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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian   

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif, yaitu jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang 

dapat dicapai menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari 

kuantifikasi (Sujarweni, 2015, hlm. 39). 

Penelitian ini menggunakan data Kuantitatif yang merupakan data yang 

bersifat numerik di mana skala pengukuran variabelnya dapat berupa interval dan 

rasio (Lukman Dendawijaya, 2001, hlm. 8).  

2. Pendekatan penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada laba PT. Bank Central Asia Syariah. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Fee based income terhadap 

laba pada PT. Bank Central Asia Syariah Periode 2014-2021. Penelitian ini 

dilakukan pada Bank Central Asia Syariah seluruh Indonesia. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Triwulan dan laporan 

tahunan PT. Bank Central Asia Syariah.  

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Central Asia Syariah. Bank hasil konversi dari 

akusisi PT. Bank Central Asia Tbk. Pada tahun 2009, BCA Syariah mendapakan 

berbagai macam penghargaan salah satunya adalah indonesia Best Bank 2021 with 

Excellent Fianncial Health and Corporate Performance Kategori Sharia Bank Buku 2 

dan 3. 
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C. Subjek dan Objek Penelitian 

 Subjek penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda, ataupun lembaga 

(organisasi). Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan 

hasil penelitian. Di dalam subjek penelitian akan terdapat objek penelitian. Subjek 

penelitian ini adalah Fee Based Income dan Laba. 

Objek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang, atau yang menjadi 

pusat perhatian dan sasaran penelitian. Sifat keadaan dimaksud bisa berupa sifat, 

kuantitas, dan kualitas yang bisa berupa perilaku, kegiatan, pendapat, pandangan 

penilaian, sikap pro-kontra, simpati-antipati, keadaan batin, dan bisa juga berupa 

proses. Objek penelitian ini adalah PT. Bank Central Asia Syariah.  

D.  Sumber Data 

Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung dan pelengkap 

penelitian. Data sekunder diambil dari berbagai sumber seperti buku-buku, lietarur-

literatur, dokumen-dokumen, internet dan kepustakaan lain yang mendukung penelitian 

ini. Data sekunder merupakan data yang tidak langsung memberikan data kepada 

peneliti (Sugiyono, 2010, hlm. 255). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data sekunder yang bersifat time series yaitu data yang berasal dari laporan 

keuangan Triwulan PT. Bank Central Asia Syariah. 
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E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah stategi untuk mendapatkan data yang 

diperlukan. Metode pengumpulan data merupakan suatu yang penting ada dalam 

sebuah penelitian. Teknik-teknik pengumpulan data menentukan keberhasilan 

atas penelitian yang dilakukan. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh 

informasi yang dapat dipercaya, bahan-bahan penelitian dan keterangan 

mengenai data penelitian (Indrianto, 2002, hlm. 147) Metode pengumpulan data 

yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah catattan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental 

dari seseorang (Sogiyono, 2017, hlm. 112). Dokumentasi dalam penelitian 

ini adalah mengambil data yang sudah tersedia dan terpublikasi dari website 

resmi PT. Bank Central Asia Syariah.   

2. Kepustakaan 

Kepustakaan adalah teknik pengumpulan teori dengan cara 

melakukan studi penelaahan kepada buku-buku, penilitian terdahulu dan 

laporan-laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses penyusunan secara sistematis data yang diperoleh 

dari hasil wawancara dengan informan, catattan lapangan, dokumentasi, studi 

kepustakaan dengan cara mengoraganisasikan ke dalam kategori, menjabarkan ke 

dalam unit-unit, melakukan sintesa, Menyusun ke dalam pola, memilih mana yang 

penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

dipahami oleh penulis maupun pembaca (Sugiyono, 2010, hlm. 335). 
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Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear 

sederhana. Analisis tersebut cocok untuk menggambarkan dan mendiskripsikan 

pengaruh X terhadap Y. dalam penelitian ini penulis akan menggunakan software 

pengolah data statistik dan IBM SPSS Statistic Version 25.0. 

1. Statistik Deskriptif 

Adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara 

mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku 

untuk umum  (Sugiyono, 2012, hlm. 206–207). 

2. Uji Normalitas Data 

Uji Normalitas berfungsi untuk menguji apakah dalam model regresi 

variable dependen dan variable independent atau keduanya mengikuti 

bentuk normal. Suatu data akan terdistribusi secara normal jika perubahan 

laba yang diharapkan sama dengan perubahan laba pengamatan. Kesamaan 

tersebut ditunjukkan dengan garis diagonal yang merupakan perpotongan 

antara perubahan laba harapan dengan perubahan laba pengamatan (Singgih 

Santoso, 2010, hlm. 214). 

3. Uji Linieralitas  

Adalah keadaan dimana hubungan antar variable dependen dengan 

variable independent bersifat linear (garis lurus) dalam range variable 

independent tertentu  (Singgih Santoso, 2010, hlm. 52). Uji ini bertujuan 

untuk mengetahui apakah dua variable mempunyai hubungan yang linear 

atau tidak secara signifikan.  
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4. Analisis Regresi Sederhana 

Data yang telah terkumpul akan diolah menggunakan aplikasi IBM 

SPSS Statistic version 25.0. Untuk menguji pengaruh Fee based income 

terhadap laba PT. Bank Central Asia Syariah maka digunakan Regresi 

Linear sederhana yaitu suatu analisis yang bertujuan untuk menunjukkan 

hubungan matematis antar variable respons dengan vaiabel penjelas dan 

untuk mengetahui pengaruh variable independent dan variable dependen.  

Persamaan regresi yang digunakan adalah: 

Y= a+b.x 

Laba= a+bFBI 

Keterangan  

Y = Laba 

B = Koefisien regresi Fee based income 

X = Fee based income 

5. Uji Koefisien Determinasi (Uji R2) 

Uji ini bertujuan untuk melihat besarnya kemampuan variable 

independen menjelaskan variable dependen yang dilihat melalui Adjusted 

R Square.  

a. Definisi Operasional Variabel 

1) Laba  

Dalam penelitian ini adalah laba, yaitu jumlah yang tersisa setelah 

biaya tetap dan biaya variable yang dikurangkan dengan 

pendapatan bank.  
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2) Fee Based Income 

Fee Based Income  adalah pendapatan operasional non bunga yang 

diperoleh dari aktivitas menyediakan jasa-jasa bank lainnya. 

Melalui pengelolaan yang baik diharapkan kegiatan Fee based 

income semakin berkembang sehingga laba perusahaan meningkat 

dan modal bank bertambah sehingga lebih mudah melakukan 

ekspansi  (Panutomo, 2000, hlm. 24). 

6. Uji hipotesis (uji t) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) 

berpengaruh secara signifikan terhadap variable dependen (Y), sedangkan 

sisanya dipengaruhi oleh variable bebas yang tidak dimasukkan kedalam 

model (Mudrajad kuncono, 2009, hlm. 84). 

 

 

 


