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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Sesuai dengan masalah dan tujuan yang dirumuskan, maka penelitian ini

tergolong penelitian kausatif. Penelitian kausatif berguna untuk menganalisis

pengaruh antara satu variabel dengan beberapa variabel lainnya. Penelitian kausatif

merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh variabel

independen mempengaruhi variabel dependen (Sugiyono, 2005). Dalam penelitian ini

menjelaskan dan menggambarkan serta memperlihatkan pengaruh jumlah kredit yang

diberikan, likuiditas, dan permodalan sebagai variabel independen terhadap

profitabilitas perusahaan sebagai variabel dependen.

3.2 Objek Penelitian

Didalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah perusahaan

perbankan yang terdaftar di BEI Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2011.

3.3 Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan elemen yang dijadikan objek dalam penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2011. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah

sebanyak 31 perusahaan.
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b. Sampel

Menurut Mudrajad (2003), sampel adalah suatu himpunan bagian (subset) dari

unit populasi.Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara purposive

sampling, artinya sampel dipilih berdasarkan pertimbangan subyektif penelitian

dimana persyaratan yang dibuat sebagai kriteria harus dipenuhi sebagai sampel.

Sampel penelitian diambil secara purposive sampling, dimana sampel

digunakan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Perusahaan perbankan yang go public di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada

kurun waktu penelitian yaitu tahun 2008 – 2011

b. Tersedia data laporan keuangan selama kurun waktu penelitian.

Tabel 3.1

Kriteria Pemilihan Sampel

Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI 31

Perusahaan Perbankan  yang tidak termasuk dalam kriteria  a (3)

Perusahaan Perbankan yang tidak termasuk dalam kriteria  b (0)

Perusahaan yang dapat menjadi sampel 28

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

Berdasarkan pada kriteria pengambilan sampel seperti yang telah disebutkan

di atas, maka ada 3 bank yang tidak termasuk ke dalam sampel penelitian ini karena

bank tersebut belum terdaftar di BEI pada tahun awal penelitian. Bank tersebut adalah

Bank Tabungan Negara Tbk, BPD Jawa Barat dan Banten Tbk, dan  Bank Sinarmas
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Tbk. Perusahaan yang memenuhi kriteria dan dijadikan sampel dalam penelitian ini

berjumlah 28 perusahaan yang ditunjukkan dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2

Sampel Perusahaan Perbankan

NO. KODE NAMA PERUSAHAAN

1 AGRO Bank Agroniaga Tbk.
2 BABP Bank ICB Bumiputra Tbk.
3 BACA Bank Capital Indonesia Tbk.
4 BAEK Bank Ekonomi Raharja Tbk
5 BBCA Bank Central Asia Tbk.
6 BBKP Bank Bukopin Tbk.
7 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
8 BBNP Bank Nusantara Perahyangan Tbk.
9 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

10 BCIC Bank Mutiara Tbk.
11 BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk.
12 BEKS Bank Pundi Indonesia Tbk.
13 BKSW Bank QNB Kewasan Tbk.
14 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk.
15 BNBA Bank Bumi Artha Tbk.
16 BNGA Bank CIMB Niaga Tbk.
17 BNII Bank Internasional Indonesia Tbk.
18 BNLI Bank Permata Tbk.
19 BSWD Bank of India Indonesia Tbk.
20 BTPN Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.
21 BVIC Bank Victoria Internasional Tbk.
22 INPC Bank Artha Graha Internasional Tbk.
23 MAYA Bank Mayapada Tbk.
24 MCOR Bank Windu Kantjana Internasional Tbk.
25 MEGA Bank Mega Tbk.
26 NISP Bank OCBC NISP Tbk.
27 PNBN Bank Pan Indonesia Tbk.
28 SDRA Bank Himpunan Saudata 1906 Tbk.

Sumber : www.idx.co.id
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3.4 Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data dokumenter, yaitu data laporan

keuangan neraca dan laba rugi perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia (BEI) tahun 2008 sampai 2011.

b. Sumber Data

Sumber data untuk penelitian ini menggunakan sumber data sekunder.

Sumber data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak

langsung atau melaului media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

Menurut Mudrajad (2003), data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan oleh

lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna. Sumber

data penelitian ini diperoleh melalui Indonesian Capital Market Directory (ICMD)

untuk mendapatkan data berupa laporan keuangan tahunan perusahaan dari tahun

2008 sampai 2011 dan dari situs resmi BEI : www.idx.co.id.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis

menggunakan teknik dokumentasi dengan melihat laporan keuangan perusahaan

sampel. Dengan teknik ini penulis mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan

dari tahun 2008 sampai 2011 mengenai variabel yang akan diteliti yaitu Profitabilitas,

Jumlah Kredit yang Diberikan, Likuiditas dan Kecukupan Modal. Data diperoleh

melalui ICMD, situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan web-web
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terkait lainnya serta dengan cara mempelajari literatur yang berkaitan dengan

permasalahan penelitian baik media cetak maupun elektronik.

3.6 Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

3.6.1 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang menjadi perhatian utama dalam

penelitian (Mudrajad : 2003). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah

profitabilitas (Y). Profitabilitas bank adalah salah satu cara untuk menilai secara tepat

sejauh mana tingkat pengembalian yang akan didapat dari aktivitas bisnis yang ada

(kemampuan menghasilkan laba).

Profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan ROA (Return

Total Assets) sesuai dengan SE BI No.12/11/DPNP tgl 31 Maret 2010 dirumuskan

sebagai berikut:

= 100%
3.6.2 Variabel Independen

Variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau

mempengaruhi variabel yang lain (Sugiyono, 2005). Yang menjadi variabel

independen dalam penelitian ini adalah Kredit yang diberikan, Likuiditas dan

Permodalan.
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A. Kredit

Kredit yang diberikan, yaitu dana/uang yang diberikan bank kepada para

debitur dalam bentuk pinjaman. Kredit yang diberikan dihitung berdasarkan proporsi

jumlah kredit yang diberikan dari total aset perusahaan perbankan setiap tahunnya.

(Hendra dan Fahmi, 2009)

Secara sistematis dapat dirumuskan sebagai berikut:

= ℎ 100%
B. Likuiditas (LDR)

Salah satu alat ukur dari likuiditas ini adalah dengan menggunakan Loan to

Deposit Ratio (LDR). LDR menggambarkan kemampuan bank membayar kembali

penarikan yang dilakukan nasabah deposan dengan mengandalkan kredit yang

diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Menurut Kasmir (2005) loan to deposit ratio

merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang

diberikan dibandingkan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan.

Sedangkan menurut BI dalam Undang-undang Perbankan UU No.10 tahun 1998 dan UU

No.3 tahun 2004, rumus untuk mencari LDR adalah :

= ℎ ℎ 100%
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Dana pihak ketiga berasal dari masyarakat, dana dari masyarakat ini terdiri

dari giro, deposito, dan tabungan.

C. Permodalan (CAR)

Permodalan bank dapat dicerminkan oleh CAR. CAR adalah rasio kinerja

bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva

yang mengandung atau menghasilkan risiko. Sesuai dengan SE BI No.12/11/DPNP

tgl 31 Maret 2010 CAR dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

= , , 100%
Modal bank adalah total modal yang berasal dari bank  yang terdiri dari modal

inti dan modal pelengkap. Sedangkan nilai ATMR biasanya telah dicantumkan pada

laporan keuangan setiap bank yang terletak pada catatan atas laporan keuangan untuk

nilai tiap tahunnya.

3.7 Tekhnik Analisis Data

Sesuai dengan tujuan penelitian dan hipotesis, maka analisis data ini bertujuan

untuk mengetahui peran masing-masing variabel bebas dalam mempengaruhi variabel

terikat. Sebelum melakukan analisis regresi berganda, ada beberapa syarat pengujian

yang harus dipenuhi agar hasil olahan data benar-benar dapat menggambarkan apa

yang menjadi tujuan penelitian antara lain :
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3.7.1 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian regresi, terlebih dahulu dilakukan pengujian

asumsi klasik yang berguna untuk mengetahui apakah data yang digunakan telah

memenuhi ketentuan dalam model regresi. Pengujian ini meliputi :

3.7.1.1 Uji Normalitas Residual

Pengujian normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model  regresi,

variabel  dependen   maupun   independen  atau  keduanya terdistribusi secara normal

atau tidak. Pengujian  data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan

kolmogorov-smirnov (KS)dengan kriteria pengujian α = 0,05 dimana :

a. Jika sig >α berarti residual terdistribusi normal

b. Jika sig < α berarti residual tidak terdistribusi normal

3.7.1.2 Uji Multikolonearitas

Multikolinearitas merupakan suatu gejala korelasi antar variable indepeden

yang ditunjukan dengan korelasi signifikan antar variable independen.Adanya gejala

multikolinearitas dapat dilihat dari tolerance value atau nilai Variance Infation

Factor (VIF). Batas tolerance value adalah 0,1 dan batas VIF adalah 10. Apabila

tolerance value < 0,1 atau VIF >10 maka terjadi multikolinearitas. Sebaliknya apabila

tolerance value >0,1 atau VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas.
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3.7.1.3 Uji Heterokedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atas suatu pengamatan ke

pengamatan lain. Untuk mendeteksi heteroskedastisitas dapat menggunakan uji

Glejser. Apabila sig > 0.05 maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Menurut

Imam (2007), model yang baik adalah tidak terjadi heteroskedasitas.

3.7.1.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah uji yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak

ada korelasi antar data berdasarkan urutan waktu.Metode yang digunakan adalah

Durbin Watson.

Menurut Idris (2006), kriteria pengujiannya sebagai berikut:

a) Angka DW di bawah -2 maka terjadi autokorelasi positif

b) Angka DW di antara -2 sampai dengan +2 maka tidak ada autokorelasi

c) Angka DW di atas +2 maka terjadi autokorelasi negatif

3.7.2 Model Regresi Berganda

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah teknik analisis regresi

berganda, karena variabel bebas dalam penelitian ini lebih dari satu. Teknik analisis

regresi berganda merupakan teknik uji yang digunakan untuk mengetahui pengaruh

variabel independen terhadap variabel dependen, dengan persamaan sebagai berikut:
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Y = a + b1 X1 + b2 X2  + b3 X3 +  e

Keterangan :

Y = Profitabilitas (ROA)

X1 = Kredit yang diberikan(Proporsi)

X2 = Likuiditas (LDR)

X3 = Permodalan (CAR)

a = Konstanta persamaan regresi

b1,2,3 = Koefisien regresi

e = Error term

3.7.3 Uji Hipotesis

3.7.3.1 Uji T

Uji ini bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel bebas

terhadap variabel  terikat dengan mengasumsikan variabel lain adalah konstan. Hal

ini diperoleh dengan rumus : =
Keterangan:

βn = Koefisien regresi masing-masing variabel

Sβn = Standar error dari masing-masing variabel

Hasil pengujian terhadap t-statistik  dengan stantar signifikansi α = 5%

adalah:
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1. Jika sig. < α, maka Ho ditolak dan  Ha diterima.  Ini berarti bahwa ada

pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

2. Jika sig. ≥ α, maka Ho diterima dan Ha diterima. Ini berarti bahwa tidak

ada pengaruh secara parsial antara variabel bebas dengan variabel terikat.

3.7.3.2 Uji F-statistik

Uji F ini dilakukan untuk menguji secara serentak variabel independen

mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Jika Fhitung > Ftabel, atau sig < 0,05,

menunjukkan bahwa model regresi dapat digunakan untuk menguji pengaruh variabel

independen terhadap variabel dependen. Jika Fhitung< Ftabel, atau sig > 0,05,

menunjukkan bahwa model yang digunakan belum mampu menguji pengaruh

variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan tingkat kepercayaan untuk

pengujian hipotesis adalah 95% atau (α) 0.05.

3.7.3.3 Uji Koefisien Determinan (R2)

Uji koefisien determinasi (R2) intinya mengukur tingkat ketepatan dari regresi

linear berganda yaitu persentase sumbangan (goodress of fit) dari variabel bebas

terhadap variabel terikat. Pada penelitian ini digunakan Adjusted R Square karena

variabel bebas yang digunakan lebih dari satu. Tujuan pengukuran Adjusted R Square

adalah untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi

variabel dependen.


