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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Sumber Data  

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder berupa laporan keuangan Industri Perbankan umum yang  

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2010-2015.  

3.2    Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2010-2015. Adapun teknik 

sampling yang digunakan adalah purposive sampling.  

Purposive Sampling adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2004). Hal ini dilakukan agar data 

yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian dan relatif 

memungkinkan untuk dibandingkan dengan hasil penelitian 

sebelumnya.  

Berdasarkan metode tersebut maka sampel dari penelitian dipilih 

dari Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan 

kriteria-kriteria : 

a. Bank umum yang menyajikan laporan keuangan periode 31 

Desember 2010 sampai dengan 31 Desember 2015 dan 

disampaikan ke Bank Indonesia secara berturut-turut. 

b. Bank umum yang memperoleh laba dari tahun 2010 – 2015. 
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Berikut ini adalah hasil pemilihan jumlah sampel sesuai dengan 

kriteria yang telah ditetapkan : 

No Kriteria Jumlah 

1 Jumlah Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2010-2015 

27 

2 Bank Umum yang mengalami kerugian  (4) 

Jumlah Sampel Bank Umum 23 

Berdasarkan kriteria di atas, yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini sebanyak 23 perusahaan dengan rincian sebagai berikut : 

No Kode Nama Bank 

1 AGRO Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga Tbk 

2 BACA Bank Capital Indonesia Tbk 

3 BBCA Bank Central Asia Tbk 

4 BBKP Bank Bukopin Tbk 

5 BBNI Bank Negara Indonesia Tbk 

6 BBNP Bank Nusantara Parahyangan Tbk 

7 BBRI Bank Rakyat Indonesia Tbk 

8 BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk 

9 BMRI Bank Mandiri (persero) Tbk 

10 BNBA Bank Bumi Arta Tbk 

11 BNGA Bank CIMB Niaga Tbk 

12 BNII Bank Maybank Indonesia Tbk 
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13 BSIM Bank Sinar Mas Tbk 

14 BSWD Bank of India Indonesia Tbk 

15 BTPN Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk 

16 BVIC Bank Victoria Internasional Tbk 

17 INPC Bank Artha Graha Internasional Tbk 

18 MAYA Bank Mayapada Internasional Tbk 

19 MCOR Bank Windu Kentjana Internasional Tbk 

20 MEGA Bank Mega Tbk 

21 NISP Bank OCBC NISP Tbk 

22 PNBN Bank Pan Indonesia 

23 SDRA Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk 

Sumber : Data diolah, 2017 

3.3 Defenisi Operasional Variabel 

Tabel 3.1 

DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL 

N

O 
VARIABEL DEFINISI INDIKATOR 

SKALA 

PENGUKURAN  

1 Capital 

Adequacy 

Ratio (CAR) 

(Y) 

rasio kinerja bank 

untuk mengukur 

kecukupan modal 

yang dimiliki bank 

untuk menunjang 

aktiva yang 

mengandung resiko 

modal sendiri                      

ATMR  

Rasio 

2 Net Interest 

Margin 

(NIM) 

rasio yang dijadikan 

patokan untuk 

mengetahui seberapa 

Pendapatan 

bunga bersih  

Aktiva Produktif 

Rasio 
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(X1) besar kemampuan 

bank untuk mengelola 

seluruh aktiva 

produktifnya agar bisa 

menghasilkan 

penghasilan netto 

yang lebih tinggi. 

 

3 Biaya 

Operasional 

terhadap 

Pendapatan 

Operasi 

(BOPO) (X2) 

Rasio antara biaya 

operasi terhadap 

pendapatan operasi 

Biaya Operasi 

Pendapatan 

Operasi 

 

Rasio 

4 Loan to 

Deposite 

Ratio (LDR) 

(X3) 

rasio untuk mengukur 

komposisi jumlah 

kredit yang diberikan 

dibanding dengan 

jumlah dana 

masyarakat dan modal 

sendiri yang 

digunakan 

 Kredit yang 

diberikan 

Dana Pihak 

Ketiga 

 

Rasio 

5 Giro Wajib 

Minimum 

(GWM) 

(X4) 

Rasio antara giro Bl 

yang merupakan uang 

tunai yang harus 

disetorkan oleh bank 

kepada Bank 

Indonesia terhadap 

total dana 

Giro BI 

total dana pihak 

ketiga  

 

Rasio 

Sumber : Artin, 2006 
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3.4 Metode Analisis Data  

Analisis data yang dilakukan adalah analisis kuantitatif yang 

dinyatakan dengan angka-angka dan perhitungannya menggunakan 

metode statistik yang dibantu dengan program Statistical Package 

Social Sciences (SPSS) .  

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis regresi linear berganda. Regresi Linear Berganda yaitu suatu 

model regresi yang variabel dependennya merupakan fungsi linear 

dari beberapa variabel bebas. Regresi linear berganda sangat 

bermanfaat untuk meneliti pengaruh beberapa variabel yang 

berkorelasi dengan variabel yang diuji. Teknik analisis ini sangat 

dibutuhkan dalam berbagai pengambilan keputusan baik dalam 

perumusan kebijakan manajemen maupun dalam telaah ilmiah.  

Untuk menguji hipotesis tersebut akan digunakan model 

persamaan regresi sebagai berikut : 

Y= a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + ei 

Keterangan : 

Y : Capital Adequacy Ratio (CAR) 

a : konstanta 

X1 : NIM (Net Interest Margin) 

X2 : BOPO (Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi) 

X3 : LDR (Loan to Deposit Ratio) 

X4 : GWM (Giro Wajib Minimum) 
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e : Pengganggu (Standard Error) 

3.5 Uji Asumsi Klasik  

3.5.1  Uji Normalitas 

Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui normal atau tidaknya 

suatu distribusi data. Pada dasarnya uji normalitas membandingkan 

antara data yang kita miliki dengan berdistribusi normal yang dimiliki 

mean dan standar deviasi yang sama dengan data kita.  

a. Metode Grafik 

Uji normalitas dengan metode grafik yaitu dengan melihat 

penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik Normal P-

P Plot of Regression Standardized Residual. Sebagai dasar 

pengambilannya, jika titik-titik menyebar sekitar garis dan 

mengikuti garis diagonal maka nilai residual tersebut telah 

normal. 

b. Metode Uji One Sample Kolmogorov Smirnov 

Uji One Sample Kolmogorov Smirnov digunakan untuk 

mengetahui distribusi data, apakah mengikuti distribusi 

normal, posson, uniform, atau exponential. Dalam hal ini 

untuk mengetahui apakah distribusi residual terdistribusi 

normal atau tidak. Residual berdistribusi normal jika 

nilaisignifikansi lebih dari 0,05.  
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3.5.2  Uji Heteroskesdastisitas 

  Uji Heteroskesdatisitas  digunakan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskesdastisitas yaitu 

adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan 

pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dengan model 

regresi adalah tidak adanya gejala heteroskesdastisitas. Ada beberapa 

metode pengujian yang bisa digunakan diantaranya yaitu Uji Park, Uji 

Glejser, Melihat Pola grafik regresi, dan Uji koefisien korelasi 

Spearman. 

3.5.3 Uji Multikolinieritas  

  Uji Multikolonieritas bertujuan untuk mengetahui apakah 

hubungan diantara variabel bebas memiliki masalah multikorelasi atau 

tidak. Multikolinieritas adalah korelasi yang sangat tinggi atau sangat 

rendah yang terjadi pada hubungan diantara variabel bebas. 

Multikolinieritas bisa juga dilihat dari nilai VIF (variance inflating 

factor). Jika nilai VIF < 10, tingkat kolinieritas dapat ditoleransi. 

 3.5.4 Uji Autokorelasi 

 Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu (disturbance 

term) pada periode t dan kesalahan pengganggu pada periode 

sebelumnya (t-1). Uji Autokorelasi dapat dilakukan dengan 

melakukan uji Durbin Watson. 
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Nilai Durbin Watson kemudian dibandingkan dengan nilai d 

tabel. Adapun kriteria yang dihasilkan dengan ketentuan sebagai 

berikut (Ghazali dalam Syukri, 2016) : 

a. Angka DW dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif 

b. Angka DW dibawah -2 sampai 2 berarti tidak ada 

autokorelasi 

c. Angka DW diatas 2 berarti ada autokorelasi negatif 

3.6 Uji Hipotesis 

3.6.1 Uji t 

 Uji t dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana 

pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri 

terhadap variabel terikatnya. Uji ini dapat dilakukan dengan 

membandingkan t hitung dengan t tabel atau dengan melihat kolom 

signifikansi pada masing-masing t hitung, proses uji t identic dengan 

uji F, atau bisa diganti dengan Uji Metode Stepwise. 

 Hasil uji t dapat dilihat pada tabel coefficient pada kolom sig 

(significance). Jika probabilitas nilai t atau signifikansi <0,05 , maka 

dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat secara parsial. Namun jika probabilitas nilai t atau 

signifikansi >0,05 , maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel bebas 

terhadap variabel terikat.  
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3.6.2 Uji F 

 Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas 

secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat. Signifikan 

berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi. 

Penggunaan tingkat signifikannya beragam, tergantung keinginan 

peneliti, yaitu 0,01 (1%); 0,05 (5%); dan 0,10 (10%). 

 Uji F digunakan untuk menguji apakah variabel-variabel 

independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen (Sulaiman,2004:86). Langkah-langkah Uji F 

sebagai berikut :  

a. Menentukan Hipotesis  

Ho : β = 0, artinya variabel independen secara bersama-sama tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen  

Ha : β ≠ 0, artinya variabel independen secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen  

b. Menentukan Tingkat Signifikan  

Tingkat signifikan pada penelitian ini adalah 5% artinya risiko 

kesalahan mengambil keputusan 5%  

c. Pengambilan Keputusan  

1. Jika probabilitas (sig F) < α (0,05) maka Ho ditolak, artinya 

ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen 

terhadap variabel dependen  
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2. Jika probabilitas (sig F) > α (0,05) maka Ho diterima, artinya 

tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel independent 

terhadap variabel dependen 

3.6.3 Koefisien Determinasi (R2) 

Nilai koefisien determinasi (R2) mengukur tingkat seberapa 

besar variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian 

dapat menjelaskan variabel dependen. Nilai tersebut menunjukkan 

seberapa dekat garis regresi yang kita estimasi dengan data yang 

sesungguhnya. Nilai R2 terletak antara nol hingga satu dimana semakin 

mendekati satu maka model semakin baik.  

Semakin R2 mendekati 0 maka semakin kecil kemampuan 

semua variabel independen dalam menjelaskan perubahan nilai 

variabel dependen. Semakin R2 mendekati 1 maka semakin besar 

pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. 

Secara umum koefisien determinasi untuk data crossection relatif 

rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing 

pengamatan, sedangkan data time series biasanya mempunyai 

koefisien determinasi yang tinggi (Ghozali, 2006). 

 

 


