
 

III. METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian komparatif.  Menurut Sugiyono (2005), 

”penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan”.  

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan metode : 

1. Penelitian Lapangan 

Yaitu pengumpulan data melalui instansi, perusahaan, atau lembaga yang 

berkaitan dan website yang relevan dengan pokok bahasan. 

2. Penelitian Kepustakaan 

Penelitian ini dilakukan melalui studi literatur serta berbagai publikasi ilmiah 

yang berkaitan dengan penelitian. 
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

1. Data Runtut Waktu 

Data Runtut Waktu yaitu data yang secara kronologis disusun berdasarkan 

waktu pada variabel tertentu. Data runtut waktu digunakan untuk melihat 

perubahan dalam rentang waktu tertentu. Dalam skripsi ini, data runtut 

waktu yang digunakan adalah laporan keuangan perusahaan yaitu dari 

tahun 2010 sampai desember 2011. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi 

berupa publikasi atau dengan kata lain data yang telah dikumpulkan oleh 

pihak lain. 

3.3.2 Sumber Data 

Perolehan data sekunder ini dilakukan dengan teknik dokumentasi yang diambil 

dari website milik BEI ( Bursa Efek Indonesia ) berupa laporan keuangan 

perusahaan. Selain itu, data juga didapatkan melalui perspektif perusahaan yang 

bersangkutan dan internet.  

 

3.4 Analisis Data Deskriptif 

Kinerja keuangan didefinisikan sebagai prestasi manajemen dalam hal ini 

manajemen keuangan dalam mencapai tujuan perusahaan yaitu menghasilkan 
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keuntungan dan meningkatkan nilai perusahaan. Rasio keuangan merupakan 

variabel yang diteliti dalam penelitian ini sebagai cerminan kinerja keuangan 

perusahaan.. 

Rasio keuangan merupakan alat yang menunjukkan hubungan atau korelasi dari 

suatu laporan keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba. 

Rasio Keuangan yang digunakan dalam penelitian ini ialah ratio CAEL yaitu : 

a. Capital 

CAR (Capital Adequacy Ratio) 

 

b. Assets  

Non Performing Loan (NPL). 

 

c. Equity  

1. Return on Asset (ROA). 
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2. Return on Equity (ROE). 

 

 Biaya Operasioal terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

 

d. Liquidity 

Loan to Deposit Ratio (LDR)  

 

 

3.5 Uji Beda Berpasangan (T Paired Sample) 

Dalam penelitian ini menggunakan alat analisis uji beda berpasangan , uji –t 

menilai apakah mean dan keragaman dari dua kelompok berbeda secara statistic 

satu sama lain. Analisis ini digunakan apabila kita ingin membandingkan mean 

dan keragamana dari dua kelompok data, dan cocok sebagai analsis dua kelompok 

rancangan percobaan acak. 

Uji t berpasangan (paired t-test) biasanya menguji perbedaan antara dua 

pengamatan. Uji t berpasangan biasa dilakukan pada Subjek yang diuji pada 

situasi sebelum dan sesudah proses, atau subjek yang berpasangan ataupun serupa. 
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Misalnya jika kita ingin menguji banyaknya gigitan nyamuk sebelum diberi lotion 

anti nyamuk merk tertentu maupun sesudahnya.  

Rumus yang digunakan untuk mencari nilai t dalam uji-t berpasangan adalah: 

 

Uji-t berpasangan menggunakan derajat bebas n-1, dimana n adalah jumlah 

sampel. 

Hipotesis pada uji-t berpasangan yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 

1.Aspek Capital. 

Ho = K1 – K2 = 0 

Ha = K1 – K2≠ 0 

Ket : 1.  Ho = hipotesis 1  

    2. Ha  = hipotesis 2 

   3. K1 = CAR Bank BRI 

   4. K2 =  CAR Bank BNI 

      2. Aspek Assets. 

      Ho = A1 – A2 = 0 

      Ha = A1 – A2 ≠ 0 

 Ket : 1.  Ho = hipotesis 1  

    2. Ha  = hipotesis 2 

http://2.bp.blogspot.com/_u4bpjUnKqWU/Sx-fSamvZVI/AAAAAAAAAlY/MvYFDvqAf9w/s1600-h/uji+paired+t_1.j
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   3. A1  = NPL Bank BRI 

   4. A2 =  NPL Bank BNI 

       3. Aspek Equity 

      Ho = E1 – E2 = 0 

      Ha = E1 – E2 ≠ 0 

 Ket : 1.  Ho = hipotesis 1  

    2. Ha  = hipotesis 2 

   3. E1  = ROE Bank BRI 

   4. E2 =  ROE Bank BNI 

       4. Aspek Liquidity 

      Ho = L1 – L2 = 0 

      Ha = L1 – L2 ≠ 0 

 Ket : 1.  Ho = hipotesis 1  

     2. Ha  = hipotesis 2 

    3. L1  = LDR Bank BRI 

    4. L2 =  LDR Bank BNI 
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3.6  Batasan penelitian 

Batasan dalam penelitian ini adalah: 

a. Penelitian yang dianalisis adalah dengan menggunakan data runtut waktu, 

dengan periode waktu analisis tahun Desember 2010 sampai Desember 

2011. 

b. Alat pengujian hipotesis menggunakan uji perbedaan rata-rata antara 2 

tahun ( Desember 2010 – Desember 2011 ) 

 

 


