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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk 

melaksanakan sebuah penelitian. Dengan demikian desain penelitian merupakan 

informasi yang diberikan peneliti mengenai prosedur yang digunakan oleh peneliti 

untuk menjawab persoalan penelitian (Malhotra, 2008). Berdasarkan pengertian 

ini maka desain dalam penelitian ini adalah desain pendekatan kuantitatif. 

Penelitian kuantitatif adalah penelitian  yang  banyak  dituntut  menggunakan  

angka,  mulai  dari  pengumpulan  data,  penafsiran  terhadap  data  tersebut,  serta  

penampilan hasilnya (Arikunto, 2006). 

3.2 Objek Penelitian 

Objek penelitian merupakan  karakteristik  tertentu  yang  mempunyai 

nilai, skor atau ukuran yang berbeda untuk unit atau individu yang berbeda atau 

merupakan konsep yang diberi lebih dari satu nilai (Wirartha, 2006). Dari 

pengertian ini maka objek dalam penelitian ini adalah laporan keuangan masing-

masing bank umum syariah dari tahun 2014-2017. 

3.3 Sumber Data 

Sumber data pada penelitian ini adalah data yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh 

tidak secara langsung oleh peneliti (Purwanto, 2018). Dengan demikian peneliti 

tidak berhadapan langsung dengan sumber data.  
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3.4 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi merupakan jumlah keseluruhan unit yang akan diteliti (Istijanto, 

2009). Definisi lain dari populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian yang 

dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, peristiwa, sikap 

hidup, dan sebagainya, sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data 

penelitian (Burhan, 2013). Jadi populasi pada penelitian ini adalah seluruh laporan 

bank umum syariah tahun 2014-2017. 

Adapun sampel adalah sebagian dari populasi penelitian (Istijanto, 2009). 

Mengingat jumlah populasi pada penelitian hanya sebanyak 12 bank umum 

syariah maka penyusun mengambil semua laporan keuangan bank umum syariah 

tahun 2014-2017. 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa penelitian ini akan 

menggunakan data sekunder. Dalam pengumpulan data pada penelitian ini 

penyusun akan mengunjungi situs masing-masing bank umum syariah di 

Indonesia kemudian mengakses laporan tahunnya. 

3.6 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Operasionalisasi variabel digunakan untuk menjabarkan mengenai variabel 

yang diteliti. Variabel merupakan sesuatu yang dapat membedakan atau membawa 

variasi pada nilai. Nilai bisa berbeda pada berbagai waktu untuk objek atau orang 

yang sama, atau pada waktu yang sama untuk objek atau orang yang berbeda 

(Sekaran, 2011). Pada penelitian ini variabel penelitian ada tiga jenis yaitu 

variabel dependen, independent, variabel moderating dan variabel kontrol. 
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3.6.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen atau biasa juga dikenal sebagai variabel tergantung 

adalah variabel yang perubahanya ditentukan oleh variabel lain. Dengan kata lain, 

variabel dependen keberadaanya sangat dipengaruhi oleh perubahan dari variabel 

lainnya. Pada penelitian ini variabel dependennya adalah maqashid al-syariah 

performance. Maqashid al-syariah performance pada penelitian ini digunakan 

sebagai komponen yang mengukur kinerja bank umum syariah. Maqashid al-

syariah performance pada penelitian ini menggunakan maqashid indeks. 

Maqashid indeks ini juga telah digunakan oleh Mohammed et al., (2015).  Adapun 

definisi Operasional dari maqashid al-syariah indeks adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Dimensi Maqashid al-syariah Indeks 

 
Maqashid Dimensi Rasio 

Perlindungan 

Agama 

 

Kebebasan iman 

 

1) Investasi mudharabah 

dan musyarakah / Total investasi 

2) Pendapatan bebas bunga / Total 

pendapatan 

Perlindungan 

Kehidupan 

1) Perlindungan Martabat 

Manusia 

2) Perlindungan HAM 

1) Pengeluaran CSR/ Total biaya 

2) Distribusi zakat/ net Asset 

Perlindungan 

Kecerdasan 

1) Perkembangan 

Berpikir Ilmiah 

2) Menghindari Brain Drain 

1) Investasi Teknologi /Total Asset 

2) Jumlah karyawan keluar/ Total 

karyawan 

Perlindungan 

Keturunan 

 

Perawatan Keluarga dalam 

Perseroan Terbatas 

 

1) Market value/ book value 

2) Biaya penelitian / Total biaya 

3) Biaya pelatihan dan pengembangan/ 

Total biaya 

4) Laba bersih / total asset 

5) Jumlah pembiayaan bermasalah/ total 

pembiayaan 

6) Pajak dibayar/ Laba sebelum pajak 

Perlindungan 

Kekayaan 

 

1) Kesejahteraan 

Masyarakat 

2) Meminimalkan 

Kesenjangan 

Pendapatan dan Kekayaan 

1) Investasi di sektor ekonomi rill/ total 

investasi 

2) Investasi di UKM / total investasi 

3) Investasi di Bidang pertanian / Total 

investasi 

Sumber : Mohammed et al., (2015) 
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Dari semua elemen dari Maqashid Syariah di atas. Total semua indikator 

kinerja merupakan indeks dari kinerja bank syariah yang diukur dengan maqahsid 

syariah.  

3.6.2 Variabel Independen 

Variabel independen atau biasanya juga dikenal sebagai variabel bebas 

adalah variabel yang keberadaanya dapat mempengaruhi atau menyebabkan 

perubahan pada variabel dependen. Variabel independen pada penelitian ini adalah 

Islamic Reporting Disclosure akan menggunakan Islamic Corporate Indentity 

yang telah digunakan oleh Haniffa dan Hudaib (2007) yang terdiri dari delapan 

dimensi yaitu 

a. Dimensi: Pernyataan Visi dan Misi 

b. Dimensi: Dewan Komisaris dan Manajemen Puncak 

c. Dimensi: Produk dan Layanan 

d. Dimensi: Zakat, Infak, dan Shodaqoh, serta Dana Kebajikan 

e. Dimensi: Komitmen terhadap Karyawan 

f. Dimensi: Komitmen terhadap  Debitur 

g. Dimensi: Komitmen terhadap Lingkungan Masyarakat 

h. Dimensi: Dewan Pengawas Syariah 

Pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah pendekatan 

ya/tidak (dichotomous scale), dimana setiap item yang akan dinilai akan diberikan 

nilai 1 (satu) jika diungkapkan, dan akan diberikan nilai 0 (nol) jika tidak 

diungkapkan dalam laporan tahunan bank umum syariah. 
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3.6.3 Variabel Moderating 

Variabel moderator atau variabel moderating adalah variabel independen 

yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen 

lainnya terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). Variabel moderating pada 

penelitian ini adalah good corporate governance. Good corporate governance 

merupakan kumpulan peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi oleh 

perusahaan atau organisasi yang pada dasarnya bertujuan untuk mendorong 

kinerja perusahaan atau organisasi tersebut (Imam dan Amin, 2002). Good 

corporate governance pada penelitian ini diukur dengan mengunakan indeks good 

corporate  governance. Indeks ini diukur dengan menggunakan nilai komposit 

self assessment good corporate governance. Nilai Komposit  merupakan kategori 

penilaian terhadap  pelaksanaan prinsip-prinsip  good corporate governance, yang  

berisikan sebelas faktor penilaian  pelaksanaan good corporate governance. 

Langkah dalam menganalisis kualitas penerapan good corporate governance pada 

bank Umum Syariah, dengan mengalikan peringkat masing-masing faktor dengan 

bobot yag ditentukan oleh BI yang kemudian menghasilkan nilai komposit yang 

berlandaskan aturan berikut: 

Tabel 3.2 Indeks Good Corporate Governance Bank Umum Syariah 

No. Faktor Bobot 

1 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris 12,5% 

2 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi 17,5% 

3 Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite 10% 

4 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas 

Syariah (DPS) 

10% 

5 Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan 

dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa  

5% 

6 Penanganan benturan kepentingan 10% 

7 Penerapan fungsi kepatuhan bank 5% 

8 Penerapan fungsi audit intern 5% 
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9 Penerapan fungsi audit ekstern 5% 

10 Batas maksimum penyaluran dana 5% 

11 Transparansi kondisi BUS, laporan pelaksanaan GCG dan 

pelaporan internal. 

15% 

 Total/Nilai komposit 100% 

         Sumber: Surat Edaran BI No.12/13/DPbS Tahu 2010  

Setelah menemukan nilai komposit, ditentukan predikat kualitas 

pelaksanaan good corporate governance pada bank. Mengingat nilai komposit ini 

menunjukkan bahwa makin kecil Nilai Komposit maka makin baik penerapan 

good corporate governance, maka perlu dilakukan reverse nilai komposit agar 

sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan.  Reverse nilai komposit dilakukan 

dengan cara mengurangkan nilai komposit dengan nilai tertinggi Nilai  Komposit. 

Contoh Nilai Komposit adalah sebesar 3,5 maka nilai reversenya adalah  sebesar 5 

– 3,5 = 1,5. Makin besar nilai reverse maka makin baik penerapan good corporate 

governance.   

3.6.4 Variabel Kontrol 

Variabel pelengkap atau biasa disebut variabel kontrol merupakan 

variabel yang mengkontrol hubungan kausal antara variabel independen dengan 

variabel dependen. Secara konsep variabel kontrol ini bukan variabel utama yang 

diteliti. Variabel kontrol diuji karena dianggap dapat mempengaruhi variabel 

dependen (Jogiyanto, 2010). Variabel kontrol yang digunakan pada penelitian ini 

adalah aset dan modal yang dimiliki oleh bank umum syariah. Aset dan modal 

bank umum syariah diukur dari total aset dan total modal yang dimiliki oleh bank 

umum syariah selama periode penelitian.  
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3.7 Teknik Analisis Data 

Pada penelitian ini digunakan analisis regresi data panel. Karena 

penyusun menggunakan data panel karena apabila penyusun menggunakan data 

time series maka data tidak akan mencukupi karena hanya 4 tahun. Guna 

memperbanyak data, maka penyusun memilih untuk menggunakan data panel 

dimana data pada penelitian ini nantinya terdiri dari cross section (semua bank 

umum Syariah di Indonesia tahun 2014-2017).   

Regresi data panel adalah regresi dengan menggabungkan sekaligus data 

cross-section dan time-series dalam sebuah persamaan. Regresi ini dikembangkan 

untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi saat melakukan regresi dengan 

data cross-section atau data secara terpisah. Regresi ini dikembangkan juga 

dengan alasan efisiensi dalam melakukan estimasi (Sriyana, 2014). 

3.7.1 Estimasi Model Data Panel 

Ada tiga model yang ditawarkan dalam regresi data panel menurut Sriyana 

(2014) yaitu sebagai berikut: 

1. Metode Ordinary Least Square (Common Effect) 

Teknik yang paling sederhana diasumsikan yaitu data gabungan (data time 

series dan cross section) yang ada menunjukkan kondisi yang sesungguhnya. 

Yaitu untuk menganalisa teknik ini dapat menggunakan pendekatan OLS 

(Ordinary Least Square). Metode OLS adalah salah satu metode yang populer 

untuk menduga nilai parameter dalam persamaan regresi linier.  
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2. Pendekatan Efek Tetap (Fixed Effect) 

Analisis dengan metode Ordinary Least Square (Common Effect) menganggap 

bahwa semua objek pada semua waktu adalah sama sehingga menimbulkan 

kelemahan. Kelemahan asumsi ini  adalah  ketidaksesuaian  model  dengan  

keadaan  yang sesungguhnya.   

3. Pendekatan Efek Acak (Random Effect) 

Model random effect ini mengestimasi data panel yang variabel residual diduga 

memiliki hubungan antar waktu dan antar subjek.  

3.7.2 Uji Kesesuaian Model 

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa analisis regresi data panel 

memiliki tiga pilihan model, sehingga diperlukan cara untuk memilih model yang 

tepat. Serangkaian pengujian untuk memilih model yang tepat terdiri dari chow 

test (uji F-statistik), uji langrange multiplier (LM test), dan uji Hausman 

(Widarjono, 2009). 

1. Uji Chow  

Uji ini dilakukan manakala untuk menentukan apakah pada suatu model 

regresi data panel model yang terbaik menggunakan pooled least square atau 

fixed effect (Widarjono, 2005). Hipotesis yang digunakan dalam uji Chow 

adalah sebagai berikut.  

H0 = Pooled least square. 

H1 = Fixed effect. 

Keputusan diambil berdasarkan pemenuhan pada salah satu pernyataan 

dibawah ini:  
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Menerima H0 jika Uji-F nilai probabilitinya > alpha 5 persen (0,05); 

Menerima H1 jika Uji-F nilai probabilitinya < alpha 5 persen (0,05). 

2. Uji Langrange Multiplier 

Uji ini bisa dinamakan uji signifikansi random effect yang 

dikembangkan oleh Bruesch-Pagan (1980) dalam Desmiwati (2010). Uji 

Bruesch-Pagan ini didasarkan pada nilai residual dari metode common effect. 

Hipotesis dalam pengujian ini dapat dilakukan sebagai berikut. 

H0 =Pooled least square. 

H1 = Random effect. 

Keputusan diambil berdasarkan pemenuhan pada salah satu pernyataan 

dibawah ini:  

Menerima H0 jika Uji-F nilai probabilitinya > alpha 5 persen (0,05); 

Menerima H1 jika Uji-F nilai probabilitinya < alpha 5 persen (0,05). 

3. Uji Hausman  

Uji ini dilakukan manakala untuk menentukan apakah model yang 

terbaik dalam model regresi data panel adalah  menggunakan fixed effect atau 

random effect (Widarjono, 2005). Hipotesis dalam menentukan model terbaik 

antara fixed effect atau random effect adalah sebagai berikut: 

H0 = Random effect model. 

H1 = Fixed effect model. 

Keputusan diambil berdasarkan pemenuhan pada salah satu pernyataan 

dibawah ini:  

Menerima H0 jika Uji Hausman nilai probabilitinya > alpha 5 persen; 
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Menerima H1 jika Uji Hausman nilai probabilitinya < alpha 5 persen. 

3.7.3 Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan uji regresi linear berganda terlebih dahulu dilakukan 

uji asumsi klasik.Uji asumsi klasik yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Uji normalitas 

Uji asumsi normalitas untuk menguji apakah nilai residual model regresi, 

mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah 

distribusi data normal atau mendekati normal (Santoso, 2002).  Data dikatakan 

normal jika nilai propability diperoleh lebih besar dari 0,05. 

2. Uji Multikolinearitas. 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi  ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2011). Untuk menguji 

multikolinieritas dilakukan dengan melakukan analisis korelasi. Jika korelasi 

antar variabel independen > 0,85 maka model mengandung multikolinearitas 

(Widarjono, 2005). 

3. Uji heteroskedostisitas. 

Uji asumsi ini digunakan untuk apakah dalam suatu model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian dari residual dalam suatu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas 

pada suatu model dapat dilihat dengan pola gambar Scatterplot, regresi yang 

tidak terjadi heteroskedastisitas jika menurut Sujarweni (2008) suatu model 

regresi tidak terjadi heteroskedastisitas jika. 
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a) Titik-titik data menyebar di atas dan dibawah atau di sekitar angka 0. 

b) Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau dibawah saja. 

c) Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang 

melebar kemudian menyempit dan melebar kembali. 

4. Uji Autokorelasi. 

Autokorelasi yaitu korelasi secara urutan pengamatan dalam waktu ke waktu, 

untuk memeriksa adanya autokorelasi digunakan uji Durbin Watson. Kriteria 

untuk menentukan ada tidaknya autokorelasi yaitu dengan melihat tabel 

kategori Durbin Watson yang disampaikan oleh Winarno (2009) berikut: 

Tabel 3 3 Kategori Autokorelasi 

 

Tolak Ho 

Berarti ada 

autokorelasi 

positif 

Tidak dapat 

diputuskan 

Tidak menolak Ho Berarti 

tidak ada autokorelasi  

Tidak dapat 

diputuskan 

Tolak Ho 

Berarti ada 

autokorelasi 

negatif 

 

 

Sumber: Winarno (2009) 

3.7.4 Uji Hipotesis 

Model yang akan diuji dalam penelitian ini terdapat pada gambar 1. 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan moderated regression 

analysis (MRA). MRA atau uji interaksi merupakan aplikasi khusus regresi liner 

berganda di mana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi atau 

perkalian antara dua atau lebih variabel independen (Ghozali, 2011). Persamaan 

regresi untuk penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

0 dL dU 4-dU 4-dL 4 

1,10 1,54 2,46 2,90 

2 
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Regresi model I : 

  MQ = b1.IS + b2.GCG + b3.MD + b4.AS + e1 

Regresi Model II : 

  MQ = b1.IS + b2.GCG + b3.MD + b4.AS + b5.IS*GCG + e2 

Keterangan: 

MQ : Maqashid al-syariah Performance 

IS : Islamic Reporting Disclosure 

GCG : Good Corporate Govermance 

MD : MODAL 

AS : Aset 

IS*GCG : Interaksi antara Islamic Reporting Disclosure dengan GCG 

b1 s/d b5 : Koefisien regresi 

e : Faktor pengganggu 

 

1. Uji Koefisien Regresi (Uji t) 

Uji t atau biasanya juga dikenal pengujian secara parsial yaitu pengujian yang 

dilakukan guna mendapatkan informasi apakah sebuah variabel bebas secara 

parsial memberikan pengaruh terhadap variabel terikat (Gujarati, 2003). 

Asumsi yang dibangun pada uji ini adalah variabel lain bersifat tetap atau 

konstan. Hipotesis nol yang digunakan adalah sebagai berikut:  

H1 : β ≠ 0, Variabel independen merupakan variabel penjelas yang signifikan  

terhadap variabel dependen.  

Signifikansi pengaruh tersebut dapat diestimasi dengan membandingkan antara 

nilai t tabel dengan nilai t hitung. Jika nilai t hitung > t tabel maka H0 ditolak 

dan H1 diterima, yang berarti variabel independen secara individual 

mempengaruhi variabel dependen.  
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2. Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F) 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh yang diberikan oleh 

semua variabel independen (Gujarati, 2003). Pengujian hipotesis yang 

digunakan adalah dengan menggunakan satu sisi penolakan atau one tailed. 

Adapun pengujian hipotesisnya adalah.  

H1 : β ≠ 0, Ada pengaruh secara bersamasama yang signifikan antara semua 

variabel bebas dengan variabel terikat. 

Ketentuan untuk mengambil kesimpulan sebuah hipotesis ditolak atau 

diterima adalah jika F sig>0,00, maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang berarti 

variabel bebas dalam suatu model penelitian secara simultan memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.  

3. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Uji ini dilakukan guna mengetahui seberapa besar kontribusi yang 

diberikan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji ini dapat dilakukan 

dengan melihat nilai R2. Semakin R2 mendekati nilai satu maka semakin besar 

kontribusi yang diberikan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam 

suatu model penelitian (Gujarati, 2003). 

 

 

 

 

 

 




