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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
A. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian dengan pendekatan 

kuantitatif, dengan menggunakan laporan keuangan Bank Syariah NTB 

periode 2017-2019. Menurut (Sugiyono, 2015) metode kuantitatif merupakan 

metode untuk penyajian hasil penelitian dalam bentuk angka. Kemudian 

menurut (Azwar, 2015) penelitian kuantitatif merupakan data yang diambil 

dari laporan-laporan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. 

B. Gambaran Objek Penelitian 

Adapun objek penelitian dalam pembahasan ini adalah pembahasan bank 

milik pemerintah yang telah dikonversikan pada tahun 2018 dari sistem 

pengelolaan konvensional ke sistem pengelolaan berbasis syariah, dengan 

menggunakan analisis data laporan keuangan yang dipublikasikan bank 

syariah NTB sebagai dasar penilaian kinerja keuangan dengan menggunakan 

laporan keuangan tahun 2018-2019. 

C. Jenis & Sumber Data 

Penelitian ini termasuk dalam jenis data sekunder, Data dalam penelitian 

ini merupakan laporan keuangan Bank Syariah NTB perwulan dari tahun 

2018-2019 atau periode 5 bulan sebelum konversi (Februari – Agustus 2018) 

dan 5 bulan sesudah konversi (September 2018- Januari 2019) dengan jumlah 

data sebanyak sepuluh data laporan keuangan. Alasan pengambilan masing-
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masing data bulanan “10 data” pada laporan keuangan karena Bank Syariah 

NTB baru rampung di konversi pada akhir tahun 2018. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Agar diperoleh data yang relevan penulis menggunakan metode 

pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini diperoleh dari sumber dokumen tertulis yakni laporan keuangan 

Bank Syariah NTB periode 2018-2019. Menurut (Indrawan & Yuniawati, 

2014) teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi merupakan upaya 

untuk memperoleh informasi berupa catatan tertulis yang tersimpan berkaitan 

dengan masalah yang diteliti.  

E. Metode Analisis Data  

Dari laporan keuangan yang diperoleh akan diukur untuk melihat kinerja 

keuangan dengan menggunakan analisis rasio. Rasio profitabilitas adalah 

rasio yang menunjukan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

keuntungan (Kasmir, 2009), berikut macam-macam rasio profitabiltas : 

1. Net Profit Margin, menunjukan tingkat perolehan laba bersih dari 

penjualan yang dimiliki perusahaan. NPM = 

𝒍𝒂𝒃𝒂 𝒃𝒆𝒓𝒔𝒊𝒉 𝒔𝒆𝒕𝒆𝒍𝒂𝒉 𝒑𝒂𝒋𝒂𝒌

𝒑𝒆𝒏𝒋𝒖𝒂𝒍𝒂𝒏
𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

2. Return On Assets, rasio yang menunjukan kemampuan perolehan laba 

bersih berdasarkan tingkat aset perusahaan. ROA = 

𝒍𝒂𝒃𝒂 𝒃𝒆𝒓𝒔𝒊𝒉 𝒔𝒆𝒕𝒆𝒍𝒂𝒉 𝒑𝒂𝒋𝒂𝒌

𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂
𝒙 𝟏𝟎𝟎% 
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3. Return On Equity , rasio yang mengukur kemampuan perusahaan 

dalam mendapatkan laba bersih berdasarkan tingkat modal tertentu. 

ROE = 
𝒍𝒂𝒃𝒂 𝒃𝒆𝒓𝒔𝒊𝒉 𝒔𝒆𝒕𝒆𝒍𝒂𝒉 𝒑𝒂𝒋𝒂𝒌

𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒎𝒐𝒅𝒂𝒍
𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

4. BOPO digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi serta melihat 

kemampuan perusahaan dalam mengelola kegiatan operasinya. 

BOPO = 
𝑩𝒊𝒂𝒚𝒂 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍

𝒑𝒆𝒏𝒅𝒂𝒑𝒂𝒕𝒂𝒏 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍
𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

Kemudian dari hasil perhitungan rasio profitabilitas ini diuji 

menggunakan analisis deskriptif kuantitatif, yang digunakan dalam 

menghitung angka kemudian selanjutnya hasil dari perhitungan tersebut 

dijelaskan kedalam kalimat yang dipenjelasan agar dapat menggambarkan 

data yang telah dikumpulkan untuk memperoleh kesimpulan secara umum 

(Muhammad, 2005).  

Hal  ini untuk menganalisis rasio profitabilitas sebelum dan sesudah 

konversi periode 2018-2019. Hasil dari analisis ini diharapkan mampu 

menjawab rumusan masalah yakni menganalisis kinerja keuangan Bank 

Syariah NTB.  

  


