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METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

 Desain penelitian adalah seluruh prosedur yang diperlukan mulai 

dari perencanaan dan pelaksanaan sampai dengan laporan hasil penelitian 

(Yahya, 2007). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu 

penelitian yang menggunakan analisis statistik yang menitikberatkan pada 

pengujian hipotesis. 

 Untuk melihat apakah terdapat hubungan saling mempengaruhi 

dan hubungan keseimbangan jangka panjang antara risiko kredit dan 

risiko likuiditas pada Bank BUMN, maka digunakan Uji Korelasi dan 

Independent Sampel T Test. Analisis korelasi bertujuan untuk melihat 

hubungan antara risiko kredit terhadap risiko likuiditas pada bank 

BUMN. Sedangkan Uji T bertujuan untuk melihat perbedaan risiko kredit 

dan risiko likuiditas pada bank knvensional dan syariah. Berdasarkan 

metode analisis yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti 

menggunakan program SPSS 25 sebagai alat untuk mengolah data sesuai 

dengan tujuan peneliti. Sebelum melakukan uji korelasi dan uji t, maka 

terlebih dahulu dilakukan uji normalitas data  

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Sesuai jadwal yang telah diajukan, penelitian ini dilaksanakan 

mulai tanggal 6 Maret sampai dengan 25 Mei 2019. Data penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data ini diperoleh 

dari website Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Semua data yang dibutuhkan 

dapat diakses melalui internet, sehingga penelitian ini dapat dilakukan 

dimana saja tanpa ada spesifikasi tempat tertentu. 
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C. Objek Penelitian 

 Objek penelitian adalah hal-hal yang menjadi pokok persoalan 

dalam sebuah penelitian. Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah 

Bank BUMN yang memiliki anak perusahaan bank Konvensional beserta 

dengan bank syariah tersebut sendiri. Objek ini dipilih untuk 

membandingkan hubungan risiko liquiditas dan risiko kredit pada bank 

konvensional dan syariah Bank-bank tersebut diambil laporan keuangan 

tahunannya mulai dari tahun 2010-2018.  

D. Populasi dan Sampel 

 Populasi adalah jumlah total dari semua unit atau elemen yang 

ingin diteliti oleh peneliti. Populasi data dalam penelitian ini adalah 

seluruh Bank yang terdaftar dalam BUMN Republik Indonesia yang 

melakukan peminjaman terhadap nasabah atau debitur dan memiliki data 

tahunan yang lengkap.  

Sampel adalah bagian tertentu yang dipilih dari populasi yang ada. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara teknik 

purposive sampling. Pengambilan sampel dengan teknik ini berdasarkan 

pada pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti yang mana 

pertimbangan yang dibuat tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan 

(Sugiyono, 2011). Populasi yang akan dijadikan sampel penelitian adalah 

populasi yang memenuhi kriteria tertentu. Kriteria-kriteria yang harus 

dipenuhi untuk dapat dijadikan sampel adalah sebagi berikut: 

1. Bank melakukan peminjaman kepada nasabah atau debitur. 

2. Bank bergerak dalam sektor keuangan. 

3. Bank terdaftar BUMN konvensional dan syariah yang memiliki 

data tahunan. 
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Berdasarkan dari kriteria-kriteria sampel yang telah disusun penulis 

dapat mengumpulkan sampel-sampel Bank yang memenuhi kriteria, 

berikut adalah Bank yang memenuhi kriteria yang telah disusun: 

 

No Nama Bank Kode Bank 

1 Bank Rakyat Indonesi BRI 

2 Bank Rakyat Indonesia Syariah BRI Syariah 

3 Bank Negara Indonesia  BNI 

4 Bank Negara Indonesia Syariah BNI Syariah 

5 Bank Mandiri Mandiri 

6 Bank Mandiri Syariah Mandiri Syariah 

Table 1.3. Daftar Bank 

E.   Definisi Variabel Konsep dan Operasional 

Variable adalah segala sesuatu yang ditetapkan oleh penelitian 

untuk diteliti yang nantknnya akan diperoleh informasi dan dapat ditarik 

kesimpulan (Sugiyono, 2011). Berdasarkan pokok permasalahan yang 

telah dirumuskan, maka peneliti dapat mengelompokkan variable-variabel 

yang ada dalam penelitian ini. Variabel dalam penelitian ini dapat 

dikelompokan menjadi dua, yaitu: 

1. Variable Indepanden atau variable bebas  

 Variabel independen atau variable bebas adalah variable yang 

mempengaruhi atau yang menjadi penyebab berubahnya variable 

dependen atau variable terikat (Sugiyono, 2011). Dalam penelitian ini 

yang menjadi variable independen atau variable bebas adalah Risiko 

Kredit (X). 

NPL = 
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2. Variabel Dependen atau Variabel Terikat 

 Variable Dependen atau Variabel Terikat adalah variabel yang 

dipengaruhi atau yang dikenai akibat dari adanya variabel independen 

atau variabel bebas (Sugiyono, 2011). Dalam penelitian ini yang 

menjadi variabel dependen atau variabel terikat adalah Risiko 

Likuiditas (Y). Rasio likuiditas adalah rasio antara kas liquid dan 

Total Aset dapat menggambarkan seberapa jauh aktiva bank dapat 

dikonversi menjadi uang tunai untuk menutupi risiko likuiditas 

mereka.  

Risiko Likuiditas = 
   

          
 

            

F. Instrumentasi Penelitian 

 Instrumen penelitian adalah alat pengumpul data yang digunakan 

untuk mengukur fenomena yang diamati (Sugiyono, 2011). Maka 

instrumentasi penelitian adalah cara mengumpulkan data yang digunakan 

untuk mengukur fenomena yang diamati. Instrumentasi penelitian yang 

akan digunakan dalam penelitian ini adalah telaah dokumen. Telaah 

dokumen juga dilakukan dalam proses pengumpulan rasio-rasio keuangan 

perbankan yang digunakan untuk mengetahui hubungan risiko kredit dan 

risiko liquiditas pada bank konvensional dan syariah
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