
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Bank Indonesia dan Bursa Efek

Indonesiaserta menggunakan metode electronic research dan library

research guna mendapatkan tambahan informasi lainnya melalui akses

internet ke website Bursa Efek Indonesia (BEI), dan link lainnya yang

relevan.

1.2 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Dalam penelitian ini data yang dipergunakan adalah data dokumenter

berupa data time series untuk semua variabel yaitu Return On Asset

(ROA) dan data rasio-rasio keuangan masing-masing perusahaan

perbankan yaitu Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan

(NPL), Loan to Deposit Ratio (LDR), BOPO, dan Net Interest Margin

(GWM) dan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang

diperoleh secara historis, dimana diperoleh dari Laporan Keuangan

Publikasi yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dalam Direktori



Perbankan Indonesia. Periodesasi data menggunakan data Laporan

Keuangan Publikasi periode tahun 2010 hingga 2012.

1.3 Populasi dan Sample

Populasi dalam penelitian ini adalah bank umum konvensional yang

go publik di indonesia dalam kurun waktu penelitian (tahun 2010 - 2012).

Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 26 bank. Teknik

pengambilan sampel dilakukan melalui metode purposive sampling dengan

tujuan untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Menurut (Sugiyono:2012) metode purposive sampling merupakan metode

pengambilan sampel yang didasarkan pada beberapa pertimbangan atau

kriteria tertentu. Kriteria yang akan dilakukan peneliti untuk dijadikan sampel

penelitian adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan perbankan yang telah go public di Bursa Efek Indonesia (BEI)

pada kurun waktu penelitian (tahun 2010 - 2012).

2. Tersedia data laporan keuangan selama kurun waktu penelitian (tahun

2010 - 2012).

3. Bank yang diteliti masih beroperasi pada periode waktu penelitian (tahun

2010 - 2012).

Berdasarkan kriteria tersebut maka jumlah sampel yang digunakan dalam

penelitian ini adalah 15 perusahaan. Sampel dalam penelitian ini dapat dilihat

pada Tabel 3.1 berikut ini :



Tabel 3.1 Daftar Sampel Penelitian Bank Umum Go Publik

No Kode Emiten Nama Perusahaan

1 AGRO Bank Agroniaga Tbk

2 BACA Bank Capital Indonesia Tbk

3 BNGA Bank CIMB Niaga Tbk

4 BDMN Bank Danamon Tbk

5 BAEK Bank Ekonomi Raharja Tbk

6 SDRA Bank Himpunana Saudara 1906 Tbk

7 BABP Bank ICB Bumiputera Tbk

8 BNII Bank Internasional Indonesia Tbk

9 BCIC Bank Mutiara Tbk

10 NSIP Bank OCBC NISP Tbk

11 PNBN Bank Pan Indonesia Tbk

12 BNLI Bank Permata Tbk

13 BBRI Bank Rakyat Indonesia Tbk

14 BVIC Bank Victoria Internasional Tbk

15 MCOR Bank Windu Kentjana Nasional Tbk
Sumber : IDX Statistik 2012

Jumlah sampel dalam penelitian ini tidak memenuhi jumlah data

pengamatan minimal yaitu n = 30, maka pengolahan data menggunakan

metode polling. Sehingga jumlah data yang akan diolah adalah perkalian

antara jumlah perusahaan yaitu 15 dengan periode pengamatan selama 3

periode Januari 2010 sampai Desember 2012). Jadi jumlah pengamatan

dalam penelitian ini menjadi 45 data.

1.4 Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder

sehingga metode pengumpulan data menggunakan cara non participant

observation. Data yang berupa variabel Capital Adequacy Ratio (CAR), Non



Performing Loan (NPL), Loan to Deposit Ratio (LDR), BOPO, Net Interest

Margin (GWM), dan Return On Asset (ROA) diperoleh dengan cara

mengutip secara langsung dari Laporan Keuangan Publikasi dari Bank

Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2010

sampai 2012.

1.5 Definisi Operasional Variabel.

Variabel penelitian adalah objek penelitian atau sesuatu yang

menjadi titik perhatian. Variabel dibedakan menjadi dua yaitu variabel

dependen dan variabel independen. Variabel dependen (terikat) adalah

variabel yang nilainya tergantung dari nilai variabel lain (Y) dan variabel

independen (bebas) adalah variabel yang nilainya tidak tergantung pada

variabel lain (X). Variabel penelitian dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Capital adequacy ratio (CAR) sebagai variabel bebas (X1), CAR sebagai

indikator permodalan yaitu rasio kecukupan modal minimum pada bank.

Merupakan rasio yang memperlihatkan seberapa jumlah seluruh aktiva

bank mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada

bank lain) ikut dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana-

dana dari sumber-sumber di luar bank (Siamat:2004). Dalam penelitian

ini adalah CAR pada laporan keuangan tahunan bank yang

dipublikasikan selama periode 2007-2011. Pada penelitian ini CAR

dihitung menggunakan rasio antara jumlah modal sendiri terhadap aktiva



tertimbang menurut risiko (ATMR). Besarnya CAR dirumuskan sebagai

berikut := × 100 %
2. Non performing loan (NPL) sebagai variabel bebas (X2), yaitu rasio

antara kredit bermasalah dengan kredit yang disalurkan. Rasio ini

menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam  mengelola kredit

bermasalah yang diberikan oleh bank. Kredit dalam hal ini adalah kredit

yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk kredit kepada bank

lain. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar,

diragukan, dan macet (Machsud Ali:2004). Rasio NPL dapat dirumuskan

sebagai berikut = x100%

3. Loan to deposit ratio (LDR) sebagai variabel bebas (X3). Loan to

Deposit Ratio merupakan indikator likuiditas yang sering digunakan.

LDR merupakan rasio antara jumlah kredit yang diberikan terhadap

jumlah total dana pihak ketiga (DPK). LDR menunjukkan tingkat

kemampuan bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga yang dihimpun

oleh bank yang bersangkutan (Dendawijaya:2009). Dalam penelitian ini

adalah LDR pada laporan keuangan bank yang dipublikasikan selama

periode 2010-2011. Besarnya LDR dihitung sebagai berikut := x100%



Kredit yang diberikan merupakan penjumlahan total kredit posisi Januari

sampai dengan Desember. Total Dana Pihak Ketiga merupakan

penjumlahan total dana posisi Januari sampai dengan Desember (dana

giro, tabungan, dan deposito tidak termasuk antar bank).

4. Rasio Beban Operasional (BOPO), sebagai variabel bebas (X5), yaitu

perbandingan antara beban operasional dengan pendapatan operasional.

Beban operasional dihitung berdasarkan penjumlahan dari total beban

bunga dan total beban operasional lainnya (Riyadi:2004). Pendapatan

operasional adalah penjumlahan dari total pendapatan bunga dan total

pendapatan operasional lainnya. Rasio ini digunakan untuk mengukur

tingkat efisiensi bank dalam melakukan kegiatan operasinya= × 100 %
5. Giro wajib minimum (GWM) sebagai variabel bebas (X4). GWM adalah

suatu simpanan minimum yang wajib dipelihara dalam bentuk giro di

Bank Indonesia bagi semua bank (Dendawijaya:2009). Menurut Bank

Indonesia, penetapan GWM dimaksudkan untuk pengaturan likuiditas

perbankan. Ketentuan Giro Wajib Minimum dapat dibedakan dalam dua

kategori perhitungan yaitu Giro wajib dalam rupiah dan valuta asing.,

dirumuskan sebagai berikut:JUMLAH DANA PIHAK KETIGAGWM = x100%JUMLAH SALDO GIRO PADA BI



6. Return on assets (ROA), sebagai variabel terikat (Y), Return on assets

merupakan salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk

mengukur efektifitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan

dengan memanfaatkan total aset yang dimilikinya. ROA merupakan rasio

antara laba sebelum pajak terhadap total asset bank tersebut

(Ponco:2008). Semakin besar nilai ROA maka semakin baik besar pula

kinerja perusahaan, karena return yang didapat perusahaan semakin

besar. Dalam penelitian ini adalah ROA pada laporan keuangan bank

yang dipublikasikan periode 2010-2011. ROA dihitung dengan rumus

sebagai berikut := x100%

Secara garis besar definisi operasional variabel di atas digambarkan pada

tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel.

No Variabel Definisi Pengukuran Skala

1.
CAR
(X1)

Rasio kinerja bank untuk
mengukur kecukupan modal
yang dimiliki bank untuk
menunjang aktiva yang
mengandung atau
menghasilkan risiko, misalnya
kredit yang diberikan.

=
Rasio

2.
NPL
(X2)

Rasio antara kredit bermasalah
terhadap kredit yang disalurkan

NPL =
Rasio



3
LDR
(X3)

Rasio antara kredit yang
diberikan terhadap total dana

= Rasio

4
BOPO
(X4)

Perbandingan antara total
beban operasional dengan total
pendapatan operasinal.

= Rasio

5
GWM
(X5)

Merupakan rasio antara Jumlah
saldo giro pada BI terhadap
Jumlah dana pihak ketiga..

= Rasio

6
ROA
(Y)

Rasio yang digunakan untuk
mengukur kemampuan
manajemen bank dalam
memperoleh keuntungan secara
keseluruhan

= Rasio

1.6 Teknik 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 16.0 for windows.

Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi

berganda, untuk melihat atau meramalkan keadaan (naik turunnya) variabel

dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor

prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi

berganda akan dilakukan dengan jumlah lima (5) variabel independen

Sugiyono, dalam Regina (2012).



1.6.1 Uji Prasyarat (Uji Asumsi Klasik)

Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji apakah model

regresi benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan dan

representatif. Ada empat pengujian dalam uji asumsi klasik, yaitu:

1.6.1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui seberapa

besar data terdistribusi secara normal dalam variabel yang

digunakan dipenelitian ini. Data yang baik dapat dipakai

dalam suatu penelitian adalah data yang telah terdistribusi

secara normal. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah

uji statistic non parametrik kolmogorov smirnov. Uji ini

dilakukan dengan membuat hipotesis.

Ho : Data residual berdistribusi normal

HA: Data residual tidak berdistribusi normal

Pengujian dengan kolmogorov smirnov ini

mempunyai kriteria yang digunakan yaitu jika nilai

signifikansinya >0,05 maka dapat dikatakan bahwa data

berdistribusi normal. Tetapi jika nilai signifikansinya <0,05

maka data tidak berdistribusi normal (Ghozali : 2005).

1.6.1.2 Uji Multikolinieritas

Pengujian ini berguna untuk mengetahui apakah

model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel

bebas (independen) (Imam Ghozali, 2005). Model regresi



yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi diantara variabel

bebas (independent). Untuk mendeteksi ada tidaknya

multikolinieritas dalam suatu model regresi dapat dilihat

dari tolerance value atau variance inflation factor (VIF)

(Ghozali:2005).

Sebagai dasar acuannya dapat disimpulkan :

1. Jika nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka dapat

disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar

variabel independen dalam model regresi.

2. Jika nilai tolerance <0,10 dan nilai VIF > 10, maka dapat

disimpulkan bahwa ada multikolinieritas antar variabel

independen dalam model regresi.

1.6.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji

apakah dalam regresi terjadi ketidaksamaan varian dari

residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Cara

untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dapat dilihat

sebaran titik pada grafik scatterplot. Dari grafik scatterplot

jika terlihat titik-titik menyebar secara acak baik diatas

maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka disimpulkan

bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi

(Ghozali:2005)



1.6.1.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam

suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan

pegganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-

1 (sebelumnya) (Imam Ghozali : 2005). Jika terjadi

korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi.

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan

sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini

timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas

dari satu observasi ke observasi lainnya. Model regresi yang

baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Pengujian

terhadap adanya fenomena autokorelasi dalam data yang

dianalisis dapat dilakukan dengan menggunakan Durbin-

Watson Test.

Autokorelasi pada model regresi artinya ada korelasi

antar anggota sampel yang diurutkan berdasarkan waktu

saling berkorelasi. Untuk mengetahui adanya autokorelasi

dalam suatu model regresi dilakukan melalui pengujian

terhadap nilai uji Durbin Watson (Uji DW), dengan

ketentuan sebagai berikut (Ghozali : 2005).



Tabel 3.3 DW Test

No Nilai DW Kesimpulan

1 1,65 < DW < 2,35
Tidak Ada
Autokorelasi

2 1,21 <DW < 1,65 Tidak dapat
disimpulkan3 2,35 < DW < 2,79

4 DW< 1,21
Terjadi Autokorelasi

5 DW > 2,79
Sumber: Wahid Sulaiman(2004)

1.6.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Model regresi linier berganda (multiple linier regression

method). digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh

yang signifikan dari satu variabel terikat (dependen) dan lebih dari

satu variabel bebas (independen). Variabel dependen dalam

penelitian ini adalah Profitabilitas bank yang diproksikan dengan

Return On Asset (ROA) dan variabel independen Capital Adequacy

Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Loan to Deposit Ratio

(LDR), BOPO dan Giro Wajib Minimum (GWM). Analisis regresi

berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh

CAR,NPL, LDR, BOPO, dan GWM terhadap ROA pada bank

umum yang listing di bursa efek indonesia periode tahun 2010-2012.

Model hubungan ROA dengan CAR, NPL, LDR, BOPO

dan GWM, dapat disusun dalam persamaan linier sebagai berikut

Sugiyono, dalam Regina (2012):

Y = a + b1 x1 + b2 x2 + b3 x3 + b4 x4 +b5 x5 + ei



Dimana:

Y = Profitabilitas Perbankan yang diukur dengan menggunakan

Return On Asset (ROA)

a = konstanta

b1 – b5 = koefisien regresi, merupakan besarnya perubahan

variabel terikat akibat perubahan tiap-tiap unit variabel bebas.

x1 = Capital Adequacy Ratio(CAR)

x2 = Non Performing Loan(NPL)

x3 = Loan to Deposit Ratio(LDR)

x4 = BOPO

x5 = Giro Wajib Minimum(GWM)

ei = Kesalahan residual (error)

1.6.3 Uji F (Uji Serempak)

Uji f digunakan untuk menguji apakah variabel-variabel

independen secara bersama-sama signifikan berpengaruh terhadap

variabel dependen (Sulaiman:2004). Langkah-langkah Uji f sebagai

berikut :

1. 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



2. Menentukan Tingkat Signifikan

Tingkat signifikan pada penelitian ini adalah 5% artinya risiko

kesalahan mengambil keputusan 5%

3. Pengambilan Keputusan

a. Jika probabilitas (sig F) > α (0,05) maka Ho diterima, artinya

tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen

terhadap variabel dependen

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

pengaruh yang signifikan dari variabel independent terhadap

variabel dependen.

1.6.4 Uji T ( Uji Parsial)

Uji t digunakan untuk menguji variabel-variabel independen

secara individu berpengaruh dominan dengan taraf signifikansi 5%

(Ghozali:2005). Langkah-langkah dalam menguji t adalah sebagai

berikut :

1. Merumuskan Hipotesis

Ho : β = 0, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antar

variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). CAR,

NPL, dan LDR secara parsial tidak berpengaruh terhadap ROA

Ha : β ≠ 0, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara

variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). CAR,

NPL, dan LDR secara parsial berpengaruh terhadap ROA.



2. Menentukan Tingkat Signifikan

Tingkat signifikan pada penelitian ini adalah 5%, artinya risiko

kesalahan mengambil keputusan adalah 5%

3. Pengambilan Keputusan

a. Jika probabilitas (sig t) > α (0,05) maka Ho diterima, artinya

tidak ada pengaruh yang signifikan secara parsial dari variabel

independen (X) terhadap variabel dependen (Ys)

b. Jika probabilitas (sig t) < α (0,05) maka Ho ditolak, artinya ada

pengaruh yang signifikan secara parsial dari variabel independen

(X)

1.6.5 Uji R2 (Koefisien Determinasi)

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Nilai R2 terletak antara 0 sampai dengan 1 (0 ≤ R2 ≤ 1). Tujuan

menghitung koefisien determinasi adalah untuk mengetahui

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai R2

mempunyai interval antara 0 sampai 1 (0≤ R2 ≤1). Semakin besar

nilai R2 (mendekati 1), semakin baik hasil untuk model regresi

tersebut. Dan semakin mendekati 0, maka variabel independen

secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabel dependen

(Sulaiman:2004).


