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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian deskriptif. 

Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan 

sesuatu melalui sebuah penelitian. Penelitian ini hanya bertujuan untuk 

mendeskripsikan saja, tidak melihat hubungan atau membandingkan (Ihyaul 

Ulum and Juanda 2016 : 78). Penelitian ini untuk mengambil kesimpulan apakah 

Bank BNI merupakan bank yang sehat atau tidak pada periode 2013-2015. 

Menurut (Sugiyono 2007 : 14) terdapat 2 jenis penelitian yaitu penelitian 

kualitatif dan penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian 

dengan memperoleh data kualitatif berupa kata, skema dan gambar. Sedangkan 

penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan memperoleh data yang berupa 

angka atau data kualitatif yang diangkakan. Penelitian ini termasuk dalam 

penelitian kuantitatif karena data yang diperoleh berupa angka.  

B. Subjek Dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah salah satu institusi bank milik 

pemerintah, yaitu PT. Bank Negara Indonesia (BNI) persero Tbk. Objek 

penelitian ini adalah laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan yang telah 

dipublikasikan PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Persero Tbk tahun periode 

2013-2015. 
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C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada sektor perbankan milik pemerintah yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Variabel dalam penelitian ini adalah seluruh aspek-aspek yang dianalisis 

dilihat dari aspek RGEC, yaitu yang terdiri dari Risk Profile, Good Governance 

Corporate, Earnings, dan Capital. Adapun penilaian dari masing-masing aspek 

tersebut meliputi :  

1. Risk Profile (Profil Risiko) 

Dalam profil risiko terdapat 8 risiko inheren yang harus dilakukan 

penilaian, yaitu : risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko 

operasional , risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan dan risiko 

reputasi. Namun dalam penelitian ini hanya menggunakan 2 risiko inheren 

saja yaitu risiko kredit dan risiko likuiditas. Peneliti hanya menggunakan 2 

risiko saja karena keterbatasan data penelitian.  

a. Risiko Kredit  

Risiko kredit adalah risiko kerugian yang disebabkan oleh ketidak 

mampuan debitor atau pihak lain atas kewajiban pembayaran 

utangnya pada bank, baik utang pokok, bunga atau bahkan 

keduanya. Risiko kredit dapat dihitung dengan membagi kredit 

bermasalah dengan total kredit. Kredit bermasalah adalah kredit 

kepada pihak ketiga bukan bank yang tergolong kurang lancar, 

diragukan dan macet. Sehingga rasio kredit dapat dihitung dengan 
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menggunakan rasio kredit bermasalah atau NPL (Non Performing 

Loan) 

NPL = 
Kredit Bermasalah 

Total Kredit
 x 100% 

b. Risiko Likuiditas 

LDR (Loan to Deposit Ratio) merupakan rasio untuk mengukur 

komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan 

jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. LDR 

menyatakan seberapa jauh kemampuan bank untuk membayar 

kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan 

mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. 

Dana pihak ketiga biasa disebut dengan dana masyarakat. Dana 

masyarakat adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik 

perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan 

menggunakan berbagai instrument produk simpanan yang dimiliki 

oleh bank. Dana masyarakat tersebut dihimpun oleh bank dengan 

produk-produk simpanan : giro, deposito, tabungan (Mudrajad 

Kuncoro 2006 : 155). 

LDR = 
Total Kredit

Dana Pihak Ketiga
 x 100% 

 

2. Good Corporate Governance (GCG) 

Dalam penilaian GCG bank harus mengaplikasikan 5 prinsip dasar 

yang telah ditetapkan dalam peraturan Bank Indonesia yang berlaku untuk 

Bank Umum dengan memperhatikan aspek-aspek yang telah ditentukan. 
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Prinsip-prinsip GCG harus dilaksanakan dengan baik dalam setiap 

kegiatannya agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. GCG diukur 

dengan melihat laporan keuangan tahunan PT. Bank Negara Indonesia Tbk 

dan Corporate Governance Perception Index (CGPI). CGPI merupakan 

program riset dan pemeringkatan kualitas GCG pada perusahaan-

perusahaan di Indonesia. CGPI merupakan program yang diselenggarakan 

oleh Institute for Corporate Governance (IICG) yaitu pihak ketiga yang 

juga bekerja sama dengan Bank BNI untuk penilaian GCG. IICG bekerja 

sama dengan Majalah SWA memberikan apresiasi dan pengakuan kepada 

perusahaan-perusahaan yang berkomitmen menerapkan GCG dan 

mengikuti program CGPI melalui Indonesia Most Trusted Companies 

Awards. 

3. Earnings (Rentabilitas) 

Rentabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam 

menghasilkan laba secara efektif. Dalam faktor rentabilitas dapat diukur 

menggunakan rumus ROA dan NIM. ROA adalah perbandingan antara laba 

bersih sebelum pajak terhadap rata-rata total aset. Sedangkan NIM 

merupakan rasio untuk mengukur kemampuan manajemen dalam 

mengendalikan biaya-biaya 

ROA = 
Laba sebelum pajak 

Total aset rata−rata
 x 100% 

NIM = 
Pendapatan bunga bersih

rata−rata aktiva produktif
 x 100% 
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4. Capital (Permodalan) 

Permodalan biasanya diukur dengan menggunakan CAR (Capital 

adequacy ratio) adalah rasio perbandingan rasio modal terhadap aktiva 

tertimbang menurut risiko (ATMR). 

CAR = 
Modal Bank

ATMR
 x 100 

E. Jenis Dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data 

sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi lain yang 

bukan pengolahnya (Ihyaul Ulum and Juanda 2016 : 94). Data yang digunakan 

berupa laporan keuangan yang telah dipublikasikan oleh Bank BNI dari tahun 

2013–2015 yang bersumber dari website Bank Negara Indonesia 

(www.bni.co.id). 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan diperoleh dengan menggunakan teknik perolehan 

data, yaitu metode dokumentasi. Teknik dokumentasi digunakan untuk 

memperoleh data-data yang sudah jadi dan sudah diolah oleh orang lain. 

Dokumen bisa berupa tulisan, gambar dan karya yang lainnya (Sunyoto 2013 : 

68). Selain itu teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 

juga menggunakan teknik pengumpulan data pustakaan, dimana pengumpulan 

data teoritis dengan cara menelaah laporan, buku literature, pustaka lainnya 

yang berkaitan dengan permasalahan yang dalam penelitian ini. 
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G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan cara teknik analisis 

data laporan keuangan tahunan PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Persero Tbk 

dengan menggunakan pendekatan RGEC sesuai dengan Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank 

Umum yang menggantikan penilaian menggunakan CAMELS, kemudian 

memaparkan hasil analisis rasio dan menarik kesimpulan. Peniliaian tingkat 

kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan RGEC dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

1. Analisis profil risiko 

Dalam penelitian ini hanya terdapat 2 macam pengukuran risiko yang 

dapat dihitung berdasarkan data kuantitatif, yaitu risiko kredit dan risiko 

likuiditas.  

a. Risiko Kredit 

Indikator pengukuran pada risiko kredit dapat diukur dengan 

menggunakan rumus NPL. NPL sendiri adalah Net Performing Loan 

atau yang biasanya disebut dengan kredit bermasalah. Pengukuran 

NPL dapat diukur dengan menggunakan rumus : 

NPL = 
Kredit Bermasalah 

Total Kredit
 x 100% 

Tabel 3.1. Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Profil Risiko 

(NPL) 

Peringkat Kriteria Keterangan 

1 NPL < 2% Sangat Sehat 
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2 2% ≤ NPL < 5% Sehat 

3 5% ≤ NPL < 8% Cukup Sehat 

4 8% ≤ NPL < 12% Kurang Sehat 

5 NPL ≥ 12% Tidak Sehat 

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP tahun 2011 diolah oleh (Susanti 2015) 

a. Risiko Likuiditas 

Selanjutnya profil risiko diukur menggunakan indikator pada risiko 

likuiditas dengan rumus LDR. LDR adalah (Loan to Deposit Ratio) 

yaitu rasio antara jumlah seluruh kredit yang diberikan Bank dengan 

dana yang diterima oleh bank.  

LDR = 
Total Kredit

Dana Pihak Ketiga
 x 100% 

Tabel 3.2. Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Profil Risiko 

(LDR) 

Peringkat Kriteria Keterangan 

1 LDR ≤ 75% Sangat Sehat 

2 75% < LDR ≤ 85% Sehat 

3 85% < LDR ≤ 100% Cukup Sehat 

4 100% < LDR ≤ 120% Kurang Sehat 

5 LDR > 120% Tidak Sehat 

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tahun 2004 

b. Penilaian Profil Risiko Komposit 

Karena dalam penelitian ini hanya menggunakan perhitungan untuk 

risiko kredit dan risiko likuiditas, maka setelah mendapatkan hasil 

perhitungan risiko kredit dan risiko likuiditas, perlu dilakukan 



30 

 

 
 

penilaian profil risiko komposit secara keseluruhan sebagai 

pengukur risiko-risiko yang tidak dapat dihitung dengan 

menggunakan data sekunder. Peringkat risiko komposit profil risiko 

ditentukan dengan menggabungkan hasil penilaian eksposur risiko 

yang melekat pada aktivitas fungsional (inherent risk) dan 

kecukupan sistem pengendalian risiko (risk control system), sesuai 

aturan Bank Indonesia pada tabel berikut : 

Tabel 3.3. Penilaian Profil Risiko Komposit 

Sumber : Surat Edaran BI No. 13/24/DPNP Oktober 2011 

Setelah memperoleh peringkat profil risiko, selanjutnya 

mengidentifikasi peringkat dengan kategori : 

1. Peringkat 1 : Sangat Sehat 

2. Peringkat 2 : Sehat 

3. Peringkat 3 : Cukup Sehat 

4. Peringkat 4 : Kurang Sehat 

5. Peringkat 5 : Tidak Sehat 

Sebagai contoh, apabila nilai risiko inheren 3 (moderate) dan hasil 

KPMR adalah 2 (satisfactory), maka nilai risiko komposit adalah 2 

termasuk dalam kategori peringkat 2 (sehat). 

 

Risiko Inheren 
Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) 

Strong Satisfactory Fair Marginal Unsatisfactory 

Low 1 1 2 3 3 

Low to Moderate 1 2 2 3 4 

Moderate 2 2 3 4 4 

Moderate to High 2 3 4 4 5 

High 3 3 4 5 5 
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2. Good Corporate Governance  

Analisis GCG harus berdasarkan 5 prinsip yang disebut TARIF 

(Transparancy, Accountablitiy, Responsibility, Independency, 

Fairness) yang telah ditetapkan oleh Surat Edaran Bank Indonesia 

No.15/15/DPNP Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Good Corporate 

Governance Bagi Bank Umum. Surat Edaran Bank Indonesia No. 

9/12/DPNP Tahun 2007, penilaian terhadap faktor GCG menggunakan 

sistem self assessment dimana masing-masing Bank menghitung sendiri 

komponen GCG mereka. Analisis GCG dapat dilihat dalam laporan 

keuangan tahunan PT. Bank Negara Indonesia Tbk. Pada laporan 

tahunan sudah dijelaskan penilaian GCG  Bank BNI dengan sistem self 

assessment. Selanjutnya predikat GCG dapat dilihat pada laporan 

Corporate Governance Perception Index (CGPI). Alasan dalam 

penelitian ini menggunakan laporan CGPI sebagai pengukur GCG 

adalah karena tidak cukup hanya self assessment yang dilakukan oleh 

Bank BNI saja sebagai pengukur GCG, maka diperlukan pihak ketiga 

untuk lebih meyakinkan apakah penilaian GCG pada Bank BNI benar-

benar berada pada peringkat yang baik. Dalam penilaian yang dilakukan 

oleh IICG, laporan CGPI meliputi empat penilaian dengan bobot yang 

berbeda yaitu self assessment dengan bobot 17%, kelengkapan dokumen 

dengan bobot 35%, penyusunan makalah dengan bobot 13% dan 

tindakan observasi dengan bobot 35%. Pada setiap tahunnya penilaian 

bobot pada laporan CGPI juga berbeda-beda. 
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3. Earnings (Rentabilitas) 

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP Tahun 

2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum telah dijelaskan 

bahwa penilaian faktor rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja 

rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, kesinambungan rentabilitas 

dan manajemen rentabilitas. Namun dalam penelitian ini rentabilitas PT. 

Bank Negara Indonesia (BNI) persero Tbk diukur melalui dua faktor, 

yaitu ROA (Return On Asset) atau rasio laba bersih terhadap rata-rata 

total aset dan NIM (Net Interest Margin) atau rasio pendapatan bunga 

bersih. Hal ini dikarenakan data yang mengacu pada indikator 

pengukuran rentabilitas tidak ditemukan dalam laporan keuangan 

tahunan yang dipublikasikan oleh PT. Bank Negara Indonesia (BNI) 

Persero Tbk. 

a. ROA (Return On Asset) 

ROA adalah rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam 

menghasilkan laba. Semakin kecil rasio ini mengindikasikan 

kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola 

aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan atau menekan biaya.  

ROA = 
Laba sebelum pajak 

Total Aset rata−rat𝐚
 x 100% 

Tabel 3.4. Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Rentabilitas 

(ROA) 

Peringkat Kriteria Keterangan 

1 ROA > 1,5% Sangat Sehat 
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2 1,25% < ROA ≤ 1,5% Sehat 

3 0,5% < ROA ≤ 1,25% Cukup Sehat 

4 0 < ROA ≤ 0,5% Kurang Sehat 

5 ROA ≤ 0% Tidak Sehat 

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP tahun 2011 

b. NIM (Net Interest Margin) 

NIM adalah rasio untuk mengukur pendapatan bunga bersih atas 

pengolahan akitva produktif yang dimiliki oleh bank. Dalam rasio 

ini menunjukkan seberapa besar kemampuan manajemen bank 

dalam mengelola aktiva produktifnya untuk memperoleh 

pendapatan bunga bersih. 

NIM = 
Pendapatan bunga bersih

rata−rata aktiva produktif
 x 100% 

Tabel 3.5. Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Rentabilitas 

(NIM) 

Peringkat Kriteria Keterangan 

1 NIM > 3% Sangat Sehat 

2 2% < NIM ≤ 3% Sehat 

3 1,5% < NIM ≤ 2% Cukup Sehat 

4 1% < NIM ≤ 1,5% Kurang Sehat 

5 NIM ≤ 1% Tidak Sehat 

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tahun 2004 diolah oleh (Susanti 2015) 

4. Capital (Permodalan) 

Penilaian yang didasarkan pada permodalan yang dimiliki oleh bank. 

Pada aspek permodalan ini yang dinilai adalah permodalan yang 
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didasarkan pada kewajiban penyediaan modal minimum bank. Penilaian 

tersebut didasarkan pada rasio CAR (Capital Adequacy Ratio). 

CAR (Capital Adequacy Ratio) adalah rasio kecukupan modal yang 

berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh 

bank. Rasio ini dapat diukur dengan membagi modal yang dimiliki bank 

dengan aset tertimbang menurut risiko (ATMR) yang dimiliki oleh 

bank.  

CAR = 
Modal Bank

ATMR
 x 100% 

Tabel 3.6. Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Permodalan 

(CAR) 

Peringkat Kriteria Keterangan 

1 CAR > 12% Sangat Sehat 

2 9% ≤ CAR < 12% Sehat 

3 8% ≤ CAR < 9% Cukup Sehat 

4 6% < CAR < 8% Kurang Sehat 

5 CAR ≤ 6% Tidak Sehat 

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP tahun 2011 diolah oleh (Susanti 2015) 

5. Setelah melakukan perhitungan menggunakan pendekatan RGEC teknik 

analisis selanjutnya adalah menganalisis tingkat kesehatan Bank dengan 

cara melakukan kombinasi hasil dari nilai-nilai aspek RGEC dari 

periode tahun 2013 hingga tahun 2015. Nilai komposit untuk rasio 

keuangan masing-masing aspek yang menempati peringkat komposit 

akan bernilai sebagai berikut : 
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b. Peringkat 1 = setiap kali ceklist dikalikan dengan 5 

c. Peringkat 2 = setiap kali ceklist dikalikan dengan 4 

d. Peringkat 3 = setiap kali ceklist dikalikan dengan 3 

e. Peringkat 4 = setiap kali ceklist dikalikan dengan 2 

f. Peringkat 5 = setiap kali ceklist dikalikan dengan 1 

Hasil dari perkalian peringkat komposit dengan kategori tiap ceklist 

kemudian ditentukan bobotnya dengan mempresentasekan. Adapun 

bobot / presentase untuk menentukan peringkat komposit keseluruhan 

komponen sebagai berikut : 

Tabel 3.7. Bobot Penetapan Peringkat Komposit 

Bobot % Peringkat Komposit (PK) Keterangan 

86-100 PK 1 Sangat Sehat 

71-85 PK 2 Sehat 

61-70 PK 3 Cukup Sehat 

41-60 PK 4 Kurang Sehat 

<40 PK 5 Tidak Sehat 

PK Tingkat Kesehatan Bank =  
Jumlah nilai komposit rasio

Total nilai komposit keseluruhan
 x 100% 

Sumber : (Susanti 2015) 

6. Menarik kesimpulan tentang terhadap tingkat kesehatan bank sesuai 

dengan perhitungan dan mengelompokkan kedalam peringkat komposit 

yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia. Peringkat Komposit adalah 

sebagai berikut : 
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a. Peringkat Komposit 1 (PK-1) 

Mencerminkan kondisi bank yang secara umum sangat sehat. 

b. Peringkat Komposit 2 (PK-2) 

Mencerminkan kondisi bank yang secara umum sehat. 

c. Peringkat Komposit 3 (PK-3) 

Mencerminkan kondisi bank yang secara umum cukup sehat. 

d. Peringkat Komposit 4 (PK-4) 

Mencerminkan kondisi bank yang secara umum kurang sehat. 

e. Peringkat Komposit 5 (PK-5) 

Mencerminkan kondisi bank yang secara umum tidak sehat. 


