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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Pengambilan Sampel

Populasi adalah kumpulan elemen yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang

dapat digunakan untuk membuat kesimpulan (Sanusi, 2011: 87). Jadi, kumpulan

elemen itu menunjukkan jumlah, sedangkan ciri-ciri tertentu menunjukan

karakteristik dari kumpulan itu. Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum

Syariah Milik Negara dan Bank Umum Syariah Swasta Nasional yang termasuk

dalam Bank Devisa (Bank Indonesia) periode 1 Januari 2011- 31 Desember 2011 dan

1 Januari 2012-31 Desember 2012.

Teknik pengambilan sampel (sampling) adalah cara peneliti mengambil sampel

atau contoh yang representatif dari populasi yang tersedia (Sanusi, 2011). Cara

pengambilan sampel dari populasi dapat dilakukan dengan memperhatikan unsur

peluang atau tidak. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode

Purposive Sampling, yaitu cara pengambilan sampel yang didasarkan pada

pertimbangan-pertimbangan tertentu. Pada penelitian ini dasar pertimbangannya

adalah bank yang dipilih merupakan bank devisa. Bank devisa adalah bank yang

memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan

usaha perbankan dalam valuta asing. Bank devisa dapat menawarkan jasa-jasa bank

yang berkaitan dengan mata uang asing tersebut seperti transfer keluar negeri, jual
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beli valuta asing, transaksi eksport import, dan jasa-jasa valuta asing lainnya. Syarat-

syarat yang harus dipenuhi sebelum suatu bank non devisa dapat diberikan izin untuk

menjadi bank devisa, antara lain:

 CAR (Capital Adequacy Ratio) minimum dalam bulan terakhir 8%,

 Tingkat kesehatan selama 24 bulan terakhir berturut-turut tergolong sehat,

 Modal disetor minimal Rp.150 miliar, dan

 Bank telah melakukan persiapan untuk melaksanakan kegiatan sebagai Bank

Umum Devisa meliputi organisasi, sumber daya manusia, dan pedoman

operasional kegiatan devisa.

Sampel dalam penelitian ini adalah PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank

Negara Indonesia Syariah, PT. Bank Muamalat Indonesia, dan PT. Bank Mega

Syariah.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data lebih cenderung pada pengertian data macam apa yang harus

dikumpulkan oleh peneliti, adapun sumber data cenderung pada pengertian dari mana

data itu berasal (Sanusi, 2011: 103).

Jenis data pada penelitian ini adalah data yang secara fisik diamati, dicatat, serta

diklasifikasikan menurut tempat dan waktu yang melatarbelakangi peristiwa, yaitu

laporan keuangan triwulan Bank Syariah Mandiri, Bank Negara Indonesia Syariah,

Bank Muamalat Indonesia, dan Bank Mega Syariah. Sumber data pada penelitian ini

adalah data sekunder, yaitu data yang sudah tersedia dalam bentuk sudah jadi dan
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dikumpulkan oleh pihak lain yaitu laporan keuangan triwulan periode 2011-2012

yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi Bank Syariah Mandiri, Bank Negara

Indonesia Syariah, Bank Muamalat Indonesia, dan Bank Mega Syariah.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode dokumentasi.

Metode dokumentasi yaitu yang dilakukan dengan cara mempelajari, meneliti dan

menelaah literatur-literatur dari perusahaan yang bersumber dari buku, teks maupun

penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Metode pengumpulan data

merupakan jembatan yang menghubungkan peneliti dengan fenomena yang

ditelitinya. Melalui metode yang dipilih, peneliti dapat mengumpulkan berbagai data

yang diperlukan guna menjawab research questions yang ada.

Cara dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari

berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan (Sanusi, 2011: 114), yaitu

laporan keuangan. Pada penilitian ini data diperoleh dari situs resmi Bank Syariah

Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Muamalat Indonesia, dan Bank Mega Syariah

yang dipublikasikan, yaitu: www.syariahmandiri.co.id; www.bnisyariah.co.id;

www.muamalatbank.com; www.bsmi.co.id

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Variabel adalah apa pun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada

nilai (Sekaran, 2006: 115). Nilai bisa berbeda pada berbagai waktu untuk objek atau
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pada waktu yang sama untuk objek. Variabel-variabel dimaksud sesungguhnya telah

dinyatakan secara eksplisit pada masalah penelitian dan dipertegas lagi pada rumusan

hipotesis. Pernyataan hipotesis itu tidak hanya mengadung variabel-variabel yang

terlibat, tetapi hubungan satu variabel dengan variabel lainnya. Berikut penjelasan

mengenai definisi operasional variabel masing-masing.

3.4.1 Variabel Terikat (Dependen)

Variabel terikat merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti.

Tujuan peneliti adalah memahami dan membuat variabel terikat, mejelaskan

variabilitasnya, serta memprediksinya. Variabel terikat atau dependen merupakan

variabel utama yang menjadi faktor yang berlaku dalam investigasi. Variabel Terikat

(Dependen) pada penelitian ini adalah:

a. Bank Syariah Mandiri

Bank Syariah Mandiri adalah bank yang berdiri setelah Bank Mumalat Indonesia

dan berlandaskan prinsip syariah pada tahun 1999. Bank Syariah Mandiri

merupakan pesaing pertama Bank Muamalat Indonesia.

b. Bank Negara Indonesia Syariah

Tepatnya pada tanggal 29 April 2000 UUS BNI Syariah membuka 5 kantor

cabang syariah sekaligus di kota-kota potensial, yakni: Yogyakarta, Malang,

Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin .

c. Bank Muamalat Indonesia

Bank Muamalat Indonesia adalah bank yang pertama berdiri berlandaskan

prinsip syariah pada tahun 1992. Kemunculan BMI ini kemudian dibuat UU
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No.7 Tahun 1992 tentang perbankan yang mengakomodasi perbankan dengan

prinsip bagi hasil.

d. Bank Mega Syariah

Bank Mega Syariah adalah lembaga perbankan yang berpusat di Jakarta. Bank

ini berawal dari anak usaha asuransi Tugu. Bank Umum Tugu yang berdiri pada

1990. Pada 2001, bank ini diambil alih CT Corp, lalu resmi menjadi bank syariah

pada 25Agustus2004.

3.4.2 Variabel Bebas (Independen)

Variabel bebas adalah variabel yang memengaruhi variabel terikat, baik

secara positif maupun negatif. Dimana varaiabel terikat ditentukan oleh variabel

bebas, serta untuk membangun sebab akibat variabel bebas ditentukan. Variabel

Bebas (Independen) pada penelitian ini adalah:

a. CAR (Capital Adequacy Ratio)

CARadalah rasio untuk menilai penyediaan modal minimum bank. Perhitungan

CAR (Capital Adequacy Ratio) rumusnya sebagai berikut:

CAR =
Jumlah Modal

x 100%
Jumlah ATMR

b. NPF (Non Performing Finance)

NPF adalah rasio untuk menilai kualitas aktiva produktif. NPF (Non Performing

Finance) dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

NPF =
Pembiayaan Bermasalah

x 100%
Total Pembiayaan yang Disalurkan
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c. ROA (Return on Assets)

ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank

dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan dengan rumus:

ROA =
Laba Sebelum Pajak

x 100%
Rata-rata Total Aset

d. ROE (Return on Equity)

ROE adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja manajemen bank dalam

mengelola modal yang tersedia untuk menghasilkan laba setelah pajak. ROE

(Return on Equity) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

ROE =
Laba Setelah Pajak

x 100%
Rata-rata Modal Disetor

e. BOPO (Biaya Operasinal terhadap Pendapatan Operasional)

Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam

mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasionalnya. Rasio ini

dapat dirumuskan sebagai berikut:

BOPO =
Biaya Operasional

x 100%
Pendapatan Operasional

f. FDR (Financing to Deposit Ratio)
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FDR adalah rasio yang digunakan untuk memberikan gambaran mengenai jumlah

dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk kredit maupun pembiayaan. FDR

(Financing to Deposit Ratio), dapat dihitung rumus :

FDR =
Total Pembiayaan yang Disalurkan

x 100%
Dana Pihak Ketiga

3.5 Metode Analisis Data

Analisis data pada dasarnya yaitu membandingkan dua hal atau dua nilai

variabel untuk mengetahui selisihnya atau rasionya kemudian diambil kesimpulannya

(Hasan, 2004: 29). Tujuan dari analisis data untuk memberikan jawaban terhadap

hipotesis yang diajukan dalam penelitian, serta implikasi maupun saran-saran yang

berguna untuk kebijakan penelitian selanjutnya.

3.5.1 Statistik Komparatif

Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan metode komparatif.

Menurut Sangadji dan Sopiah (2010) analisis komparatif adalah analisis data yang

bersifat hubungan perbedaan antara variabel satu dengan yang lainnya atau antara

fakta satu dengan yang lainnya.

Sebelum menganalisa kinerja, penelitian menggunakan normalitas data untuk

menguji apakah data-data kedua bank berdistribusi normal atau tidak, lalu peneliti

menguji kesamaan ragam (homogenitas) dengan menggunakan Levene’s test untuk

mengetahui apakah data-data yang digunakan sama atau terdapat perbedaan ragam.
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Kemudian signifikasi perbedaan kinerja dua jenis bank tersebut dianalisis dengan alat

uji statistik Independent sample t-test.

3.5.2 Pangujian Normalitas Data

Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah pengujian normalitas

data. Sebelum dilakukan pengujian terhadap hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji

normalitas data untuk melihat apakah data terdistribusi secara normal atau tidak. Cara

melihat normalitas suatu data yaitu Uji Kolmogorov Smirnov, rumus yang digunakan:

Pedoman pengambilan keputusan pada uji ini adalah:

Jika Sig / Probabilitas > 0,05, Distribusi adalah normal.

Jika Sig / Probabilitas < 0,05, Distribusi tidak normal.

3.5.3 Pengujian Hipotesis

Untuk memperoleh kesimpulan dari analisis ini maka terlebih dahulu

dilakukan pengujian hipotesis, pada penelitian ini penulis menggunakan pengujian

hipotesis menggunakan Independent Sample t Test. Menurut Wahyono (2009)

Independent Sample t Test merupakan analisis yang digunakan untuk menguji dua

rata-rata dua sampel yang saling independent atau tidak berkaitan. Pengujian

menggunakan uji dua sisi dengan tingkat signifikansi =5%. Tingkat signifikansi

dalam hal ini berarti kita mengambil risiko salah dalam mengambil keputusan untuk

menolak hipotesis yang benar (signifikansi 5% atau 0,05 adalah ukuran standar yang

sering digunakan dalam penelitian).

D = maksimum {Sn1(X)-Sn2(X)}
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Namun selain pengujian hipotesis dilihat juga kesamaan varian. Uji kesamaan

varian digunakan untuk mengetahui ada atau tidak adanya perbedaan kesamaan

varian (Usman, 2006: 133). Homogenitas ini dilakukan dengan menggunakan Uji

Levene’s Test untuk mengetahui apakah ragam (varians) kedua nilai sama atau

berbeda. Dengan nilai signifikasi 0,05. Dimana persyaratan agar pengujian

homogenitas dapat dilakukan apabila datanya telah terbukti berdistribusi normal.


