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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah 44 bank umum swasta devisa yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode waktu penelitian dari tahun 201- 

2015. Dari populasi yang ada , sampel yang akan diambil yaitunya 19 bank umum 

swasta devisa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011- 2015. 

Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan tekhnik purposive 

sampling. Purposive Sampling dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan 

didasarkan atas strata, random, atau daerah tetapi didasarkan atas tujuan tertentu 

(Arikunto, 2006) artinya pengambilan sampel dengan pertimbangan dan criteria 

tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. 

Tabel 3.1 Kriteria Pemilihan Sampel 

Kriteria Sampel Jumlah 

Bank umum swsta nasional devisa yang terdfatar di bursa efek 

Indonesia tahun 2011- 2015 

44 

Bank yang tidak mempublikasikan laporan keuangan secara 

lengkap pada periode 2011- 2015 

(5) 

Bank umum swasta nasional devisa yang delisting pada periode 

2011- 2015 

(18) 

Jumlah Sampel yang diambil 19 

Jumlah pengamatan dari tahun 2011-2015 adalah 5x19 95 

       Sumber : www.idx.co.id diolah (2017) 

http://www.idx.co.id/
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Dari data Bank Umum Swasta Devisa yang diperoleh dari Bursa Efek 

Indonesia setelah dilakukan seleksi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, maka 

keseluruhan populasi yang bisa dijadikan sampel adalah sebanyak 19 bank. 

Selanjutnya analisis digunakan dengan pooling data (pooled) dengan 

menambah jumlah pengamatan, yaitu dengan mengalikan jumlah sampel yang 

diperoleh dengan periode pengamatan sehingga jumlah pengamatan dalam penelitian  

ini sebanyak 95 pengamatan ( 19 x 5 tahun = 95), hal tersebut sudah memenuhi syarat 

untuk jumlah sampel untuk diolah dengan analisi regresi, dimana syarat minimum 

untuk jumlah sampel dengan regresi sejumlah 30 pengamatan (Ghozali, 2011). 

Bank yang dijadikan sampel terdiri dari dua kategori, yaitu : 

a. Bank Sehat 

Bank yang tidak termasuk dalam program penyehatan perbankan dan tidak 

dalam pengawasan khusus serta tidak mengalami kerugian selama dua tahun. 

b. Bank Bangkrut 

Bank yang menderita kerugian minimal dua tahun berturut- turut  dalam 

periode 2011- 2015, atau bank yang mengalami merger pada tahun 2011- 

2015, atau dicabut izinnya oleh Bank Indonesia pada tahun 2011- 2015 atau 

bank yang mengalami likuidasi pada tahun 2011- 2015. 

Tabel 3.2 Bank Yang dijadikan Sampel Penelitian 

No Kode Nama Perusahaan (Perbankan) 

1 AGRO Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk 
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2 BBKP Bank Bukopin, Tbk 

3 BNBA Bank Bumi Arta 

4 BBCA Bank Central Asia, Tbk 

5 BNGA Bank CIMB Niaga, Tbk 

6 BDMN Bank Danamon Indonesia, Tbk 

7 MEGA Bank Mega, Tbk 

8 MAYA Bank Mayapada Internasional 

9 PNBN Bank Pan Indonesia 

10 BNLI Bank Permata, Tbk 

11 BSIM Bank Sinarmas, Tbk 

12 BACA Bank Capital Indonesia 

13 MCOR Bank Windu Kentjana Internationak Tbk 

14 INPC Bank Artha Graha International Tbk 

15 BKSW Bank QNB Kesawaan, Tbk 

16 NISP Bank OCBC NISP, Tbk 

17 BSWD Bank Of India International, Tbk 

18 BABP Bank MNC International, Tbk 

19 BTPN Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk 

Sumber : www.bi.go.id diolah(2016) 

 

 

http://www.bi.go.id/
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3.2 Jenis dan Sumber Data 

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif yang dilakukan dengan analisis yakni 

pengujian hipotesis terhadap semua variabel yang diteliti.Dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung. 

Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan  laporan keuangan tahunan bank umum 

swasta devisa tahun 2011-2015 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.. 

 

3.3 Tekhnik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan data sekunder atau data historis. Tekhnik pengumpulan data digunakan 

dalam penelitian ini adalah : 

a. Studi Pustaka 

Studi pustaka adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mengolah literature, artikel, jurnal, hasil penelitian terdahulu, maupun 

media tertulis yang berkaitan dengan topic pembahsan penelitian ini. 

b. Studi Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu kumpulan data dengan mempelajari atau 

meneliti dokumen- dokumen atau sumber- sumber tertulis serta arsip- 

arsip lainnya yang sesuai dengan penelitian. 
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3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

Dalam penelitian ini variabel yang diteliti diklasifikasikan ke dalam variabel 

dependen da variabel independen.Definisi operasional variabel penelitian antara lain : 

1). Variabel Dependen 

Variabel dependen (terikat) adalah variabel yang keberadaanya dipengaruhi 

oleh variabel lain (Trianto, 2015 : 25).Variable dependen pada penelitian ini yaitu 

perusahaan perbankan yang mengalami kondisi bermasalah dan tidak bermasalah. 

Status usaha perbankan dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu kategori bangkrut 

dan tidak bangkrut. 

 Menurut Platt dan Platt (2002) perusahaan dinyatakan bangkrut ditinjau dari 

Earning Per Share (EPS) negatif. Perusahan-perusahaan dalam penelitian ini 

dikelompokan dengan ukuran 0 (nol) untuk perusahaan tidak bangkrut dan 1 (satu) 

untuk perusahaan yang memiliki EPS negatif selama 2 tahun berturut-turut atau 

bangkrut. Variabel dependen yang digunakan merupakan variabel kategori (dummy 

variable ). 

2). Variabel Independen 

Variabel Independen ( bebas) adalah variabel yang mana keberadaannya 

mempengaruhi variabel lain ( Trianto, 2015 : 25). Variabel bebas yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah : 

a. Capital Adequency Ratio (CAR)  
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Capital Adequency Ratio adalah rasio kinerja bank untuk mnegukur kecukupan 

modal yang domiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau 

menghasilkan resiko, misalnya kredit yang diberikan. 

    
          

                                
       

b. Non Peforming Loan (NPL) 

NPL merupakan salah satu indikator kesehatan kualitas aset bank.NPL yang 

digunakan adalah NPL neto yaitu NPL yang telah disesuaikan.Kuncoro (dalam 

Mulyaningrum, 2008) mengatakan penilaian kualitas aset merupakan penilaian 

terhadap kondisi aset Bank dan kecukupan manajemen risiko kredit.Kredit dalam hal 

ini adalah kredit bermasalah. 

       
                 

            
       

c. Loan on Deposit Ratio (LDR) 

Loan to Deposit Ratio (LDR) digunakan untuk menilai likuiditas suatubank 

dengan cara membagi jumlah kredit yang diberikan oleh bank terhadap danapihak 

ketiga. Rasio ini untuk mengetahui kemampuan bank dalam membayarkembali 

kewajiban kepada para nasabah yang telah menanamkan dana dengankredit-kredit 

yang telah diberikan kepada para debiturnya. 

 

       
                            

                       
       

d. Beban Operasional/ Pendapatan Operasional (BOPO) 
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Rasio ini adalah perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan 

operasional dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam 

melakukan kegiatan operasionalnya.Semakin kecil rasio biaya (beban) 

operasionalnya kan lebih baik, karena bank bersangkutan dapat menutup biaya ( 

beban) operasional dengan pendapatan operasionalnya. 

      
      (      )           

                      
       

e. Net Interest Margin (NIM) 

Net Interest Margin (NIM) digunakan untuk mengukur 

kemampuanmanajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk 

menghasilkanpendapatan bunga bersih. Rasio NIM diperoleh dari perbandingan 

antarapendapatan bunga bersih dibandingkan dengan rata-rata aktiva produktif. 

     
                  (                            )

                
       

 

f. Market Effect 

Market Effect( price to book value of equity/ PBV) merupakan salah satu 

indicator dalam menilai kinerja perusahaan. White at al (2003): Fama and French 

(1992) found that the P/B ratio was the best predictor of future stock returns.: firms 

with low P/W rations. 

Hal ini menunjukkan bahwa  bahwa rasio tersebut dapat juga dipakai dalam 

mengukur kinerja perusahaan dalam hal ini bank, sehingga dapat memunculkan 
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prediksi potensi kebangkrutan bank. Berikut ini adalah rumus unruk menghitung 

PBV : 

    
           

                    
       

g. Tingkat Suku Bunga 

Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang 

berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual 

produknya. Bunga juga dapart diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada 

nasabah ( yang memiliki nasabah dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada 

bank( nasabah yang memperoleh pinjaman). 

Tabel 3.3 Definisi Operasionalisasi Variabel 

No Variabel Definisi Indikator Skala 

1 Status 

Usaha 

Perbankan 

:Kebangkr

utan Bank 

(Y) 

Sita umum atas semua 

kekayaan debitor 

pailit yang pengurusan 

dan pemberesannya 

dilakukan oleh 

Kurator di bawah 

pengawasan hakim 

Pengawas 

sebagaimana diatur 

Undang- undang. 

 

Bank bangkrut = 1 

Tidak bangkrut = 0 
 

2 Capital 

Adequency 

Ratio 

(CAR) 

 

(X1) 

 

Capital Adequency 

Ratio adalah rasio 

kinerja bank untuk 

mnegukur kecukupan 

modal yang dimiliki 

bank untuk 

menunjang aktiva 

yang mengandung 

atau menghasilkan 

    
          

    
       

 

Rasio 
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resiko           (Irfan 

Fahmi, 2014 : 181) 

3 Non 

Peforming 

Loan 

(NPL) 

 

(X2) 

Ratio yang digunakan 

untuk mengukur 

kredit bermasalah atas 

total kredit. (Almilia 

dan Herdiningtyas, 

2005) dalam Hakim 

(2013).  

 

   

 
                 

            
       

Rasio 

4 Laon to 

Deposit 

Ratio 

(LDR) 

(X3) 

Rasio ini untuk 

mengetahui 

kemampuan bank 

dalam membayar 

kembali kewajiban 

kepada para nasabah 

yang telah 

menanamkan dana 

dengan kredit-kredit 

yang telah diberikan 

kepada para 

debiturnya ( Rivai, 

2013: 484). 

 

 

   

 
                            

                       
       

 

Rasio 

5 Beban 

Operasiao

nal dan 

Pendapata

n 

Operasion

al (BOPO) 

(X4) 

Rasio ini adalah 

perbandingan antara 

biaya operasional 

dengan pendapatan 

operasional dalam 

mengukur tingkat 

efisiensi dan 

kemampuan bank 

dalam melakukan 

kegiatan 

operasionalnya 

((Rivai, 2013 : 482)) 

 

 

 
     

 
      (      )           

                      
       

Rasio 

6 Net 

Ineterest 

Margin 

(NIM) 

(X5) 

Ratio untuk mengukur 

kemampuan 

manajemen bank 

dalam mengelola 

aktiva 

produktifnyauntuk 

menghasilkan 

 
    

 
                       

                
       

 

Rasio 
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pendapatan bunga 

bersih (Chandra 

Halim, 2016) 

7 Market 

Effect 

(X6) 

 . Market Effect ( price 

to book value of 

equity/ PBV) 

merupakan salah satu 

indikator dalam 

menilai kinerja 

perusahaan .( White at 

al (2003): Fama and 

French (1992)) 

   

 
                  

                           
       

 

Rasio 

8 Tingkat 

suku 

bunga 

(X7) 

Balas jasa yang 

diberikan oleh bank 

yang berdasarkan 

prinsip konvensional 

kepada nasabah yang 

membeli atau menjual 

produknya. 

 

Menggunakan Pertumbuhan 

Credit Rate atau suku bunga 

kredit 

Rasio 

Sumber : data diolah (2017) 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis 

regresi logistik. Pengujian analisis dilakukan dengan menggunakan regresi logistic 

karena variabel dependen yang diukur dengan variabel dummy dan variabel 

independennya dapat berupa kombinasi variabel kontinyu maupun variabel 

kategorial. ( Ghozali, 2009 : 71). Analisis regresi logistik juga digunakan karena tidak 

mensyaratkan data berdistribusi normal dan terlihat untuk menyediakan fleksibilitas 

dan kekuatan statistik dalam permodalan ( Mc Fadden 1984) dalam (Chandra Halim, 

2015) 
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Regresi logistik sebetulnya mirip dengan analisis diskriminan yaitu bertujuan 

untuk menguji apakah probabilitas variabel dependen dapat diprediksi dengan 

variabel independennya  ( Ghozali, 2009 : 71). Pengolahan data dilakukan dengan 

menggunakan Statistical Package of Social Scene (SPSS) versi 16.0. Fungsi logistic 

Regression dapat dinyatakan sbb ( Ghozali 2005): 

   
 

   
= α +β1X1+β2X2+β3X3+β4X4+β5X5+β6X6+β7X7+e 

Keterangan : 

P = Probabilitas kebangkrutan 

α = Konstanta 

β1-β7 = Koefisien Regresi 

X1  = Capital Adequency Ratio 

X2 =Non Peforming Loan 

X3 = Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional 

X4 = Net Interest Margin 

X5 = Loan to Deposit Ratio 

X6 = Market Effect 

X7 = Tingkat Suku Bunga 

e = Error 

 Menurut Hair, et. Al ( 2006) dalam Chandra Halim (2015) ada beberapa 

alasan mengapa regresi logistic merupakan sebuah altenatif yang atraktif untuk 

analisis diskriminan dimana variabel dependennya 2 kategori : 
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1. Regresi logistik dipengaruhi lebih sedikit dibandingkan analisis diskriminan 

oleh ketidaksamaan variance/ covariance  dalam kelompok sebuah asumsi 

dasar dari analisis diskriminan. 

2. Regresi logistik dapat menghandle variabel independen kategorial secara 

mudah dimana pada analisis diskriminan penggunaan variabek dummy 

menimbulkan masalah dengan kesamaan variance/ covariance. 

3. Regresi  logistik menghasilkan persamaan regresi berganda berkenaan 

interprestasi dan pengukuran diagnosis casewise yang tersedia untuk residual 

yang diuji. 

Dalam penelitian ini analisis regresi logistik untuk mengukur kekuatan 

hubungan antara dua variabel atau lebih serta menunjukkan arah hubungan antara 

variabel dependen dengan variabel independen ( Ghozali,2011:96). 

 

3.5.1 Statistik Deskriptif  

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai rat- rata (mean), standar deviasi ( deviation standar), maksimum dan 

minimum (Ghozali, 2011). Sugiyono (2009) menyatakan statistic deskriptif berfungsi 

untuk mendeskripsikan atau member gambaran terhadap objek yang diteliti melalui 

data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan 

kesimpulan yang umum. 
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3.5.2 Menilai  Model Fit 

Langkah pertama adalah menilai overall fit model terhadap data. Hipotesis 

untuk menilai model fit adalah : 

Ho : Model yang dihipotesiskan fit dengan data 

Ha : Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data 

3.5.2.1 Fungsi Likelihood 

Statistik yang digunakan berdasrakan pada fungsi likelihood. Likelihood L dari 

model yang dihipotesiskan menggambarkan data input. Untuk menguji 

hipotesis nol dan altenatif, L ditrensfrmasikan menjadi -2LogL. Statistik -

2LogL kadang- kadang disebut likelihood rasio x
2 

statistis, dimana x
2 

didistribusikan dengan degree of freedom n-q, q adalah parameter dalam model. 

Penurunan likelihood menunjukkan model regresi yang lebih baik atau dengan 

kata lain model yang dihipotesiskan fit dengan data. Nilai yang besar dari 

statisstik log- likelihood menunjukkan model statistic yang buuruk karena 

semakin besar nilai fit dari log- like-lihood semakin pengamatan tidak dapat 

dijelaskan. 

3.5.2.2 Cox and Snell’s R Square 

Cox and Snell’s R Square merupakan ukuran yang mencoba meniru ukuran R
2
 

pada multiple regression yang didasarkan pada tekhnik estimasi likehood 

dengan nilai maksimum kurang dari 1( satu) sehingga sulit diinterprestasikan. 

Nagelkerke’s R Square merupakan modifikasi dari koefisien Cox dan Snell 

untuk memastikan bahwa nilainya bervariasi dari 0 (nol) sampai 1(satu). Hal ini 
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dilakukan dengan cara membagi nilai Cox dan Snell pada multiple regression. 

Nilai yang kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel- variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat 

terbatas.Sedangkan nilai yang mendekati satu menunjukkan bahwa variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variabilitas variabel dependen. 

3.5.2.3 Menguji kelayakan model Regresiv Hosmer and Lemeshow’s 

Goodness Fit Test) 

Hosmer and Lemeshow’s Goodness of fit Test dilakukan untuk menguji 

hipotesis nol bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model ( tidak ada 

perbedaan antara model dengan data sehingga model dapat dikatakan fit). Jika 

nilai Hosmer and Lemeshow’s Goodness of fit Test sama dengan atau kurang 

dari 0,05, maka hipotesis nol ditolak yang berarti ada perbedaan signifikan 

antara model dengan nilai observasinya sehingga Goodness fit model tidak baik 

karena model tidak dapat memprediksi nilai observasinya. Jika lebih besar dari 

0,05 dapat disimpulkan bahwa model dapat diterima. 

3.5.2.4 Menguji Koefisien Regresi 

Pengujian koefisien regresi dilakukan untuk menguji seberapa jauh semua 

variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh terhadap 

variabel terikat. Hasil paengujian didapat dari program SPSS berupa tampilan 

table variables in the equation. Dari table tersebut didapat nilai koefisien nilai 

wald statistic dan signifikansi. Untuk menentuakn penerimaan atau penolakan 
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Ho dapat ditemukan dengan menggunakan wald statistic dan nilai probabilitas 

(sig) dengan cara nilai wald statistic dibandingkan dengan chi-square tabel, 

sedangkan probabilitas (sig) dibandingkan dengan tingkat signifikansi (α) 5% 

dengan kriteria:  

a. Ho tidak dapat ditolak apabila wald statistic > chi square table dan nilai 

probabilitas (sig) > tingkat signifikansi (α). Hal ini berarti Ha ditolak atau 

hipotesis yang menyatakan variabel bebas berpengaruh terhadap variabel 

terikat ditolak. 

b. Ho dapat ditolak apabila wald statistic > chi square table dan nilai 

probabilitas (sig) < tingkat signifikansi (α). Hal ini berarti Ha diterima atau 

hipotesis yang menyatakan variabel bebas berpengaruh terhadap variabel 

terikat diterima. 

 

3.5.3  Pengujian Hipotesis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan nilai signifikansi level sebesar 5% untuk 

mengetahui apakah ada pengaruh nyata dari variabel independen terhadap variabel 

dependen. Kriteria dari pengujian ini adalah : 

a. Signifikansi level (Sig) > 0.05 maka hipotesis ditolak 

b. Signifikansi level (Sig) < 0.05 mka hipotesis diterima 
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3.5.4 Tabel Klasifikasi 

Tabel klasifikasi 2x2 menghitung nilai estimasi yang benar ( correct) dan salah 

(incorrect). Pada kolom merupakan dua nilai prediksi dari variabel dependen., 

sedangkan pada baris menunjukkan nilai observasi sesungguhnya dari variabel 

dependen. Pada model yang sempurna, maka semua kasu akan berada pada diagonal 

dengan tingkatan ketepatan peramalan 100%. Jika model regresi logistik memiliki 

homokedastisitas, maka persentase yang benar ( correct) akan sama untuk kedua 

baris ( Ghozali, 2011). 

 


