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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah survei yang merupakan tipe pendekatan 

kuantitatif yang menelaah terhadap laporan keuangan Bank Pembangunan 

Daerah yang dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail dan 

selengkap mungkin. Selanjutnya dianalisis dan memberikan informasi baik 

kepada bank maupun pemerintah. 

 

B. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. BOPO adalah perbandingan atau rasio biaya operasional dalam 12 

bulan terakhir terhadap pendapatan operasional dalam periode yang 

sama.  

2. Biaya Operasional merupakan semua jenis biaya yang dikeluarkan 

oleh bank untuk mendapatkan penghasilan. Misalnya beban bunga, 

beban pemasaran, beban tenaga kerja dan beban operasional lainnya. 

3. Pendapatan operasional adalah pendapatan yang diperoleh dari 

penempatan dana antar bank, penyaluran dana dalam bentuk kredit 

dan pendapat operasional lainnya sehubungan dengan kegiatan 

perusahaa 
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C. Jenis Data dan Sumber Data  

1. Jenis Data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data 

kuantitatif yang berupa laporan keuangan Bank Pembangunan Daerah 

di Indonesia dengan periode waktu 2012 sampai 2017 (posisi akhir 

tahun). 

2. Sumber Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa 

dokumentasi dan informasi yang berhubungan dengan objek penelitian 

yang diterbitkan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam situs 

resminya (www.ojk.go.id) serta web dan situs lainnya yang terkait 

dengan penelitian. 

 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keselurahan dari kumpulan elemen-elemen yang 

memiliki sejumlah karekteristik umum yang terdiri dari bidang-bidang 

yang diteliti. Penelitian ini mengambil populasi adalah Bank 

Pembangunan Daerah di Indonesia dengan periode waktu 2012 

sampai 2017. 

2. Sampel 

Sampel adalah suatu sub kelompok dari populasi yang dipilih 

dalam penelitian. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini 

dilakukan dengan metode non-probability sampling yaitu dengan 

http://www.ojk.go.id/
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teknik pengambilan sampel purposive sampling yang merupakan 

suatu metode pengambilan sampel yang dilakukan dengan 

pertimbangan-pertimbangan tertentu, seperti karakter-karakter sampel 

yang sudah diketahui. Adapun kriteria-kriteria sampel yaitu sebagai 

berikut: 

1) Bank Pembangunan Daerah di Jawa pada periode waktu 2012 

sampai 2017 

2) Bank Pembangunan Daerah di Luar Jawa periode waktu 2012 

sampai 2017 

 

E. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mempelajari dan mengumpulkan catatan berupa laporan 

keungan tahunan dan neraca pada masing-masing Bank Pembangunan 

Daerah di Jawa dan di Luar Jawa. 

 

F. Teknis Analisis Data  

1. Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) 

Biaya operasional pendapatan operasional (BOPO) adalah rasio 

yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan 

bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Rumus rasio biaya 

operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) adalah: 
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Biaya operasional merupakan total dari semua biaya yang 

berhubungan langsung dengan kegiatan operasional. Pendapatan 

operasional merupakan total dari pendapatan hasil kegiatan 

operasional. BOPO dikatakan baik apabila memiliki prosentase 

sebesar 70%-80% 

2. Chi Square / Kai Kuadrat 

Suatu ukuran mengenai perbedaan yang terdapat antara frekuensi 

yang di observasi dengan frekuensi yang diharapakan disebut chi-

kuadrat (X
2
).Chi kuadrat dapat ditentukan oleh:  

 

 

 

Nilai X
2 

adalah nilai kuadrat karena itu nilai X
2 

selalu positif. 

Bentuk distribusi X
2 

tergntung dari derajat bebas (db)/degree of 

freedom, dalam hal ini ingin diketahui perbedaan yang signifikan 

antara frekuensi yang di observasi dengan frekuensi yang diharapkan. 
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Tabel 3.1 Frekuensi yang di observasi dengan frekuensi yang 

diharapkan 

Kejadian A1, A2, A3, …, Ak 

Frekuensi yang diobservasi O1, O2, O3, …, Ok 

Frekuensi yang diharapkan 

Sumber: Sudjana. (2006) 

Perbedaan antara frekuensi yang diobservasi dengan yang 

diharapkan ditentukan sebagai 

 

 

Jika X
2 

= 0, maka frekuensi yang diobservasi dengan frekuensi 

yang diharapkan adalah tepat sama. Jika X
2 

> 0, maka frekuensi 

observasi berbeda dengan frekuensi yang diharapkan. Semakin 

besarnilai X
2
, semakin besar beda antara frekuensi observasi dengan 

frekuensi yang diharapkan. 

Frekuensi yang diharapkan dapat dihitung atas dasar hipotesis nol 

(H0). Langkah-langkah untuk melakukan uji chi kuadrat adalah 

sebagai berikut : 

1. Merumuskan hipotesis yang akan diuji meliputi H0 dan H1 

2. Menetapkan taraf signifikansi α dan derajat kebebasan θ untuk 

memperoleh nilai   
  dimana : 

a. θ = k – 1, jika frekuensi yang diharapkan dapat dihitung tanpa 

harus menduga parameter populasi dengan statistik sampel.  
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b. θ = k – 1 – m, jika frekuensi yang diharapkan dapat dihitung 

hanya dengan menduga parameter populasi sebanyak dengan 

taksiran statistik sampel. 

3. Menentukan statisti uji (statistic hitung) :  

 

4. Menyimpulkan apakan menolak atau menerima H0. Tolak H0 jika 

nilai   
 >  

  dan di terima H0 jika   
 ≤   

 .dengan kriteria: 

a. Apabila signifikansi < 0,05 (5%) maka terdapat perbedaan 

perbedaan efisiensi antara Bank Pembangunan Daerah di 

Jawadan di luar Jawa pada 2012-2017 

b. Apabila signifikansi > 0,05 (5%) maka tidak terdapat 

perbedaan perbedaan efisiensi antara Bank Pembangunan 

Daerah di Jawa dan di luar Jawa pada 2012-2017 

 

 

 

 


