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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bank umum yang 

terdaftar secara berturut-turut di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2013-

2015. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 

tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup rakyat banyak. Laporan keuangan yang diteliti adalah laporan 

keuangan bank yang berakhir pada 31 Desember untuk periode 2013 sampai 2015 

dan telah diaudit. 

 

3.2 Metode Penelitian 

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah causal study. Menurut Sekaran 

(2013), studi kausal adalah sebuah studi yang dilakukan untuk membangun 

hubungan sebab-akibat antar variabel. Variabel dependen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah profitabilitas bank (ROA). Sementara variabel independen 

yang digunakan adalah NPL, LDR, BOPO, CAR, dan FS.  

 

 

Analisis Pengaruh..., Vina Arisandra, FB UMN, 2017



76 
 

3.3 Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis variabel, yaitu variabel dependen dan 

variabel independen. Kedua variabel tersebut dijabarkan sebagai berikut: 

3.3.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen merupakan variabel yang menjadi sasaran utama penelitian 

(Sekaran, 2013). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

profitabilitas bank. Profitabilitas bank merupakan kemampuan perusahaan untuk 

memperoleh laba yang digunakan untuk mengetahui seberapa efektif dan 

efisiennya kinerja perbankan. Skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur 

profitabilitas adalah skala rasio. Skala rasio adalah skala yang memiliki nilai 

absolut (Ghozali, 2013). Adapun rasio yang digunakan dalam variabel ini adalah 

ROA.  

Menurut Bank Indonesia (2011) dalam Surat Edaran Bank Indonesia 

Nomor 13/24/DPNP, rumus ROA adalah sebagai berikut: 

                       
                  

                    
 

Berdasarkan Hery (2016) rata-rata total aset dijabarkan dengan rumus sebagai 

berikut: 

                     
                                       

 
 

Keterangan: 

Laba Sebelum Pajak : laba sebelum pajak penghasilan 

Total Aset tahun t : total aset pada tahun t 
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Total Aset tahun t-1 : total aset 1 tahun sebelum tahun t 

 

3.3.2 Variabel Independen 

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen 

dalam penelitian baik secara positif maupun negatif (Sekaran, 2013). Seluruh 

variabel independen dalam penelitian ini menggunakan skala pengukuran rasio. 

Dimana skala rasio adalah skala pengukuran yang memiliki nilai absolut (Ghozali, 

2013). 

3.3.2.1 Non Performing Loan (NPL) 

 NPL menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit yang 

diberikan oleh bank. Bank Indonesia (2013) dalam Peraturan Bank Indonesia 

Nomor 15/2/PBI/2013 menetapkan standar untuk NPL maksimum sebesar 5%. 

Menurut Bank Indonesia (2011) dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 

13/30/DPNP, rumus NPL adalah sebagai berikut: 

                          
                             

            
 

 

Keterangan: 

Kredit Bermasalah : Kredit kurang lancar, kredit diragukan, kredit macet 

Total Kredit  : Kredit yang diberikan 

CKPN Kredit  : Cadangan kerugian penurunan nilai kredit bermasalah 
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Kategori kredit kurang lancar, diragukan, dan macet memiliki kriteria 

sebagai berikut (Kasmir, 2014): 

1) Kurang Lancar, apabila: 

a) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang 

telah melampaui 90 hari; atau 

b) Sering terjadi cerukan; atau 

c) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 

hari; 

d) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah; atau 

e) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; atau 

f) Dokumen pinjaman yang lemah. 

2) Diragukan, apabila: 

a) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang 

telah melampaui 180 hari; atau 

b) Terjadi cerukan yang bersifat permanen; atau 

c) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari; 

d) Terjadi kapitalisasi bunga; 

e) Dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun 

pengikatan jaminan. 

3) Macet, apabila: 

a) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang 

telah melampaui 270 hari; atau 

b) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; 
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c) Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicarikan pada 

nilai yang wajar. 

 

3.3.2.2 Loan to Deposit Ratio (LDR) 

LDR adalah rasio yang mengukur likuiditas bank dalam memenuhi dana yang 

ditarik oleh masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro. Standar yang 

diperkenankan oleh Bank Indonesia (2013) dalam Surat Edaran Bank Indonesia 

Nomor 15/41/DKMP untuk LDR adalah sebesar 78% sampai 92%. Menurut Bank 

Indonesia (2011) dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/DPNP, rumus 

LDR adalah sebagai berikut: 

 

                            
      

                 
 

Keterangan: 

Kredit : Jumlah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga, kredit 

yang diberikan kepada pihak berelasi 

Dana Pihak Ketiga: Giro pihak berelasi, giro pihak ketiga, tabungan pihak 

berelasi, tabungan pihak ketiga, deposito berjangka pihak 

berelasi, deposito berjangka pihak ketiga. 

 

3.3.2.3 Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) 

BOPO merupakan rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan 

operasional. Otoritas Jasa Keuangan (2016) dalam Surat Edaran Otoritas Jasa 
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Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2016 menetapkan standar BOPO maksimum 

95%. Menurut Bank Indonesia (2011) dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 

13/30/DPNP, rumus BOPO adalah sebagai berikut: 

 

                                                
                 

                      
 

Keterangan: 

Total Beban Operasional : Jumlah beban operasional 

Total Pendapatan Operasional: Jumlah pendapatan operasional 

 

3.3.2.4 Capital Adequacy Ratio (CAR) 

 CAR biasa disebut sebagai rasio kecukupan modal, yaitu jumlah modal sendiri 

yang diperlukan untuk menutup risiko kerugian yang timbul dari penanaman 

aktiva-aktiva yang mengandung risiko serta membiayai seluruh benda tetap dan 

inventaris bank. Standar CAR yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (2013) dalam 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/12/PBI/2013 minimum sebesar 8% dari 

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Menurut Bank Indonesia (2011) 

dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP, rumus CAR adalah 

sebagai berikut: 

                              
     

                                
 

Keterangan: 

Modal : Modal inti (modal disetor, modal 

sumbangan, laba ditahan, laba tahun 
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berjalan, laba tahun lalu, dan cadangan 

umum) dan modal pelengkap (cadangan 

revaluasi aset tetap dan modal pinjaman). 

Aktiva Tertimbang Menurut Resiko: Aset tertimbang menurut risiko dengan 

mempertimbangkan risiko kredit, 

operasional, dan pasar. 

 

3.3.2.5 Ukuran Perusahaan (FS) 

Ukuran perusahaan secara umum dapat diartikan sebagai suatu perbandingan 

besar atau kecilnya suatu objek. Ukuran perusahaan menunjukkan besar atau 

kecilnya kekayaan atau aset yang dimiliki oleh perusahaan. Berdasarkan 

Prasanjaya dan Ramantha (2013), rumus variabel ukuran perusahaan adalah: 

                           

Keterangan: 

Total Assets : Jumlah aset 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sekaran 

(2013), data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti, data yang 

dipublikasikan dalam statistik dan jurnal lainnya, dan informasi yang tersedia baik 

yang dipublikasikan maupun tidak, yang bersumber dari dalam atau luar 

organisasi, yang bermanfaat untuk peneliti. 
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Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data yang bersumber 

dari laporan keuangan bank umum yang terdaftar secara berturut-turut di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2015 dan menggunakan mata uang pelaporan 

Rupiah, memperoleh laba berturut-turut selama tahun 2013-2015 serta telah 

diaudit oleh auditor independen. Data tersebut diperoleh dari situs resmi Bursa 

Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id. 

 

3.5 Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi adalah seluruh kelompok orang, perisitiwa, atau hal-hal yang diinginkan 

peneliti untuk diteliti (Sekaran, 2013). Populasi yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 

2013 hingga tahun 2015 dan laporan keuangannya telah diaudit. 

Sampel adalah bagian dari populasi (Sekaran, 2013). Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Purposive 

sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana informasi yang dikumpulkan 

berasal dari sekelompok target khusus yang didasarkan pertimbangan rasional 

(Sekaran, 2013). Kriteria yang digunakan untuk memperoleh sampel dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bank umum yang terdaftar secara berturut-turut di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) selama periode penelitian tahun 2013- 2015. 

2. Bank umum yang menerbitkan laporan keuangan dengan periode akuntansi 

dari 1 Januari dan berakhir 31 Desember serta diaudit oleh auditor 

independen. 
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3. Mata uang yang digunakan sebagai mata uang pelaporan adalah Rupiah. 

4. Memperoleh laba sebelum pajak yang positif secara berturut-turut dari tahun 

2013-2015. 

5. Bank umum memiliki kredit bermasalah. 

6. Menyajikan data Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) kredit 

bermasalah. 

 

3.7  Teknik Analisis Data 

3.7.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat 

dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, minimum, dan range 

(Ghozali, 2013). 

 

3.7.2 Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2013), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah nilai 

residual terdistribusi secara normal dan independen. Normalitas suatu variabel 

umumnya dideteksi dengan grafik atau uji statistik, sedangkan normalitas nilai 

residual dideteksi dengan metode grafik. Dalam penelitian ini digunakan uji 

statistik Kolmogorov-Smirnov dengan dasar pengambilan keputusan sebagai 

berikut: 

a) Apabila hasil signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data terdistribusi 

normal. 
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b) Apabila hasil signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka data tersebut tidak 

terdistribusi normal. 

3.7.3 Uji Asumsi Klasik 

3.7.3.1 Uji Multikolonieritas 

Menurut Ghozali (2013), uji multikolonieritas 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. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel 

ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai 

korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam suatu 

model regresi dapat dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya (2) variance 

inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen 

manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Setiap variabel 

indepednden menjadi variabel dependen (terikat) dan diregres terhadap variabel 

lainnya. 

Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang 

tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah 

sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena VIF = 1/Tolerance). Nilai cut-off yang 

umumnya dipakai untuk menujukkan adanya multikolonieritas adalah nilai 

tolerance ≤ 0.10 atau sama dengan VIF ≥ 10. Bila hasil regresi memiliki nilai VIF 

tidak lebih dari 10, maka dapat disimpulkan tidak ada multikolonieritas dalam 

model regresi (Ghozali, 2013). 
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3.7.3.2 Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2013), uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi 

muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama 

lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. 

Untuk menguji ada atau tidaknya autokorelasi pada penelitian, maka 

dilakukan uji Durbin-Watson (DW test). Uji Durbin-Watson hanya digunakan 

untuk autokorelasi tingkat satu (first order autocorrelation) dan mensyaratkan 

adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lag 

diantara variabel independen. Hipotesis yang akan diuji adalah: 

Ho : tidak ada autokorelasi (r = 0) 

Ha : ada autokorelasi (r ≠ 0) 

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Uji Autokorelasi 

Hipotesis Nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif 

Tidak ada autokorelasi positif 

Tidak ada korelasi negatif 

Tidak ada korelasi negatif 

Tidak ada autokorelasi, 

Positif atau negative 

Tolak 

No decision 

Tolak 

No decision 

Tidak ditolak 

0 < d < dl 

dl ≤ d ≤ du 

4-dl < d < 4 

4-du ≤ d ≤ 4-dl 

Du < d < 4-du 
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3.7.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2013), uji heteroskedastisitas bertujuan 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 

heteroskedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas adalah melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat 

(dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu 

pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y 

yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual. (Y prediksi - Y 

sesungguhnya) yang telah di-studentized. Berikut adalah dasar analisisnya: 

a) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang 

teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan 

telah terjadi heteroskedastisitas. 

b) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 

3.7.4 Uji Hipotesis 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear 

berganda, yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen seperti 
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NPL, LDR, BOPO, CAR dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang 

signifikan atau tidak terhadap profitabilitas perbankan. Persamaan fungsi regresi 

linear berganda ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

                                      

Keterangan: 

ROA  = Profitabilitas Bank (Return on Assets) 

   = Konstanta 

β1, β2, β3, β4, β5  = Koefisien regresi dari masing-masing variabel 

NPL  = Non Performing Loan (NPL) 

LDR  = Loan to Deposit Ratio (LDR) 

BOPO  = Beban Operasional Pendapatan Operasional  

CAR  = Capital Adequacy Ratio (CAR) 

FS  = Ukuran Perusahaan (Firm Size) 

e  = error   

 

3.7.5 Analisis Nilai R 

3.6.5.1 Uji Koefisien Determinasi 

Analisis korelasi (R) bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) 

linear antara dua variabel. Korelasi tidak menujukkan hubungan fungsional atau 

dengan kata lain analisis korelasi tidak membedakan antara variabel dependen 

dengan variabel independen (Ghozali, 2013). Menurut Sarwono (2012), terdapat 

beberapa kriteria untuk memudahkan dalam melakukan interpretasi mengenai 

kekuatan hubungan antar variabel, yaitu: 
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0 : Tidak ada korelasi antar variabel. 

0-0,25 : Korelasi sangat lemah 

0,25-0,5 : Korelasi cukup. 

0,5-0,75 : Korelasi kuat. 

0,75-0,99 : Korelasi sangat kuat. 

1 : Korelasi sempurna. 

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 menunjukkan bahwa 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen amat terbatas. Sedangkan nilai yang mendekati satu berarti variabel-

variabel independennya memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2013). 

Penelitian yang baik adalah penelitian yang memiliki nilai koefisien 

determinasi (R
2
) yang besar. Semakin besar koefisien determinasi (R

2
) dari suatu 

model regresi menunjukkan semakin mampu sebuah model penelitian dalam 

menjelaskan variasi variabel dependennya. Kelemahan mendasar penggunaan 

koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang 

dimasukkan kedalam model. Hal ini dikarenakan, setiap penambahan variabel 

independen dapat menyebabkan peningkatan R
2
 tidak peduli apakah variabel 

tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen atau tidak. 

Oleh karena itu, peneliti menggunakan adjusted R
2
 dalam menilai koefisien 

determinasi (Ghozali, 2013).   
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3.6.5.2 Uji Statistik F 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen 

yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh bersama-sama terhadap 

variabel dependen (Ghozali, 2013). Uji statistik F mempunyai tingkat signifikansi 

α = 5%. Uji statistik F juga dapat digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis 

jika nilai signifikansi F (p value) < 0,05, menandakan model regresi dapat 

digunakan untuk memprediksi variabel dependen. 

Uji statistik F juga menunjukkan apakah semua variabel independen  atau 

variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian hipotesis dengan 

menggunakan uji statistik F adalah jika nilai signifikansi F < 0,05 maka hipotesis 

alternatif diterima, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara 

simultan dan signifikan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2013). 

  

3.6.5.3 Uji Statistik t  

Uji statistik t pada dasarnya dimaksudkan untuk menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam 

menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013). Nilai signifikansi (α) 

untuk uji t adalah 5%. Jika nilai signifikansi uji t (p-value) < 0,05, maka hipotesis 

alternatif diterima, yang berarti bahwa suatu variabel independen secara 

individual mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2013). 
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