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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kausal komparatif yaitu penelitian 

yang bertujuan menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat berdasarkan 

pengamatan terhadap fenomena yang diteliti. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini berbentuk angka sehingga termasuk penelitian kuantitatif. Penelitian 

ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016. 

 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.2.1 Populasi  

Populasi atau universe adalah sebuah wilayah atau tempat obyek/subyek 

yang diteliti, baik orang, benda, kejadian, nilai maupun yang hal-hal lain yang 

memiliki kuantitas dan karaktristik tertentu untuk mendapatkan sebuah informasi 

(Edi R, 2016:33). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

perusahaan perbankan umum go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2012-2016.  

3.2.2 Sampel  

Sampel adalah sebagian anggota/elemen dari populasi yang mewakili 

karaktristik populasi tersebut (Edi R, 2016:34). Sampel penelitian diambil secara 

purposive sampling, dimana sampel digunakan apabila memenuhi kriteria sebagai 

berikut : 
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1. Bank yang terdaftar sebagai perusahaan publik di BEI selama lima tahun 

berturut-turut (2012-2016). 

2. Bank yang mengungkapkan data mengenai Dewan Komisaris Independen 

(DKI), Dewan Direksi (DD), Komite Audit (KA), Pertumbuhan Capital 

Adequacy Ratio (CAR), Pertumbuhan Net Interest Margin (NIM), dan 

Pertumbuhan Rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) 

ataupun data yang membentuknya selama tahun (2012-2016). 

3. Bank yang telah mendapatkan kriteria Good pada tata kelola perusahaan 

tersebut. 

4. Laporan keuangan yang dipublikasikan bank menggunakan satuan rupiah 

dalam penyajiannya. 

Tabel 3.1 

Sampel Penelitian 

 

No 

 

Kode Perbankan Nama Perbankan 

1. AGRO BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA 

2. BABP BANK MNC INTERNASIONAL 

3. BACA BANK CAPITAL INDONESIA 

4. BBCA BANK CENTRAL ASIA 

5. BBKP BANK BUKOPIN 

6. BBNI BANK NEGARA INDONESIA 

7. BBNP BANK NUSANTARA PARAHYANGAN 

8. BBRI BANK RAKYAT INDONESIA 

9. BCIC BANK JTRUS INDONESIA 

10. BDMN BANK DANAMON INDONESIA 

11. BKSW BANK QNB INDONESIA 

12. BMRI BANK MANDIRI 

13. BNBA BANK BUMI ARTA 

14. BNGA BANK CIMB NIAGA 

15. BNII BANK INTERNASIONAL INDONESIA 

16. BNLI BANK PERMATA 

17. BSIM BANK SINAR MAS 

18. BSWD BANK SWADESI 
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19. BTPN BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL 

20. BVIC BANK VICTORIA INTERNASIONAL 

21. INPC BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL 

22. MAYA BANK MAYAPADA 

23. MEGA BANK MEGA 

24. NISP BANK NISP OCBC 

25. NOBU BANK NATIONALNOBU 

Sumber : data yang diolah (2017). 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dokumentasi. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara 

mencari data yang telah dipublikasikan oleh perbankan yang terdaftar di Bursa 

efek Indonesia untuk periode 2012–2016 yaitu berupa laporan keuangan 

mengenai variabel melalui dokumen-dokumen, website, jurnal-jurnal, artikel, 

tulisan ilmiah dan catatan dari media masa. 

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

diperoleh dari website resmi BEI yaitu www.idx.co.id. Data dalam penelitian ini 

menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan yang telah diaudit untuk 

periode 2012-2016 pada perbankan yang terdaftar di BEI. 

 

3.5 Operasional Variabel 

Menurut Sugiyono (2007:2), variabel penelitian adalah segala sesuatu 

yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. 
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Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah varibel dependen dan 

variabel independen. 

3.5.1 Variabel Dependen (terikat) 

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi 

akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2007:4). Variabel dependen 

dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Perbankan. Kinerja Keuangan 

Perbankan adalah gambaran tingkat keberhasilan yang dicapai bank dalam 

kegiatan operasionalnya. Dalam penelitian ini Kinerja Keuangan Perbankan yang 

diukur dengan Return On Asset (ROA). ROA adalah salah satu rasio yang 

digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan bank dalam menghasilkan laba, 

yang merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap total aset. 

 

3.5.2 Variabel Independen (bebas) 

Menurut Puguh Suharso (2009:37), variabel independen merupakan 

variabel yang mempengaruhi perubahan dalam variabel terikat dan mempunyai 

hubungan positif atau negatif. Dalam penelitian ini variabel independen dalam 

penelitian ini adalah Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite 

Audit, Pertumbuhan Capital Adequacy Ratio, Net Interest Margin dan Rasio 

Biaya Operasional Pendapatan Operasional. 

Tabel 3.2 

Operasional Variabel Penelitian 

Variabel Defenisi Indikator Skala 

Kinerja Keuangan 

Perbankan (ROA) 

ROA merupakan proksi 

dari Kinerja Keuangan 

Perbankan yang terdapat 

di BEI yang merupakan 

salah satu rasio 

 

ROA = 

Laba Sebelum Pajak 

                                                   x 100% 

Total Asset 

Rasio 
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Profitabilitas, digunakan 

untuk mengukur 

efektifitas perusahaan 

dalam menghasilkan 

keuntungan. 

Dewan Komisaris 
Independen 

Anggota Dewan 
Komisaris yang tidak 

terafiliasi dengan direksi 

dan tidak memiliki 

hubungan bisnis atau 

hubungan lainnya yang 

dapat mempengaruhi 

Dewan Komisaris 

Independen. 

 
 

Dewan Komisaris Independen = 

Jumlah Dewan Komisaris Independen 

Jumlah Seluruh Dewan Komisaris 

pada Bank 

Rasio 

Dewan Direksi Organ perseroan yang 

berwenang dan 

bertanggungjawab 

terhadap kepengurusan 
bank. 

 

Dewan Direksi = 

Jumlah Anggota Dewan yang ada 

dalam perusahaan. 

Nominal 

Komite Audit Melakukan pengawasan 

terhadap laporan 

keuangan, audit eksternal 

dan mengamati sistem 

pengendalian internal 

 

Komite Audit = 

Jumlah Anggota Komite Audit yang 

terdapat di Perbankan. 

Nominal 

Pertumbuhan 

Capital Adequacy 

Ratio (CAR) 

Mengukur dan menutupi 

kemungkinan terjadinya 

risiko kerugian akibat 

kegagalan pemberian 

kredit 

Pertumbuhan CAR = 

CARt - CARt-1 

                                                       x100% 

CARt-1 

Rasio 

Pertumbuhan Net 

Interest Margin 

(NIM) 

Rasio untuk mengukur 

tingkat pengelolaan 

aktiva produktif bank 

Pertumbuhan NIM = 

NIMt - NIMt-1 

                                                       x100% 
NIMt-1 

 

Rasio 

Pertumbuhan Biaya 

Operasional 

Pendapatan 

Operasional 

(BOPO) 

Mengukur kemampuan 

manajemen bank dalam 

mengendalikan biaya 

operasional terhadap 

pendapatan operasional 

Pertumbuhan Rasio BOPO = 

BOPOt - BOPOt-1 

                                                       x100% 

BOPOt-1 

Rasio 

Sumber : data yang diolah (2017). 

3.6 Metode Analisis Data 

3.6.1 Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau 

deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, 

maksimum dan minimum (Imam Ghozali, 2016). 
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3.6.2 Uji asumsi klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data variabel independen 

dan data variabel dependen pada persamaan regresi berdistribusi normal atau 

tidak. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan Kolmogorov-Smirnov 

dengan menggunakan taraf signifikansi 5%, maka jika signifikansi (dapat dilihat 

pada Asymp.Sig.(2-tailed) pada output SPSS) dari nilai Kolmogorov-Smirnov 

>5%, data yang digunakan berdistribusi normal (Imam Ghozali, 2011: 164). 

 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Imam 

Ghozali, 2016:103). Uji Multikolinearitas dikatakan bebas apabila nilai Tolerance 

> 0,10 dan nilai VIF < 10. Uji Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai Tolerance 

dan Variance Inflation Factor (VIF). 

 

c. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada 

korelasi secara linear antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu periode t-1 (sebelumnya) (Imam Ghozali, 2016:107). Jika 

terjadi autokorelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi ini 

muncul akibat adanya observasi yang beruntun sepanjang waktu berkaitan satu 
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dengan yang lainnya. Masalah ini timbul akibat adanya residual (kesalahan 

pengganggu) yang tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini 

ditemukan pada runtun waktu (time series). Didalam penelitian ini, Uji 

Autokorelasi yang digunakan adalah Runs Test. Uji Autokorelasi dikatakan bebas 

apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05. 

 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastsitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain 

tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

Heterokedastisitas (Imam Ghozali, 2016:134). Untuk mengetahui ada tidaknya 

heteroskedastisitas dapat dilihat melalui grafik plot antara nilai prediksi variabel 

independen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Didalam penelitian ini, Uji 

Heterokedastisitas yang digunakan adalah Uji Glejser. Uji Heterokedastisitas 

dikatakan bebas apabila nilai signifikannya > 0,05. 

 

3.6.3 Uji Koefisien Determinasi (R²) 

Koefisien Determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat 

terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen 
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memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen (Imam Ghozali, 2016:95). Analisis ini bertujuan untuk 

menghitung besarnya kontribusi variabel independen yaitu Dewan Komisaris 

Independen, Dewan Direksi, Komite Audit, Pertumbuhan CAR, NIM dan Rasio 

BOPO terhadap Kinerja Keuangan Perbankan yang dihitung dengan cara 

mengkuadratkan koefisien korelasi (r). 

 

3.6.4 Uji Regresi Data Panel 

Analisis regresi  yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model 

regresi dengan data panel. Rumus persamaan regresi data panel adalah sebagai 

berikut: 

 

Y= α + β1X1it + β2X2it + β3X3it + β4X4it + β5X5it + β6X6it + e 

 

Keterangan : 

Y = Kinerja Keuangan Perbankan 

α =  Konstanta 

β1 β2 β3 β4 β5 β6 =  Koefisien regresi masing-masing variabel independen. 

X1it =  Dewan Komisaris Independen 

X2it =  Dewan Direksi 

X3it =  Komite Audit 

X4it =  Pertumbuhan Capital Adequacy Ratio 

X5it =  Pertumbuhan Net Interest Margin 

X6it = Pertumbuhan Rasio Biaya Operasional Pendapatan 

Operasional 

e =  error term 

 

3.6.5 Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dengan analisis regresi berganda didasarkan pada hasil 

pengolahan dari model penelitian dengan menggunakan SPSS. Pengujian 
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terhadap hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

sebagai berikut: 

 

a. Uji Parsial (Uji t) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel secara individu 

berpengaruh positif terhadap variabel terikat. Uji t digunakan untuk menguji 

koefisien regresi secara parsial dari variabel independennya. Untuk menentukan 

nilai t tabel, ditentukan tingkat signifikansi 5 % dengan derajat kebebasan df = 

(N-k) dimana N adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah variabel termasuk 

intersep dengan kriteria uji adalah jika t hitung > t tabel (α, N-k), maka hipotesis 

diterima. dan jika t hitung < t tabel (α, N-k), maka hipotesis ditolak. 

 

b. Uji Simultan (Uji F) 

Uji F atau uji koefisien regresi secara serentak digunakan untuk 

mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama atau serentak 

terhadap variabel dependen. Jika F hitung lebih besar daripada F tabel pada 

tingkat signifikansi 0,05 maka terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel 

independen terhadap variabel dependen dan hipotesis diterima. Sebaliknya, jika F 

hitung lebih kecil daripada F tabel pada tingkat signifikansi 0,05 maka tidak 

terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel 

dependen dan hipotesis ditolak. (Duwi Priyatna, 2013:48). Uji signifikansi regresi 

linear berganda dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : 
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𝑅2(𝑁 − 𝑚 − 1 ) 

               𝐹 = 

𝑚(1 − 𝑅2) 

 

Keterangan : 

F  :  harga F hitung 

N  :  jumlah data 

m :  jumlah prediktor 

R
2
 : koefisien korelasi antara variabel independen dengan variabel dependen 

          (Sugiyono, 2007:286) 
 


