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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

     Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian 

deskriptif menurut Umi Narimawati (2008) berarti menggambarkan atau 

menguraikan hasil penelitian melalui pengungkapan berupa narasi, grafik, 

maupun gambar. Sedangkan pendekatan kuantitatif menurut Efferin 

Sujoko (2004) adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian yang 

menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-

variabel penelitian dalam angka, dan melakukan analisis data dengan 

prosedur statistika dan atau permodelan sistemastis. Penelitian ini 

merupakan penelitian yang bertujuan menjelaskan fenomena yang ada 

dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik 

individu atau kelompok (Syamsudin & Damiyanti : 2011). 

 

3.2. Metode Pengumpulan Data 

3.2.1. Jenis dan Sumber Data 

     Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif 

dan data kualitatif. Data kuantitatif yaitu data yang berupa angka yang 

harus dilakukan proses pengolahan sebelumnya agar dapat 

diinterpretasikan dan dapat dimengerti. Menurut Dr. Anak Agung Putu 

Agung, M.Si (2012) data kuantitatif adalah seluruh informasi yang 
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dikumpulkan dari lapangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk angka-

angka, atau data kualitatif yang diangkakan. Dalam penelitian ini yang 

dimaksud dengan data kuantitatif adalah data-data laporan keuangan dari 

Bank Jatim periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Sedangkan 

data kualitatif menurut Sugiyono (2013) adalah data dalam bentuk kata, 

skema, dan gambar. Data kualitatif dalam penelitian ini adlaah laporan 

tahunan self assesment aspek GCG Bank Jatim tahun 2013 sampai dengan 

tahun 2016. 

     Menurut Anwar Sanusi (2011) sumber data memiliki pengertian dari 

mana sumber data itu berasal. Pada penelitian ini beberapa sumber data 

akan digunakan adalah data sekunder. Menurut Anwar Sanusi (2011) data 

sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak 

lain. Data sekunder tersebut meliputi laporan keuangan tahunan dari Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) periode tahun 2013 

sampai dengan tahun 2016 setelah IPO yang telah dipublikasikan di 

website resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).  

3.2.2. Teknik Pengumpulan Data 

     Pengumpulan data merupakan salah satu prosedur sistematik yang 

standar dan harus dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan 

dalam melakukan penelitian terkait. Menurut Sugiyono (2013) teknik 

pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian terkait dengan tujuannya untuk mendapatkan data. Pemilihan 

teknik pengumpulan data yang tepat akan mendukung ketepatan dan 

keakuratan informasi yang didapatkan oleh peneliti. Sesuai dengan jenis 
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data dalam penelitian ini yaitu datasekunder, maka teknik pengumpulan 

data yang digunakan adalah dokumentasi. Menurut Anwar Sanusi (2011) 

dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang biasanya 

dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber baik 

pribadi maupun kelembagaan. 

     Teknik pengumpulan dokumentasi pada penelitian ini dilakukan pada 

studi laporan keuangantahunan yang diterbitkan Bank Jatim melalui 

website resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). 

 

3.3. Definisi Operasional Variabel 

     Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel 

yang terkait dalam kinerja keuangan bank terutama yang berhubungan 

dengan penilaian tingkat kesehatan bank menurut metode Risk Based Bank 

Rating. Adapun variabel yang dimaksud adalah empat aspek yang 

dianalisis dalam menjawab rumusan masalah mengenai tingkat kesehatan 

Bank Jatim dengan menggunakan metode Risk Based Bank Rating antara 

lain Aspek risiko (LFR dan NPL), Aspek GCG, Aspek Rentabilitas atau 

Earnings (ROA dan NIM), dan Aspek Modal atau Capital (CAR) 

3.3.1 Risk Profile (Profil Risiko) 

3.3.1.1 Risiko Kredit  

Risiko Kredit merupakan risiko yang bersumber pada pembiayaan yang 

dapat meningkatkan akibat terfokusnya penyediaan dana pada nasabah di 

wilayah, produk, jenis pembiayaan atau lapangan usaha tertentu (Arbi, 
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2013). Secara kuantitatif risiko ini dapat dilihat dari besarnya rasio NPL 

yang merupakan hasil perbandingan antara jumlah kredit bermasalah 

dengan total kredit yang diberikan. Jumlah kredit bermasalah dapat dilihat 

ikan dapat dilihat pada 

Indonesia menetapkan rasio NPL yang sangat baik adalah kurang dari 2%. 

Perhitungan rasio NPL menggunakan rumus sebagai berikut : 

  Jumlah Kredit Bermasalah 

   NPL =         x 100% 

   Total Kredit yang diberikan 
Sumber: Lampiran SE BI No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 

 

3.3.1.2 Risiko Likuiditas 

     Arbi (2013) menyebutkan bahwa risiko likuiditas adalah risiko akibat 

ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo 

baik dari sumber pendanaan arus kas maupun aset likuid lainnya.     

Risiko likuiditas dapat dilihat dari besarnya rasio LDR yang merupakan 

hasil perbandingan antara jumlah kredit dengan jumlah dana pihak ketiga 

yang dimiliki. Jumlah atau total kredit yang diberikan dapat dilihat pada 

sedangkan dana pihak ketiga dapat dilihat pada neraca bagian liabilitas 

an 

tabungan, giro, dan deposito.  
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 Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 17/11/PBI/2015 

tanggal 25 Juni 2015 formula perhitungan rasio LDR akan ditambahkan 

dengan komponen surat berharga yang diterbitkan bank, sehingga rasio 

LDR diganti menjadi rasio LFR. Sehingga formula dana pihak ketiga 

pada perhitungan rasio LFR menjadi simpanan tabungan, giro, deposito, 

dan juga surat berharga yang diterbitkan bank.  Bank dikatakan memiliki 

likuiditas yang baik ketika bank mampu memenuhi semua kewajibannya 

serta mampu memenuhi permintaan kebutuhan dana nasabahnya tanpa 

penangguhan. Perhitungan rasio LDR dan rasio LFR menggunakan 

rumus sebagai berikut :    

  Jumlah Kredit 
   LDR =     x 100% 
 Jumlah Dana Pihak Ketiga 
                           (Giro, Tabungan, dan Deposito) 
 
Sumber: Lampiran SE BI No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 

 Jumlah Kredit 
   LFR =     x 100% 

  Jumlah Dana Pihak Ketiga  
  (Giro, Tabungan, Deposito, dan Surat Berharga yang diterbitkan bank) 

 
Sumber: PBI No. 17/11/PBI/2015 tanggal 25 Juni 2015 

 
 

3.3.2 Good Corporate Governance (GCG) 

     Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (2001) yang 

dikutip Hendra (2007) dalam Sugiarto (2009), Good Corporate 

Governance adalah seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan 

antara pemegang saham, pengurus, pemerintah, karyawan, serta pemegang 

kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak dan 

kewajiban mereka atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan 
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mengendalikan perusahaan.Faktor-faktor penilaian tingkat kesehatan bank 

ditinjau dari asas penerapan Good Corporate Governance pada perbankan 

umum antara lain : 

6. Disclosure and Transparancy (Keterbukaan dan Transparansi) 

Prinsip ini mengedepankan pentingnya pengungkapan dan 

transparansi mengenai hal-hal penting bagi kinerja perusahaan, 

kepemilikan, serta para pemegang kepetingan (stakeholders). 

7. Accountability (Akuntabilitas) 

Adalah prinsip yang menyangkut tanggung jawab manajemen 

melalui pengawasan yang efektif berdasarkan keseimbangan kekuatan para 

manajer (dewan direksi, pemegang saham, dewan komisaris, dan auditor). 

8. Responsibility (Pertanggungjawaban) 

Adalah prinsip yang menyangkut kesesuaian pengelolaan 

perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini 

merupakan tanggung jawab perusahaan untuk tunduk terhadap hukum dan 

bertindak dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat 

sekitarnya. 

9. Independency (Independensi) 

Prinsip dasar independensi yaitu meluncurkan pelaksanaan asas 

Corporate Governance, perusahaan harus dikelola secara independen 

sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan 

tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. 
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10. Fairness (Kewajaran) 

Adalah prinsip yang harus diterapkan perusahaan sehubungan 

dengan perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama 

pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing dengan 

keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk 

pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam (insider trading). 

Tabel 3.1 
11 Aspek Penilaian Faktor Good Corporate Governance 

No Faktor Bobot (%) 

1 
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan 

komisaris 
10.00 

2 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi 20.00 

3 Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite 10.00 

4 Penanganan benturan kepentingan 10.00 

5 Penerapam fungsi kepatuhan bank 5.00 

6 Penerapan fungsi audit intern 5.00 

7 Penerapan fungsi audit ekstern 5.00 

8 
Penerapan fungsi manajemen risiko dan 

pengendalian intern 
7.50 

9 
Penyediaan dana kepada pihak terkait (related 

party) dan debitur besar (large exposures) 
7.50 

10 

Transparansi kondisi keuangan dan non 

keuangan bank, laporan pelaksanaan Good 

Corporate Governance dan laporan intern 

15.00 

11 Rencana strategis bank 5.00 
Sumber : www.bi.go.id, 2007 
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3.3.3 Earnings (Rentabilitas) 

     Jumingan (2011:245) menyebutkan bahwa rentabilitas adalah hasil 

perolehan dari investasi (penanaman modal) yang dikatakan dengan 

persentase dari besarnya investasi.Pengukuran aspek rentabilitas dalam 

analisis kesehatan bank diukur dengan menggunakan tiga rasio, yaitu : 

3.3.3.1 Return On Asset (ROA) 

     Menurut Kasmir (2008:211), rasio ROA digunakan sebagai ukuran 

dasar keuntungan bank dalam imbal hasil atas aset. Rasio ROA merupakan 

perbandingan antara laba sebelum pajak dengan rata-rata total aset. Laba 

sebelum pajak dapat dilihat pada laporan keuangan bank tepatnya laporan 

rata-rata total aset diperoleh dari perhitungan total aset awal periode 

ditambah total aset akhir tahun dibagi dua. Semakin besar rasio ROA suatu 

bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank 

tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan 

aset. Bank Indonesia menetapkan rasio ROA  agar sebuah bank 

dikatakan dalam kondisi sehat. Perhitungan rasio ROA menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

  Laba Sebelum Pajak 

ROA =    x 100% 

 Rata-rata Total Aset 
  Sumber: Lampiran SE BI No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 
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3.3.3.2 Net Interest Margin (NIM) 

     Rasio ini mengukur kemampuan aset atau aktiva produktif atas hasil 

pendapatannya. Earnings Aset terdiri dari surat berharga, surat-surat 

berjangka, pinjaman penyertaan, dan aktiva valuta asing.Semakin besar 

rasio ini, maka meningkat pula pendapatan bunga atas aktiva produktif 

yang dikelola bank sehingga kemungkinan bank dalam kondisi berasalah 

semakin kecil. Bank Indonesia menetapkan rasio NIM > 3% agar sebuah 

bank dapat dikatakan sehat. Adapun rumus untuk menghitung rasio NIM 

antara lain : 

    Pendapatan Bunga  Beban Bunga 

NIM =        x 100% 

 Rata-rata Aktiva Produktif 
Sumber: Lampiran SE BI No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 

 

3.3.4 Capital (Modal) 

     Penilaian terhadap permodalan (capital) meliputi penilaian terhadap 

tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan. Rasio untuk 

menilai permodalan ini adalah CAR yang membandingkan antara modal 

bank yang dimiliki dengan total ATMR. Jumlah modal yang dimiliki dan 

total ATMR dapat dilihat pada laporan keuangan bank bagian catatan atas 

laporan keuangan tepatnya 

Indonesia menetapkan rasio CAR yaitu kewajiban penyediaan modal 

minimum yang harus selalu dipertahankan oleh setiap bank sebagai suatu 

proporsi tertentu dari total ATMR. 
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     Bank Indonesia menetapkan rasio CAR > 12% agar sebuat bank dapat 

dikatakan dalam kondisi sehat. Perhitungan rasio CAR menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

  Modal Bank 

CAR =    x 100% 

 Total ATMR 
Sumber: Lampiran SE BI No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 

 

3.6. Metode Analisis Data 

     Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

secara kuantitatif dan secara kualitatif. Analisis kuantitatif merupakan 

analisis terhadap data yang berbentuk angka atau bilangan dengan metode 

perbandingan yang berupa perhitungan atau rumus-rumus relevan. 

Analisis kuantitatif diterapkan dalam perhitungan rasio-rasio keuangan 

dan perhitungan lainnya. Sedangkan analisis secara kualitatif dilakukan 

setelah perhitungan rasio dilakukan yaitu dengan menganalisis dan 

menetapkan peringkat komposit untuk masing-masing variabel serta 

pengambilan kesimpulan mengenai sehat atau tidaknya objek penelitian 

sesuai dengan tingkat kesehatan yang sudah ditentukan. 

 

 

 

 


