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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Variabel Operasional 

 

 

 

Agar penelitian ini dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu 

dipahami berbagai unsur-unsur yang menjadi dasar dari suatu penelitian ilmiah 

yang termuat dalam operasionalisasi variabel penelitian. Secara lebih rinci 

operasionalisasi variabel penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Capital (Permodalan) 

Rasio yang digunakan dalam perhitungan ini adalah Capital Adequeency Ratio 

(CAR), yaitu merupakan perbandingan jumlah modal dengan jumlah Aktiva 

Tertimbang Menurut Ratio (ATMR). 

2. Asset Quality (Kualitas Aktiva Produktif) 

Perhitungan kualitas aktiva produktif menggunakan 2 rasio (Kasmir, 2002), yaitu 

rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap jumlah aktiva produktif dan 

rasio penyisihan aktiva produktif yang wajib dibentuk. 

3. Management (Manajemen) 

Aspek manajemen pada penilaian kinerja keuangan bank dalam penelitian ini 

tidak dapat menggunakan pola yang ditetapkan Bank Indonesia, akan tetapi Aspek 

Manajemen menurut Paymanta dan Machfoedz diproksikan dengan profit margin, 

karena seluruh kegiatan manajemen suatu bank yang mencakup manajemen 
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permodalan, manajemen kualitas aktiva, manajemen umum, manajemen 

rentabilitas dan manajemen likuiditas pada akhirnya akan bermuara dan 

mempengaruhi perolehan laba bank. 

4. Rentabilitas (earning) 

Earning merupakan penilaian terhadap kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba terhadap aset yang dimiliki perusahaan. Analisa rasio 

rentabilitsa bank adalag alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi 

usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Unsur yang 

dinilai adalah laba sebelum pajak dengan total asset (Dahlan Siamat: 209: 2005) 

yang diproksikan pada rasio ROA dan BOPO. 

5. Likuiditas (Liquidity) 

Pengertian likuiditas adalah kemampuan menyediakan dana untuk memenuhi 

penarikan simpanan dan permintaan kredit serta kewajiban lainnya yang telah 

jatuh tempo. Yang diproksikan pada rasio LDR. 

 

 

B. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  data sekunder. Data 

sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya dan 

bukan diusahakan sendiri oleh penulis atau peneliti (Sudjana, 1996:52).  

 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari  Laporan 

Keuangan secara keseluruhan perbankan Indonesia yang dipublikasikan dari tahun 

2007-2009 yang didapat langsung dari Statistik Perbankan Indonesia dan Statistik 

Perbankan Syariah Indonesia, yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. 
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Tabel 6. Variabel dan Definisi Operasional 

 
No. Variabel  Indikator Proksi Formula Skala 

Pengukuran 

1. Kinerja 

Keuangan 

Rasio 

Permodalan 

CAR 

(Capital 

Adequeency 

Ratio) 

��� � ����	�
�� ����� 
Skala Rasio  

2.  Kualitas 

Aktiva 

Produktif 

KAP 

(Kualitas 

Aktiva 

produktif) 

������������������������	������������
���	����������������� 

Skala Rasio 

   PPAP 

(penyisihan 

penghapusan 

aktiva 

produktif) 

���������� 
Skala Rasio 

3.   Manajemen  NPM (Net 

Profit 

Margin) 

�� �� !���"�!���������#�!�������	 !���"
 

Skala Rasio 

4.  Rentabilitas ROA 

(Return on 

Asset) 

�� ��$! !	�%���&��
���	�������  
Skala Rasio 

   BOPO 

(Biaya 

Operasional 

terhadap 

Pendapatan 

operasional) 

'�����#�!�������	�!���������#�!�������	 Skala Rasio 

 

 

 

 

5.   Likuiditas LDR (Loan 

to Deposito 

Ratio) 

(�!����������� !������������������!��%�  
Skala Rasio  

 

 

C. Metode Pengumpulan Data 

1. Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan laporan keuangan 

seluruh Bank Konvensional dan Bank Syariah di Indonesia yang berasal dari 

Laporan Statistik Perbankan Indonesia yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. 

2. Studi Observasi 

Pada teknik ini, penelitian berpusat pada perhitungan rasio yang berasal dari 

laporan keuangan Bank Konvensional dan Bank Syariah di Indonesia mulai 

dari Januari 2007 sampai Desember 2009 dan menganalisis perbedaan yang 
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mendasari perbankan syariah dan perbankan konvensional dalam kesehatan 

perbankan. 

 

D. Teknik Analisis Data 

1. Alat Analisis Rasio Keuangan (Financial Ratio Analysis). 

Analisis rasio keuangan berkaitan dengan kinerja perusahaan/ bank. Analisis 

ini didasarkan pada data yang bersifat kuantitatif yaitu data berupa angka-

angka yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan. Analisis rasio 

keuangan yang digunakan adalah Permodalan, Kualitas aktiva produktif, 

Manajemen, Rentabilitas, dan Likuiditas. 

2. Alat Analisis Perbandingan Rata-rata (Independent Sample t-test) 

Independent Sample T-test digunakan untuk membandingkan dua kelompok 

mean dari dua sample yang berbeda (independent). Prinsipnya ingin 

mengetahui apakah ada perbedaan mean antara dua populasi, dengan 

membandingkan dua mean samplenya. 

 

E. Langkah-langkah Analisis 

Langkah-langkah analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan data tentang laporan keuangan dari objek penelitian 

2. Menghitung laporan keuangan perusahaan-perusahaan perbankan dengan 

menggunakan alat rasio keuangan permodalan Permodalan, Kualitas aktiva 

produktif, Manajemen, Rentabilitas, dan Likuiditas. 

3. Menginput hasil hitung ratio-ratio keuangan ke SPSS 17. 
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4. Melakukan analisis pengolahan data untuk membandingkan kinerja keuangan 

antara kelompok perbankan konvensional dan kelompok perbankan syariah 

menggunakan teknik statistik yang berupa uji beda dua rata-rata (independet 

sample t-test). Beberapa bentuk formula dalam analisis ini adalah sebagai 

berikut. 

a. Rumus Independent Sample t-test. 

� � )*+++ , )-+++$.+/.+  

Dimana :  t = nilai t hitung 

  )*+++ = rata-rata kelompok 1 

  )-+++ = rata-rata kelompok 2 

  $.+/.+    = Standard Error kedua kelompok 

 

b. Rumus Standard Error kedua kelompok 

$.+/.+ � 0$*-�* 1 $*-�-  

Dimana : $.+/.+           : Standard Error kedua kelompok 

                $*-             : Varian dari dua kelompok 

  �*             : Jumlah Populasi Kelompok 1 

  �-             : Jumlah Populasi kelompok 2 

 

 

c. Rumus varian kedua kelompok. 

$-���	!� � 2�* , 3$�-4 1 2�- , 3$�-52�* , 3 1 2�- , 3  

Dimana: $*-             : Standard Error kedua kelompok 

  �*              : Jumlah sample Kelompok 1 

  �-             : Jumlah sample kelompok 2 

  $�-4  : Varian kelompok 1 

  $�-5  : Varian kelompok 2 
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5. Uji hipotesis yang berupa uji beda dua rata-rata adalah sebagai berikut: 

a. Formulasi H0 dan H1 

 

H0 : µ1 = µ2 atau (µ1 - µ2) = 0 

Ha : µ1 � µ2 atau (µ1 - µ2) � 0 

 

b. Menentukan level of significance (�) 

 

 

 

 

 

H0 diterima apabila : -t�/2 � t � t�/2 

H0 ditolak apabila  : t > t�/2 atau t < - t�/2 

 

c. Ketentuan pengujian hipotesis 

• Jika F hitung dengan Equal Variance Assumed (diasumsi kedua varians 

sama) memiliki nilai signifikansi > 0,05 maka dinyatakan bahwa kedua 

varians sama. Bila kedua varians sama, maka sebaiknya menggunakan 

dasar Equal Variance Assumed (diasumsi kedua varians sama) untuk t 

hitung.  

• Jika t hitung < t tabel dengan tingkat kepercayaan 95%, maka Ho 

ditolak, sehingga dinyatakan terdapat perbedaan antara kesehatan 

perbankan syariah dengan kesehatan perbankan konvensional. 

• Jika t hitung > t tabel dengan tingkat kepercayaan 95%, maka Ho 

diterima sehingga dinyatakan sama antara kesehatan perbankan 

syariah dengan kesehatan perbankan konvensional. 

Daerah 

tolak 
Daerah 

tolak 

Daerah 

terima 

t�/2 - t�/2 
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Maka: 

H0 = Kesehatan Bank Syariah =  Kesehatan Bank Konvensional 

Ha = Kesehatan Bank Syariah � Kesehatan Bank Konvensional 

 

• Jika F hitung dengan Equal Variance Assumed (diasumsi kedua varians 

sama) memiliki nilai signifikansi < 0,05 maka dinyatakan bahwa kedua 

varians berbeda. Bila kedua varians berbeda, maka untuk membandingkan 

kedua bank menggunakan dasar Equal Variance not  Assumed (diasumsi 

kedua varians tidak sama) untuk t hitung. 

• Jika t hitung Equal Variance not  Assumed  < t tabel dengan tingkat 

kepercayaan 95%, maka Ho ditolak, sehingga dinyatakan terdapat 

perbedaan antara kinerja perbankan konvensional dengan kinerja 

perbankan syariah. 

• Jika t hitung Equal Variance not  Assumed > t tabel dengan tingkat 

kepercayaan 95%, maka Ho diterima, sehingga dinyatakan sama 

antara kinerja keuangan perbankan konvensional dengan kinerja 

perbankan syariah.  

Maka: 

H0 = Kesehatan Bank Konvensional = Kesehatan Bank Syariah 

Ha = Kesehatan Bank Konvensional � Kesehatan Bank Syariah 

 

 

 

 

 

 



67 

 

F. Flow Chart Rancangan Penelitian 

 

Tahapan teknik analisis data secara ringkas dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Tahapan Analisis Data Penelitian 
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