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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Metode penelitian merupakan  usaha penyelidikan yang sistematis dan 

terorganisasi. Artinya sistematis dan terorganisasi menunjukan bahwa untuk 

mencapai tujuan, maka peneliti dilakukan dengan mengunakan cara-cara 

(prosedur) tertentu yang telah diatur dalam suatu metode yang baku. Metode 

penelitian berisikan pengetahuan yang mengkaji ketentuan metode-metode 

dipergunakan dalam langkah-langkah suatu prosees penelitian. Sedangkan 

penelitian atau riset (research) adalah suatu upaya secara sistematis untuk 

memberikan jawaban permasalahan atau fenomena yang kita hadapi, kemudian 

dianalisis dengan metode tertentu untuk menghasilkan sebuah kesimpulan. 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif yakni mendeskripsikan 

dan menganalisa temuan yang di dapat. Penelitian deskriptif bermaksud untuk 

mengumpulkan informasi mengenai status suatu keadaan yang ada, yaitu keadaan 

suatu gejala menurut apa adanya pada waktu penelitian dilakukan.
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.  

Penelitian ini mengunakan pendekatan kuantitatif, karena penelitian ini 

disajikan dengan angka- angka. Pendekatan kuantitatif  merupakan pendekatan 

penelitian yang banyak menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran 

terhadap data tersebut, serta penampilan hasilnya. Dimensi waktu yang digunakan 

adalah time series dan penelitian dilakukan secara Cross Sectional. Adapun yang 
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menjadi objek penelitian ini adalah Laporan Keuangan periode 2014-2016 PT. BRI 

Syariah dan PT. Bank Syariah Mandiri. 

 

B. Sumber Data. 

 Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

berasal dari website resmi laporan keuangan yang di publikasi oleh Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) tahun 2016.   

 

C. Teknik Pengumpulan Data. 

 Teknik yang digunakan dalam pengumpulan informasi dan data pada 

penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik dokumentasi. Menurut 

Sugiyono, data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data 

kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui 

dokumen. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang catatan-

catatan yang berhubungan dengan penelitian, selain itu peneliti mempergunakan 

data yang diperoleh dari internet.  

D. Teknik Analisis Data. 

 Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yaitu 

mendeskripsikan mengenai bagaimana sesungguhnya hal-hal yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti, dan juga menggunakan analisis komparatif, yaitu 

membandingkan dua hal yang telah dideskripsikan sebelumnya, agar dapat 
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diketahui kelebihan dan kekurangan dari dua hal yang di bandingkan, sehingga 

pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan dan menjawab permasalahan yang diteliti. 

Pertama, mempelajari penerapan rasio bagi hasil di bank syariah. risiko penarikan 

mungkin terjadi karena pemindahan risiko komersial juga terjadi ketika bank 

gagal mengelola risiko penarikan tersebut. Mengacu pada itu, maka penulis 

menggunakan Pendekatan matematika, rumus risiko penarikan dan risiko 

liquiditas dibuat  dengan beberapa skenario yang mendasari, kemudian hasil dari 

pendekatan matematika tersebut dianalisi pada kedua bank tersebut  yaitu PT. BRI 

Syariah dan PT. BSM. 

Teknik analisis yang digunakan oleh penulis adalah dengan menggunakan 

teknik skenario risiko penarikan, skenario resiko kepailitan, kesehatan  dan 

kegagalan bank syariah, dan Rasio keseimbangan Revenue Sharing.  

1. Skenario risiko Penarikan. 

Kondisi kekebalan 

Cadangan likuiditas harus lebih tinggi dari total potensi penarikan likuiditas atau 

(ψDc + rsbiDni ) dikurangi total bagi hasil yang dibayarkan kepada deposan atas 

aset perbankan secara keseluruhan. Dengan demikian, berapa banyak cadangan 

likuiditas yang harus disiapkan oleh bank syariah dalam kondisi ini dirumuskan 

sebagai : 
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kondisi rentan 

Mengikuti kondisi kekebalan, dengan metode perhitungan yang sama, di bawah 

ini adalah kondisi rentan bank syariah jika mereka tidak mampu meminta 

likuiditas dari deposan. Dari rumus rentan:  

W > γc   

Dimana w = W/A dimana W= ψDc + ξn
-
 dimana ׀rsbiDni - rb Fo׀ ˂ ξn  dan γc= Ci + 

Gi rumus rentan dirumuskan sebagai berikut: 

 

2. Skenario Kepailitan 

kondisi solvabilitas 

rasio pembagian pendapatan harus ditetapkan lebih tinggi dari rasio total 

simpanan terhadap total ekuitas dan deposit dikurangi dengan rasio total biaya 

operasional lebih dari total return operasional pendanaan. Dengan demikian, jika 

bank-bank Islam ingin menarik deposan baru dan meningkatkan total simpanan 

mereka, mereka harus dapat menawarkan rasio bagi hasil yang tinggi. Namun 

demikian, bank-bank Islam mungkin memiliki kesempatan untuk menurunkan 

rasio bagi hasil untuk deposan (rβ) jika biaya operasi akan naik. 

 

kondisi Kepailitan 

ketika pembagian pendapatan kurang dari rasio total simpanan lebih dari total 

kewajiban dikurangi rasio total biaya operasional pembiayaan terhadap total 

operasional pembiayaan, bank-bank akan bangkrut. Jadi, dalam hal ini, bank 
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syariah tidak bisa menyeimbangkan peningkatan rasio deposito dan biaya 

operasional pembiayaan dengan rasio bagi hasil yang ditawarkan kepada deposan. 

Ini mengecewakan deposan dan menyebabkan kondisi kebangkrutan. 

 

3. kesolidan / kesehatan  dan kegagalan bank syariah. 

Setelah merumuskan kondisi perbankan syariah berdasarkan pada 

kerentanan dan solvabilitas, kesehatan bank islam didefinisikan sebagai bank yang 

di kebal dan kondisi rentan atau hanya dalam "skenario yang baik". Dengan 

menggabungkan dua rumus sebelumnya mewakili kondisi kekebalan dan 

solvabilitas, kita menemukan yang ideal rasio bagi hasil yang akan mencari bank 

syariah dalam skenario yang baik. Hasil kombinasi secara matematis ditulis 

sebagai berikut: 

 

Sama dengan komputasi rumus (10), kombinasi dari dua formula 

sebelumnya kondisi rentan dan kebangkrutan menghasilkan rumus berikutnya di 

bawah ini: 

 

 

 

 

 



 102 

4. Rasio keseimbangan Revenue Sharing.  

Mengingat skenario yang baik dan kegagalan, keseimbangan rasio bagi 

hasil dibangun untuk mengungkapkan kondisi ideal posisi bank syariah di kedua 

kebal dan pelarut kondisi. Hal ini secara matematis dirumuskan sebagai minimum 

rasio bagi hasil ditentukan oleh bank-bank Islam untuk deposan atau sebagai 

berikut: 

 

 

 

 Untuk menekankan skenario penarikan likuiditas, ada beberapa asusi 

yang mendasari: 

a. Total simpanan bank syariah terdiri dari giro Wadiah dan deposito 

berjangka Mudarabah. Rasio giro Wadiah terhadap total simpanan dan 

rasio Mudarabah deposito lebih tinggi dari total simpanan. 

b. Rasio bagi hasil dari deposito mudharabah cukup tinggi. Hal ini karena 

ada tingkat toleransi di antara deposan menghargai kembalinya deposito  

(ditandai dengan ξn) yang didefinisikan sebagai perbedaan antara deposan 

tingkat pengembalian uang deposito diharapkan di deposito konvensional 

(ditandai dengan reDni) dan Islam deposito kembali dari pendanaan Islam 

(rdFo) Biasanya, deposan berharap untuk mendapatkan pengembalian yang 

lebih tinggi dari deposito Islam dari pada dari yang konvensional. 

Karena itu, jika IreDni - rdFoI  ≥ ξn, ketika total return konvensional 

(reDni) kurang dari pulang Islam (rdFo) risiko pengalihan komersial 
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mungkin tidak terjadi atau ξn
+.

 Meskipun demikian, dalam kasus IreDni - 

rdFoI  <  ξn  ketika total return konvensional (rdFo)  atau ξn lebih tinggi 

daripada pengembalian Islam (rdFo) atau ξn
-
 , risiko pengalihan komersial  

mungkin terjadi dan menyebabkan risiko penarikan (Ahmed, 2003, hal. 

467). Dalam latihan berikutnya, seperti yang dijelaskan sebelumnya rsbi 

digunakan sebagai perkiraan dari re dan rβ sebagai perkiraan rd. 

c. penarikan likuiditas dari deposan (W) disebabkan oleh dua kasus: risiko 

pengalihan komersial (ξn
-
) dan kebutuhan likuiditas rutin (ψDC). Yang 

terdahulu seperti dijelaskan di atas sementara yang terakhir mengurangi 

dana dari giro Wadiah.dengan demikian, penarikan likuiditas dari deposan 

dirumuskan sebagai W = ψDC + ξn
- 
dengan   0 < ψ < 1 dan penarikan ini 

dapat diatasi dengan memesan beberapa likuiditas. 

d. Terakhir, dalam kondisi normal, rasio penarikan likuiditas terhadap total 

asset(A)  digambarkan dengan w = W/A dan ini adalah penuh diisi oleh 

rasio cadangan likuiditas (ditandai dengan γ), dan ini mencukupi dari 

jumlah rasio likuiditas cadangan (γc). Oleh karena itu, bank-bank Islam 

berada dalam kondisi rentan jika W > γc dan tidak rentan jika W ˂ =γc. 

Berikut risiko penarikan risiko kebangkrutan yang mungkin terjadi jika 

jumlah modal kurang dari kerugian total aset atau e ˂ λ dan mungkin tidak 

terjadi jika e ≥ λ kerugian aset tersebut didefinisikan sebagai perbandingan 

antara total bagian dari  bagi hasil bank syariah yang berasal dari 

kembalinya operasional pembiayaan atau (Fo(1 – rb)) dikurangi biaya 
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operasional  pembiayaan (Co) atas jumlah operasi pendanaan kembali (Fo) 

atau: 

 

Bank syariah menghadapi kerugian pembiayaan jika (Fo(1 – rβ) – Co) ˂ 0 dan 

sebaliknya. 

 


