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III. OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis melakukan analsisis untuk melihat pengaruh 

CAR, NPF dan BOPO terhadap FDR pada Bank Syariah terbesar di Indonesia 

yang terdiri dari laporan keuangan Bank Syariah yaitu Bank Muamalat Tbk, Bank 

Syariah Mandiri Tbk dan Bank Mega Syariah selama 6 tahun yakni 2008-2013. 

Penelitian ini terdiri dari lima variabel yaitu empat variabel independen/bebas dan 

satu variabel dependen/terikat. Variabel independen/bebas sebagai variabel (X), 

dalam penelitan ini terdiri dari: Capital Adequacy Ratio (X1), Non performing 

finance (X2), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (X3).  

Adapun variabel dependen/terikat dalam penelitian ini adalah Loan to 

DepositRatio (Y). 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

3.2.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

berupa data triwulan dengan periode penelitian yang dimulai dari tahun 2008 

hingga tahun 2013.   Model dalampenelitian ini menggunakan lima variabel yaitu 

Capital Adequacy Ratio (CAR), Non performing finance (NPF),dan  Biaya 



36 
 

Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) dan Financing to deposit ratio 

(FDR). 

 

3.2.2 Sumber Data 

  Sumber data diperoleh dari website Bank Indonesia, yaitu www.bi.go.id 

seperti data Statistik Perbankan Indonesia dan laporan keuangan triwulan 

dari Bank-bank Syariah di Indonesia periode 2008-2013 yaitu dari website 

bank yang dijadikan objek dalam penelitian. 

 

3.3 Metode Pengumpulan data 

Penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu : 

1. Studi Pustaka 

Penelitian ini dengan mengumpulkan data dan teori yang relevan terhadap 

permasalahan yang akan diteliti dengan melakukan studi pustaka terhadap 

literatur dan bahan pustaka lainnya seperti artikel, jurnal, buku dan penelitian 

terdahulu. 

2. Studi Dokumenter 

Pengumpulan data sekunder yang berupa laporan keuangan yang diperoleh 

dari website masing-masing Bank Syariah serta dari Bank Indonesia. 

 

3.4 Populasi dan Jumlah Observasi 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Bank 

Syariah dengan laba terbesar yaitu sebanyak 5 bank, yakni : 

1. PT Bank Syariah Mandiri, Rp 805,6 miliar 

2. PT Bank Muamalat Indonesia, Rp 389,4 miliar 

http://www.bi.go.id/
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3. Unit Usaha Syariah Bank Permata, Rp 256,4 miliar 

4. PT Bank Syariah Mega Indonesia, Rp 256 miliar 

5. Unit Usaha Syariah Bank CIMB Niaga, Rp 138 miliar 

Dari populasi yang ada ditarik sampel yang akan diteliti dengan kriteria 

bank syariah merupakan bank dan bukan unit usaha syariah.  Dengan demikian, 

yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah tiga bank syariah terbesar yaitu 

Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah dan Bank Muamalat dengan periode 

penelitian selama 6 tahun sejak 2008- 2013, sehingga jumlah observasi adalah 72 

yang diperoleh dari 4x6x3 ( perkalian antara periode, tahun dan jumlah Bank ). 

 

3.5 Definisi Operasional Variabel 

 Agar penelitian ini dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan, 

maka perlu dipahami berbagai unsur-unsur yang menjadi dasar dari suatu 

penelitian ilmiah yang termuat dalam operasionalisasi variabel penelitian. Sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan penulis mengenai pengaruh CAR, NPF dan 

BOPO terhadap FDR, maka terdapat dua jenis variabel yang digunakan 

sehubungan dengan penelitian ini, antara lain : 

 

3.5.1 Variabel Dependen/Terikat 

 Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Financing to deposit ratio 

(FDR). FDR adalah rasio untuk mrngukur komposisi jumlah kredit yang diberikan 

dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat (Dana Pihak Ketiga) yang 

digunakan (Siamat, 2003). Rasio ini menunjukkan salah satu penilaian likuiditas 

bank. Menurut Surat Edaran BI No. 3/30DPNP tanggal 14 Desember 2001, FDR 
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diukur dari perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan terhadap jumlah 

dana pihak ketiga, sebagaimana yang dirumuskan sebagai berikut : 

FDR = 100% 

 Menurut ketentuan dari Bank Indonesia, rasio FDR yang paling sehat 

berada pada kisaran 78%-100%. FDR menyatakan seberapa jauh kemampuan 

bank dalam membayarkan kembali penarikan dana yang dilakukan deposan 

dengan mengandalkan kredit sebagai sumber likuditasnya. Semakin tinggi rasio 

tersebut memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank 

yang bersangkutan. Hal ini disebabkan oleh jumlah dana bank yang diperlukan 

untuk membiayai kredit menjadi semakin besar (Dendawijaya, 2009). 

 

3.5.2 Variabel Independen/Bebas 

1. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

 Rasio permodalan diwakili oleh Captal Adequacy Ratio (CAR). CAR 

adalah rasio kinerja bank yang digunakan untuk mengukurkecukupan modal yang 

dimiliki bank untuk menunjang aktiva yangmengandung atau menghasilkan 

risiko, misalnya kredit yang diberikan(Siamat, 2003).CAR diukur dari 

perbandingan antara modal yang dimiliki bank dengan aktiva tertimbang menurut 

risiko (ATMR), sebagaimana yang dirumuskan sebagai berikut : 

CAR =  100% 
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2. Non performing finance (NPF) 

 Menurut Dendawijaya (2009), NPF merupakan rasio untuk mengukur 

kemampuan manajemen bank untuk mengatasi kredit bermasalah yang diberikan 

oleh bank. Risiko kredit suatu bank merupakan salah satu risiko yang diterima 

dari usaha atau kegiatan perbankan yang diakibatkan tidak dilunasinya kredit yang 

telah diberikan bank kepada debitur. NPF diukur dari perbandingan antara kredit 

bermasalah terhadap total kredit, sebagaimana yang dirumuskan sebagai berikut : 

NPF =  x 100% 

 

3. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

 Menurut Riyadi (2004), BOPO merupakan rasio yang menunjukkan 

besaran perbandingan antara beban atau biaya operasional terhadap pendapatan 

operasional suatu bank pada periode tertentu. Pada bank, beban operasional 

umumnya terdiri dari biaya bunga (beban bunga yang dibayarkan oleh pihak bank 

kepada nasabah yang menyimpan uangnya di bank dalam bentuk dana pihak 

ketiga) biaya administrasi, biaya tenaga kerja, biaya pemasaran dsb. Sedangkan, 

pendapatan operasional bank umumnya terdiri dari pendapatan bunga (diperoleh 

dari pembayaran angsuran kredit dari masyarakat), komisi, dll. Secara matematis 

dirumuskan sebagai berikut : 

BOPO = 100% 
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3.6 Operasionalisasi Variabel 

 Agar penelitian ini dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan, maka 

perlu dipahami berbagai unsur-unsur yang menjadi dasar dari suatu penelitian 

ilmiah yang termuat dalam operasionalisasi variabel penelitian. Secara lebih rinci, 

operasionalisasi variabel penelitian adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel Penelitian 

No Variabel Konsep Indikator Satuan Skala 

1 

 

Capital 

Adequacy 

Ratio 

(CAR) 

 

Adalah rasio kinerja bank 

yang digunakan untuk 

mengukurkecukupan modal 

yang dimiliki bank untuk 

menunjang aktiva 

yangmengandung atau 

menghasilkan risiko, 

misalnya kredit yang 

diberikan. (Siamat, 2003). 

 

 
 

 Modal sendiri bank 

 Aktiva tertimbang menurut risiko 

dimana nilai aktiva yang rentan terkena 

risiko seperti kredit yang diberikan. 

 

 

% 

Rasio 

2 

 

Non 

performing 

finance 

(NPF) 

 

 

Adalah perbandingan 

antara total kredit 

bermasalah terhadap total 

kredit yang diberikan 

(Dendawijaya, 2001) 

 

NPF=  100% 

 

 Risiko jumlah kredit yang diberikan  

kepada nasabah 

 

% 

Rasio 

3 

 

Biaya 

operasional 

terhadap 

pendapatan 

operasional 

(BOPO) 

Rasio yang menunjukkan 

besaran perbandingan 

antara beban atau biaya 

operasional terhadap 

pendapatan operasional 

suatu bank pada periode 

tertentu(Riyadi, 2004) 

 

BOPO = 100% 

 

 Biaya operasional yangdigunakan untuk 

memperoleh pendapatan operasional 

seperti biaya dana yang harus dibeli atau 

dikeluarkan bank untuk memperoleh 

pendapatan. 

 

% 

Rasio 

4 

Loan 

Deposit to 

Ratio 

(FDR) 

Adalah rasio untuk 

mengukur komposisi 

jumlah kredit yang 

diberikan dibandingkan 

dengan jumlah dana 

masyarakat (DPK) yang 

digunakan (Siamat, 2003) 

 

FDR=  100% 

 

 Jumlah kredit yang diberikan dari total 

DPK yang diperoleh dari nasabah dan 

disalurkan kembali ke nasabah lainnya. 

 

% 

Rasio 
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3.7. Metode Analisis Data 

Untuk mengetahui pengaruh CAR, NPF dan BOPO terhadap FDR, maka 

dilakukan dengan menggunakan pendekatan Regresi Jalur (Path Analisis), 

Yaitu  Analisis yang melihat hubungan kausalitas antara kejadian satu dan 

kejadian lain. Hubungan kausalitas yang ingin dilihat bisa berupa hubungan 

langsung maupun tidak langsung.Augusty Ferdinand (2002:55) 

Dari  hipotesis, di  rumuskan kedalam  suatu persamaan matematis  

akan didapat suatu model yang ditawarkan penulis, yaitu : 

Y= ρYX1  + ρYX2  + ρYX3  + ∑i 

Dimana : 

 
Y = FDR (Financing To Deposit Ratio) 

X1   = CAR (Capital Adequacy Ratio) 

X2   = NPF (Non Performing Financing)  

X3   = BOPO (Beban Operasional dan Pendapatan Operasional)  

∑i = Error 

Koefisien Jalur dapat di tentukan melalui rumus berikut ini : 
 
 
 
 

p 
YX b 

YX  i
 

  h    1   

n 

 

Keterangan : ∑ h 
2 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

PYx = Merupakan koefisien jalur dari variabel X terhadap variabel Y 

 
bYx = Merupakan koefisien regresi dari variabel X terhadap variabel Y 
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3.8 Pengujian Hipotesis 

 Selanjutnya dari persamaan regresi berganda dilakukan uji statistic dengan 

prosedur pengujiannya sebagai berikut : 

 

3.8.1 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

 Digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara variabel bebas 

dengan variabel terikat. Nilai R
2 
terletak antara 0 sampai dengan 1 (0 ≤ R

2
 ≤ 1). 

Tujuan menghitung koefisien determinasi adalah untuk mengetahui pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Perhitungan nilai koefisien deteminasi ini 

diformulasikan sebagai berikut: 

R
2
 = TSS

ESS

 Keterangan : 

R
2
 = Koefisien determinasi majemuk (multiple coeficient of determinant), 

yaitu proporsi variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas 

secara bersama-sama. 

ESS = Explained sum of squares, atau jumlah kuadrat yang dijelaskan atau 

variabel nilai variabel terikat yang ditaksir di sekitar rata-ratanya. 

TSS = Total sum of squares, atau total variabel nilai variabel terikat sebenarnya 

di sekitar rata-rata sampelnya. 

 Bila R
2
 mendekati 1 (100%), maka hasil perhitungan menunjukkan bahwa 

makin baik atau makin tepat garis regresi yang diperoleh. Sebaliknya jika nilai R
2
 

mendekati 0 maka menunjukkan semakin tidak tepatnya garis regresi untuk 

mengukur data observasi. 
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3.8.2 Uji F (Secara Simultan) 

 Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel bebas secara bersama-

sama terhadap variabel tidak bebas. Tahapan uji F sebagai berikut: 

1) Merumuskan hipotesis 

H0 : b1 = b2 = b3  = 0, tidak ada pengaruh variabel independent terhadap 

variabel dependent 

H1 : b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ b4 ≠ 0, minimal ada satu pengaruh dari variabel 

independent terhadap variabel dependent. 

2) Menentukan tingkat signifikasi (α) dengan degree of freedom (df) dengan 

rumus n – k – 1 dengan tujuan untuk menentukan F tabel dengan rumus : 

)(
)1(

)1(
2

2

kn
r

k
R

Fhitung







 

Dimana R
2
 = TSS

ESS

 

Keterangan : 

R
2
  = Koefisien Determinasi 

ESS = Explained Sum of Squared 

TSS = Total Sum of Squared 

1 – r
2
 = Residual Sum of Squared 

N  = Jumlah Observasi 

K  = Jumlah Variabel bebas 

 

3) Membandingkan hasil Fhitung dengan Ftabel dengan kriteria sebagai berikut: 

Jika F hitung > F tabel berarti H1 diterima. 

Jika F hitung ≤ F tabel berarti H0 ditolak. 
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3.8.3  Uji t (Secara Parsial) 

 Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen. Adapun langkah-langkah yang harus 

dilakukan dalam uji ini adalah sebagai berikut: 

1) Merumuskan hipotesis 

H0 : b1 = b2 = b3 = 0, tidak ada pengaruh variabel independent terhadap variabel 

dependent. 

H1 : b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ 0, minimal ada satu pengaruh dari implementasi variabel 

independent terhadap variabel dependent. 

2) Menentukan tingkat signifikasi (α) dengan degree of freedom (df) dengan 

rumus n – k – 1 dengan tujuan untuk menentukan t tabel. 

3). Menentukan t hitung dengan rumus: 

                                       Pyixi 

 ti   =                  
 

      (1- R²yx)Cii.        

                                      (n-k-1) 

 

tolak hipotesis apabila t hitung > t(/2;n-k-1). 

Dimana:  

k = banyaknya variabel eksogenus dalam sub-struktur yang akan diuji 

ti = mengikuti distribusi t-student dengan derajat bebas n – k – 1  

4) Membandingkan hasil thitung dengan t tabel dengan kriteria sebagai berikut: 

Jika thitung> ttabel berarti H1 diterima. 

Jika t hitung ≤ t tabel berarti H0 diterima. 

 


