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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Penulis menggunakan metode deskriptif dalam penelitian ini. Menurut 

Sudaryono, penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah 

berupa fakta-fakta saat ini (Sudaryono, 2019).  Analisis deskriptif pada penilitian 

ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang lengkap mengenai kondisi 

persaingan dan pemetaan strategic group yang diterapkan pada industri bank digital 

yang digunakan untuk meningkatkan kinerja akuntansi perusahaan.  

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer  

diperoleh dari narasumber secara langsung dengan melakukan wawancara. 

Sedangkan sumber data sekunder  diperoleh dari laporan keuangan yang 

dipublikasikan selama tahun 2021-2022 dan studi kepustakaan. Laporan keuangan  

diperoleh dari situs resmi BEI yaitu www.idx.co.id.  

Bank umum Berbadan Hukum Indonesia yang memberikan layanan 

perbankan digital berjumlah 14 bank, antara lain Allo Bank, Bank Neo Commerce, 

Bank Jago, BTPN (Jenius),  Bank Aladin Syariah, BRI Agroniaga, Bank Bukopin 

(WOKEE), Bank DBS (Digibank), Bank UOB (TMRW),  Bank Digital BCA (Blu), 

Bank KEB Hana Indonesia, Bank Capital Indonesia, Bank QNB Indonesia dan 

Bank MNC Internasional (Motion Banking). Diantara bank digital tersebut 

sebanyak 8 bank telah masuk dalam BEI, yaitu bank BTPN (BTPN), Bank KB 

Bukopin (BBKP), Bank BRI Agroniaga (AGRO), Bank Capital Indonesia (BACA), 

Bank MNC Internasional (BABP), Bank Jago (ARTO), Bank Neo Commerce 

(BBYB), Allo Bank (BBHI), dan Bank Aladin Syariah (BANK). 

Obyek penelitian yang akan diambil adalah bank digital yang memiliki 

kriteria telah masuk Bursa Efek Indonesia, memiliki laporan keuangan yang 

dipublikasikan sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, hanya memiliki kantor 

pusat ataupun menggunakan kantor fisik yang terbatas, memberikan pelayanan 

perbankan digital salah satunya yaitu pembukaan rekening secara virtual. Selain itu 

penentuan obyek penelitian yang telah go public berkaitan dengan ketersediaan 

data. Bagi perusahaan yang telah go public, data dan  informasi-informasi yang 

http://www.idx.co.id/
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terkait dengan penelitian relatif lebih mudah didapatkan dari baik dari website resmi 

maupun narasumber karena berkaitan dengan adanya keterbukaan informasi.  

Berdasarkan kriteria tersebut, terdapat 3 obyek penelitian yang akan diambil, yaitu: 

Bank Jenius (PT Bank BTPN Tbk), Bank Jago (PT Bank Jago Tbk) dan Allo (PT 

Allo Bank Indonesia Tbk). 

Tahapan analisis yaitu: 

1. Analisis kondisi persaingan dengan menggunakan 5 kekuatan persaingan. 

2. Analisis posisi persaingan menggunakan pemetaaan strategic group 

berdasarkan dimensi ukuran perusahaan dan tingkat suku bunga. 

Pertimbangan menggunakan dua jenis dimensi tersebut lebih didasarkan 

pada kemungkinan faktor-faktor yang dijadikan pertimbangan nasabah 

untuk memilih bank digital berkaitan prinsip risk-return. Size 

merepresentasikan tingkat risiko dan suku bunga merepresentasikan 

tingkat imbalan. 

3. Analisis kinerja akuntansi bank digital menggunakan rasio akuntansi  

3.1. Permodalan diukur menggunakan Capital adequacy ratio  (CAR)  

adalah pemenuhan terhadap kewajiban penyediaan modal minimum. 

CAR= 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑀𝑀𝑇𝑇𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑀𝑀𝑇𝑇𝑀𝑀𝑇𝑇 𝑅𝑅𝑇𝑇𝑅𝑅𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇

 x 100% 

3.2. Kualitas aset diukur menggunakan rasio Net Performing Loan (NPL). 

NPL = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇  𝐾𝐾𝑇𝑇𝑇𝑇𝑀𝑀𝐴𝐴𝑇𝑇 𝐵𝐵𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇ℎ
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝐾𝐾𝑇𝑇𝑇𝑇𝑀𝑀𝐴𝐴𝑇𝑇

 x 100% 

3.3. Rentabilitas menggunakan rasio Return on Asset (ROA)  

ROA = 𝐿𝐿𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑆𝑆𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑀𝑀𝑇𝑇 𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃𝑇𝑇𝐴𝐴
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇  𝐴𝐴𝑅𝑅𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇

 x 100% 

3.4. Rentabilitas menggunakan rasio Return in Equity (ROE) 

ROE = 𝐿𝐿𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑆𝑆𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑀𝑀𝑇𝑇 𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃𝑇𝑇𝐴𝐴
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑀𝑀𝑇𝑇𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇

  x 100% 

3.5. Likuiditas menggunakan rasio Loan to deposit ratio (LDR) 

LDR = 𝐾𝐾𝑇𝑇𝑇𝑇𝑀𝑀𝐴𝐴𝑇𝑇 𝑦𝑦𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑀𝑀𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇  𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑝𝑝𝐴𝐴ℎ𝑇𝑇𝐴𝐴 𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇

 x 100% 

3.6.Marjin bunga bersih diukur menggunakan rasio Net interest margin 

(NIM) 

NIM = 𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇𝑀𝑀𝑇𝑇𝑝𝑝𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝐴𝐴𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇 𝑝𝑝𝑇𝑇𝑇𝑇𝑀𝑀𝑀𝑀𝐴𝐴𝑇𝑇𝐴𝐴𝑝𝑝

 

3.7.BOPO (biaya operasional per pendapatan operasional) 
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BOPO = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇  𝐵𝐵𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑂𝑂𝑝𝑝𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑅𝑅𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇  𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇𝑀𝑀𝑇𝑇𝑝𝑝𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑂𝑂𝑝𝑝𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑅𝑅𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇

 

4. Analisis posisi persaingan dan kinerja keuangan. 

Analisa dilakukan dengan memaparkan kaitan antara posisi persaingan 

dengan kinerja akuntansi.  
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