
BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif 

menekankan pada pengujian teori-teori melalui variabel-variabel penelitian dalam 

angka-angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistika dan 

permodalan matematis.
1
 Penelitian kuantitatif dengan format deskriptif bertujuan 

untuk menjelaskan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau 

berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu 

berdasarkan apa yang terjadi.
2
 

Penelitian ini bertujuan memperoleh bukti empiris pengaruh Likuiditas 

Terhadap Profitabilitas Melalui Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai 

Variabel Intervening Pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013-2017. 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulanya.
3
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Populasi dalam penelitian ini adalah semua Bank Umum Syariah (BUS) di 

Indonesia yang berjumlah 13 bank syariah.
4
 Adapun rincian bank umum 

syariah tersebut adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Populasi Penelitian 

No Nama Bank Umum Syariah 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

PT. Bank Muamalat Indonesia 

PT. Bank Syariah Mandiri 

PT. Bank Mega Syariah 

PT. Bank BRI Syariah 

PT. Bank Syariah Bukopin 

PT. BNI Syariah 

PT. Bank Jabar Banten Syariah 

PT. BCA Syariah 

PT. Bank Victoria Syariah 

PT. Mybank Syariah Indonesia 

PT. Bank Panin Syariah 

PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah 

PT. Bank Aceh Syariah 

  Sumber : OJK, 2018 
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2. Sampel 

Sementara itu didalam buku yang sama Sugiyono menjelaskan 

sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut.
5
Pengertian yang lain juga menjelaskan bahwa sampel 

adalah suatu prosedur pengembalian data yang mana hanya sebagian 

populasi saja yang diambil dan dipergunakan untuk menentukan sifat serta 

ciri yang dikehendaki dari populasi itu sendiri.
6
 

Berdasarkan penjelasan diatas maka pengambilan sampel 

dilakukan menggunakan teknik purposive sampling.Purposive 

samplingyaitu pengambilan data untuk dijadikan sampel berdasarkan pada 

kriteria-kriteria tertentu.
7
 Adapun kriteria pengambilan sampel adalah 

sebagai berikut : 

a. Bank Umum Syariah di Indonesia selama kurun waktu 2013-

2017 

b. Bank umum syariah yang memiliki laporan keuangan yang 

lengkap selama kurun waktu 2013-2017 

c. Bank Umum Syariah yang mengungkapkan 

pertanggungjawaban kegiatan sosial peusahaan pada laporan 

tahunannya. 

d. Bank Syariah yang menguasai pangsa pasar perbankan syariah 

dilihat dari kepemilikan aset pada tahun 2013-2017. 
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Dengan demikian, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah 5 Bank Umum Syariah, yaitu: 

Tabel 3.2 

Daftar Bank Umum Syariah 

Sampel Peneltian Periode 2013-2017 

No Nama Bank Umum Syariah Kode Bank 

1 

2 

3 

4 

5 

PT. Bank Muamalat Indonesia 

PT. Bank Syariah Mandiri 

PT. Bank Mega Syariah 

PT. Bank BRI Syariah 

PT. BNI Syariah 

BMI 

BSM 

BMS 

BRIS 

BNIS 

 

C. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, 

yakni data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau 

diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder yang diambil umumnya 

berupa bukti, catatan,atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip 

data dokumenter yang dipublikasikan.
8
 Data sekunder dapat digali melalui 
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monografi yang diterbitkan oleh masing-masing lembaga tersebut, laporan-

laporan baik mingguan, bulanan, triwulan atau tahunan.
9
 

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari data rasio-rasio 

keuangan bank yaitu Likuiditas, Profitabilitas, dan Corporate Social 

Responsibility (CSR) tahun 2013-2017. 

2. Sumber Data  

Sumber data diperoleh dari website Bank Indonesia, yaitu 

www.bi.go.id dan Otoritas Jasa Keuangan www.ojk.go.id dari website bank 

yang dijadikan obyek dalam penelitian. Sumber data adalah annual report 

dari bank sampel yang di ambil dari tahun 2013-2017. 

D. Variabel Penelitian 

Menurut Hatch dan Farhady dalam bukunya sugiyono, menyatakan 

bahwa variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang, atau obyek, yang 

mempunyai “variasi” antara satu orang dengan yang lain atau satu obyek dengan 

obyek yang lain.
10

 

Variabel dalam penelitian ini dibedakan menjadi tiga macam, yaitu 

1. Variabel Independen 

Variabel independen: variabel ini sering disebut dengan variabel 

stimulus, prediktor, antecedent. Menurut kamus bahasa indonesia biasa 

disebut dengan variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang 
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mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

variabel dependent (terikat).
11

 Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

Likuiditas (Financing to Deposit  Ratio (FDR)). 

2. Variabel Intervening 

Tipe variabel-variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel-

variabel independen dengan variabel-variabel dependen menjadi hubungan 

yang tidak langsung. Variabel intervening merupakan variabel yang terletak 

diantara variabel-variabel independen dengan variabel-variabel dependen, 

sehingga variabel independen tidak langsung menjelaskan atau 

mempengaruhi variabel dependen.
12

Variabel intervening dalam penelitian ini 

adalah Corporate Social Responsibility (CSR). 

3. Variabel Dependen 

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. 

Pendapat lain menyatakan variabel terikat atau disebut juga variabel kriteria, 

menjadi perhatian utama (sebagai faktor yang berlaku dalam pengamatan) 

dan sekaligus menjadi sasaran penelitian. Variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah Profitabilitas (Return On Assets (ROA)). 
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Berdasarkan penjelasan diatas maka variabel-veriabel pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.3 

Definisi Operasional Variabel 

Variabel Indikator Skala 

  

Likuiditas 

 

FDR =    Total Pembiayaan    X 100% 

                    Total DPK 

Rasio 

 Pengungkapan 

Corporate Social 

Responsibility (CSR) 

 

CSR=     Jumlah pengungkapan   X 100% 

             Jumlah Score Maksimum 

Rasio 

  

Profitabilitas  

 

ROA =Earnig After Tax  X 100% 

               Total Assets 

Rasio 

 

E. Teknik Analisis data 

Teknik analisis yang digunakan dalam pendekatan kuantitatif adalah 

dengan menganalisis data yang berbentuk angka atau data yang diangkakan. 

Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan program SPSS.  

1. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik terdiri dari normalitas, multikolinieritas,  

heteroskedastisitas, autokorelasi, yaitu sebagai berikut: 

 

 



a. Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel dependen dan variabel independen keduanya 

mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regressi yang baik 

adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk 

mendeteksi normalitas dapat dilakukan dengan uji statistik. Test 

statistik yang digunakan antara lain analisis grafik histogram, normal 

probability plots dan Kolmogorov-Smirnov test.
13

 Dalam penelitian 

ini Uji normalitas menggunakan Uji Normalitas Kolmogorov-

Smirnov. Dasar Pengambilan Keputusan Uji Normalitas Kolmogorov-

Smirnov:
14

 

1) Data berdistribusi normal, jika nilai sig (signifikansi) > 0,05 

2) Data berdistribusi tidak normal, jika nilai sig (signifikansi) < 0,05 

b. Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinieritas yaitu adanya 

hubungan linear antar variabel independen dalam model regresi. 

Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak 

adanya multikolinieritas. Ada beberapa model pengujian yang bisa 

digunakan dalam uji ini, salah satunya yaitu dengan melihat Varians 

Inflation Factor (VIF). VIF adalah suatu estimasi berapa besar 
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multikolinieritas meningkatkan varian pada suatu koefisien estimasi 

sebuah variabel penjelas.
15

 

VIF dapat dideteksi dengan kriteria yaitu:
16

 

1) Jika angka tolerance diatas 0,1 dan VIF < 10 dikatakan tidak 

terdapat gejala multikolinieritas. 

2) Jika angka tolerance dibawah 0,1 dan VIF > 10 dikatakan terdapat 

gejala multikolinearitas. 

c. Heteroskedastisitas  

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada satu pengamatan yang 

lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi 

heteroskedastisitas.
17

Pengujian ini digunakan untuk melihat apakah 

variabel pengganggu mempunyai varian yang sama atau tidak. 

Heteroskidastisitasmenguji terjadinya perbedaan varian residual suatu 

periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Cara 

memprediksi ada tidaknya heteroskidastisitas pada suatu model dapat 

dilihat dengan pola gambar Scatterplot, regresi yang tidak terjadi 

heteroskidastisitas jika:
18
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1) Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar 

angka 0.  

2) Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja.  

3) Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola 

bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar 

kembali.  

4) Penyebaran titik-titik data tidak berpola.  

d. Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu 

model regresi linier ada korelasi antara error term (kesalahan 

pengganggu) pada data time series.Gangguan autokorelasi ini dapat 

menyebabkan parameter hasil estimasi tidak lagi memiliki standard 

error yang minimum sehingga pengujian hipotesis yang 

menggunakan standard error yang tidak minimum trsebut bisa 

memberikan hasil yang tidak tepat. Uji autokorelasi pada persamaan 

regresi bisa dilaksanakan dengan menggunakan Durbin watson 

Test.
19

Pengambilan keputusan pada uji Durbin –Watson yang pertama 

adalah sebagai berikut :
20

 

1) DU < DW < 4 –DU maka Ho diterima, artinya tidak ada 

autokorelasi 
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2) DW < DL atau DW > 4 –DL maka Ho ditolak, artinya terjadi 

autokorelasi 

3) DL < DW < DU atau 4 –DU < DW < 4 –DL, artinya tidak ada 

kepastian atau kesimpulan yang pasti. 

Dan yang kedua secara umum patokan yang digunakan dalam 

melihat angka D-Wyakni:
21

 

1) Angka D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif 

2) Angka D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi 

3) Angka D-W diatas +2 berarti ada autokorelasi negative 

2. Uji Hipotesis 

a. Uji F 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. Untuk menguji 

hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan 

sebagi berikut: 

1) Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut 

tabel. Bila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka Ho 

ditolak dan menerima Ha.
22

 

2) Jika nilai signifikan á < 0,05 maka Ho ditolak yang berarti bahwa ada 

pengaruh secara simultan variabel independen terhadap variabel 

dependen. Sedangkan jika nilai signifikansi á > 0,05 maka H0 
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diterima yang berarti yang berarti bahwa tidak ada pengaruh variabel 

independen terhadapvariabel dependen.
23

 

b. Uji t 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen. Cara melakukan uji t adalah sebagai berikut: 

1) Membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel. 

Apabila nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan 

nilai t tabel, kita Menerima hipotesis alternatif yang menyatakan 

bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi 

variabel dependen.
24

 

2) Jika nilai signifikan á < 0,05 maka H0 ditolak yang berarti bahwa 

ada pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel 

dependen. Sedangkan jika nilai signifikansi á > 0,05 maka H0 

diterima yang berarti yang berarti bahwa tidak ada pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen. 

3. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat sangat 
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terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel bebas 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 

variasi variabel terikat. 

4. Analisis Jalur (Path analyze) 

Untuk menguji pengaruh variabel intervening, digunakan metode analisis 

jalur. Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linier berganda, 

analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan 

kausalitas antar variabel (causal) yang telah di tetapkan sebelumnya 

berdasarkan teori, Anak panah akan menunjukkan hubungan antar variabel. 

Persamaan dalam model ini terdiri dari dua tahap, yaitu : 

Z = βX + e1..............................(1) 

 Keterangan :  

Z  : Corporate Social Responsibility (CSR) 

X  : Likuiditas (Financing to Deposit  Ratio (FDR)) 

β : koefisien variabel independen  

e1 : Kesalahan residual 

Y = β1X + β2Z+ e2...............(2) 

Keterangan :  

 Y : Profitabilitas (ROA) 

Z  : Corporate Social Responsibility (CSR) 

X  : Likuiditas (Financing to Deposit  Ratio (FDR)) 



β : koefisien variabel independen 

Analisis jalur (Path analysis) dalam penelitian ini adalah Corporate Social 

Responsibility (CSR). Analisis jalur akan membantu dalam melihat besarnya 

koefisien secara langsung dan tidak langsung dari variabel terikat terhadap 

variabel bebas, dengan memperhatikan besarnya koefisien. maka bisa di 

bandingkan besarnya pengaruh secara langsung dan tidak langsung. 

Berdasarkan nilai koefisien tersebut, akan di ketahui variabel mana yang 

memberikan pengaruh terbesar dari pengaruh terkecil terhadap variabel 

terikat. Berikut gambar model analisis jalur pada penelitian ini : 

Gambar 2 : Model Analisis jalur (Path analysis) 
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