
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

1.1 Jenis Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah dalam penelitian ini tentang analisis rasio 

keuangan untuk mengukur kinerja keuangan Bank BRIsyariah maka dapat 

diketahui bahwa jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, sehingga 

penelitian ini tidak menggunakan uji hipotesis melainkan mendeskripsikan suatu 

informasi dan analisis sesuai dengan kondisi yang diteliti, kemudian 

menginterprestasikannya (Nasir, 2002: 61).  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur kinerja 

keuangan Bank BRIsayriah adalah menggunakan metode analisis rasio keuangan. 

Di mana penulis menggunakan rasio likuiditas dengan indikator quick ratio, 

banking ratio, loan to deposit ratio, loan to assets ratio dan rasio solvabilitas 

dengan indikator primary ratio, secondary risk ratio dan capital ratio. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif, karena penelitian ini disajikan dengan menggunakan angka-angka. 

Arikunto (2006: 12) menjelaskan bahwa pendekatan kuantitatif adalah pendekatan 

penelitian yang banyak dituntut untuk menguakkan angka, mulai dari 

pengumpulan data, penafsiran data serta penampilan hasilnya. Dalam penelitian 

ini penulis melakukan pengumpulan dan penghitungan data melalui rasio-rasio 

keuangan, kemudian menganalisis dan menjelaskan hasilnya yang akan member 

gambaran bank BRIsyariah dapat dikatakan baik/sehat atau tidak baik/tidak sehat. 
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1.2 Waktu dan Tempat penelitian 

Penelitian ini dilakukan setelah dilaksanakannya ujian proposal hingga 

tercukupinya data penelitian. Penelitian ini dilakukan pada PT Bank BRIsyariah 

Tbk (laporan keuangan tahunan periode 2015-2019). 

1.3 Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

diperoleh dari publikasi Bank BRIsyariah yaitu dari laporan tahunan yang telah 

diaudit (annual report) yang diperoleh dari website resmi Bank BRIsyariah. Data 

yang digunakan antara lain: laporan keuangan Bank BRIsyariah yang berupa 

neraca dan laporan liabilitas periode 2015-2019.  

Sumber data dari penelitian terdiri dari dua yaitu sumber dara primer dan 

sumber data sekunder: 

1. Sumber Data Primer: dokumentasi laporan keuangan neraca, laporan liabilitas 

dan laporan arus kas pada PT Bank BRIsyariah Tbk periode 2015-2019. 

2. Sumber Data Sekunder: data yang diperoleh dari data kepustakaan yang ada 

hubungannya dengan pembahasan analisis rasio keuangan likuiditas dan 

solvabilitas dalam penelitian ini. 

1.4 Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data 

tersebut dalam pelaksanaan penelitian ini adalah: 

1. Teknik Dokumentasi, berupa catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang 

(Meutia Dewi 2017: 107). Dalam metode ini data yang diperoleh yaitu berupa 
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laporan keuangan perusahaan periode 2015-2019, yang diunduh dari situs web 

resmi Bank BRIsyariah http://bri.syariah.co.id   

2. Kepustakaan, yaitu mempelajari buku-buku referensi hasil penelitian sejenis 

sebelumnya yang pernah dilakukan oleh orang lain (Meutia Dewi 2017: 107). 

Pada penelitian ini dilakukan pengumpulan data melalui buku-buku, skripsi 

dan jurnal yang relevan dengan penelitian ini. 

1.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan bagian penting dalam suatu penelitian, karena 

analisa memberikan arti dan makna dalam menentukan pencapaian tujuan 

penelitian. Dalam metode analisis ini diadakannya perbandingan laporan 

keuangan bank BRIsyariah untuk beberapa periode yaitu mulai tahun 2015 sampai 

tahun 2019, agar dapat diketahui perkembangannya. Langkah-langkah analisis 

data dalam penelitian ini ialah: 

1. Rasio Likuiditas 

Likuiditas adalah kemampuan suatu bank untuk memenuhi semua penarikan 

dana yang dilakukan oleh nasabah, kewajiban yang telah jatuh tempo dan 

memenuhi permintaan pembiayaan tanpa adanya penundaan. 

a. Quick Ratio  

Quick Ratio yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

bank dalam memenuhi kewajibannya kepada para deposan (pemilik 

simpanan giro, tabungan dan deposito) menggunakan harta yang paling 

likuid yang dimiliki oleh bank (Kasmir, 2012: 315). 

Rumus untuk menghitung quick ratio yaitu: 

Quick Ratio = 
𝐶𝑎𝑠ℎ 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡
𝑥 100% 

http://bri.syariah.co.id/
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Untuk menentukan cash assets dan total deposit kita dapat 

membacanya dalam laporan keuangan dengan menjumlahkan serta 

membandingkannya dengan nama-nama pos berikut: 

- Cash Assets: kas, giro pada BI, giro pada bank lain.  

Pos kas, giro pada BI dan giro pada bank lain dapat ditemukan pada 

laporan posisi keuangan atau neraca pada posisi aset. Di mana neraca 

terdiri dari tiga unsur yaitu aset, liabilitas dan ekuitas yang dikaitkan 

dengan persamaan akuntansi berikut: Aset = Liabilitas+ekuitas.  

- Total Deposit: Total penjumlahan giro, tabungan dan deposito. 

Pos giro, tabungan dan deposito berada pada laporan posisi keuangan atau 

neraca pada posisi liabilitas. 

Standar tingkat kesehatan bank berdasarkan peraturan BI untuk 

indikator quick ratio adalah sebesar 15%. Rasio yang rendah menunjukkan 

tingkat likuiditas yang tinggi, sedangkan rasio cepat yang tinggi 

menunjukkan adanya kelebihan kas atau piutang. 

b. Banking Ratio 

Banking ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

tingkat likuiditas bank dengan membandingkan jumlah pembiayaan yang 

disalurkan dengan jumlah deposit yang dimiliki. Semakin tinggi rasio ini, 

maka tingkat likuiditas semakin rendah karena jumlah dana yang digunakan 

untuk membiayai pembiayaan semakin kecil, begitupun sebaliknya (Kasmir, 

2014: 132). 

Rumus untuk menghitung Banking ratio: 

Banking Ratio =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑜𝑎𝑛𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡
𝑥 100% 
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Untuk menentukan total loans dan total deposit kita dapat 

membacanya dalam laporan keuangan dengan menjumlahkan lalu 

membandingkan dengan nama-nama pos berikut: 

- Total Loans: total pembiayaan yang diberikan yaitu piutang mudharabah, 

istishna, ijarah, pinjaman qardh, pembiayaan mudharabah, pembiayaan 

musyarakah, aset yang diperoleh untuk ijarah. Dapat ditemukan dalam 

laporan posisi keuangan atau neraca pada posisi aset dengan nama pos 

serupa. 

- Total Deposit: total penjumlahan giro, tabungan dan deposit berjangka 

yang dapat ditemukan pada posisi liabilitas dalam neraca atau laporan 

posisi keuangan. 

Standar tingkat kesehatan bank berdasarkan peraturan BI untuk 

indikator banking ratio adalah sebesar >80%.  Semakin tinggi banking ratio, 

semakin likuid perusahaan. Tetapi terlalu tinggi juga kurang baik karena 

akan mengakibatkan adanya dana yang menganggur. Sebaliknya jika 

banking ratio di berada di bawah rata-rata juga kurang baik karena untuk 

memenuhi kewajibannya bank masih memerlukan waktu untuk menjual 

sebagian aktiva lancarnya.  

c. Loan to Deposit Ratio 

Loan to deposit ratio atau rasio pembiayaan dengan dana pihak ketiga 

adalah seluruh total pembiayaan yang diberikan bank dengan dana yang 

diterima oleh bank (Dendawijaya dalam Saubari, 2017: 20). 

Rumus untuk menghitung LDR: 

LDR=
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑜𝑎𝑛𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡+𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 𝑥 100% 
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Untuk menentukan total loans dan total penjumlahan deposit dan 

equity kita dapat membacanya dalam laporan keuangan dengan 

menjumlahkan lalu membandingkan dengan nama-nama pos berikut: 

- Total Loans: total pembiayaan yang diberikan yaitu piutang mudharabah, 

istishna, ijarah, pinjaman qardh, pembiayaan mudharabah, pembiayaan 

musyarakah, aset yang diperoleh untuk ijarah. Dapat ditemukan dalam 

laporan posisi keuangan atau neraca pada posisi aset dengan nama pos 

serupa. 

- Total Deposit: total penjumlahan giro, tabungan dan deposit berjangka 

yang dapat ditemukan pada posisi liabilitas dalam neraca atau laporan 

posisi keuangan. 

- Equity Capital: total penjumlahan modal disetor, cadangan umum, sisa 

laba tahun lalu dan tahun berjalan, dapat ditemukan pada laporan posisi 

keuangan atau neraca pada posisi ekuitas dengan nama pos serupa. 

d. Loan to Assets Ratio 

Loan to asset ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

tingkat likuiditas bank yang menunjukkan kemampuan bank dalam 

memenuhi permintaan pembiayaan dengan total assets yang dimilikinya 

(Martono dalam Sayu, 2013: 1545). 

Rumus untuk mengukur Loan to Asset Ratio: 

LAR =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑜𝑎𝑛𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
𝑥 100% 

Untuk menentukan total loans dan total assets kita dapat 

membacanya dalam laporan keuangan dengan menjumlahkan lalu 

membandingkan dengan nama-nama pos berikut: 
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- Total Loans: total pembiayaan yang diberikan yaitu piutang mudharabah, 

istishna, ijarah, pinjaman qardh, pembiayaan mudharabah, pembiayaan 

musyarakah, aset yang diperoleh untuk ijarah. Dapat ditemukan dalam 

laporan posisi keuangan atau neraca pada posisi aset dengan nama pos 

serupa. 

- Total Assets: Total seluruh jumlah aset, dapat dijumpai pada posisi aset 

dalam laporan posisi keuangan atau neraca. 

2. Rasio Solvabilitas 

Rasio solvabilitas adalah rasio yang menunjukkan besarnya aktiva 

sebuah perusahaan yang dapat didanai dengan utang. 

a. Primary Ratio  

Primary ratio digunakan untuk mengukur kemampuan modal bank 

dalam menutupi penurunan aset akibat adanya kerugian yang tidak dapat 

dihindari. 

Rumus untuk menghitung primary ratio: 

Primary ratio =
𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
𝑥 100% 

Untuk menentukan total loans dan total assets kita dapat membacanya 

dalam laporan keuangan dengan menjumlahkan lalu membandingkan 

dengan nama-nama pos berikut: 

- Equity Capital: total penjumlahan modal disetor, cadangan umum, sisa 

laba tahun lalu dan laba tahun berjalan, dapat ditemukan pada laporan 

posisi keuangan atau neraca pada posisi ekuitas dengan nama pos serupa. 

- Total Assets: total seluruh jumlah aset, dapat dijumpai pada posisi aset 

dalam laporan posisi keuangan atau neraca. 
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b. Secondary Risk Ratio 

Merupakan rasio untuk mengukur penurunan aset yang menimbulkan 

risiko lebih tinggi. Rumus untuk menghitung Secondary Risk Ratio dapat 

menggunakan rumus berikut: 

Secondary Risk Ratio =
𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 

𝑆𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑎𝑟𝑦 𝑅𝑖𝑠𝑘 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
𝑥 100% 

Untuk menentukan equity capital dan secondary risk asset kita dapat 

membacanya dalam laporan keuangan dengan menjumlahkan lalu 

membandingkan dengan nama-nama pos berikut: 

- Equity Capital: total penjumlahan modal disetor, cadangan umum sisa laba 

tahun lalu dan laba tahun berjalan, dapat ditemukan pada laporan posisi 

keuangan atau neraca pada posisi ekuitas dengan nama pos serupa. 

- Secondary Risk Assets: total penjumlahan total assets dikurangi cash 

assets, securities, low risk assets (aktiva tetap dan aktiva lain-lain), dapat 

ditemukan pada laporan posisi keuangan atau neraca pada posisi kas 

dengan nama pos serupa. 

c. Capital Ratio  

Capital ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur risiko 

kerugian akibat penurunan nilai aset sampai seberapa sejauh penurunan 

tersebut dapat diserap oleh modal bank. Rumus untuk mencari Capital Ratio 

yaitu: 

Capital Ratio=
𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑜𝑎𝑛𝑠
𝑥 100% 

Untuk menentukan equity capital dan total loans kita dapat membacanya 

dalam laporan keuangan dengan menjumlahkan lalu membandingkan 

dengan nama-nama pos berikut: 
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- Equity Capital: total penjumlahan modal disetor, cadangan umum sisa laba 

tahun lalu dan laba tahun berjalan, dapat ditemukan pada laporan posisi 

keuangan atau neraca pada posisi ekuitas dengan nama pos serupa. 

- Total Loans: total pembiayaan yang diberikan yaitu piutang mudharabah, 

istishna, ijarah, pinjaman qardh, pembiayaan mudharabah, pembiayaan 

musyarakah, aset yang diperoleh untuk ijarah. Dapat ditemukan dalam 

laporan posisi keuangan atau neraca pada posisi aset dengan nama pos 

serupa. 

1.6 Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Editing, merupakan kegiatan pemeriksaan kembali data-data mengenai 

laporan keuangan yang didapatkan terutama dari sisi kelengkapan, 

kejelasan data, keserasian dan keselarasan antara yang satu dengan yang 

lainya, relevansi dan keseragaman baik satuan ataupun kelompok. 

b. Organizing, merupakan kegiatan menyusun dan mensistematikan data 

laporan keuangan yang terdapat dalam kerangka uraian yang telah 

direncanakan. 

c. Analizing, merupakan tahap analisis data mengenai laporan keuangan 

dengan menggunakan analisis rasio likuiditas dan rasio solvabilitas, dalam 

proses penyederhanaan ke bentuk yang lebih mudah dibaca dan 

diinterprestasikan (Achmad, 2017: 50). 

 

 

 


