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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis dari penelitian ini adalah jenis penelitian komparatif yaitu 

penelitian yang bersifat membandingkan satu atau lebih kelompok yang 

diberi perlakuan. Penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan 

kinerja keuangan bank konvensional dan bank syariah yang terdaftar di Bank 

Indonesia periode 2016-2017. 

 

B. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah perbankan konvensional dan syariah 

yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2016-2017. Menurut Sugiyono 

(1999:73) objek penelitian adalah variabel  atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian, sedangkan subjek penelitian merupakan tempat 

dimana variable melekat. Objek dalam penelitian ini adalah 3 bank 

konvensional yang memiliki kapital tertinggi dan 3 bank syariah yang 

memiliki tertinggi. 

 

C. Jenis dan sumber data 

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang 

berupa laporan keuangan perbankan pada periode 2016-2017 yang 

dipublikasikan dan diperoleh dari website resmi Bank Indonesia. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 

menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi dilakukan dengan 

cara mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian yaitu berupa 

laporan keuangan perbankan pada tahun 2016-2017 yang dipublikasikan oleh 

Bank Indonesia. Data ini berupa laporan modal, aktiva tertimbang menurut 

risiko, total kredit yang disalurkan, dana pihak ketiga, laba bersih setelah 

pajak, total aset, beban operasional, dan pendapatan operasional yang terdapat 

pada bank konvensional dan bank syariah. 

 

E. Teknik Analisis Data 

1. Tahap petama 

Pengukuran kinerja keuangan masing-masing bank konvensional dan 

bank syariah dengan menggunakan analisis rasio keuangan sebagai 

berikut : 

a. Kecukupan modal 

CAR =  
Modal

ATMR
 X 100% 

b. Rasio likuiditas 

LDR =  
Total kredit yang disalurkan

Dana pihak ketiga yang ada
 X 100% 

c. Profitabilitas 

ROA =  
Laba bersih setelah pajak

Total aset
 X 100% 
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d. BOPO 

BOPO =  
Beban operasional

Pendapatan operasional
 X 100% 

Setelah diketahui hasil dari rasio di atas, kemudian dilakukan analisis 

rasio yang sesuai dengan kriteria penetapan peringkat Bank Indonesia. 

2. Tahap kedua 

Tahap kedua adalah tahap terakhir yaitu melakukan analisis perbandingan. 

Kriteria penilaian rasio pada masing-masing bank konvensional dan bank 

syariah dikomparasi. Kemudian mengkomparasikan nilai tersebut yaitu 

rasio CAR, LDR, ROA dan BOPO pada bank konvensional dan bank 

syariah. Setelahnya menganalisis penyebab baik dan buruknya kinerja 

keuangan pada masing-masing bank konvensional dan bank syariah. 


