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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1   Objek Penelitian  

Pada penelitian ini objek yang digunakan oleh peneliti adalah risiko keuangan pada 

bank konvensional dan bank syariah yang terdaftar dalam Bank Indonesia (BI). 

3.2   Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua bank konvensional dan bank Syariah 

yang terdaftar di Bank Indonesia pada periode tahun 2015 – 2019. Kemudian, sampel 

diambil berdasarkan metode purposive sampling. Prof. Augusty Ferdinand (2014:179) 

mengatakan bahwa metode purposive sampling, yaitu pengambilan sampel diperoleh dari 

informasi yang diberikan oleh bank yang dikehendaki dan memenuhi kriteria yang 

ditentukan peneliti. Kriteria yang dipertimbangkan untuk pengambilan sampel sebagai 

berikut: 

a) Bank Umum konvensional dan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa 

Keuangan selama periode penelitian 2015-2019. 

b) Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah yang menyampaikan data 

secara lengkap sesuai dengan informasi yang dibutuhkan pada periode tahun 2015-

2019. 

Berikut daftar sampel yang sudah sesuai dengan kriteria diatas dan akan digunakan 

pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:  

 

 



26 
 

Tabel 3.2.1 Sampel 

NO KRITERIA SAMPLE JUMLAH 

1 
Bank konvensional dan bank syariah yang terdaftar pada Bank 

Indonesia selama periode penelitian 2015-2019 
110 

2 

Bank konvensional dan bank syariah yang tidak menyampaikan data 

secara lengkap sesuai dengan informasi yang dibutuhkan pada periode 

penelitian 2015-2019 

2 

Jumlah 108 

 

3.3   Jenis Data 

Data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu 

berupa laporan keuangan tahunan dari bank konvensional maupun bank syariah yang 

mempublikasikan atau membagikan laporan kehayalak umum, laporan keuangan bank 

akan diperoleh melalui situs web resmi dari masing-masing sample bank konvensional 

maupun perbankan Syariah.  

3.4   Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

metode dokumentasi (library research). Peneliti akan mengumpulkan data-data melalui 

website masing-masing sample bank konvensional dan bank syariah. 

3.5   Teknik Analisis Data  

Analisis data merupakan sebuah rangkaian proses yang akan dikerjakan oleh 

peneliti dalam melakukan analisis terhadap data-data yang berada didalam penelitiannya,. 

Tujuan dari dilakukannya analisis data adalah untuk membantu mendapatkan hasil analisa 

yang tepat terhadap data-data untuk mengetahui besarnya perbandingan risiko antara bank 
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konvensional dan bank Syariah, penelitian uji normalistas akan menggunakan uji Shapiro 

Wilk dan uji beda akan menggunakan uji T-test independent dan uji Mann-whitney.  

3.5.1 Analisis Rasio Keuangan 

Sebelum melakukan uji normalitas data dan uji beda terlebih dahulu akan 

dilakukan analisis rasio keuangan, berikut adalah rasio-rasio yang akan digunakan 

untuk mengukur besarnya risiko keuangan : 

a. Non Performing Loan (NPL) atau Non Performing Financing (NPF). 

Berikut rumus untuk menghitung Non Performing Loan yang digunakan 

untuk mengetahui besarnya risiko kredit sebagai berikut :   

NPL = 
Total Non Performing Loans 

x 100% 
Total Or Gross Loans 

 

b. Loan Deposit Ratio (LDR) atau Financing Deposit Ratio (FDR). 

Menurut Budisantoso dan Nuritomo (2017:87), berikut rumus untuk 

menghitung Loan Deposit Ratio yang digunakan untuk mengetahui besarnya risiko 

likuiditas sebagai berikut :   

LDR = 
Total Loan 

x 100% 
Total Deposit 

 

c. Net Interest Margin (NIM) atau Net Operating Margin (NOM). 

Menurut Budisantoso dan Nuritomo (2017:86), berikut rumus untuk 

menghitung Net Interest Margin yang digunakan untuk mengetahui besarnya risiko 

pasar sebagai berikut :   
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NIM = 
Interest Revenues - Interest Expenses 

x 100% 
Assets 

 

d. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). 

Menurut Budisantoso dan Nuritomo (2017:86), berikut rumus untuk 

menghitung BOPO yang digunakan untuk mengetahui besarnya risiko operasional 

sebagai berikut :   

BOPO = 
Beban Operasional 

x 100% 
Pendapatan Operasional 

 

3.5.2 Uji Normalitas Data 

Sebelum melakukan uji beda perlu dilakukan uji normalisasi data yang 

digunakan untuk mengetahui apakah distribusi data yang digunakan normal atau 

tidak. Pada penelitian ini uji normalitas akan menggunakan uji shapiro wilk, berikut 

langkah – langkah nya: 

a) Merumuskan hipotesis 

H0: Data yang digunakan berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

H1: Data yang digunakan berasal dari populasi yang berdistribusi tidak 

normal. 

b) Menentukan taraf signifikansi 

Pengunjian dalam penelitian ini menggunakan signifikansi α = 5% 

c) Kriteria pengujian 

• H0 ditolak apabila hasil nilai signifikansinya < 0,05 

• H0 diterima apabila hasil nilai signifikansinya ≥ 0,05 
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d) Kesimpulan 

• Apabila H0 diterima (signifikansi ≥ 0,05), maka data berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal. 

• Apabila H0 ditolak (signifikansi < 0,05), maka data berasal dari 

populasi yang berdistribusi tidak normal. 

3.5.3 Uji T-Test Independent 

Setelah melakukan uji normalisasi apabila hasil data terdistribusi normal 

maka akan menggunakan uji T-Test Independent untuk membandingkan data dari 

dua sampel yang sudah lulus uji normalisasi. Berikut langkah-langkah yang 

dilakukan dalam uji T-Test Independent: 

a) Merumuskan hipotesis 

H1: Terdapat perbedaan risiko kredit antara bank konvensional dengan bank 

Syariah. 

H2: Terdapat perbedaan risiko likuiditas antara bank konvensional dengan bank 

Syariah.  

H3: Terdapat perbedaan risiko pasar antara bank konvensional dengan bank 

Syariah.  

H4: Terdapat perbedaan risiko operasional antara bank konvensional dengan 

bank Syariah. 

b) Menentukan tingkat signifikansi 

Pengunjian dalam penelitian ini menggunakan signifikansi α = 5% 

c) Kriteria pengujian 

• H0 diterima apabila hasil nilai signifikansinya ≥ 0,05 
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• H0 ditolak apabila hasil nilai signifikansinya < 0,05 

d) Kesimpulan 

• Apabila H0 diterima, maka besarnya risiko bank konvensional tidak berbeda 

dengan besarnya risiko pada bank syariah. 

• Apabila H0 ditolak, maka besaranya risiko bank konvensional berbeda 

dengan besarnya risiko pada bank syariah. 

3.5.4 Uji Mann-Whitney 

Setelah melakukan uji normalisasi apabila hasil data tidak terdistribusi 

secara normal maka akan menggunakan uji Mann-Whitney untuk membandingkan 

data dari dua sampel yang sudah lulus uji normalisasi. Berikut langkah-langkah 

yang dilakukan dalam uji Mann-Whitney: 

a) Merumuskan hipotesis 

H1: Terdapat perbedaan risiko kredit antara bank konvensional dengan bank 

Syariah.  

H2: Terdapat perbedaan risiko likuiditas antara bank konvensional dengan bank 

Syariah.  

H3: Terdapat perbedaan risiko pasar antara bank konvensional dengan bank 

Syariah.  

H4: Terdapat perbedaan risiko operasional antara bank konvensional dengan 

bank Syariah.  

b) Menentukan tingkat signifikansi 

Pengunjian dalam penelitian ini menggunakan signifikansi α = 5% 

c) Kriteria pengujian 
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• H0 ditolak apabila hasil nilai signifikansinya < 0,05 

• H0 diterima apabila hasil nilai signifikansinya ≥ 0,05 

d) Kesimpulan 

• Apabila H0 diterima, maka besarnya risiko bank konvensional tidak berbeda 

dengan besarnya risiko pada bank syariah. 

• Apabila H0 ditolak, maka besaranya risiko bank konvensional berbeda 

dengan besarnya risiko pada bank syariah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


