

(Gujarati, 2003). 
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Adapaun langkah-langkah analisis data dengan menggunakan VAR/VECM 

adalah sebagai berikut: 

1. Persiapan Data (Tabulasi Data)  

Tahap awal yang harus dilakukan yaitu mempersiapkan data, data yang sudah 

siap harus ditransformasikan terlebih dahulu ke dalam bentuk logaritma natural 

(Ln), kecuali untuk data berbentuk persen atau indeks. Hal ini dilakukan untuk 

mendapatkan hasil yang konsisten dan valid.  

2. Uji Stasioneritas Data 

Data ekonomi time series umumnya bersifat stokastik atau memiliki tren yang 

tidak stationer, artinya data tersebut memiliki akar unit dimana mean, variance dan 

covariance-nya konstan sepanjang waktu. Data yang memiliki akar unit tersebut 

mungkin saja hasil regresinya kelihatan bagus namun ternyata hasilnya tidak valid dan 

tidak mampu menggambarkan keadaan yang terjadi sesungguhnya. Maka langkah 

pertama yang harus dilakukan adalah Uji Stasioner atau dikenal dengan unit root test 

(Sembiring, 2014). 

Uji Stasioneritas data merupakan syarat penting bagi analisis data time series 

untuk menghindari regresi lancung (sporious regression). Langkah pertama yang 

harus dilakukan dalam estimasi model ekonomi dengan data time series adalah 

dengan menguji stasioneritas pada data atau disebut juga stationary stochastic 

prosess. Dalam penelitian ini uji stasioneritas data menggunakan Augmented 

Dickey-Fuller (ADF) pada derajat yang sama (level atau different) hingga diperoleh 

suatu data yang stasioner (Enders, 1995).  

Jika dalam uji stasioneritas ini menunjukkan nilai ADFstatistik lebih kecil dari 

Mackinnon Critical Value, maka dapat diketahui bahwa data tersebut stasioner 

karena tidak mengandung unit root. Sebaliknya jika nilai ADFstatistik lebih besar dari 

Mackinnon critical value, maka dapat diketahui data tersebut tidak stasioner pada 

derajat level. Dengan demikian harus dilakukan uji ADF dalam bentuk first 

difference. Jika data belum juga stasioner kemudian dilanjutkan pada differensiasi 

ketiga, yakni pada 2nd difference untuk memperoleh data yang stasioner pada 

derajat yang sama. 
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3. Uji Panjang Lag Optimal 

Penetapan lag optimum dapat ditentukan dengan cara menetapkan nilai lag 

yang diperoleh dari sequential modified LR test statistic  (LR), Final Prediction 

Error (FPE), Akaike Information Criterion (AIC), Schwatz Information Criterion 

(SIC) dan  Hannan-Quinn Information Criterion (HQ). Lag yang dipilih ditentukan 

berdasarkan lag yang memiliki tanda bintang (*) paling banyak. Pengujian panjang 

lag optimal berguna untuk menghilangkan masalah autokorelasi dalam sistem VAR 

(Nugroho, 2009). 

4. Uji Stabilitas 

Uji stabilitas yaitu menghitung akar-akar dari fungsi polinomial atau dikenal 

dengan roots of characteristic polynomial. Jika semua akar dari fungsi polinomial 

tersebut berada di dalam unit circle atau nilai AR roots-nya di bawah satu, maka 

model VAR/VECM tersebut dianggap stabil sehingga hasil Impulse-Response 

Function (IRF) dan Forecast Error Variance Decomposition (FEVD) dapat 

dianggap valid (Firdaus, 2011). 

5. Uji Kointegrasi 

Sebelum melakukan pemodelan VECM harus dilakukan uji kointegrasi. 

Konsep kointegrasi pada dasarnya untuk melihat keseimbangan jangka panjang di 

antara variabel-variabel yang diobservasi. Data akan diuji untuk keberadaan 

kointegrasi antar variabel, jika tidak ada kointegrasi, maka VAR bisa dilakukan 

pada turunan pertamanya, namun jika terdapat kointegrasi maka metode yang 

digunakan yaitu Vector Error Correction Model (VECM). 

6. Uji Kausalitas Engel-Granger 

Uji kausalitas engel-granger dilakukan untuk mengetahui apakah suatu 

variabel endogen dapat diperlakukan sebagai variabel eksogen. Uji kausalitas 

engel-granger bertujuan untuk melihat pengaruh masa lalu dari suatu variabel 

terhadap kondisi variabel lain pada masa sekarang. Dengan kata lain, uji kausalitas 

engel-granger dapat digunakan untuk melihat apakah peramalan y dapat lebih 

akurat dengan memasukan lag variabel x.  Dengan menggunakan tes ini maka hasil 

estimasi akan menunjukkan kemungkinan-kemungkinan, yakni (Gujarati, 2003): 
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a) Hubungan kausalitas satu arah dari Yt ke Xt yang disebut sebagai 

unidirectional causality from Yt to Xt. 

b) Hubungan kausalitas satu arah dari Xt ke Yt yang disebut sebagai 

unidirectional causality from Xt to Yt. 

c) Kausalitas dua arah atau saling mempengaruhi (bidirectional causality). 

d) Tidak terdapat hubungan saling ketergantungan (no causality). 

7. Uji VAR atau VECM 

Jika tidak ada kointegrasi maka dapat dilakukan uji VAR menggunakan data 

level, dimana uji VAR hanya dapat mengestimasi hubungan jangka pendek antar 

variabel. Sedangkan, jika ada kointegrasi maka uji VECM dapat dilakukan 

menggunakan data pada turunan pertamanya yang dapat mengestimasi hubungan 

jangka panjang dan jangka pendek antar variabel (Ascarya, 2012). Alat analisis 

yang disediakan oleh VAR/VECM untuk deskripsi data, peramalan, inferensi 

struktural, dan analisis kebijakan dapat dilakukan melalui Forecasting, Impulse 

Response Function (IRF), Forecast Error Variance Decomposition (FEVD), dan 

Granger Causality Test (Firdaus, 2011). 

8. Impluse Response Function (IRF) 

IRF merupakan aplikasi vector moving average untuk melihat seberapa lama 

guncangan dari satu variabel terhadap variabel lain (Sembiring, 2014). IRF 

merupakan suatu metode yang digunakan untuk menentukan respons suatu variabel 

endogen terhadap suatu shock tertentu. Hal ini dikarenakan shock variabel-i, tidak 

hanya berpengaruh terhadap variabel-i itu saja namun ditransmisikan juga kepada 

semua variabel endogen lainnya melalui struktur dinamis (Firdaus, 2011). 

9. Forecasting Error Variance Decomposition (FEVD) 

Analisis FEVD berfungsi untuk menganalisis seberapa besar goncangan dari 

sebuah variabel mempengaruhi variabel lain (Sembiring, 2014). FEVD bertujuan 

memprediksi persentase kontribusi varian setiap peubah karena adanya perubahan 

peubah tertentu dalam sistem. Jika analisis IRF digunakan untuk melihat dampak 

guncangan dari satu peubah terhadap peubah lainnya, maka analisis FEVD 

digunakan untuk menggambarkan relatif pentingnya setiap peubah dalam sistem 

karena adanya shock (Juanda & Junaidi, 2012). 


