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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1   Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian explanatory research. Jenis 

penelitian ini menjelaskan tentang objek penelitian serta mengapa dan 

bagaimana suatu hubungan dapat terjadi dalam suatu situasi (Arikunto, 

2009:67). Teknik statistik yang digunakan dalam analisis ini adalah uji 

statistik yaitu dengan pengujian deskriptif komparatif. Analisis komparatif 

atau uji beda ini sering disebut juga uji signifikan (test of significance). 

Menurut Iqbal Hasan (2010: 116-117) analisis komparatif atau analisis 

komparasi adalah bentuk analisis variabel untuk mengetahui perbedaan 

antara dua kelompok data (variabel) atau lebih.  

Uji komparatif mempunyai dua jenis uji yaitu uji komparatif antara 

dua sampel dan komparatif k sampel (komparatif antara lebih dari dua 

sampel). Kemudian setiap model komparatif sampel dibagi menjadi 2 jenis 

yaitu sampel yang berkorelasi (terkait) dan sampel yang tidak berkorelasi 

(independen). 

Analisis komparatif digunakan untuk menjawab rumusan masalah 

yang terdapat dalam penelitian ini dengan pendekatan deskriptif yang 

bertujuan untuk mengetahui secara sistematik riset yang dilakukan dan 

memeriksa sebab-sebab gejala tertentu. Penelitian ini bersifat replikasi, 
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karena selain berdasarkan teori yang ada penelitian ini dilakukan 

berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu. 

 

3.2    Populasi  

Menurut Uma Sekaran (2006:121) populasi merupakan keseluruhan 

kelompok orang, kejadian, atau hal minat yang ingin peneliti investigasi. 

Apabila peneliti ingin meneliti semua elemen yang berada di dalam wilayah 

penelitian maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Populasi 

dalam penelitian ini adalah keseluruhan Bank Umum Swasta Nasional 

(BUSN)  dan bank asing yang ada di Indonesia.  

Penelitian ini merupakan penelitian populasi karena semua objek 

yang memenuhi kriteria yang sudah ditentukan menjadi sampel dalam 

penelitian ini. Kumpulan atau keseluruhan anggota dari obyek penelitian 

dan memenuhi kriteria tertentu yang telah ditetapkan dalam penelitian. 

Penelitian yang melibatkan populasi sebagai obyek penelitian disebut 

Sensus. Menurut J. Supranto (2004:61) Sensus (census) adalah cara 

pengumpulan data kalau seluruh elemen populasi diteliti satu per satu, 

hasilnya merupakan data sebenarnya yang disebut parameter. 

Menurut Arikunto (2009:98) berpendapat bahwa tiga puluh subjek 

penelitian merupakan batas antara sampel kecil dengan sampel besar. Tiga 

puluh atau kurang bisa dikatakan sebagai sampel kecil sedangkan lebih 

besar dari tiga puluh merupakan sampel besar. Sedangkan, McClave 

(2010:17) memberikan pengertian bahwa sampel adalah subset unit-unit 

dari suatu populasi.  
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Dalam penelitian ini terdapat dua populasi yang dibandingkan 

sehingga dalam penentuan kriteria untuk pengambilan populasi juga 

terdapat dua kriteria yang berbeda. Pertama, kriteria yang digunakan dalam 

penentuan populasi untuk Bank Umum (BUSN) ini meliputi : 

a. Seluruh Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) yang terdaftar di 

Bank Indonesia dan sudah go public, selain itu juga menyajikan 

laporan keuangan selama periode penelitian dilakukan yaitu mulai 

tahun 2007-2011. 

b. Seluruh Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) yang terdaftar 

tersebut tidak melakukan merger dan akuisisi selama periode 

penelitian. 

c. Seluruh Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) tersebut 

mempunyai nilai NPL dan CAR sesuai dengan  ketentuan yang 

telah dipersyaratkan oleh Bank Indonesia. 

d. Seluruh Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) tersebut 

mempunyai total asset di atas Rp. 10 triliun sesuai dengan 

ketentuan BI tentang Giro Wajib Minimum 

Kedua, kriteria dalam penentuan populasi untuk Bank Asing meliputi : 

a. Seluruh Bank Asing yang terdaftar di Bank Indonesia dan sudah go 

public, selain itu juga menyajikan laporan keuangan selama periode 

penelitian dilakukan yaitu mulai tahun 2007-2011. 

b. Seluruh Bank Asing  yang terdaftar tersebut tidak melakukan 

merger dan akuisisi selama periode penelitian. 
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c. Seluruh Bank Asing  tersebut mempunyai nilai LDR, NPL dan 

CAR sesuai dengan  ketentuan yang telah dipersyaratkan oleh Bank 

Indonesia. 

d. Seluruh Bank Asing  tersebut mempunyai total asset di atas Rp. 10 

triliun sesuai dengan ketentuan BI tentang Giro Wajib Minimum. 

Dari kriteria di atas  maka penggolongan populasi yang dilakukan adalah : 

Tabel 3.1 Daftar Penggolongan populasi 

No. Kriteria Bank 

Umum (BUSN) Asing 

1 Bank yang terdaftar di bank 

Indonesia selama tahun 2007-

2011 

32 11 

2 Seluruh bank tersebut tidak 

melakukan merger dan akuisisi 

atau dicabut izinnya selama 

periode penelitian dan go pubic 

18 10 

3 Seluruh bank tersebut 

mempunyai nilai NPL dan 

CAR sesuai dengan  ketentuan 

yang telah dipersyaratkan oleh 

Bank Indonesia. 

11 7 

4 Seluruh bank tersebut 

mempunyai total asset di atas 

Rp. 10 triliun sesuai dengan 

ketentuan BI tentang Giro 

Wajib Minimum 

 

7 5 

Jumlah populasi yang digunakan 7 5 

Sumber : Data diolah (2013) 
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Berdasarkan penggolongan populasi dengan kriteria yang telah ditentukan, 

maka bank yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah: 

Tabel 3.2 Daftar Bank yang menjadi populasi penelitian 

No. Bank Umum (BUSN) Bank Asing 

1 PT. Bank Arta Graha Internasional 

Tbk 

HSBC 

2 PT. Bank Bukopin Tbk Citibank 

3 PT. Bank Central Asia Tbk Deutsche Bank 

4 PT. Bank Danamon Indonesia Tbk The Royal Bank of Scotland (RBS) 

5 PT. Bank Mega Tbk Bank of China 

6 PT. Bank Permata Tbk  

7 PT. PAN Indonesia Bank Tbk  

Sumber : www.bi.go.id (diakses 20 Desember 2012) 

 

3.3     Jenis dan Sumber data 

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Menurut Nur 

Indiantoro dan Banbang Supomo (2002:150) data kuantitatif merupakan tipe 

data penelitian yang menunjukkan jumlah atau banyaknya sesuatu hal. 

Untuk mendukung kebenaran hasil penelitian dibutuhkan data-data yang 

aktual dari objek penelitian.  

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang 

diperoleh dari pihak kedua yang telah dipublikasikan secara resmi oleh 

beberapa perusahaan dari berbagai sarana dan media publik. Menurut 

Arikunto (2009:147) data sekunder merupakan data yang diperoleh secara 

tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder dalam penelitian ini 

http://www.bi.go.id/
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diperoleh dalam bentuk publikasi dari website resmi maupun dari laporan 

keuangan yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia. 

 

3.4    Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif komparatif 

menggunakan uji beda,  peneliti berupaya menentukan perbedaan antara dua 

kelompok yang telah ditunjukkan pada perbedaan yang teramati pada 

beberapa variabel. Dalam penelitian ini, terdapat dua variabel yang berbeda 

yaitu risiko kredit pada bank Asing dan risiko kredit pada Bank Umum 

Swasta Nasional (BUSN)  yang ada di Indonesia ditinjau dari sisi tingkat 

kredit yang disalurkan (LDR), tingkat kredit bermasalah (NPL), tingkat 

kecukupan modal (CAR) dan ukuran bank (bank size). 

Berdasarkan rumusan masalah dan tinjauan pustaka, maka definisi 

operasional dalam penelitian ini sebagai berikut : 

3.4.1 Variabel Tingkat Kredit yang disalurkan/LDR (X1) 

Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah salah satu indikator 

kesehatan likuiditas bank. Penilaian likuiditas merupakan 

penilaian terhadap kemampuan bank untuk memelihara tingkat 

likuiditas yang memadai dan kecukupan berdasarkan 

manajemen risiko likuiditas. LDR  sering digunakan oleh analis 

keuangan dalam menilai suatu kinerja bank terutama dari 

seluruh jumlah kredit yang diberikan oleh bank dengan dana 

yang diterima oleh bank. LDR disebut juga rasio kredit terhadap 

total dana pihak ketiga yang digunakan untuk mengukur dana 
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pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk kredit. Menurut 

ketentuan dari Bank Indonesia tingkat LDR pada suatu bank 

yang baik adalah sekitar 85-110%.  

Rasio LDR dapat dirumuskan  sebagai berikut: 

LDR =                    Total Kredit  

(Penghimpunan Dana + Modal Inti) 

(Surat Edaran  Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP Tanggal 31 

Mei 2004) 

3.4.2.Variabel Tingkat Kredit Macet/NPL (X2) 

Non performing Loan adalah pinjaman yang mengalami 

kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau 

karena faktor eksternal di luar kemampuan debitur seperti 

kondisi ekonomi yang buruk. Semakin tinggi nilai NPL (diatas 

5%) maka bank tersebut tidak sehat. NPL yang tinggi 

menyebabkan menurunnya laba yang akan diterima oleh bank. 

Rasio ini dapat dirumuskan : 

NPL= Jumlah Kredit bermasalah 

Total Kredit 

(Surat Edaran  Bank Indonesia Nomor 7/3/DPNP) 

3.4.3 Variabel Tingka Kecukupan Modal/CAR (X3) 

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang menunjukkan 

seberapa besar modal bank telah memadai untuk menunjang 

kebutuhannya dan sebagai dasar untuk menilai prospek 

kelanjutan usaha bank bersangkutan. Semakin besar CAR maka 
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akan semakin besar daya tahan bank yang bersangkutan dalam 

menghadapi penyusutan nilai harta bank yang timbul karena 

adanya harta bermasalah. Rasio yang memperlihatkan seberapa 

jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko ikut dibiayai 

dari dana modal sendiri bank, selain dari sumber dana yang lain. 

Besarnya nilai CAR dapat dihitung dengan rumus : 

CAR = Total Modal 

ATMR 

(Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 Tanggal 24 

September 2008) 

3.4.4 Variabel Ukuran Bank / Bank Size (X4) 

Ukuran bank adalah suatu ukuran untuk menilai besar kecilnya 

bank didasarkan pada jumlah aktiva yang dimiliki oleh suatu 

bank. Semakin besar bank akan semakin meningkatkan 

kepercayaan dikalangan investor maupun nasabah. Dengan 

besarnya tingkat kepercayaan nasabah akan menghindarkan 

bank dari kondisi bermasalah, karena nasabah maupun investor 

akan memberikan kepercayaan dengan menanamkan investasi 

dibank tersebut sehingga peluang mengalami kondisi 

bermasalah semakin rendah dengan besarnya kepercayaan 

nasabah terhadap bank. Menurut Kuncoro dan Suhardjono 

(2002:98) rumusan dari ukuran bank adalah : 

Size = Ln (Total Asset) 
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3.5    Metode Analisis Data 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif, yaitu menganalisis pengukuran fenomena ekonomi yang 

merupakan gabungan antara teori ekonomi (informasi laporan keuangan), 

model matematika serta statistika yang diklasifikasikan dalam kategori 

tertentu dengan menggunakan tabel-tabel tertentu guna mempermudah 

dalam menganalisis dengan menggunakan program SPSS 17.0 for windows. 

Pada penelitian ini metode kuantitatif yang digunakan adalah Analisis 

Statistik Deskriptif Komparatif.  

Dalam penelitian ini terdapat beberapa uji statistik yang digunakan 

dalam menguji variabel yang ada. Menurut Nur Indiantoro (2002:205) untuk 

menguji perbedaan antara tiga atau lebih kelompok independen dari dua 

variabel penelitian, metode statistik yang relevan untuk digunakan adalah 

metode Independen sampel t test untuk data yang memiliki distribusi 

normal, sedangkan untuk data yang berdistribusi tidak normal dapat 

menggunakan uji Wilcoxon atau Mann-Whitney. Hal ini juga dikarenakan 

jumlah anggota kelompok berbeda dan tidak tidak berkorelasi, sehingga 

menggunakan uji  independen sampel t test dan Mann-Whitney. 

Analisis statistik deskriptif adalah analisis yang digunakan untuk 

menghasilkan gambaran data yang telah terkumpul berdasarkan data laporan 

keuangan tahunan yang dipublikasikan. Penyajian data yang telah terkumpul 

secara deskriptif  dilakukan dengan menggunakan tabel-tabel.  
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3.5.3 Uji asumsi Klasik  

3.5.3.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data yang digunakan 

dalam penelitian memiliki distribusi normal. Untuk mendeteksi 

apakah variabel residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan 

analisis menggunakan uji Kolmogorof Smirnov, suatu variabel 

dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansinya >0,05 dan 

tidak berdistribusi normal jika nilai signifikansinya <0,05. Selain 

melihat tingkat signifikansinya dasar pengembilan keputusan pada uji 

Kolmogorof Smirnov adalah dengan membandingkan Kolmogorof 

Smirnov hitung dengan Kolmogorof Smirnov tabel dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

 Jika Kolmogorof Smirnov hitung < Kolmogorof Smirnov tabel 

maka data berdistribusi normal 

 Jika Kolmogorof Smirnov hitung > Kolmogorof Smirnov tabel 

maka data tidak berdistribusi normal. 

Untuk Kolmogorof Smirnov tabel dapat dihitung dengan rumus : 

n
D

36,1
 , dengan n adalah jumlah data. 

3.5.3.2 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui korelasi antara 

variabel bebas (independen) yang digunakan dalam penelitian ini. 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dalam analisis 

statistik yang digunakan dapat dilakukan dengan melihat nilai 
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Tolerance dan Variance Factor (VIF). Kriteria yang digunakan dalam 

menilai tolerance dan VIF adalah nilai VIF yang berada di sekitar 

angka 1, sedangkan angka Tolerance mendekati 1. 

 

3.5.1 Uji Independen Sample T test 

Uji independen sampel t test merupakan Uji yang digunakan untuk 

mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata antara dua kelompok 

sampel yang tidak berhubungan. Jika ada perbedaan, rata-rata manakah 

yang lebih tinggi. Untuk menguji asumsi dasar tersebut dapat dilihat dari 

hasil test homogenitas dari varians dengan menggunakan uji Levene 

Statistik. Kriteria untuk penerimaan dan penolakan suatu hipotesis dengan 

membandingkan taraf signifikansi 0,05 adalah sebagai berikut 

a. Signifikansi t ≤ 0,05 atau nilai t  hitung >  t tabel maka 

hipotesis alternatif (H1) diterima dan hipotesis (Ho) ditolak 

b. Signifikansi t  >  0,05 atau nilai t hitung ≤ t tabel maka 

hipotesis alternatif (H1) ditolak dan hipotesis (Ho) diterima. 

 

3.5.2 Uji  Mann-Whitney  

Untuk menguji hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak ada 

perbedaan yang sesungguhnya antara kedua kelompok data dan data diambil 

dari dua sampel yang bersifat independen atau tidak saling terkait, kita dapat 

melakukan pengujian Mann – Whitney. Uji Mann – whitney adalah uji yang 

digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan nyata antara rata – rata dua 
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populasi yang berdistribusi tidak normal, dengan dua sampel independen 

yang diambil dari kedua populasi.Uji Mann – Whitney ini tidak memerlukan 

anggapan (asumsi) tertentu mengenai populasi dari mana sampel itu di 

ambil. Asumsi yang diperlukan adalah: 

1. Dua sampel itu bersifat acak (random) dari masing – masing populasi. 

2. Kedua sampel itu independen (bebas). 

3. Skala pengukuran/pengamatan tidak ordinal. 

Uji mann – whitney dinamakan juga sebagai Uji U dan digunakan 

sebagai alternatif lain dari Uji T. (T-Test) dalam statistika parametrik, bila 

asumsi bagi uji t tidak terpenuhi. Dasar pengambilan keputusan pada uji 

Mann-Whitney yang pertama adalah dengan membandingkan nilai z hitung 

dan z tabel, jika z hitung < dari z tabel maka Ho diterima. Jika z tabel > dari 

z hitung maka Ho ditolak yang artinya terdapat perbedaan. 

Cara yang kedua untuk dasar pengambilan keputusan adalah dengan 

melihat angka probabilitas dengan ketentuan jika nilai Asymp. Sig (2-tailed) 

>0,05 maka Ho diterima, apabila nilai Asymp. Sig (2-tailed) <0,05 maka Ho 

ditolak.  

 


