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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah Explanatory Research karena 

penelitian ini menjelaskan tentang pengaruh produk keuangan perbankan syariah 

terhadap profit expense ratio.. Menurut Singarimbun dan Effendi dalam Sylvia 

(2009:43) penelitian explanatory merupakan penelitian yang menyoroti hubungan 

antara variabel penelitian dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya 

dengan fokus terletak pada penjelasan hubungan antar variabel. 

Sifat penelitian ini adalah replikasi, yang berarti penelitian ini merupakan 

pengembangan dari penelitian terdahulu dengan topik yang sama. Pengembangan 

yang dilakukan adalah penggunaan variabel independen yang sama seperti yang 

digunakan dalam penelitian terdahulu dengan dasar untuk menguji ulang, dan 

penelitian ini dilakukan dengan periode yang berbeda.  

 

3.2 Objek Penelitian 

Objek yang  digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Syariah di Indonesia 

yang telah ditentukan melalui purposive sampling yaitu Bank Muamalat Indonesia 

dan Bank Syariah Mandiri. 
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3.2.1 Populasi dan Sampel Penelitian  

Populasi dalam penelitian ini adalah bank – bank umum syariah dan Bank 

Konvensional yang membuka Unit Usaha Syariah (UUS) yang terdaftar di Bank 

Indonesia. Bank – bank ini merupakan bank – bank yang resmi beroperasi di 

Indonesia Karena terdaftar di Bank Indonesia sebagai regulator perbankan di 

Indonesia. 

Adapun penelitian ini menggunakan teknik sampling yaitu Purposive 

Sampling. Purposive Sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu sesuai dengan objek penelitian. Sugiyono (2004;61) 

Kriteria sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a) Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional yang membuka Unit Usaha 

Syariah (UUS) di Indonesia yang beroperasi tahun 2007 - 2011 

b) Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional yang membuka Unit Usaha 

Syariah (UUS) yang mempublikasikan laporan keuangan tahunannya 

untuk periode tahun 2007- 2011. 

c) Mencakup sekurang kurangnya 30% dari total pembiayaan Bank Syariah 

di Indonesia. 

 

 

 

 

 

 



60 

 

 

 

Tabel 3.1 

Metode Penentuan Sampel 

 

Nama Bank Syariah 

 

a 

 

b 

 

c 

Bank Muamalat Indonesia 

Bank Syariah Mandiri 

Bank BNI Syariah 

Bank BCA Syariah 

Bank BRI Syariah 

Bank Jabar Banten Syariah 

Bank Panin Syariah 

Bank Syariah Bukopin 

Bank Victoria Syariah 

Bank MayBank Syariah Indonesia 

Bank BTN Syariah 

CIMB Niaga Syariah 

Danamon Syariah 

BII Syariah 

Bank Permata Syariah 

Bank Sinarmas Syariah 

Bank DKI Syariah 

BTPN Syariah 

OCBC NISP Syariah 

UUS BPD DIY 

UUS Bank Aceh 

UUS BPD Jambi 

UUS Bank SulSelBar 

Bank Riau Syariah 

UUS BPD Sumatera Barat 

UUS Bank Jateng 

UUS Bank Jatim 

UUS BPD Kalimantan Barat 

UUS BPD Sumatera Selatan 

UUS Bank Sumatera Utara 

UUS Bank NTB 
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V 
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V 

V 

V 

V 

V 
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X 

X 

X 

 

Sumber : www.bi.go.id/publikasi laporan keuangan Bank Syariah 

 

 

http://www.bi.go.id/publikasi
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Keterangan : 

V : Memenuhi 

X : Tidak memenuhi 

Dari kriteria tersebut, maka dari populasi sebanyak 2 Bank Syariah (n=2) 

yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Syariah Mandiri (BSM).  

 

3.2.2 Data 

3.2.2.1 Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berupa 

data sekunder yaitu berupa laporan keuangan BMI dan BSM yang terdiri atas laporan 

posisi keuangan, perhitungan rasio keuangan.  Selain itu juga diperoleh data dari studi 

literature/kepustakaan dengan mempelajari, mengkaji serta menelaah literatur-

literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti berupa buku, jurnal, dan 

makalah yang berkaitan dengan penelitian. 

Sampel yang diambil periode 2007 sampai dengan 2011 dengan alasan pada 

periode ini BMI dan BSM mengalami pertumbuhan yang baik dalam menjalankan 

kegiatan  usahanya di bidang perbankan syariah. 

 

3.2.2.2 Teknik Pengumpulan data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi 

yang menyangkut hal hal dan dokumen yang berkaitan dengan variabel penelitian. 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan hal hal lain (Suharsimi 
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Arikunto, 2010:274). Data yang digunakan berupa laporan keuangan BMI dan 

BSM yang dapat diakses di www.bi.go.id. 

   

3.3  Operasionalisasi Variabel 

Sesuai dengan judul yang diketengahkan yaitu: “Pengaruh  Debt Financing 

dan Equity Financing terhadap Profit Expense Ratio Perbankan Syariah”  maka : 

Variabel Independen atau variabel variabel yang tidak tergantung pada 

variabel lain adalah : 

 Variabel X1 adalah debt financing  

 Variabel X2 adalah  equity financing 

Variabel dependen adalah variabel yang tergantung atas variabel lain adalah : 

 Variabel Y adalah Profit Expense Ratio Bank Syariah 

 

3.3.1. Debt Financing 

Pembiayaan yang dilakukan Bank Syariah dimana tingkat keuntungan bank 

ditentukan di depan dan menjadi bagian dari harga atas barang atau jasa yang dijual. 

Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip 

jual beli (debt financing) seperti Murabahah, Salam, dan Istishna,Hiwalah, Qardh 

serta produk yang menggunakan prinsip sewa yaitu Ijarah. Bila rasio ini tinggi, 

menunjukan bahwa Bank Syariah belum sepenuhnya menjalankan peran sosialnya 

sebagai komponen pemberdayaan umat. Dihitung dengan rumus : 
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 (Abdus Samad dan M Khabir Hasan 1984-1997:86) 

 

3.3.2 Equity Financing 

Pembiayaan yang dilakukan Bank Syariah di mana tingkat keuntungan bank 

ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil (equity 

financing). Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh  nisbah bagi hasil 

yang disepakati di muka. Produk perbankan yang termasuk ke dalam kelompok ini 

adalah Musyarakah dan Mudharabah, Muzara’ah, dan Musaqah. Bila rasio ini tinggi, 

menunjukan bahwa Bank Syariah sudah baik dalam menjalankan peran sosialnya 

sebagai komponen pemberdayaan umat. Dihitung dengan rumus : 

 

 

 

(Abdus Samad dan M Khabir Hasan 1984-1997:86) 

 

3.3.3 Profit Expense Ratio 

Abdus Samad dan M. Khabir Hassan dalam jurnalnya “The Performance of 

Malaysian Islamic Bank During 1984-1997: An Exploratory Study”, dalam menilai 

profitabilitas menggunakan  PER atau Profit Expense Ratio yang bertujuan untuk 

menilai efisiensi biaya yang dilakukan oleh perusahaan dan pencapaian profit tinggi 

dengan beban – beban yang ada. 

Jumlah debt financingt 

Debt financing = ----------------------------------------- 

Jumlah total pembiayaant 

Jumlah equity financingt 

Equity financing = ----------------------------------------- 

Jumlah total pembiayaant 
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Profit Expense Ratio dapat dihitung dengan rumus : 

 

 

 

(Abdus Samad dan M Khabir Hasan 1984-1997:86) 

 

3.4 Penetapan Rancangan Hipotesis 

Dalam melakukan analisis, tahap-tahap yang dilalui oleh adalah : 

1. Mendapatkan data yang berkaitan dengan variabel-variabel yang 

terkait antara lain debt financing, equity financing dan Profit Expense 

Ratio Bank Syariah. Menentukan nilai-nilai variabel yang terkait 

sesuai dengan indikator atau formula yang telah ditetapkan dari data 

awal yang telah dikumpulkan. 

2. Melakukan pengujian statistik untuk menguji hipotesis sekaligus 

menginterpretasikan dan membuat analisis terhadap hasil pengujian 

hipotesis. 

3. Berdasarkan hasil pengujian statistik akan ditarik suatu kesimpulan. 

 

 

 

 

 

Profit 

PER  =   ----------------------------------------------- 

Total Expenses 
 

 

 



65 

 

 

 

Penetapan Hipotesis Null dan Hipotesis Alternatif 

Hipotesis yang akan diuji dan dibuktikan dalam penelitian ini berkaitan 

dengan ada tidaknya pengaruh dari variabel-variabel bebas terhadap variabel tidak 

bebas.  

Hipotesis satu 

“ Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan debt financing dan 

equity financing terhadap Profit Expense Ratio” 

Hipotesis dua 

“Terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial debt financing dan equity 

financing terhadap Profit Expense Ratio” 

Hipotesis tiga 

“Terdapat pengaruh yang dominan pada equity financing terhadap Profit 

Expense Ratio Perbankan Syariah” 

3.4.1 . Metode Analisis data 

Tes statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini 

merupakan bagian statistik parametrik berupa analisis regresi dan korelasi berganda. 

Tahap-tahap pengujian hipotesis dalam analisis regresi dan korelasi berganda ini 

meliputi : 

3.4.1.1. Uji Normalitas 

 Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing 

variabel berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas dalam penelitian ini 

menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test. Hasil analisis ini kemudian dibandingkan 

dengan nilai kritisnya. 
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Menurut Singgih Santoso (2003:400) dasar pengambilan keputusan dapat 

dilakukan berdasarkan probabilitas ( asymptotic significance), yaitu : 

Jika probabilitas > 0,05 maka distribusi dari populasi adalah normal 

Jika probabilitas < 0,05 maka distribusi dari populasi adalah tidak 

normal 

3.4.1.2. Analisis Regresi  Linier Berganda 

 Analisis regresi digunakan untuk menaksir nilai variabel Y 

berdasarkan nilai variabel X serta taksiran perubahan variabel Y untuk setiap satuan 

perubahan variabel X. Bentuk persamaan dari regresi linier berganda ini yaitu : 

 Y =  + 1X1 + 2X2  +  

Dimana : 

Y   = Profit expense ratio 

X1  = Tingkat debt financing 

X2 = Tingkat equity financing 

 = Konstanta, merupakan nilai terikat yang dalam hal ini adalah Y pada saat 

varaiabel bebasnya adalah 0 (X1, X2,  = 0) 

1 = Koefisien regresi berganda antara variabel bebas X1 terhadap variabel terikat Y, 

bila variabel bebas X2, dan dianggap konstan 

2  = Koefisien regresi berganda antara variabel bebas X2 terhadap variabel terikat Y, 

bila variabel bebas X1, dan dianggap konstan 

  = Faktor-faktor lain yang mempengaruhi variabel Y 
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Arti koefisien  adalah jika nilai  positif (+), hal tersebut menunjukkan 

hubungan yang searah antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dengan kata lain 

peningkatan atau penurunan besarnya variabel bebas akan diikuti oleh peningkatan 

atau penurunan besarnya variabel terikat. Sedangkan jika nilai  negatif (-), 

menunjukkan hubungan yang berlawanan antara variabel bebas dengan variabel 

terikat. Dengan kata lain setiap peningkatan besarnya nilai variabel bebas akan diikuti 

oleh penurunan besarnya nilai variabel terikat, dan sebaliknya. 

Setelah mendapatkan persamaan regresi dari tahap Analisis Regresi Linier 

Berganda, maka terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik regresi. Hal ini 

dilakukan karena secara teoritis model regresi penelitian akan menghasilkan nilai 

parameter model penduga yang sahih bila dipenuhi asumsi klasik regresi yaitu tidak 

terjadi multikolinearitas, tidak terjadi autokorelasi, dan homokedastisitas (tidak 

terjadi heterokedastisitas). Sehingga pengujian asumsi klasik ini meliputi uji 

multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heterokedastisitas. 

 

3.4.1.3. Pengujian Asumsi Klasik Regresi 

3.4.1.3.1. Uji Multikolinieritas 

 Salah satu asumsi model regresi linear adalah tidak adanya korelasi 

yang sempurna, atau korelasi tidak sempurna tetapi relatif sangat tinggi pada 

variabel-variabel bebasnya. Jika terdapat multikolinieritas sempurna akan berakibat 

koefisien regresi tidak dapat ditentukan serta standar deviasi menjadi tak terhingga. 

Jika terdapat multikolinieritas tidak sempurna maka koefisien regresi meskipun 
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berhingga tetapi mempunyai standar deviasi yang besar, sehingga koefisen-koefisien 

tidak dapat ditaksir dengan mudah. 

Uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat tolerance value dan variance 

inflation factor (VIF). Multikolinieritas terjadi jika nilai VIF diatas nilai 5 atau 

tolerance value dibawah 0,10 (Hair et.al, 1992:204).  

 

Nilai VIF dapat dihitung dengan rumus : 

Tolerance
VIF

1
       

 

3.4.1.3.2. Uji Autokorelasi 

Salah satu asumsi model regresi linier adalah tidak terdapatnya autokorelasi. 

Autokorelasi adalah korelasi antara nilai observasi yang berurutan dari variabel 

bebas.  Untuk memeriksa adanya autokorelasi, biasanya dilakukan uji statistik 

Durbin-Watson (DW) dengan langkah-langkah hipotesis sebagai berikut : 

Ho :  = 0   tidak terjadi autokorelasi 

Ha :   0   terjadi autokorelasi 

Nilai DW menggunakan rumus : 

 


 


2

2

1

i

ii

u

uu
DW  

Nilai statistik hitung diatas dibandingkan dengan nilai teoritisnya seperti 

di bawah ini : 

Jika autokorelasi positif (>0) 
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Jika DW > du, dengan dk = n-k-1, maka Ho diterima 

Jika DW < du, dengan dk = n-k-1, maka Ho ditolak 

Jika dL < DW < du, maka tidak dapat diambil kesimpulan, 

disarankan untuk memperluas sampel. 

Jika autokorelasi negatif (<0) 

Jika (4-DW) = du, maka Ho diterima 

Jika (4-DW) = dL, maka Ho ditolak 

Jika dL < (4-DW) < du, maka tidak ada keputusan apakah 

terdapat autokorelasi atau tidak di dalam model. 

 

3.4.1.3.3. Uji Heteroskedastisitas 

Dalam regresi linier diasumsikan bahwa varians  bersyarat dari (εi
2
) = 

Var(εi) = σ
2
 (homokedastisitas), apabila varians bersyarat εi = σi

2
 untuk setiap 1, ini 

berarti variansnya heterogen atau homokedastisitas. Akibatnya tiap pengamatan 

dalam suatu penelitian tidak mempunyai kekonsistenan.  

Dengan kriteria uji : thitung < ttabel, maka Ho sehingga diperoleh kesimpulan 

bahwa varians dalam residual ε homogen atau tidak terdapat heterokedastisitas. 

Dalam SPSS 20 kita dapat mengetahui terjadinya masalah ini dengan 

membandingkan nilai signifikansi korelasi spearman antara variabel bebas dengan 

absolut error. Bila terdapat tingkat signifikansi yang lebih kecil daripada data 

penelitian, maka terdapat heterokedastisitas. 
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3.4.1.4. Uji F 

 Untuk menguji model regresi yang menjelaskan bentuk hubungan dan 

pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel tidak bebas, digunakan uji F yang 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 


















 


R

R

k

kn
F

1

1 2

 

Dimana: R
2 

= koefisien determinasi  

   n  = ukuran sampel 

  k = banyaknya variabel bebas 

 

Nilai F dari hasil perhitungan diatas kemudian diperbandingkan dengan F 

tabel atau F yang diperoleh dengan menggunakan tingkat risiko 5% dan degree of 

fredom pembilang dan penyebut, yaitu V1 = k dan V2 = n-k-1 dimana kemudian 

kriteria yang digunakan adalah : 

Bila Fhitung > Ftabel maka Ho ditolak  

Bila Fhitung   Ftabel maka Ho diterima  

Bila terjadi penerimaan Ho, maka dapat diartikan sebagai tidak signifikannya 

model regresi multipel yang diperoleh sehingga mengakibatkan tidak signifikan pula 

pengaruh  dari variabel-variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap 

variabel dependen 
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3.4.1.5. Uji t 

 Untuk menguji pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap 

variabel terikat digunakan pengujian koefisien regresi secara parsial (uji t), yaitu 

dengan membandingkan ttabel dan thitung, yang dirumuskan sebagai berikut: 

 2
1

1

Xi

Xi
r

kn
rt




  

Masing-masing t hasil perhitungan ini kemudian dibandingkan dengan t tabel  

yang diperoleh dengan menggunakan taraf nyata 0,05. 

Kriteria yang digunakan sebagai dasar perbandingan adalah sebagai berikut: 

Uji hipotesis secara parsial  menggunakan uji 2 pihak , dengan kriteria 

  H0 diterima bila : -t 1/2  t  t1/2 

  H0 ditolak  : t < -t1/2 

       t > t1/2 

 

3.5 Penetapan Tingkat Siginifikansi 

Pengujian hipotesis akan dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 

sebesar 0,05 ( = 0) atau tingkat keyakinan sebesar 0,95 karena tingkat signifikansi 

itu yang umum digunakan pada penelitian ilmu-ilmu sosial dan dianggap cukup tepat 

untuk mewakili hubungan antar-variabel yang diteliti (Nazir, 1999:460). 
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3.6 Analisis dan Penarikan Kesimpulan 

Dari hipotesis-hipotesis yang kita dapatkan tadi, kita dapat menarik 

kesimpulan apakah variabel-variabel bebas secara simultan atau bersama-sama 

memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap variabel terikat, dan pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Dalam hal ini ditunjukkan 

dengan penolakan H0 atau penerimaan hipotesis alternatif (Ha). 

 

 

 


