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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif dan 

menggunakan data sekunder, yaitu laporan keuangan pertahun perusahaan 

Perbankan yang terdaftar di BEI. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti 

empiris adanya pengaruh Rasio Indikator Tingkat Kesehatan Bank, maka jenis 

penelitian ini termasuk pengujian hipotesis (hypothesis testing). Hypothesis 

testing  menjelaskan mengenai beberapa hubungan dan pengaruh antar variabel, 

memahami perbedaan antar kelompok, dan independensi antarvariabel dalam 

suatu situasi (Sekaran, 2006) 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan 

Perbankan yang go public yang terdaftar (listed) di BEI sebanyak 31 perusahaan. 

pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan teknik purposive 

sampling. Penggunaan metode ini bertujuan untuk mendapatkan sampel yang 

representatif dengan kriteria yang telah ditetapkan. 

Sampel yang digunakan adalah bank go public tersebut meliputi seluruh 

bank yang listing di BEI yang. Nama-nama bank tersebut diperoleh dari 

Indonesian Capital Market Directory yang diterbitkan oleh Institute for 

Economics and Financial Research. Sampel bank yang digunakan dalam 
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penelitian meliputi seluruh bank go public di BEI periode 2009-2011 dengan 

kriteria : 

a. Tidak delisting selama tahun 2009-2011 

b. Bank yang menerbitkan annual report selama tiga tahun berturut-turut, 

yaitu tahun 2009-2011. 

c. Laporan keuangan dalam annual report harus mempunyai tahun buku 

yang berakhir 31 Desember. 

d. Tidak mengalami kerugian selama tahun 2009-2011, karena perusahaan 

perbankan yang mengalami kerugian diasumsikan bahwa laba perusahaan 

perbankan tidak bertumbuh. 

 

3.3 Teknik Sampling 

 Teknik Sampling adalah teknik pengambilan sampel non-probability 

sampling. Sampel yang ditarik sejumlah tertentu dari populasi dari emiten 

perbankan dengan kriteria tertentu. Teknik Sampling ini disebut dengan purposive 

sampling-judgement (Hartono, 2004). 

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Seperti buku dan 

bacaan lain, hasil analisa laporan keuangan yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa laporan 

keuangan perbankan selama tiga tahun berturut-turut, yaitu tahun 2009 sampai 

tahun 2011. 
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Sumber data dalam penelitian adalah Bursa Efek Indonesia. Data yang 

diperlukan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah kinerja dari 

perbankan selama 3 tahun berturut-turut yang ditunjukkan dengan rasio keuangan 

capital, asset, management, earnings, liquidity. 

 

3.5 Variabel Penelitian 

 Pada penelitian ini tipe hubungan variabel adalah hubungan korelasional. 

Hubungan korelasional pada penelitian ini terdiri dari beberapa variabel 

independen dengan menguji hubungan dengan variabel dependennya.  

 

3.5.1 Variabel Dependen 

 Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja perusahaan yang 

diproksikan dengan pertumbuhan laba. Pengukuran ini mengacu pada penelitian 

Sapariyah (2010). Pertumbuhan laba dalam penelitian ini dihitung dari selisih laba 

antara tahun sekarang (tahun bersangkutan) dengan tahun sebelumnya dibagi 

dengan laba tahun sebelumnya. Pengukuran Pertumbuhan Laba dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 
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3.5.2 Variabel Independen 

1. Rasio CAR  

Rasio CAR yaitu rasio antara modal sendiri terhadap total aktiva. Rasio ini 

telah pula digunakan dalam penelitian sebelumnya (Hapsari,2010). 

 Dengan menggunakan suatu indikator yaitu CAR yang diperoleh dengan 

membandingkan modal sendiri dengan aktiva tertimbang menurut resiko yang 

dihitung dari bank yang bersangkutan. 

 

 

 

2. Rasio NPL 

 Rasio NPL menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bank dalam 

mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Kredit dalam hal ini 

adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk kredit kepada 

bank lain (Setyorini, 2012). 

 

 

 

3. Rasio NIM 

 NIM adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan 

pendapatan bunga bersih. Rasio NIM dirumuskan sebagai berikut : 
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4. Rasio BOPO 

Dalam mengukur rasio rentabilitas bank, indikator yang digunakan adalah 

BOPO. Rasio ini digunakan untuk mengukur perbandingan biaya operasi/ biaya 

intermediasi terhadap pendapatan operasi yang diperoleh bank. Semakin besar 

rasio BOPO yang dimiliki oleh bank maka akan berpengaruh terhadap pencapaian 

laba yang tinggi (Nurhafita, 2010). Rasio BOPO dirumuskan sebagai berikut :  

 

 

 

5. Rasio LDR 

LDR diperoleh dengan membandingkan antara seluruh penempatan dan 

seluruh dana yang berhasil dihimpun ditambah dengan modal sendiri. Rasio LDR 

ini dirumuskan sebagai berikut (Almilia, 2005): 
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Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel 

No 
Variab

el 
Definisi Pengukuran Skala  

1 CAR 

Rasio antara modal 

sendiri terhadap 

aktiva tertimbang menurut resiko 

(Modal Sendiri)/(Aktiva 

Tertimbang) 
Rasio 

2 NPL 

Rasio antara kredit 

bermasalah 

terhadap kredit 

yang disalurkan 

(Kredit Bermasalah)/(Total 

Kredit) 
Rasio 

3 NIM 

Rasio antara 

pendapatan bunga 

bersih terhadap rata 

– rata aktiva 

produktif 

(Pendapatan Bunga 

Bersih)/(Aktiva Produktif) 
Rasio 

4 BOPO 

Rasio antara Biaya 

Operasional 

terhadap 

Pendapatan 

Operasional 

(Beban 

Operasional)/(Pendapatan 

Operasional) 

Rasio 

5 LDR 

Rasio kredit 

yang diberikan 

terhadap total dana pihak ketiga 

 

(Seluruh 

penempatan/kredit)/( Dana 

yang berhasil dihimpun 

sendiri+modal sendiri) 

Rasio 

6 Pertum

buhan 

Laba 

Rasio antara laba 

sekarang dengan 

laba tahun sebelumnya 

dibagi dengan laba 

sebelum pajak 

tahun sebelumnya 

(Laba Tahun ini-Laba 

tahun Sebelumnya)/(Laba 

tahun sebelumnya) 

Rasio 

 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini 

adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu dengan cara 

mengumpulkan, mencatat, mengkaji data sekunder yang berupa laporan 

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2009-

2011. 



40 

 

 

3.7 Metode Analisis Data 

 Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis data kuantitatif. Metode analisis data didukung dengan menggunakan 

program SPSS 16 sebagai alat untuk menguji data tersebut. 

 

3.7.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum dan minimum. 

Statistik deskriptif merupakan statistik yang menggambarkan atau yang 

mendekripsikan data yang menjadi sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah 

untuk dipahami. 

 

3.7.2 Pengujian Asumsi Klasik 

Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen baik secara parsial ataupun secara simultan, maka digunakan regresi 

berganda (multiple regression). Sebelum dilakukan pengujian regresi berganda, 

variabelvariabel penelitian diuji apakah memenuhi asumsi klasik persamaan 

regresi berganda tidak adanya multikolinearitas, autokorelasi dan 

heterokedastisitas. 

 

3.7.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel dependen dan variabel independen, keduanya memiliki distribusi normal 
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atau tidak. Model regresi yang baik memiliki distribusi data normal atau 

mendekati normal. Dalam penelitian ini digunakan grafik histogram, grafik 

normal probability-plot, dan uji one sample Kolmogorov-Smirmov untuk menguji 

normalitas. 

Grafik histogram dan normal probability-plot membandingkan distribusi 

kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis 

lurus diagonal dan ploting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. 

Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data 

sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2006). Dalam 

penelitian ini digunakan uji Kolmogorov-Smirmov karena uji ini dapat secara 

langsung menyimpulkan apakah data yang ada terdistribusi normal secara statistik 

atau tidak. 

 

3.7.2.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas/independen (Imam Ghozali, 

2006). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara masing-

masing variabel independen. Dengan demikian, apabila tidak ada korelasi antar 

variabel independen maka dapat dikatakan bahwa variabel-variabel tersebut 

bersifat ortogonal. Variabel ortogonal apabila nilai korelasi antar variabel 

independen adalah sama dengan nol.  

Ada tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi dapat dilihat dari 

nilai R
2
 yang yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat 
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besar. Jika antar variabel independen terdapat korelasi yang cukup tinggi 

(umumnya di atas 0.90), maka hal ini merupakan indikasi adanya 

multikolinearitas. Multikolinearitas dapat juga dilihat dari : (1) nilai tolerance dan 

lawannya (2) variance inflation factor (VIF). Nilai tolerance yang rendah sama 

dengan nilai VIF tinggi karena VIF = 1/tolerance).  Nilai cut off yang umum 

dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance ≤ 0.10 

atau sama dengan nilai VIF ≥ 10. 

 

3.7.2.3 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji suatu regresi linier terkait masalah 

]korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode penelitian dengan kesalahan 

pengganggu pada periode penelitian dikurangi periode sebelumnya (Ghozali, 

2006), maksudnya adalah, apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara 

kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode 

t-1 atau periode sebelumnya. Apabila ada korelasi maka dapat dikatakan bahwa 

terdapat masalah autokorelasi. Masalah ini muncul karena residual (kesalahan 

pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Beberapa 

akibat adanya autokorelasi adalah persamaan regresi tidak efisien karena memiliki 

variance yang rendah sehingga t-test dan F-test menjadi bias. Ada tidaknya 

autokorelasi dapat dideteksi dengan menggunakan Uji Durbin-Watson (DW test) 

dengan ketentan sebagai berikut : 

 

 



43 

 

 

Tabel 3.2 

Pengambilan Keputusan Uji Durbin Watson 

Hipotesis Nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d< dl 

Tidak ada autokorelasi positif No decision dl ≤ d ≤ du 

Tidak ada autokorelasi negatif Tolak 4 – dl < d < 4 

Tidak ada autokorelasi negatif No decision 4 – du ≤ d ≤ 4 – dl 

Tidak ada autokorelasi positif dan negatif Tidak Ditolak du < d < 4 – du 

 

 

3.7.2.4 Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Jika variance dari residual pengamatan satu ke pengamatan berikutnya tetap, 

maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah yang homokedastisitas dan tidak terjadi 

heterokedastisitas. 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan 

cara melihat Grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) dengan 

residualnya. Deteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas dilakukan dengan 

melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan 

ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah 

residual (Y prediksi-Y sesungguhnya) yang telah di-studentize.  
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Pengujian heteroskedastisitas juga dikuatkan dengan pengujian lainnya. 

Pengujian Heteroskedastisitas pada penelitian ini akan dikuatkan dengan Uji Park. 

Hasil pengujian Uji Park yang mengindikasikan bahwa suatu penelitian tidak 

memiliki masalah heteroskedastisitas adalah bernilai; -t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel 

dengan nilai signifikasi ≥ α atau ≥ 0 

 

3.7.3 Analisis Regresi Berganda (Multiple Regresion) 

Regresi berganda digunakan untuk menyatakan pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. Hipotesis-hipotesis dalam penelitian ini 

diuji dengan menggunakan rumus sebagi berikut: 

PLit = α + β1 CARit + NPLit + β1NIMit + β2BO/POit +β3LDRi + ε  

Keterangan: 

PLit = Pertumbuhan Laba 

CARit = Capital Adequacy Ratio 

NPLit = Non Performing Loan 

NIMit = Net Interest Margin 

BO/POit = Biaya Operasional pada Pendapatan Operasional 

LDRit = Loan to Deposit Ratio 

α = konstanta 

β = koefisien regresi 

ε = error (kesalahan residual) 

 

 

Setelah koefisien didapat masing-masing nilai koefisien tersebut diuji 

untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen mempengaruhi variabel 

dependen. Uji signifikansi dilakukan untuk melihat pengaruh variabel-variabel 

tersebut baik secara parsial maupun secara simultan. Untuk menunjukkan 

seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara parsial dapat diketahui 
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dari nilai t, sedangkan untuk mengetahui pengaruh secara simultan terhadap 

variabel dependen dapat diketahui dari nilai F. 

Pengujian untuk mengetahui koefisien determinasi (R
2
) dilakukan untuk 

menjelaskan kemampuan variabel secara bebas dan secara simultan dapat 

menjelaskan perubahan variabel dependen. Hasil dari pengujian dapat dilihat dari 

koefisien yang dihasilkan. Koefisien uji antara 0 < 1, yang berarti bahwa nilai R
2
 

yang semakin mendekati satu menunjukkan semakin kuatnya kemampuan dari 

variabel independen untuk menjelaskan variabel dependennya. 

Analisa data dilakukan dengan menggunakan SPSS 16 sebagai alat untuk 

meregresikan model yang telah dirumuskan. Pengujian hipotesis dapat dilakukan 

setelah model regresi bebas dari gejala asumsi klasik agar hasil perhitungan dapat 

diinterpretasikan dengan ukuran dan bebas dari kelemahan-kelemahan yang 

terjadi karena adanya gejala-gejala tersebut. 

 

1. Koefisien Determinasi (R
2
) 

 Koefisien Determinasi (R
2
) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model untuk menerangkan variasi variabel independen. Nilai yang 

mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen. 

 

2. Uji Signifikansi Parameter Individual 

 Uji beda t-test digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini secara individual dalam 
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menerangkan variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan yang digunakan 

dalam uji t adalah sebagai berikut: 

a. Jika nilai probabilitas signifikansi > 0,05, maka hipotesis ditolak. 

Hipotesis ditolak mempunyai arti bahwa variabel independen tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

b. Jika nilai probabilitas signifikansi < 0,05, maka hipotesis tidak dapat 

ditolak. Hipotesis tidak dapat ditolak mempunyai arti bahwa variabel 

independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

 

3. Uji signifikansi Simultan (uji-F) 

  Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel bebas secara bersama-

sama terhadap variabel tidak bebas. Tahapan uji F sebagai berikut:  

a. Merumuskan Hipotesis (Ha) 

b. Menentukan tingkat signifikansi yaitu sebesar 0.05 (α=0,05) 

c. Menentukan nilai probabilitas : Dengan menggunakan nilai probabilitas, 

Ha akan diterima jika probabilitas kurang dari 0,05 

d. Menentukan nilai koefisien determinasi, dimana koefisien ini 

menunjukkan seberapa besar variabel independen pada model yang 

digunakan mampu menjelaskan variabel dependennya. 

 


