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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Menurut 

Ulum & Juanda (2016) penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk 

menganalisis hubungan antara suatu variabel dengan variabel yang lain. Dalam 

penelitian ini peneliti ingin mengetahui hubungan antara rasio tingkat kesehatan 

bank terhadap kinerja keuangan perbankan.

B. Variabel dan Definisi Operasional

Variabel independen

Dalam penelitian ini terdapat lima variabel independen yang akan diuji, 

yaitu:

1. Risiko Kredit

Risiko kredit atau bisa disebut risiko gagal tagih (default risk) yaitu 

risiko yang dihadapi karena ketidakmampuan nasabah membayar bunga 

kredit dan mencicil pokok pinjamannya (Rahmi, 2014). Risiko kredit diukur 

dengan rasio NPL (Non Performing Loan). Menurut SE BI No 

6/73/INTERN DPNP tgl 24 Desember 2004, NPL diukur dari rasio 

perbandingan antara kredit bermasalah yang terdiri dari kredit kurang 

lancar, kredit yang diragukan, dan kredit macet terhadap total kredit yang 

diberikan.

NPL =  
Jumlah kredit bermasalah

jumlah kredit yang diberikan
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Semakin tinggi rasio NPL berarti menunjukkan  semakin buruknya 

kualitas kredit bank yang berarti jumlah kredit bermasalah semakin besar.

2. Risiko Likuiditas

Risiko ini dapat disebabkan karena penyaluran dana dalam bentuk 

kredit lebih besar jika dibandingkan dengan simpanan masyarakat atau dana 

pihak ketiga. Peraturan Bank Indonesia menyatakan bahwa kemampuan 

likuiditas bank dapat diproksikan dengan LDR (Loan to Deposit Ratio) 

yaitu perbandingan antara kredit yang disalurkan dengan Dana Pihak Ketiga 

(DPK). Menurut SE BI No 6/73/INTERN DPNP tgl 24 Desember 2004 

LDR dirumuskan sebagai berikut:

LDR =  
Kredit yang diberikan

Dana pihak ketiga

Semakin tingginya rasio LDR maka kemungkinan risiko likuidasi 

yang dialami bank akan semakin tinggi apabila  kredit yang disalurkan 

mengalami kegagalan.

3. Risiko Operasi

Risiko operasi dalam penelitian ini diukur menggunakan rasio BOPO. 

BOPO diukur dengan membandingkan antara biaya operasional dengan 

pendapatan operasional. Beban operasional dihitung berdasarkan 

penjumlahan dari total beban bunga dan total beban operasional lainnya. 

Sedangkan pendapatan operasional merupakan penjumlahan dari total 

pendapatan bunga dan pendapatan operasional lainnya. Rasio BOPO 

bertujuan untuk mengukur kemampuan pendapatan operasional dalam 
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menutup biaya operasional. Menurut SE BI No 6/73/INTERN DPNP tgl 24 

Desember 2004 LDR dirumuskan sebagai berikut:

BOPO =  
Biaya Operasional

Pendapatan Operasional
 

Menurut SE. Intern BI, 2004 rasio BOPO yang semakin meningkat 

mencerminkan kurangnya kemampuan bank dalam menekan biaya 

operasional sehingga dapat menimbulkan kerugian karena bank kurang 

efisien dalam mengelola usahanya, begitu juga sebaliknya semakin kecil 

rasio BOPO menunjukkan semakin efisien bank dalam menjalankan 

aktivitas usahanya sehingga semakin sehat bank tersebut.

4. Profitabilitas 

Profitabilitas atau rentabilitas bank adalah kemampuan suatu bank 

untuk mengetahui kinerja bank dalam menghasilkan laba selama periode 

tertentu, selain itu penilaian rentabilitas juga bertujuan untuk mengukur 

tingkat efektifitas yang dicapai oleh bank. Alat ukur profitabilitas atau 

rentabillitas pada penelitian ini menggunakan NIM  (Net Interest Margin). 

Menurut SE BI No 6/73/INTERN DPNP tgl 24 Desember 2004 NIM 

dirumuskan sebagai berikut:

NIM =
Pendapatan bunga  

Rata - rata aktiva produktif 
 

Semakin tinggi nilai rasio NIM maka semakin banyak pendapatan 

bunga yang diterima oleh suatu bank sehingga kemungkinan bank dalam 

kondisi bermasalah semakin kecil. 
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5. Capital (Permodalan)

Dalam penelitian ini capital diukur menggunakan CAR (Capital 

Adequacy Ratio). Menurut Bank Indonesia CAR adalah rasio yang 

memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang 

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

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

sumber-sumber diluar bank.  Menurut SE BI No 6/73/INTERN DPNP tgl 24 

Desember 2004 CAR dirumuskan sebagai berikut:

CAR =  
Modal bank

Aktiva tertimbang menurut resiko
 

Semakin tinggi rasio CAR maka akan semakin baik karena rasio CAR 

yang semakin meningkat menunjukkan kemampuan bank yang semakin 

baik dalam mempertahankan kecukupan modalnya untuk menjaga kualitas 

bank agar tetap sehat sehingga meminimalisir terjadinya risiko sehingga 

dapat meningkatkan kinerja keuangan. 

Variabel Dependen

Dalam penelitian ini terdapat satu variabel dependen yang akan diuji, 

yaitu:

1. Kinerja Keuangan

Dalam penelitian ini kinerja keuangan diukur menggunakan rasio 

ROA (Return on Asset). Rasio ROA digunakan sebagai indikator  kinerja 

keuangan bank karena didasarkan pada pertimbangan bahwa ROA 

mengkaver kemampuan seluruh elemen aset bank yang digunakan dalam 

memperoleh penghasilan, selain itu ROA dipilih karena aset perbankan 
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merupakan salah satu sumber penghasilan yang digunakan untuk kegiatan 

operasional perbankan. Return on Asset merupakan salah satu rasio 

profitabilitas yang digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan 

didalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan total aset yang 

dimilikinya. Menurut SE BI No 6/73/INTERN DPNP tgl 24 Desember 2004 

ROA merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap total asset bank 

tersebut.

ROA =
Laba  setelah  pajak

Rata - rata total aset

Semakin besar nilai ROA menunjukkan kondisi yang semakin baik 

karena semakin besar pula kinerja perusahaan, sehingga return yang didapat 

perusahaan juga akan semakin besar.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perbankan yang terdaftar di BEI (Bursa 

Efek Indonesia) periode 2014 - 2015 . Sedangkan pemilihan sampel ditentukan 

berdasarkan kriteria tertentu atau purposive sampling method untuk mendapatkan 

sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Kriteria tersebut  

yaitu :

1. Perbankan yang terdaftar di BEI yang selalu mempublikasikan laporan 

keuangan dari tahun 2012 - 2015.

2. Perbankan yang dijadikan sampel memiliki kelengkapan data (laporan 

keuangan) yang berkaitan dengan variabel yang digunakan dalam penelitian 

ini.
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3. Perbankan tidak mengalami kerugian selama tahun pengamatan yaitu tahun 

2014-2015.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

berupa angka dalam data tahunan laporan keuangan perbankan.  Data terkait 

penelitian diperoleh melalui website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). 

E. Teknik Pengumpulan Data

Data diperoleh dengan dokumentasi melalui pojok Bursa Efek Indonesia 

(BEI) Universitas Muhammadiyah Malang dan dari website www.idx.co.id yang 

dilakukan dengan cara mencatat dokumen-dokumen perusahaan tentang  

informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

F. Teknik Analisis Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis ini bertujuan untuk mendeskripsikan data yang diperoleh seperti 

data responden yang diteliti, distribusi frekuensi masing-masing variabel serta 

hasil penelitian yang ditabulasikan ke dalam tabel frekuensi dan kemudian 

membahas data yang diolah tersebut secara deskriptif. Statistik deskriptif 

memberikan gambaran atau deskripsi suatu data sehingga menjadikan sebuah 

informasi yang lebih jelas dan mudah untuk dipahami, yang dilihat dari nilai 

rata-rata (mean), median, modus, standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai 

minimum (Ghozali, 2016) dari masing-masing variabel NPL (Non Perfoming 

Loan), LDR (Loan Deposit Ratio), BOPO, NIM (Net Interest Margin), CAR 

(Capital adequacy Ratio) dan ROA (Return On asset).

http://www.idx.co.id
http://www.idx.co.id
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2. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji 

multikolinearitas, uji heterokedastisitas dan uji autokorelasi. Keempat asumsi 

klasik yang dianalisa dilakukan dengan menggunakan program SPSS.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah populasi data 

berdistribusi normal atau tidak normal. salah satu metode ujinya adalah 

dengan menggunakan metode analisis grafik, baik secara normal plot atau 

grafik histogram. Selain itu analisis statistik juga dapat digunakan untuk 

menguji normalitas dari suatu data yaitu dengan uji skewness dan kurtosis. 

(Ghozali, 2016 : 28).

1.  Analisis Grafik

Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah 

dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data 

observasi dengan distribusi yang mendekati normal. Metode lain yang dapat 

digunakan adalah dengan melihat normal probability plot yang 

membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Dasar 

pengambilan keputusan dari analisis normal probability plot sebagai 

berikut:

a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi 

memenuhi asumsi normalitas.
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b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah 

garis diagonal maka data tidak menunjukkan pola distribusi normal, 

maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2. Analisis Statistik

Analisis statistik salah satunya dapat dilihat melalui uji skewness dan 

kurtosis apabila nilai Zskewness dan Zkurtosis adalah > ± 1,96 maka data 

terdistribusi secara normal (Ghozali, 2016: 28).

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

hubungan atau korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik 

adalah regresi yang tidak memiliki korelasi antar variabel independennya 

(gejala multikolinearitas). Metode yang digunakan untuk mendeteksi gejala 

multikolinearitas, dengan menggunakan tolerance and Value Inflation 

Factor (VIF). Sebagai dasar acuannya dapat disimpulkan:

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

bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam 

model regresi.

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

bahwa ada multikolinearitas antar variabel independen dalam regresi.

c. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

kesamaan varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Jika terdapat kesamaan varians residual dari satu pengamatan ke 
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pengamatan yang lain disebut homokedastisitas dan sebaliknya jika tidak 

terdapat kesamaan varians residual maka disebut heterokedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah regresi yang homokedastisitas. Metode yang 

digunakan untuk mendeteksi heterokedastisitas dengan melihat grafik antara 

variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Deteksi ada 

tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya 

pola tertentu pada grafik scattterplot antara SRESID dan ZPRED dimana 

sumbu Y adalah Y yang diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y 

prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di studentized. Dasar analisisnya 

adalah:

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk pola tertentu 

yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas.

2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di 

bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah terjadi 

korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diunitkan menurut 

waktu (data time series) atau ruang data (data cross section). Uji ini 

bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada 

periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang 

berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Model regresi yang 
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baik adalah model regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi 

adanya autokorelasi dalam model, dapat menggunakan uji Durbin - Watson 

(DW test) (Ghozali, 2016 : 108).

Dasar pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah 

sebagai berikut:

1.  Bila nilai DW terletak diantara batas atas atau upper bound (du) dan (4–

du) maka koefisien autokorelasi = 0, berarti tidak ada autokorelasi.

2. Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau lower bound (dl) 

maka koefisien autokorelasi > 0, berarti ada autokorelasi positif.

3. Bila nilai DW lebih besar dari (4-dl) maka koefisien autokorelasi 0, 

berarti ada autokorelasi negatif.

4. Bila nilai DW terletak antara du dan dl atau DW terletak antara (4- du) 

dan (4-dl), maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

3. Uji Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah regresi 

linier berganda untuk menguji hubungan beberapa variabel independen yaitu 

risiko kredit, risiko likuidasi, risiko operasi, profitabilitas (rentabilitas), dan 

capital (permodalan) terhadap satu variabel dependen yaitu kinerja keuangan 

dengan tingkat signifikan α = 5% atau 0,05. 

Model persamaan regresi untuk penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3+ β4X4 + β5X5 + e

Keterangan :

Y = Kinerja Keuangan
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β0 = Bilangan Konstanta

β1 -  β5 = Koefisiensi Regresi

X1 = Risiko Kredit

X2 = Risiko Likuidasi

X3 = Risiko Operasi

X4 = Profitabilitas/Rentabilitas

X5 = Capital (Permodalan)

e = error term

Analisis regresi yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai 

koefisien regresi sangat menentukan sebagai dasar analisis. Jika koefisien β 

bernilai positif (+) maka dapat dikatakan terjadi pengaruh positif atau pengaruh 

searah antara variabel independen dengan variabel dependen, setiap kenaikan 

nilai variabel independen akan mengakibatkan kenaikan variabel dependen. 

Demikian pula sebaliknya, bila koefisien nilai β bernilai negatif (-), hal ini 

menunjukkan adanya pengaruh negatif atau pengaruh yang tidak searah antara 

variabel independen dengan variabel dependen yang artinya dimana setiap 

kenaikan nilai variabel independen akan mengakibatkan penurunan nilai 

variabel dependen.

a. Koefisien Determinasi (R2)

Pengukuran koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa 

besar variabel independen mampu menjelaskan terhadap perubahan variasi 

variabel dependen. Dari ini diketahui seberapa besar variabel dependen mampu 



37

dijelaskan oleh variabel independennya, sedangkan sisanya dijelaskan oleh 

sebab-sebab lain diluar model. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol 

sampai satu (0 – 1) (Ghozali, 2016 : 96). Nilai R2 yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi ditunjukkan 

dengan nilai Adjusted R Square bukan R Square dari regresi karna R Square 

bias terhadap jumlah variabel dependen yang dimasukkan ke dalam model, 

sedangkan Adjusted R Square dapat naik turun jika suatu variabel independen 

ditambahkan kedalam model..

b. Uji Hipotesis

1) Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji tingkat pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen secara bersama-sama (simultan). Dalam uji F 

kesimpulan yang diambil adalah dengan melihat signifikansi 0,05 (α=5%), 

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika signifikansi > 0,05 berarti bahwa secara bersama-sama variabel 

independen tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen.

2. Jika signifikansi < 0,05 berarti bahwa secara bersama-sama variabel 

independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
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2) Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen secara parsial. Pengambilan 

keputusan dilakukan berdasarkan melihat signifikansi 0,05 (α=5%) atau 

dengan perbandingan nilai t hitung masing-masing koefisien t regresi 

dengan t tabel sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan, dengan 

ketentuan sebagai berikut:

1. Jika t hitung < t tabel, maka variabel independen secara individu tersebut 

tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, artinya hipotesis ditolak.

2. Jika t hitung > t tabel, maka variabel independen secara individu 

berpengaruh terhadap variabel dependen, artinya hipotesis diterima.


