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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Objek Penelitian  

Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis untuk melihat 

perbandingan kinerja keuangan bank umum syariah yang ada di Indonesia 

dengan bank umum syariah di Inggris selama periode tahun 2013-2017.  

B. Jenis dan Sumber data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

berupa laporan keuangan tahunan dari Bank-bank Umum Syariah yang ada di 

Indonesia dan di Inggris.  

C. Populasi dan Sampel   

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagian Bank 

Umum Syariah yang sesuai dengan kriteria, yaitu sebanyak 4 bank syariah di 

Indonesia dan 4 Bank Syariah di Inggris dengan kriteria kinerja yang baik 

dilihat dari jumlah asset tertinggi menurut laporan tahunan konsolidasi. 

Adapun metode yang digunakan dalam penentuan sampling adalah dengan 

menggunakan metode purposive sampling, yaitu sampel ditarik berdasarkan 

karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai sangkut paut dengan 

karakteristik populasi yang diketahui sebelumnya (Husein Umar, 2011:92). 

Kriteria untuk pemilihan sampel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bank Umum Syariah Indonesia yang telah berdiri lebih dari 5 tahun 

memiliki asset yang baik dilihat dari jumlahnya yang tinggi 
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dibandingkan dengan perbankan yang lain, dengan tingginya asset yang 

dimiliki hal ini menunjukkan kemampuan bank dalam memperoleh 

keuntungan dikatakan baik diharapkan bisa menjadi bahan 

pertimbangan kinerja keuangan dengan perbankan yang lain. Kriteria 

yang kedua adalah bank yang terdaftar sebagai bank go public yang 

menyajikan laporan keuangan dan rasio yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini selama lima tahun berturut-turut yaitu dari 31 Desember 

2013 sampai 31 Desember 2017 dan telah dikonsolidasi. 

2.  Bank Umum Syariah di Inggris yang telah berdiri lebih dari 5 tahun 

memiliki asset yang baik dilihat dari jumlahnya yang tinggi 

dibandingkan dengan perbankan yang lain, dengan tingginya asset yang 

dimiliki hal ini menunjukkan kemampuan bank dalam memperoleh 

keuntungan dikatakan baik diharapkan bisa menjadi bahan 

pertimbangan kinerja keuangan dengan perbankan yang lain. Kriteria 

yang kedua adalah bank yang terdaftar sebagai bank go public yang 

menyajikan laporan keuangan dan rasio yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini selama lima tahun berturut-turut yaitu dari 31 Desember 

2013 sampai 31 Desember 2017 dan telah dikonsolidasi. 

Berdasarkan kriteria pemilihan sampel di atas, diperoleh jumlah sampel 

sebanyak 8 bank, 4 bank untuk Bank Umum Syariah Indonesia ( Bank Syariah 

Mandiri, Bank Muamalat, Bank BRI Syariah, Bank Mega Syariah  ),  4 bank 

untuk Bank Umum Syariah Inggris ( Bank of London and the Middle East 

(BLME), Al Rayan Bank, Gatehouse Bank, dan Qatar Islamic Bank United 

Kingdom (QIB UK)). 
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D. Metode Pengumpulan Data  

Penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu :  

1. Studi Pustaka  

Penelitian ini 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 tahunan 

masing – masing Bank yang diperoleh dari website masing-masing bank. 

E. Teknik Analisis Data 

1.  Statistik Deskriptif 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis statistik diskriptif yaitu statistik untuk menganalisis 

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang 

telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa bermaksud membuat 

kesimpulan yang berlaku umum (Sugiyono, 2015). 

3. Analisis Normalitas data 

Uji normalitas ini digunakan untuk melihat persebaran data 

pada penelitian yang akan dilakukan. Uji normalitas ini merupakan 

salah satu uji persyaratan untuk uji asumsi klasik. Dalam penelitian ini 

uji normalitas yang digunakan adalah kolmogorov smirnov dengan 

kriteria : 
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a. JIka nilai signifikansi (Sig) lebih dari 0,05 ( > 0,05 ), maka data 

penelitian dinyatakan berdistribusi normal. 

b. JIka nilai signifikansi (Sig) kurang dari 0,05 ( < 0,05 ), maka 

data penelitian dinyatakan tidak berdistribusi normal. 

2. Uji Independent Sampel Test 

Dalam penelitian ini Pengolahan data untuk membandingkan 

kinerja keuangan antara Bank Umum Syariah Indonesia dengan Bank 

Umum Syariah di Inggris menggunakan teknik statistik yang berupa uji 

beda dua rata-rata (independent sample t-test). Tujuan dari uji hipotesis 

yang berupa uji beda dua rata-rata pada penelitian ini adalah untuk 

menentukan menerima atau menolak hipotesis yang telah dibuat. Uji 

beda dilakukan dengan menggunakan Independent Sample T-Test 

dengan kriteria α 5% (0,05).  

a. Apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05 ( > 0,05 ) maka Ho 

diterima,  

b. Apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05 ( < 0,05) maka Ho 

ditolak.  

Jika hasil uji Levine’s atau uji F yang memiliki nilai sig. > 0.05 

maka dinyatakan bahwa data homogen  atau tidak memiliki perbedaan 

varian dan sebaliknya jika nilai Sig < 0,05 maka dinyatakan bahwa data 

bersifat tidak homogen atau memiliki perbedaan varians. Bila kedua 

varian tidak memiliki perbedaan atau sama, maka sebaiknya 

menggunakan dasar Equal variance assumed (diasumsikan kedua varian 
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sama) untuk t hitung. Jika t hitung sig. <0.05, dikatakan kinerja keuangan 

Bank Syariah Mandiri dengan Bank Mandiri terdapat perbedaan yang 

signifikan, sebaliknya jika t hitung sig. > 0.05 dinyatakan kinerja 

keuangan Bank Syariah Mandiri dan Bank Mandiri tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan.  

Bila kedua varian memiliki perbedaan varian atau tidak sama, 

maka sebaaiknya menggunakan dasar Equal varian not assumed 

(diasumsikan kedua varian tidak sama) Untuk T hitung memiliki sig. > 

0.05, dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri 

dengan Bank Mandiri tidak terdapat perbedaan yang signifikan, namun 

jika sig. < 0.05, dapat dinyatakan bahwa kinerja keuangan Bank Syariah 

Mandiri dan Bank Mandiri terdapat perbedaan yang signifikan 

(Sugiyono, 2010: 153).Menarik kesimpulan hipotesis terhadap kinerja 

keuangan bank sesuai dengan standar perhitungan kesehatan bank yang 

telah ditentukan. 

F. Definisi Operasional 

Definisi operasional variabel merupakan penjelasan tentang kegiatan 

yang dilakukan untuk memperoleh data yang diharapkan dari penelitian. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian tentang kinerja keuangan Bank 

Umum Syariah di Indonesia dengan Bank Umum Syariah di Inggris adalah 

kinerja keuangan, yaitu suatu prestasi atau hasil yang telah dicapai oleh 

manajemen perusahaan dalam menjalankan fungsinya. Berikut akan 

diperjelas mengenai perhitungan rasio keuangan: 
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1. Aspek Resiko (Risk) 

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 13/ 1/ PBI/ 2011 profil 

risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas 

penerapan manajemen risiko dalam operasional bank yang 

dilakukan terhadap 8 (delapan) risiko yaitu, risiko kredit, pasar, 

likuiditas, operasional, hukum, stratejik, kepatuhan dan reputasi. 

Dalam penelitian ini aspek resiko diukur melalui rasio FDR. FDR 

dihitung menggunakan rumus: 

FDR= Jumlah Kredit Pembiayaan  X 100 % 

      Dana Pihak Ketiga  

 

2. Aspek Pendapatan (Earning) 

Aspek pendapatan merupakan alat untuk menganalisis atau 

mengukur tingkat efisiensi usaha dan kemampuan bank dalam 

menghasilkan laba. Dalam penelitian ini untuk mengukur aspek 

pendapatan digunakan rasio ROA. ROA dihitung menggunakan 

rumus: 

ROA = Laba Sebelum Pajak X 100 % 

      Total Asset  

 

3. Aspek Permodalan (Capital) 

Rasio permodalan ini berfungsi untuk mengukur kemampuan 

bank dalam menyerap kerugian-kerugian yang tidak dapat 

dihindari lagi serta dapat pula digunakan untuk mengukur besar-

kecilnya kekayaan bank tersebut atau kekayaan yang dimiliki oleh 

para pemegang sahamnya. Dalam penelitian ini untuk mengukur 
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aspek permodalan digunakan rasio CAR. CAR dihitung 

menggunakan rumus: 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAR =              modal yang dimiliki bank  x 100% 

       aktiva tertimbang menurut risiko 


