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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis Penelitian ini adalah penelitian dokumenter, penelitian dokumenter 

adalah penelitian untuk menelusuri data historis. Penelitan ini dilakukan dengan 

cara meneliti laporan keuangan tahunan yang di publikasikan melalui website bank 

umum Syariah itu sendiri (Burhan, 2011, hlm. 124). 

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif. 

Penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang 

menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai 

apa yang ingin di ketahui. Dimana data-data dikumpulkan berupa angka kemudian 

dianalisis dan di deskripsikan untuk mendapatkan kesimpilan yang benar dan akurat 

(kuntjojo, 2009, hlm. 9). 

 

B. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan pada laporan keuangan tahuanan (annual report) 

PT. Bank Syariah Mandiri yang dapat diakses melalui  

https://devel01.syariahmandiri.co.id, PT. Bank Muamalat Indonesia yang dapat 

diakses melalui https://www.bankmuamalat.co.id, PT. Bank BNI Syariah yang 

dapat diakses melalui  https://www.bnisyariah.co.id, PT. Bank BRI Syariah yang 

https://devel01.syariahmandiri.co.id/
https://www.bankmuamalat.co.id/
https://www.bnisyariah.co.id/
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dapat diakses melalui  https://ir-brisyariah.com, PT. Bank Panin Dubai Syariah 

yang dapat diakses melalui  https://www.paninbanksyariah.co.id, PT. BCA Syariah 

yang dapat diakses melalui  https://www.bcasyariah.co.id, dan PT. Bank Syariah 

Bukopin yang dapat diakses melalui  https://www.syariahbukopin.co.id. Dimana 

link tersebut merupakan website resmi dari masing-masing Bank Umum Syariah. 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

memepunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk 

di pelajari, da kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah 

semua Bank Umum Syariah di Indonesia yang berjumlah12 bank (Otorita Jasa 

Keuangan, 2020).  

2. Sampel 

Sampel adalah Sebagian atau wakil populasi yang di teliti. Sampel yang di 

ambil dalam penelitian ini ada 7 bank syariah, yaitu Laporan keuangan Bank 

Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, 

Bank Panin Dubai Syariah, Bank BCA Syariah, dan Bank Syariah Bukopin. 

Dengan dasar Karena 7 bank syariah tersebut memiliki prestasi lebih besar 

dibandingkan dengan bank syariah lainnya serta menunjukkan laporan keuangan 

yang mudah diakses oleh peneliti dan hampir semua bank ada di wilayah 

Kalimantan. 

https://ir-brisyariah.com/
https://www.paninbanksyariah.co.id/
https://www.bcasyariah.co.id/
https://www.syariahbukopin.co.id/
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3. Teknik sampling 

Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive 

sampling. Menurut Suharsimi (1998/117) purposive sampling yaitu Teknik yang di 

gunakan oleh peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbagan tertentu 

di dalam pengambilan sampelnya. Adapun kriteria penarikan sampel dalam pelitian 

ini sebagi berikut: 

a. Termasuk dalam kelompok Bank Umum Syariah di Indonesia 

b. Bank Umum Syariah yang menerbitkan laporan keuangan dan laporan 

tahunan secara berturut-turut Tahun 2016-2019 secara lengkap. 

c. Bank Umum Syariah yang termasuk Bank devisa. Bank devisa adalah bank 

memperoleh surat penunjukan dari Bank Inonesia untuk dapat melakukan 

kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing.  

 

D. Data dan Sumber Data 

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti mengunakan 1 jenis data saya, yaitu 

data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak secara langsung di kumpulkan 

oleh orang yang berkepentingan dengan data tersebiut. Data yang diambil yaitu 

laporan keuangan Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank BNI 

Syariah, Bank BRI Syariah, Bank BCA Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, Bank 

Syariah Bukopin. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

pengumpulan data berupa dokumentasi, laporan atau publikasi yang ada bedasarkan 

penelitian-penelitian lain yang sesuai, atau dari laporan-laporan Lembaga yang 

menerbitkan infomasi atau segala jens data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 

 

F. Teknik Analisis Data 

 Analisis data adalah kegiatan untuk memaparkan data, sehingga dapat di 

peroleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu hipotesis. Mengunakan 

teknik ananlsis data dengan menghitung laporang keuangan dengan rumus sebagai 

berikut: 

a) Aktiva 

Aktiva =
Komponen aktiva

Total aktiva
 𝑥 100% 

b) Pasiva 

Liabilitas =
Komponen Liabilitas

Total pasiva
 𝑥 100% 

Ekuitas =
Komponen ekuitas

Total pasiva
 𝑥 100% 

c) Laporan Laba Rugi 

Elemen laba rugi =
Komponen laba rugi

pendapatan
 𝑥 100% 
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 Setelah dihitung setaip pos kedua laporan yaitu neraca dan laporan laba 

rugi maka selanjutnyahasil akan dideskripsikan sesuai perhitungan. Dengan Analsis 

perkomponen maka kan di ketahui peubahn-perubahan dai tiap-tiap pos terhadap 

total aktiva, liabilitas, ekuitas dan laba rugi. 

 Setelah mendapatkan perubahan-perubahan dari tiap-tiap pos maka akan 

dilakukan kotegorisasi engan menghitung ilai dari tip-tiap pos. Ilai ang diberikan 

yaitu +1 untuk pos yang mengalami kenaikan dari segi manfaat dan 0 untuk yang 

mengalami penurunn dari segi manfaat untuk bank. Total nilai teah didapatkan dan 

kemuian dibagi dengan total pos pada laporan keuangan baik laporan neraca 

maupun laporan laba rugi masing -masing bank, perhitungannya sebagai berikut : 

n

t
 𝑥 100 

n = Jumlah Nilai 

t = Total Pos 

Jumlah dari perhitungan akan dimasukkan ke dalam kategori untuk 

mendapatkan kesimpulan, kategori yang telah di tentukan sebagai berikut : 

Rentang nilai Nama 

0-20 Sangat Buruk 

21-40 Buruk 

41-60 Cukup 

61-80 Baik 

81-100 Sangat Baik 

Sunber: data dibuat tahun 2022 


