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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. 

Metode penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status 

kelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun 

suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Mohammad Nazir, 2003: 44). 

3.2 Penentuan Populasi dan Sampel Penelitian 

3.2.1 Penentuan Populasi Penelitian 

Menurut Sugiyono (2008: 115) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. 

Sedangkan menurut Nur Indrianto dan Bambang Supomo (2002: 88) populasi 

adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang memilki karakteristik 

tertentu. Dengan demikian kesimpulan dari populasi adalah sekumpulan obyek 

yang memiliki kesamaan karakteristik dan ciri-ciri dalam satu atau beberapa hal 

dan yang membentuk masalah pokok dalam suatu riset khusus. Populasi dalam 

penelitian ini adalah perusahaan Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Devisa 

dengan 35 bank yang terdaftar di Direktori Perbankan Indonesia. 

3.2.2 Penentuan Sampel 

Menurut Sekaran (2006: 123) sampel adalah sebagian dari populasi. 

Sampel terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode 

purposive sampling, yaitu sampel dipilih berdasarkan kesesuaian karakteristik 
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dengan kriteria sampel yang ditentukan agar diperoleh sampel yang representatif. 

Kriteria tersebut meliputi: 

1. Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Devisa yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia selama periode penelitian. 

2. Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Devisa yang tidak melaksanakan 

merger atau akuisisi selama periode penelitian. 

Berdasarkan kriteria pemilihan sampel maka diperoleh 12 sampel Bank 

Swasta Nasional Devisa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yaitu : 

Tabel 3.1 

Daftar Sampel Bank Swasta Nasional Devisa 

No Kode Nama Perusahaan 

1. AGRO Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga Tbk. 

2. BACA Bank Capital Indonesia Tbk. 

3. BAEK Bank Ekonomi Raharja Tbk. 

4. BBCA Bank Central Asia Tbk. 

5. BBKP Bank Bukopin Tbk. 

6. BBNP Bank Nusantara Parahyangan Tbk. 

7. BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk. 

8. BNBA Bank Bumi Arta Tbk. 

9. BNGA Bank CIMB Niaga Tbk. 

10. MAYA Bank Mayapada Internasional Tbk. 

11. MEGA Bank Mega Tbk. 

12. SDRA Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk. 
Sumber: Bank Indonesia, 2012 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung 

melalui media perantara (Nur Indrianto dan Bambang Supomo, 2002: 147). Data 

sekunder diambil dari laporan keuangan perbankan yang diperoleh dari 

www.idx.com, www.bi.go.id dan situs resmi website milik masing-masing bank 

yang digunakan sebagai sampel penelitian. Data yang dibutuhkan berupa laporan 

keuangan bank yang dipublikasikan dari berbagai jenis laporan yang ada pada 

http://www.idx.com/
http://www.bi.go.id/
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laporan keuangan bank. Laporan yang digunakan untuk melengkapi data yang 

dibutuhkan dalam analisis berupa neraca, laporan laba rugi, dan laporan 

kewajiban penyediaan modal minimum. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan, mencatat, mengkaji data 

sekunder yang berupa laporan keuangan perbankan swasta nasional devisa yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2010-2012. Data tersebut diperoleh 

dari www.idx.com, www.bi.go.id serta dari website bank yang diteliti selama 

tahun pengamatan. 

3.5 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional variabel menggunakan metode analisis CAMELS 

yang terdiri dari 8 variabel yaitu: permodalan (CAR), kualitas asset (NPL), 

manajemen (BOPO), rentabilitas (ROA, ROE dan NIM), likuiditas (LDR), 

sensitivitas terhadap resiko pasar (RGR). 

1. Permodalan 

Permodalan merupakan penilaian atas kemampuan bank dalam 

melindungi dana yang disimpan sebagai modal bank dari berbagai jenis 

resiko yang dihadapi oleh bank tersebut. Indikator dalam menilai modal bank 

menggunakan rasio CAR dimana perbandingan antara modal yang dimiliki 

bank dengan jumlah ATMR (Lukman Dendawijaya, 2004: 48). Nilai CAR 

yang tinggi menunjukkan bank tersebut mampu membiayai kegiatan 

operasional dan mampu berkembang atau melakukan ekspansi perusahaan 

(Riza Ayu Ramdany, 2012). Modal bank merupakan modal inti dengan modal 

http://www.idx.com/
http://www.bi.go.id/
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pelengkap. Sedangkan total ATMR adalah ATMR aktiva neraca ditambah 

ATMR aktiva administratif. Ketentuan tentang modal minimum bank 

mengikuti standar BIS dengan minimum rasio CAR sebesar 8%. Semakin 

tinggi nilai CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk 

menanggung risiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang beresiko (Riza 

Ayu Ramdany, 2012). Rumus rasio CAR menurut SE Bank Indonesia No. 

12/11/DPNP tanggal 31 Mei 2004 adalah sebagai berikut: 

 

2. Kualitas Aset 

Penilaian kualitas aset merupakan penilaian terhadap kondisi aset 

produktif suatu bank dengan kolektibilitasnya untuk menghasilkan laba 

perusahaan yang sesuai dengan fungsinya. Indikator dalam menilai kualitas 

aset bank digunakan rasio NPL (Aprilia Dewi, 2010). Rasio NPL menghitung 

perbandingan antara jumlah kredit yang macet dan/atau tak dapat ditagih 

dibandingkan dengan total kredit yang diberikan pada pihak ketiga. Kredit 

bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. 

NPL yang digunakan adalah NPL neto yaitu NPL yang telah disesuaikan. 

NPL yang tinggi menyebabkan menurunnya laba yang akan diterima oleh 

bank (Masyud Ali, 2004: 453). Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 

6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat 

Kesehatan Bank Umum, semakin tinggi nilai NPL (diatas 5%) maka bank 

tersebut tidak sehat. Rumus rasio NPL yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 
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3. Manajemen 

Aspek manajemen merupakan penilaian atas kinerja suatu bank dalam 

mengelola perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Pada 

aspek manajemen indikator yang digunakan adalah rasio BOPO (Riza Ayu 

Ramdany, 2012). Rasio BOPO merupakan rasio antara biaya operasi terhadap 

pendapatan operasi. Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh 

bank dalam rangka menjalankan aktivitas usaha utamanya seperti biaya 

bunga, biaya pemasaran, biaya tenaga kerja dan biaya operasi lainnya. 

Pendapatan operasi merupakan pendapatan utama bank yaitu pendapatan 

yang diperoleh dari penempatan dana dalam bentuk kredit dan pendapatan 

operasi lainnya (Lukman Dendawijaya, 2004: 121). Semakin kecil BOPO 

menunjukkan semakin efisien bank dalam menjalankan aktivitas usahanya. 

Menurut SE Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, bank 

berpredikat sehat harus memiliki nilai rasio BOPO maksimum 96% dengan 

rumus rasio BOPO adalah sebagai berikut: 

 

4. Rentabilitas 

Penilaian aspek ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank 

dalam memperoleh laba. Dalam aspek rentabilitas ada 3 rasio yang digunakan 

untuk menilai aspek rentabilitas diantaranya adalah:  

a. ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam 

memperoleh keuntungan atau laba perusahaan secara keseluruhan. Rasio 

ROA merupakan salah satu cara yang digunakan untuk menilai 
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rentabilitas dalam penggunaan aktiva perusahaan untuk menghasilkan 

laba (Nila Hidayatul Maula, 2012). Menurut SE Bank Indonesia 

No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, bank dengan predikat sehat harus 

memiliki nilai rasio ROA minimum 0,5% dengan rumus rasio ROA 

adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

b. ROE merupakan pengukuran efektivitas perusahaan untuk mendapatkan 

keuntungan dengan menggunakan modal perusahaan yang dimilikinya. 

Peningkatan ROE mengakibatkan laba bersih yang dihasilkan perusahaan 

juga meningkat bila dibandingkan dengan modal sendiri yang digunakan 

untuk menghasilkan laba bersih tersebut (Nila Hidayatul Maula, 2012). 

Menurut SE Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, bank 

dengan predikat sehat harus memiliki nilai rasio ROA minimum 5% 

dengan rumus rasio ROE adalah sebagai berikut: 

 

 

c.  Rasio NIM menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan 

pendapatan dari bunga dengan melihat kinerja bank dalam menyalurkan 

kredit. NIM merupakan perbandingan antara pendapatan bunga bersih 

terhadap rata-rata aktiva produktif (Ponttie Prasnanugraha, 2007). 

Berdasarkan SE Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, 

bank dengan predikat sehat harus memiliki nilai rasio NIM minimum 

1,5%. Semakin besar rasio ini maka semakin besar pendapatan bunga 
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atas aktiva produktif yang dikelola bank. Rasio ini dirumuskan sebagai 

berikut: 

5. Likuiditas 

Dalam aspek likuiditas, penilaian dilakukan untuk mengukur seberapa 

besar kemampuan bank tersebut mampu membayar utang-utangnya dan 

membayar kembali kepada deposannya serta dapat memenuhi permintaan 

kredit yang diajukan tanpa terjadi penangguhan. Likuiditas bank dalam 

penelitian ini dihitung dengan rasio LDR (Ponttie Prasnanugraha, 2007). 

Suatu bank dikatakan likuid, apabila bank tersebut mampu membayar semua 

hutangnya dan juga bank harus mampu memenuhi semua permohonan kredit 

yang layak dibiayai (Taswan, 2006: 95). Semakin besar jumlah kredit yang 

diberikan oleh bank maka akan semakin rendah tingkat likuiditas bank yang 

bersangkutan, namun dilain pihak semakin besar jumlah kredit yang 

diberikan diharapkan bank akan mendapatkan return yang tinggi pula. 

Berdasarkan SE Bank Indonesia No. No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, 

bank dengan predikat sehat harus memiliki nilai rasio LDR maksimum 100% 

dimana rumus rasio LDR adalah sebagai berikut: 

 

6. Sensitivitas Terhadap Resiko Pasar 

 Penilaian pada aspek sensitivitas terhadap resiko pasar merupakan 

penilaian terhadap kemampuan suatu bank dalam mengelola resiko yang 

dapat mempengaruhi kinerja bank yang bersangkutan. Indikator yang 
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digunakan adalah rasio RGR (Nila Hidayatul Maula, 2012). Rasio RGR 

adalah antisipasi terhadap perubahan tingkat suku bunga bank melalui posisi 

aktiva yang peka terhadap perubahan suku bunga kredit dan posisi pasiva 

yang peka terhadap perubahan suku bunga simpanan (Masyhud Ali, 2004: 

74). Bank dengan nilai RGR yang sesuai dengan standar (rasio RGR ≤ 10%) 

akan mampu menanggulangi resiko yang terjadi akibat pergeseran tingkat 

suku bunga. Rumus rasio RGR berdasarkan Taswan (2006: 276) adalah 

sebagai berikut: 

 

 

3.6 Mekanisme Analisis Data 

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan dalam 

menjawab rumusan masalah adalah menggunakan analisis deskriptif kuantitatif 

yaitu menjelaskan penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode 

CAMELS untuk menilai tingkat kesehatan bank berdasarkan peringkat komposit. 

Adapun langkah-langkah dalam menilai tingkat kesehatan bank adalah sebagai 

berikut: 

1. Mendapatkan data penelitian berupa laporan keuangan tahunan perbankan. 

2. Menghitung nilai rasio keuangan berdasarkan metode CAMELS dengan 

rumus yang sudah dijabarkan. 

3. Melakukan proses analisis untuk menetapkan peringkat setiap faktor 

berpedoman pada matriks kriteria penetapan peringkat komposit. 

4. Menganalisis hasil perhitungan rasio yang sudah dihasilkan dengan kriteria 

peringkat komposit. 


