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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini membahas Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Porsi Pembiayaan 

Bagi Hasil di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa 

Tengah. Selanjutnya, variabel keterampilan manajer dianalisis dengan menggunakan indikator 

keterampilan konseptual, keterampilan teknis dan keterampilan sosial. Kepatuhan syariah diukur 

dengan tujuh indikator variabel; sesuai mandat dengan AAOIFI. Karakteristik bank syariah 

dianalisis dengan menggunakan indikator atau variabel manifest total asset bank. Sedangkan 

variabel persepsi manajer tentang SDI internal bank syariah, karakteristik nasabah, regulasi dan 

dukungan pemerintah diukur dengan indikator persepsi manajer tentang indikator variabel-

variabel tersebut dan semuanya dianalisis dalam kerangka ekonomi Islam. Desain penelitian ini 

adalah memodifikasi model dengan cara menguji teori tentang faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap porsi pembiayaan bagi hasil. 

 

4.2. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian ini adalah seluruh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang 

menggunakan produk pembiayaan bagi hasil yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta dan 

Jawa Tengah sebanyak tiga puluh enam (36) bank.  

Terkait alasan penentuan lokasinya adalah: Pertama, BPR Syariah tersebut secara 

konsisten mengalokasikan pembiayaan bagi hasil. Model pembiayaan investasi berbasis bagi 

hasil menjadi jenis pembiayaan utama bagi BPR Syariah, pembiayaan yang ideal diharapkan 

dapat memberikan return (imbal hasil) yang lebih kompetitif bagi BPR Syariah dan juga 

deposan; Kedua, pertumbuhan BPR Syariah pada 2017 mencapai 17% lebih; Ketiga, untuk di 
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Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, segmen pasar BPR Syariah berbeda dengan 

perbankan secara umum dan sangat diminati masyarakat; Keempat, NPF terindikasi masih 

rendah; Kelima, DPK tinggi dengan indikator jika LDR (rasio kredit terhadap pendanaan) BPR 

Konvensional mencapai 97,8% sementara BPR Syariah 94,6%, artinya DPK yang dikucurkan 

menjadi kredit cukup besar. Hal ini menunjukkan peran BPR Syariah sebagai lembaga 

intermediasi masih terjaga. 

Berikut rincian daftar nama Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang tersebar di Daerah 

Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah: 

Tabel 4.1 

Daftar Nama Bank Pembiayaan Rakyat Syariah  

No Nama Bank Alamat 

1 
PT BPRS Margirizki Bahagia 

Jln. Gedong Kuning No. 164 

Banguntapan, Bantul  

2 PT BPRS Bangun Drajat Warga Jln. Gedong Kuning Selatan No. 131 

Bantul 

3 PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Ruko Perwira Regensi, Jln. 

Parangteritis KM 4.5 Bantul  

4 PT BPRS Mutiara Cahaya Hidup Jln. Gejayan, Kec. Depok, Kab. 

Sleman 

5 PT BPRS FORMES Jln. Magelang KM. 11, 

Sawahpandoharjo, Sleman, 

Yogyakarta 

6 PT BPRS Danagung Syariah Jln. Magelang KM. 8, Sendangajo, 

Mlati, Sleman, Yogyakarta 

7 PT BPRS Mitra Cahaya Indonesia Jln. Kaliurang KM. 10, Kec. Ngaglik, 

Yogyakarta 

8 PT BPRS Barokah Dana Sejahtera Jln. Sisingamangaraja No. 71, 

Mergangsari, Yogyakarta 

9 PT BPRS Dana Hidayatullah Jln. Ngasem No. 52 Kec. Kraton, 

Yogyakarta 

10 PT BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta Jln. Prof. Yohanes No. 36, 

Gondokusuman, Yogyakarta 

11 PT BPRS Mutiara Amal Mulia 

 

Jln. Godean KM. 4, No. 19, Dusun 

Kajur, Nogotirto, Yogyakarta 

12 

PT BPRS Asad Alif 

Jln. Sudagaran No. 20, Sukorejo, 

Kendal 

13 
PT BPRS Gala Mitra Abadi 

Jl. A. Yani, No. 35, Puwodadi, 

Grobogan 

14 PT BPRS Artha Mas Abadi Jl. Raya Pati-Tayu, KM. 19, Ds. 
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Harturoyo-Margoyos, Pati  

15 PT BPRS Arta Leksana Ruko No. 7, Pasar Wangon, 

Banyumas  

16 PT BPRS Bina Amanah Satria Jl. Pramuka, No. 219, Purwokerto-

Banyumas  

17 PT BPRS Khasanah Ummat Jl. Sunan Bonang, No. 27, 

Tambaksari, Kembaran, Banyumas  

18 PT BPRS Bumi Artha Sampang Jl. Tugu, No. 39 Sampang, Cilacap 

19 PT BPRS Gunung Slamet Jl. Gatot Subroto, No. 91, Cilacap  

20 PT BPRS Suriyah Jl. DI. Panjaitan, No. 47A, Cilacap  

21 PT BPRS Buana Mitra Perwira Jl. MT. Haryono, Np. 267, 

Purbalingga  

22 PT BPRS Meru Sankara Jl. Pemuda, No. 98B, Mintahan, 

Magelang  

23 PT BPRS Ikhsanul Amal Jln. Yos Sudarso Barat, No. 8A, 

Gombong, Kebumen  

24 PT BPRS Al Mabrur Jl. Raya Klaten-Solo, KM. 4, Klaten  

25 PT BPRS Dharma Kuwera Jln. Sesan Sadikin, Girimulyo, 

Gergunung, Klaten  

26 PT BPRS Sukowati  Jl. Raya Sukowati, No. 348, Sragen 

Weran, Sragen 

27 PT BPRS Insan Madani Jl. Raya Pabelan, No. 368, Kartasura, 

Sukoharjo  

28 PT BPRS Artha Surya Barokah Jl. Singosari Timur, No. IA, Kota 

Semarang 

29 PT BPRS Artha Amanah Ummat Jl. HOS. Cokroaminoto, Kab. 

Semarang/Ungaran 

30 PT BPRS Mitra Harmoni Jl. Majapahit, No. 170B, Gayamsari, 

Kota Semarang 

31 PT BPRS PNM Binama Komplek Ruko Anda, Kav. 3, No. 21, 

Tegosari Raya, Kota Semarang  

32 PT BPRS Harta Insan Karimah Jl. Brigjen Sudiarto, No. 200, Kec. 

Joyontokan, Kec. Serengan, Surakarta 

33 PT BPRS Dana Mulia Jl. KH. Agus Salim, No. 10, Kec. 

Sondakan, Surakarta 

34 PT BPRS Central Syariah Utama Jln. Gatot Subroto, No. 192, 

Kratononan, Kec. Serengan, Surakarta 

35 PT BPRS Dana Amanah Jl. KH. Agus Salim, No. 18, Laweyan, 

Surakarta  

36 PT BPRS Saka Dana Mulia Jl. Raya Kudus-Colo, KM. 9, Dawe, 

Kudus 

Sumber: data primer diolah. 

 

4.3. Populasi dan Sampel Penelitian 

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa unit analisis atau populasi dalam 

penelitian ini adalah organisasi, yaitu BPR Syariah yang tersebar di wilayah Daerah Istimewa 

Yogyakarta dan Jawa Tengah. Dari informasi diperoleh bahwa jumlah BPR Syariah tersebut 
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sebanyak 36 bank, oleh karena jumlah atau ukuran populasi tersebut masih dalam jangkauan 

peneliti, maka semua bank tersebut akan diteliti. Penelitian yang melibatkan seluruh anggota 

populasi disebut dengan sensus.  

4.4. Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer 

dilakukan dengan menggunakan metode survei, dengan instrumen pengumpul data berupa 

kuesioner dengan pertanyaan yang terstruktur. Pertanyaan atau pernyataan penelitian berkaitan 

dengan pengalaman atau perilaku, pendapat atau nilai. Jawaban atas pertanyaan dan pernyataan 

tersebut dinyatakan dalam skor. Kuesioner atau pertanyaan tersebut memuat pertanyaan yang 

menggambarkan variabel utama yang diteliti yaitu keterampilan manajer, kepatuhan syariah, 

karakteristik bank syariah dan pembiayaan bagi hasil di BPR Syariah.  

Sedangkan variabel kontrolnya yakni persepsi manajer tentang SDI internal bank 

syariah, persepsi manajer tentang karakteristik nasabah, persepsi manajer tentang regulasi, 

persepsi manajer tentang dukungan pemerintah. Kuesioner tersebut disampaikan kepada dewan 

direksi, dewan pengawas syariah, manajer marketing, manajer pembiayaan dan customer service 

pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, masing-masing bank sebanyak lima responden/sampel. 

Selanjutnya, data yang terkumpul diolah dengan menggunakan software PLS. Data sekunder, 

pengumpulan datanya menggunakan teknik dokumentasi. Dokumen tersebut bersumber dari 

penerbitan berbagai institusi/lembaga yang terkait dengan data-data yang akan dianalisis.  

 

4.5.  Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel memuat definisi dari sembilan variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu: 

1. Aspek Keterampilan Manajer 

a. Aspek Keterampilan Konseptual  
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Keterampilan konseptual menjelaskan kemampuan individu dalam organisasi 

dalam berbagai fungsi manajerial seperti pengambilan keputusan, penyelesaian konflik dan 

problem yang kompleks, penyusunan strategi. Penelitian terkait keterampilan manajer 

bank dengan menggunakan pengukuran keterampilan konseptual dilakukan Keil, Lee dan 

Deng (2013) dengan indikator profesionalism. Selanjutnya Hwang dan Ng Jian (2012) 

menggunakan indikator leadership, problem solving skill. Sedangkan  Fisher (2010) 

menggunakan indikator leading others, team building, influencing others, cultural 

awareness, building trust, managing emotions, leading innovation. Bee dan Hie (2015) 

dengan menggunakan indikator decesion making, entrepreneurship. Secara keseluruhan 

variabel keterampilan konseptual manajer menggunakan indikator pertanyaan:  

1). Leadership: Kemampuan manajerial manajer bank syariah 

2). Entrepreneurship: Keterampilan kewirausahaan manajer bank syariah 

 3). Problem Solving: Kemampuan manajer bank syariah dalam penyelesaian masalah   

pembiayaan cenderung tanggap 

 4)  Leading Others: Kemampuan manajer dapat menjadi teladan bagi orang lain 

5). Team Building: Kemampuan manajer bank syariah dalam membangun tim yang solid 

6).  Influencing Others: Kemampuan manajer bank syariah dalam mempengaruhi 

karyawan yang lain  

7). Cultural Awareness: Keterampilan manajer bank syariah dapat menciptakan budaya 

kerja yang kondusif bagi karyawan 

8). Building Trust: Keterampilan manajer bank syariah dalam membangun kepercayaan  

karyawan pada organisasi 

9). Managing Emotions: Kemampuan manajer bank syariah dalam mengelola emosinya  

10). Profesionalism: Keterampilan manajer bank syariah bersikap profesional  

11). Leading Inovation: Kemampuan manajer bank terdepan dalam berinovasi 

12). Decision Making: Keahlian manajer dalam pengambilan keputusan  

13). Problem Solving Skill: Kemampuan manajer bank syariah dalam penyelesaian 

masalah 



62 
 

14). Marketing and Sales: Kemampuan manajer berorientasi pada pasar dan penjualan 

produk bank syariah 

 

b. Aspek Keterampilan Teknis 

Keterampilan teknis adalah kemampuan individu yang lebih bersifat keahlian 

khusus teknis operasional seperti mengoperasikan alat-alat dan kegiatan-kegiatan yang 

bersifat administratif. Kemampuan dan keahlian itu bagi peningkatan efektivitas organisasi 

diberbagai level harus selalu ditingkatkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan sejalan 

dengan perubahan yang dihadapi. Penelitian terkait keterampilan manajer bank dengan 

menggunakan pengukuran keterampilan teknis dilakukan Keil, Lee dan Deng (2013) 

dengan menggunakan indikator management, technical, project management, business 

domain knowledge, team management IT. Hwang dan Ng Jian (2012) dengan 

menggunakan indiator technical, IT skill, technical writing, drafting contract, 

presentation, report writing, chairing meeting. Bee dan Hie (2015): life long learning and 

information, estimating and tendering, design activities and background. Secara 

keseluruhan variabel keterampilan teknis manajer menggunakan indikator pertanyaan:  

1). Life long Learning and Information: Keterampilan Manajer bank syariah untuk 

mencari informasi baru sebagai dasar pengambilan keputusan  

2). Management: Keterampilan Manajer bank syariah dalam mengelola organisasi 

3). Technical: Keterampilan teknis yang dimiliki Manajer bank syariah  

4). Project Management: Kemampuan Manajer mengelola berbagai proyek manajemen 

5). Business Domain Knowledge: Keterampilan Manajer terhadap pengetahuan bisnis 

6). Team Management IT: Kemampuan tim Manajemen bank syariah dalam 

mengedepankan proyek-proyek berbasis IT 

7). Problem Solving  the Course of a Project: Keterampilan Manajer bank syariah 

memberikan arahan kepada rekan kerja maupun bawahan dan mencari solusinya 
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8). Site Layout and Mobilization: Kemampuan manajer dalam mengarahkan bawahannya 

untuk mengatur tata letak ruangan  

9). Estimating and Tendering: Kemampuan Manajer bank syariah untuk mengestimasi dan 

melakukan tender 

10). Design Activities and Background: Kemampuan manajer bank syariah untuk 

membuat desain kerja 

11). Reading and Understanding Drawings: Kemampuan manajer bank syariah untuk 

membaca dan memahami rancangan kerja 

12). Technical Writing: Kemampuan manajer bank syariah untuk membuat rencana kerja 

13). IT Skills: Kemampuan manajer bank syariah untuk mengoperasikan perangkat sistem 

14). Drafting Contracts: Kemampuan manajer bank syariah dalam memahami kontrak 

kerja 

15). Presentation: Kemampuan manajer bank syariah dalam mempresentasikan hasil kerja 

16). Report Writing: Kemampuan manajer dalam membuat laporan kerja 

17). Chairing Meetings: Kemampuan manajer bank syariah dalam memimpin rapat 

 

 

c. Aspek Keterampilan Sosial 

Keterampilan sosial adalah kemampuan dalam bekerjasama, berkomunikasi 

dalam kelompok dan lain-lain yang harus dimiliki oleh semua manajer pada setiap 

tingkatan manajemen. Penelitian terkait keterampilan manajer bank dengan menggunakan 

pengukuran keterampilan sosial dilakukan Keil, Lee dan Deng (2013) dengan 

menggunakan indikator people skill, communication, personal characteristics, 

organizational, team management, public speaking, public relation. Hwang dan Ng Jian 

(2012) dengan menggunakan indikator negotiation, human behavior, stress handling. 

Fisher (2010) dengan menggunakan indikator effective communication. Bee dan Hie 

(2015) dengan menggunakan indikator team work, motivating others, innovative and good 
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attitude. Secara keseluruhan variabel keterampilan sosial manajer menggunakan indikator 

pertanyaan:  

1). Team Work: Kemampuan manajer bank syariah dalam menciptakan tim kerja  

2). Communication: Keterampilan Manajer bank syariah menjalin komunikasi antar 

karyawan 

3). Ethics and Professional Morals: Kemampuan Manajer bank syariah dalam 

mengedepankan etika dan moral secara profesional   

4). Effective Communication: Kemampuan manajer bank syariah dalam berkomunikasi 

sangat efektif 

5). Motivating Others: Kemampuan manajer bank syariah dalam memotivasi karyawan 

6). People Skills: Kemampuan manajer bank syariah dalam mengeksplorasi kemampuan 

para karyawannya 

7). Innovative and Good Attitude: Kemampuan manajer bank syariah dalam berinovasi 

dan memiliki sikap yang baik 

8). Personal Characteristics: Kemampuan manajer bank syariah menghargai masing-

masing perbedaan karakter karyawan 

9). Organizational: Kemampuan manajer bank syariah mengelola organisasi/perusahaan 

10). Negotiation: Kemampuan manajer bank syariah dalam bernegosiasi sesuai dengan 

tujuan perbankan 

11). Human Behavior: Keterampilan manajer bank syariah dalam bersikap sangat humanis 

12). Delegation: Kemampuan manajer mendelegasikan wewenangnya terhadap karyawan 

13).Team Management: Keterampilan manajer bank syariah menciptakan tim kerja  

berbasis kinerja 

14). Stress Handling: Kemampuan manajer dalam menangani stres  

15). Public Speaking: Kemampuan manajer bank syariah menjadi public speaking  

16). Public Relation: Kemampuan manajer bank syariah menjadi public relation  
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2. Aspek Karakteristik Bank Syariah  

Karakteristik bank syariah dianalisis dengan ukuran bank menunjukkan skala usaha 

yang dilakukan oleh perusahaan. Size atau ukuran perusahaan terlihat dari jumlah aset atau 

aktiva perusahaan, bertambahnya aktiva perusahaan menunjukkan bertambah besar investasi 

yang dilakukan. Secara matematis, ukuran perusahaan (size) dinyatakan: 

Size = Ln (Total Aktiva) 

                  Ln adalah Logaritma Natural  

 

3. Aspek Kepatuhan Syariah  

Variabel ini menunjukkan terpenuhinya aspek-aspek syariah di dalam operasional 

bank syariah seperti tidak mengandung unsur riba, perjudian (maisir), ketidakjelasan 

(gharar). Variabel kepatuhan syariah diukur berdasarkan perasaan (afeksi) individu akuntan 

dan manajer bank syariah dengan mengadopsi terhadap kegunaan tujuh item-item 

pengungkapan kepatuhan syariah sebagai instrumen pertanggungjawaban penyediaan 

informasi kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah, meliputi: 

(1) Pengangkatan DPS disetujui DSN-MUI 

(2) Kepatuhan DPS terhadap aturan syariah 

(3) Review dan opini DPS 

(4) Visi, misi, tujuan dan prinsip operasional bank syariah 

(5) Identifikasi pendapatan Islami dan Non-Islami 

(6) Identifikasi pendapatan dari deposan dan pembiayaan mudharabah 

(7) Laporan neraca nilai sekarang  serta nilai tambah 

4. Pembiayaan Bagi Hasil 

Secara matematis, pembiayaan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) 

dinyatakan dalam formula berikut: 
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Pembiayaan Bagi Hasil =  

 

 

5. Aspek Persepsi Manajer tentang SDI Internal Bank Syariah 

Keberhasilan pembiayaan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) sangat 

ditentukan oleh pihak perbankan yang benar-benar memahami seluk-beluk bisnis yang akan 

dibiayai. Persepsi manajer pada aspek internal bank syariah ini terdiri dari kualitas sumber 

daya insani untuk menangani, memproses, memonitor dan mengaudit berbagai proyek 

pembiayaan bagi hasil. Variabel ini diukur menggunakan indikator pertanyaan: 

a. Sumber Daya Insani yang menangani kegiatan bank syariah 

b. Sumber Daya Insani yang memproses operasional bank syariah 

c. DPS yang memonitor dan mengawasi kegiatan bank syariah 

d. Sumber Daya Insani mengaudit berbagai proyek bagi hasil 

6. Aspek Persepsi Manajer tentang Karakteristik Nasabah 

Perbankan yang sukses dalam menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil adalah 

perbankan yang dari awalnya memang berbisnis secara syariah dan nasabah memiliki 

pengalaman bisnis yang mendalam, sehingga tidak berperilaku menghindar dari risiko. 

Variabel ini diukur menggunakan indikator pertanyaan: 

a. Persepsi manajer tentang pemahaman nasabah terkait Nisbah, Return dan Risiko 

pada Pembiayaan Bagi Hasil 

b. Persepsi Manajer tentang karakteristik nasabah yang risk averse, risk neutral 

dan risk taker 

 

 

Pembiayaan Mudharabah + Pembiayaan Musyarakah 

Total Aset 
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7. Aspek Persepsi Manajer tentang Eksistensi Regulasi 

Aspek regulasi antara perbankan maupun manajer memiliki persepsi yang sama, 

yaitu kebijakan yang ada kurang mendukung terhadap penyaluran pembiayaan bagi hasil. 

Sementara itu, ketentuan-ketentuan yang bersifat mendorong dan memberi insentif untuk 

penyaluran pembiayaan bagi hasil perlu dipertimbangkan. Pembiayaan bagi hasil 

(mudharabah dan musyarakah) diklasifikasikan lancar sampai dengan tiga bulan setelah 

jangka waktu berakhir. Dalam penelitian ini regulasi yang dimaksud adalah:  

a. Kebijakan Bank Indonesia 

b. Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan 

8. Aspek Persepsi Manajer tentang Dukungan Pemerintah  

Persepsi manajer tentang dukungan pemerintah secara menyeluruh terkait 

penyaluran pembiayaan bagi hasil dibank syariah diharapkan dapat meningkatkan porsi bagi 

hasil. Selanjutnya kejelasan fungsi, struktur, dan hubungan diantara institusi terkait tersebut 

sangat diperlukan agar kerjasama yang sinergis dan harmonis dapat tercipta untuk bersama-

sama mendorong penyaluran pembiayaan bagi hasil. Variabel ini diukur menggunakan 

indikator pertanyaan: 

a. Fatwa DSN-MUI mendukung pertumbuhan bank syariah 

b. Perlakuan Pajak yang Adil 

 

4.6.  Skala Pengukuran dan Instrumen Penelitian  

1. Skala Pengukuran 

Data dapat dibedakan berdasarkan sumber perolehannya. Data primer adalah data 

yang diperoleh secara langsung dari sumbernya oleh peneliti. Data sekunder adalah data 

yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, tetapi telah melalui pihak lain. 

Untuk mendapatkan data primer oleh peneliti akan digunakan cara survei dengan 
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memberikan satu set daftar pertanyaan/pernyataan yang berkaitan dengan variabel 

penelitian kepada responden atau sampel terpilih. Jadi instrumen yang digunakan untuk 

pengumpulan data adalah kuesioner secara tertulis. Responden diminta untuk memberikan 

tanggapan atas isi dari kuesioner tersebut sesuai dengan keadaan yang dirasakan atau 

dialami responden. Agar tanggapan responden dapat dengan mudah dikelompok-

kelompokkan, maka setiap pertanyaan/pernyataan akan diberikan alternatif pilihan 

tanggapan. Metode inilah yang kemudian dikenal dengan model pertanyaan/pernyataan 

tertutup. 

Berkaitan dengan model pertanyaan/pernyataan tertutup, agar dapat dihasilkan data 

yang berskala interval, maka peneliti akan menggunakan pendekatan Skala Likert dengan 

lima gradasi tangapan, dari skor yang paling rendah (1) hingga skor yang paling tinggi (5). 

Skala yang dirancang untuk memungkinkan responden menjawab berbagai tingkatan pada 

setiap butir yang menggunakan produk ata jasa. Untuk setiap pertanyaan dalam penelitian 

ini disediakan 5 (lima) alternatif jawaban dengan skor sebagai berikut: 

 Sangat Setuju/Sangat Tinggi  diberi skor 5 

 Setuju/Tinggi   diberi skor 4 

 Biasa Saja/Netral/Cukup   diberi skor 3 

 Tidak Setuju/Rendah   diberi skor 2 

 Sangat Tidak Setuju/Sangat Rendah diberi skor 1 

 Skor hasil jawaban dari responden tersebut kemudian dirata-rata dan untuk 

memberikan kategori pada setiap jenjang dilakukan atau dibuat skor rata-rata dengan 

interval dengan formula sebagai berikut : 

 

Interval Setiap Kategori =                 = 0,8 

 

5 - 1 

5 
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Dari interval tersebut dapat ditentukan skala distribusi kriteria pendapat 

responden sebagai berikut: 

  Interval 1,00 sd 1,80 kategori Sangat Tidak Setuju/Sangat Rendah 

  Interval 1,81 sd 2,60 kategori Tidak Setuju/Rendah 

  Interval 2,61 sd 3,40 kategori Biasa Saja/Netral/Cukup 

  Interval 3,41 sd 4,20 kategori Setuju/Tinggi 

  Interval 4,21 sd 5,00 kategori Sangat Setuju/Sangat Tinggi 

Sementara variabel keterampilan manajer bank syariah dianalisis dengan 

menggunakan indikator keterampilan konseptual, keterampilan teknis dan keterampilan 

sosial. Kepatuhan syariah diukur dengan tujuh indikator sesuai dengan mandat AAOIFI. 

Variabel persepsi manajer tentang SDI internal bank syariah, karakteristik nasabah, 

eksistensi regulasi dan dukungan pemerintah diukur dengan indikator persepsi manajer 

tentang indikator variabel-variabel tersebut. Sedangkan variabel karakteristik bank syariah 

diukur dengan total aset bank dan variabel pembiayaan bagi hasil dilihat berdasarkan 

volume pembiayaan bagi hasil yang dialokasikan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 

 

2. Instrumen Penelitian 

Instrumen adalah segala sesuatu yang membantu peneliti dalam proses 

pengumpulan (pengukuran) data. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data 

primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung dari subyek penelitian tanpa melalui sumber 

lain. Data yang akan diolah dalam penelitian ini merupakan persepsi dari subyek penelitian 

mengenai variabel yang diukur dari padanya. Banyak metode yang dapat digunakan untuk 

mengukur atau mengumpulkan data primer, salah satunya menggunakan kuesioner atau 

angket, yaitu berbagai pernyataan atau pertanyaan mengenai suatu variabel yang disusun 

sedemikian rupa sehingga variabel dapat diukur.  
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Instrumen penelitian merupakan pedoman tertulis tentang wawancara, atau 

pengamatan, atau daftar pertanyaan yang dipersiapkan untuk mendapatkan informasi dari 

responden. Item pertanyaan berupa penerjemahan dari indikator keperilakuan guna 

memancing jawaban yang tidak secara langsung menggambarkan keadaan diri subjek, 

yang biasanya tidak disadari oleh responden yang bersangkutan. Jumlah instrumen 

penelitian tergantung pada jumlah variabel penelitian yang telah ditetapkan untuk   diteliti. 

Dari variabel-variabel tersebut diberikan definisi operasionalnya, dan selanjutnya 

ditentukan indikator yang akan diukur. Selanjutnya indikator ini kemudian dijabarkan 

menjadi butir-butir pertanyaan atau pernyataan. Penelitian menggunakan kisi-kisi 

instrumen dalam rangka memudahkan penyusunan instrumen penelitian. Kuesioner yang 

telah disusun tersebut kemudian disampaikan kepada setiap responden yang terpilih 

sebagai sampel, untuk memberikan jawaban yang sesuai dengan apa yang dialami dan 

dirasakannya dan untuk menjamin netralitas responden, maka kepada responden tidak 

diharuskan mencantumkan nama diri. 

Seperti alat-alat ukur yang lain, maka kuesioner sebagai instrumen penelitian 

harus dapat menghasilkan pengukuran yang paling baik, maka instrumen harus memenuhi 

syarat valid dan realibel. Uji validitas instrumen dapat dilakukan dengan menggunakan 

teknik korelasi item total product moment, yaitu mengkorelasikan skor disetiap butir 

pertanyaan dengan skor total dari butir-butir tersebut. Sebuah butir instrument dikatakan 

valid jika dari perhitungan pengujian diperoleh hasil taraf signifikan (sig) ≤ 0,05.  

Uji reliabilitas pada sampel percobaan ini akan dilakukan dengan menggunakan 

metode Alpha Cronbach yang dihitung berdasarkan angka-angka koefisen korelasi product 

moment. Sebuah butir dalam instrument dikatakan reliabel jika memiliki koefisien Alpha 

Cronbach > 0,6. 
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4.7. Teknik Analisis Data 

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

4.6.1 Analisis Deskriptif 

 Analisis ini dimaksudkan untuk menjelaskan peta atau keadaan dari setiap 

variabel berdasarkan persepsi dari responden. Pada analisis ini akan digunakan harga-

harga rata-rata setiap indikator dari setiap variabel, sehingga akan terjelaskan secara rinci. 

Jadi analisis ini tidak dimaksudkan untuk melakukan uji hipotesis. Metode deskriptif ini 

berupa uraian tentang variabel independen (keterampilan manajer, kepatuhan syariah, 

karakteristik bank syariah, SDI internal bank syariah, karakteristik nasabah, eksistensi 

regulasi dan dukungan pemerintah) terhadap variabel dependen (porsi bagi hasil). 

4.6.2 Analisis Inferensial 

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah pendekatan Partial 

Least Square (PLS) dengan menggunakan software Smart PLS 3.0. PLS merupakan salah 

satu metode Structural Equation Model (SEM) berbasis varian yang didesain untuk 

menyelesaikan regresi berganda ketika terjadi permasalahan spesifik data, seperti ukuran 

sampel kecil, adanya data yang hilang dan multikolinearitas. PLS juga mampu 

menganalisis variabel laten, variabel indikator dan kesalahan pengukuran secara langsung 

serta metode analisis yang powerfull karena dapat diterapkan pada semua skala data dan 

tidak banyak membutuhkan asumsi. 

PLS juga dapat digunakan untuk menjelaskan ada/tidaknya hubungan antar 

variabel laten. Tujuan PLS adalah membantu peneliti untuk mendapatkan nilai variabel 

laten untuk tujuan prediksi. Model formalnya mendefinisikan variabel laten secara linear 

aggregates dari indikator-indikatornya. Estimasi parameter yang didapat melalui PLS 
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dapat dikelompokkan kedalam tiga kategori. Kategori pertama adalah weight estimate, 

digunakan untuk menciptakan skor variabel laten. Kategori kedua adalah merefleksikan 

path estimate yang menghubungkan variabel laten dan antara variabel dengan blok 

indikatornya. Kategori ketiga adalah berkaitan dengan rata-rata (means) dan location 

parameters untuk indikator dan variabel laten. Model evaluasi PLS dilakukan dengan 

menilai outer model dan inner model.  

4.6.2.1 Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model) 

Evaluasi model pengukuran atau outer model dilakukan untuk menilai validitas 

dan reliabilitas model.  Terdapat tiga kriteria untuk menilai outer model yaitu: 

4.6.2.1.1 Convergent Validity 

 Uji convergent validity indikator refleksif dengan program PLS dapat dilihat dari 

nilai loading factor untuk tiap indikator konstruk. Rule of thumb yang biasanya digunakan 

untuk menilai convergent validity yaitu nilai loading factor harus lebih dari 0,7 untuk 

penelitian yang bersifat confirmatory dan nilai loading factor  antara 0,6-0,7 untuk 

penelitian yang bersifat explatory masih daapat diterima serta nilai average variance 

extracted (AVE) harus lebih besar dari 0,5. 

4.6.2.1.2  Discriminant Validity 

 Cara untuk menguji discriminant validity dengan indikator refleksif yaitu dengan 

melihat nilai cross loading untuk setiap variabel harus > 0,70. Adapun cara lain yang 

digunakan adalah dengan membandingkan akar kuadrat dari AVE untuk setiap konstruk 

dengan nilai korelasi antar konstruk dalam model. Jika akar kuadrat AVE lebih besar dari 

korelasi antar konstruk dalam model maka dikatakan memiliki discriminant validity yang 

baik. Nilai AVE direkomendasikan harus lebih besar dari 0,50. 
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4.6.2.1.3 Composite Realibility 

 Rule of thumb yang biasanya digunakan untuk menilai reliabilitas konstruk yaitu 

nilai composite reliability  harus lebih besar dari 0,7 untuk penelitian yang bersifat 

confirmatory dan nilai 0,6-0,7 masih dapat diterima untuk penelitan yang bersifat 

exploratory. 

 

4.6.2.2 Evaluasi Model Struktural (Inner Model) 

Evaluasi model struktural atau inner model bertujuan untuk memprediksi 

hubungan antar variabel laten. Inner model dievaluasi dengan melihat besarnya presentase 

variance yang dijelaskan yaitu dengan melihat nilai R-square untuk konstruk laten 

endogen, Stone-GeisserQ-square test untuk menguji predictive relevance dan uji t serta 

signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural. Dalam tahapan ini dimulai dengan 

melihat R-square untuk setiap variabel laten endogen. Perubahan nilai R-square dapat 

digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten eksogen tertentu terhadap variabel laten 

endogen apakah mempunyai pengaruh yang substantif. Disamping melihat besarnya nilai 

R-square, model PLS juga bisa dievaluasi dengan melihat Q-square predictive relevance 

untuk model konstruktif. Q-square mengukur seberapa baik nilai observasi yang 

dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya. 

Selanjutnya pada tahap weight relation, outer dan inner memberikan spesifikasi 

yang diikuti dalam estimasi alogaritma PLS. Estimasi variabel laten adalah linear agregat 

dari indikator yang nilai weightnya didapat dengan prosedur estimasi PLS dengan 

dispesifikasi oleh inner dan outer model dimana Ƞ adalah vektor variabel endogen dan ξ 

adalah vektor variabel eksogen, ζ merupakan vektor residual serta B dan Г adalah matriks 

koefisien jalur (path coefficient). Sedangkan untuk pengujian hipotesisnya (β dan γ) 

dilakukan dengan menggunakan metode resampling boostrap yang dikembangkan oleh 
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Geisser dan Stone. Statistik uji yang digunakan adalah uji t dengan hipotesis statistik 

sebagai berikut: 

1. Hipotesis statistik untuk outer model: 

H0 : λi = 0  

H1 : λi ≠ 0 

2. Hipotesis statistik untuk inner model : variabel laten eksogen terhadap variabel laten 

endogen: 

H0 : γi = 0  

H1 : γi ≠ 0 

3. Penetapan metode resampling memungkinkan berlakunya distribution free, sehingga 

tidak memerlukan asumsi distribusi normal serta tidak memerlukan sampel yang besar. 

Pengujian dilakukan dengan  t-test, bila diperoleh p-value lebih kecil dari 0,1 (alpha 

10%), maka dapat disimpulkan signifikan dan sebaliknya. Bila hasil pengujian hipotesis 

pada outer model signifikan, ini menunjukkan bahwa indikator dipandang bisa 

digunakan sebagai instrumen pengukur variabel laten. Sedangkan bila hasil pengujian 

pada inner model  adalah signifikan, maka bisa diartikan terdapat pengaruh yang 

bermakna variabel laten terhadap variabel laten lainnya. 

 

4.6.2.3  Uji – t 

Uji-t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh variabel independen dalam 

menerangkan variasi variabel dependen. Langkah-langkah pengujiannya adalah:  

a) Menetapkan hipotesis operasional 

Ho: Tidak ada pengaruh variabel independen (keterampilan manajer, kepatuhan 

syariah, karakteristik bank syariah, SDI internal bank syariah, karakteristik 
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nasabah, regulasi dan dukungan pemerintah) terhadap variabel dependen (porsi 

bagi hasil). 

Ha: Ada pengaruh variabel independen (keterampilan manajer, kepatuhan syariah, 

karakteristik bank syariah, SDI internal bank syariah, karakteristik nasabah, 

regulasi dan dukungan pemerintah) terhadap variabel dependen (porsi bagi hasil). 

b) Menetapkan taraf signifikansi (α) yaitu sebesar 10% 

c) Menetapkan kriteria penolakan hipotesis: 

Ho gagal ditolak jika p ≥ α 

Ho ditolak jika p < α 

d) Melakukan perhitungan dengan bantuan program PLS. 

e) Menarik kesimpulan. 

Model yang menggambarkan hubungan atau proposisi setiap variabel tersebut 

dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

 

 

Keterangan : 

KK (1-14) : Keterampilan Konseptual Manajer 

KT (1-17) : Keterampilan Teknis Manajer 

KS (1-16) : Keterampilan Sosial Manajer 

KBS  : Karakteristik Bank Syariah 

KSY (1-7) : Kepatuhan Syariah Bank 

IB (1-4) : SDI Internal Bank Syariah  

NS (1-6) : Karakteristik Nasabah 

RG (1-2) : Regulasi 

DP (1-2) : Dukungan Pemerintah 

PPBH  : Porsi Pembiayaan Bagi Hasil 

Gambar 4.1 Model Penelitian 


