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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini akan membahas mengenai metode penelitian yang digunakan 

untuk menjawab pertanyaan penelitian, membuktikan hipotesis yang telah 

dikembangkan pada bab sebelumnya dan memaparkan hasil hipotesis. 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yaitu penggunaan 

pendekatan statistik untuk melakukan pengolahan data berupa angka-angka atau 

suatu bersaran tertentu yang sifatnya pasti. 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah di 

Indonesia. Pengambilan sampel diambil dengan menggunakan beberapa kriteria, 

sebagai berikut : 

1. Bank umum syariah yang beroperasi di Indonesia selama periode 

pengamatan 2011-2014. 

2. Bank umum syariah yang mengeluarkan laporan keuangan selama periode 

2011-2014 

3. Bank umum syariah yang mengeluarkan laporan tata kelola korporat 

selama periode 2011-2014 
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Tabel 3.1: 

Data Hasil Kriteria 

Keterangan Jumlah Bank Jumalah Data 

Jumlah Populasi 12 48 

Jumlah Sesuai Kriteria 11 44 

Jumlah tidak sesuai kriteria 1 4 

Sumber: Data (2016) 

Hingga tahun 2015 terdapat 12 bank syariah yang sudah beroperasi di 

Indonesia. Namun, berdasarkan penentuan sampel dengan kriteria tertentu 9 bank 

syariah yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini. Data diambil dari laporan 

GCG dan laporan keuangan dari tahun  2011-2014. Daftar 11 bank umum syariah 

dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.2 

Sampel Data 

No Nama Bank Umum Syariah 

1. Bank Muamalat 

2. Maybank Syariah 

3. Bank Panin Syariah 

4. BCA Syariah 

5. Bank Mega Syariah 

6. BRI Syariah 

7. BJB Syariah 
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8. BNI Syariah 

9. Bank Mandiri Syariah 

10. Bank Victoria Syariah 

11. Bank Bukopin Syariah 

Sumber: Data diolah (2016) 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder ini berupa informasi annual report dan laporan tata kelola korporat dari 

masing-masing bank umum syariah periode 2011 hingga 2014. Sumber data 

dalam penelitian ini berasal dari website bank umum syariah terkait. 

3.4 Definisi dan Pengukuran Variabel 

Penelitian ini menggunakan 2 jenis variabel, yaitu : variabel dependen dan 

variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja bank 

umum syariah yang diproksikan dengan ROA dan ROE dimana kedua elemen 

kinerja tersebut dihitung berdasrkan Shri’ate Value Added Statement (SVAS). 

Variabel Independen dalam penelitian ini adalah tata kelola korporat yang 

diproksikan dengan dewan komisaris, jumlah dewan pengawas syariah, dan 

komite audit, dan proporsi dewan komisaris independen. 
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3.4.1 Return on Asset (ROA) 

ROA adalah perbandingan antara laba bersih dengan total asset. Rasio ini 

digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba 

secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat 

keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut 

dari segi penggunaan asset. 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡
     (pendekatan laba rugi) 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑎𝑚𝑏𝑎ℎ 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡
   (SVAS) 

3.4.2 Return on Equity (ROE) 

ROE adalah perbandingan antara laba bersih dengan total modal atau 

investasi para pemilik bank. Dari pandangan para pemilik, ROE adalah ukuran 

yang lebih penting karena merefleksikan kepentingan kepemilikan mereka. 

𝑅𝑂𝐸 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙
         (pendekatan laba rugi) 

𝑅𝑂𝐸 =
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑎𝑚𝑏𝑎ℎ 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙
   (SVAS) 

3.4.3 Dewan Komisaris 

Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/22/PBI/2009 dewan komisaris 

adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum 

dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar. Sementara itu menurut peraturan 

Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006, jumlah anggota dewan komisaris pada 

perusahaan perbankan paling kurang 3 (tiga) dan paling banyak sama dengan 

jumlah anggota direksi. 
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3.4.4 Dewan Pengawas Syariah 

Menurut Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial 

Institutions (AAOFI) dalam Sunandar (2005) Dewan Pengawas Syariah (DPS) 

adalah suatu badan yang diberi wewenang untuk melakukan supervisi / 

pengawasan dan melihat secara dekat aktivitas lembaga keuangan syariah agar 

lembaga tersebut senantiasa mengikuti aturan dan prinsip-prinsip syariah. Dewan 

Pengawas Syariah diukur dengan jumlah anggota dewan pengawas syariah. 

3.4.5 Komite Audit 

Komite Audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang 

lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-

tugas khusus atau sejumlah anggota Dewan Komisaris perusahaan klien yang 

bertanggungjawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan 

independensinya dari manajemen (Firmsstat, 2009). Komite audit diukur dengan 

jumlah anggota komite audit yang ada dalam perbankan (Sam’ani, 2008). 

3.4.6 Proporsi Dewan Komisaris Independen 

Menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009, dewan 

komisaris independen adalah anggota dewan komisaris independen yang tidak 

memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau 

hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota dewan 

komisaris dan/atau anggota direksi. Proporsi dewan komisaris independen diukur 

dari presentase komisaris independen terhadap jumlah keseluruhan anggota dewan 

komisaris (Lastanti, 2005). 
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3.5  Teknik Analisis Data 

3.5.1 Uji Kualitas Data 

3.5.1.1  Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan apakah data yang telah dikumpulkan memiliki 

distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji 

kenormalan Kolmogorov Smirnov. Apabila probalilitas atau signifikansi >0,05 

maka distribusi data normal dan sebaliknya (Ghozali, 2002). 

3.5.1.2  Uji Multikolinearitas 

Uji multikolenieritas merupakan uji untuk melihat ada atau tidaknya 

korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi 

linier. Jika ada korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebasnya, maka 

hubungan antara variabel terikat menjadi terganggu. Alat statistik yang sering 

digunakan untuk menguji gangguan multikolinearitas adalah dengan melihat 

Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai tolerance. Apabila tidak ada variabel 

yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10 dan nilai VIF tidak lebih dari 10 

maka tidak terjadi multikolinearitas (Ghozali 2002). 

3.5.1.3  Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan 

ada problem autokorelasi. Dalam penelitian ini autokorelasi diuji dengan 
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menggunakan metode uji Durbin Watson. Pengambilan keputusan ada atau 

tidaknya autokorelasi menurut yaitu: 

1) 0 < nilai DW < dl = ada autokorelasi positif 

2) dl ≤ nilai DW ≤ du = tidak ada autokorelasi positif 

3) du < nilai DW < 4-du = tidak ada autokorelasi 

4) 4-du ≤ d ≤ 4-dl = tidak ada korelasi negatif 

5) 4-dl < nilai DW < 4 = ada korelasi negatif 

3.5.1.4  Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain 

(Ghozali 2002). Model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat 

heteroskedastisitas atau dengan kata lain adalah penyebaran datanya homogen. Uji 

heterodeksitas dalam penelitian ini menggunakan uji Park dengan alpha 5%. Jika 

nilai signifikan dari tiap variabel melebihi nilai alpha maka data bebas dari 

heterodeksitas. 

3.5.2 Uji Hipotesis 

Metode pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi 

berganda dengan memanfaatkan Aplikasi SPSS (Statistical Package for Social 

Science). Regresi merupakan studi mengenai ketergantungan variabel dependen 

dengan satu atau lebih variabel independen, dengan tujuan untuk mengestimasi 

dan/atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen 

berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui  (Ghozali, 2002). Variabel 

dependen pada penelitian ini adalah ROA dan ROE, sedangkan variabel 
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independen terdiri dari ukuran dewan direksi, jumlah dewan pengawas syariah, 

dan ukuran komite. 

Persamaan regresi dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

1. Persamaan regresi dengan variabel dependen ROA 

Y1 = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + ε    

 

Keterangan :    

Y1 = Tingkat kinerja return on asset 

X1 = Jumlah dewan komisaris 

X2 = Jumlah dewan pengawas syariah 

X3 = Jumlah komite audit 

X4 = Proporsi Dewan Komisaris Independen 

α   = Konstanta 

β   = Koefisien Regresi 

ε   = Error 

2. Persamaan regresi dengan variabel dependen ROE 

Y2 = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + ε    

 

Keterangan :    

Y2 = Tingkat kinerja return on equity 

X1 = Jumlah dewan komisaris 

X2 = Jumlah dewan pengawas syariah 

X3 = Jumlah komite audit 
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X4 = Proporsi Dewan Komisaris Independen 

α   = Konstanta 

β   = Koefisien Regresi 

ε   = Error 

Kesimpulan pengujian dari regresi berganda, berdasarkan pada : 

a. Uji t 

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen  (Ghozali, 2002). Penentukan kesimpulan dapat dilihat 

dari nilai Sig. Jika masing-masing variabel memiliki nilai Sig < α dengan 

nilai regresi β bernilai searah dengan hipotesis maka hipotesis diterima. 

Artinya variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. Penelitian ini akan menggunakan tolerable error (α) = 5%. 

b. Kofisien Determinasi Adjusted (R2) 

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana variabel 

independen memengaruhi variabel dependen  (Ghozali, 2002). Nilai 

koefisien determinasi berkisar antara 0 < R2 > 1. Nilai R2 yang mendekati 

1 menunjukkan kontribusi yang besar dari variabel bebas terhadap 

perubahan yang terjadi pada variabel terikat. Sebaliknya nilai R2 yang 0 

menunjukan kontribusi yang kecil dari variabel bebas terhadap perubahan 

yang terjadi pada variabel terikat. 
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3.5.3 Uji Beda Independen Sampel T-Test 

Uji beda independent sample t-test digunakan untuk menentukan apakah 

dua sample yang tidak berhubungan memiliki nilai rata-rata yang berbeda. Uji 

beda independent sample t-test dilakukan dengan cara membandingkan perbedaan 

antara dua nilai rata-rata dengan standar error dari perbedaan rata-rata dua sample 

(Ghozali, 2002). 

Tujuan dari uji hipotesis berupa uji beda dua rata - rata pada penelitian ini 

adalah untuk memverifikasi kebenaran atau kesalahan hipotesis, atau dengan kata 

lain menentukan menerima atau menolak  hipotesis yang telah dibuat. Taraf 

signifikansi yang digunakan adalah 5 persen, dimana: 

- Jika thitung > t tabel maka hipotesis H1 diterima (H0  ditolak) 

- Jika thitung < t tabel maka hipotesis H1 ditolak (H0 diterima) 

 

 

 

 

 

 


