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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan penulis. Dalam penelitian 

ini dapat diklasifikasikan kedalam penelitian kuantitatif yang berbentuk 

komparatif. Menurut Saifuddin (2013)Pendekatan kuantitatif yang digunakan 

dalam penelitian menekankan analisisnya pada data numerikal (angka) yang 

diolah sehingga memperoleh signifikansi perbedaan kelompok atau 

signifikansi hubungan antara variabel yang diteliti. Sedangkan penelitian 

komparatif bertujuan untuk membandingkan antara satu dengan yang lain. 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

 Menurut Sugiyono (2010, 115) wilayah generalisasi yang terdiri 

atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan dalam penelitian untuk dipelajari dan ditarik 

kesimpulannya disebut dengan populasi. Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah perusahaanperbankan BUMN dan BUMS Nasional 

Devisa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesiadengan periode pengamatan 

dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Jumlah perbankan BUMN 

dan perbankan BUMS Nasional Devisa yang dikutip dari (Saham Ok) 

diperoleh 4 perbankan BUMN dan 44 perbankan BUMS Nasional Devisa. 
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2. Sampel 

 Bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut disebut dengan sampel (Sugiyono 2010, 116). Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling, yaitu metode yang menetapkan sampel dengan 

berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu (Ulum and Juanda 2016, 84). 

Kriteria-kriteria yang ditentukan peneliti dalam penentuan sampel 

penelitian dijelaskan dalam tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Sampel Penelitian 

Kriteria Sample Jumlah Bank 

Jumlah bank BUMN dan BUMS Nasional Devisa 

yang diperoleh 

48 

Jumlah seluruh bank BUMN dan BUMS Nasional 

Devisa yang tidak terdaftar di BEI 

(22) 

Bank BUMN dan BUMS Nasional Devisa yang 

tidak menyajikan laporan keuangan tahunan empat 

tahun berturut-turut dari tahun 2013 sampai 2016. 

(0) 

Bank BUMN dan BUMS Nasional Devisa yang 

akan diteliti tidak memiliki modal inti 5 triliun – 30 

triliun (buku 3) dan > 30 triliun (buku 4) dari tahun 

2013 sampai 2016. 

(12) 

Bank BUMN dan BUMS Nasional Devisa yang 

publikasi peringkat hasil self assesment nya tidak 

terdaftar dalam CGPI. 

(6) 

Total bank yang diperoleh 8 

Sumber : Data sekunder yang diolah peneliti 
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 Dari hasil penentuan sampel diatas diperoleh delapan bank yang 

dijadikan sebagai subjek populasi dalam penelitian ini diantaranya 

sebagai berikut : 

Tabel 3.2 Daftar Populasi 

No Nama Bank 

1. Bank Negara Indonesia 

2. Bank Rakyat Indonesia 

3. Bank Mandiri 

4. Bank Tabungan Negara 

5. Bank Central Asia 

6. Bank Permata  

7. Bank OCBC NISP 

8. Bank CIMB Niaga 
 Sumber : Data sekunder yang diolah peneliti 

3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

 Penilaian tingkat kesehatan bank didasarkan pada risiko dan dampak 

kinerja bank secara keseluruhan. Hal ini dilakukan dengan cara 

mengidentifikasi faktor internal maupun eksternal yang dapat 

meningkatkan risiko atau memengaruhi kinerja keuangan bank pada saat 

ini atau dimasa medatang (Ikatan Bankir Indonesia 2016, 5).  

 Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah penilaian 

tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode RGEC sesuai 

dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 

2011.Dengan penilaian menggunakan peringkat komposit 1 sampai 5 yang 

ditetapkan sebagai berikut: 
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 Peringkat komposit 1 (PK-1) = Sangat sehat. 

 Peringkat komposit 2 (PK-2) = Sehat. 

 Peringkat komposit 3 (PK-3) = Cukup sehat. 

 Peringkat komposit 4 (PK-4) = Kurang sehat. 

 Peringkat komposit 5 (PK-5) = Tidak sehat. 

 Kemudian pengukuran indikator RGEC dalam menilai tingkat 

kesehatan bank yaitu: 

a. Profil Risiko (Risk Profile)  

 Penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap 

risiko-risiko yang terjadi dalam operasional bank. Dalam profil risiko 

terdapat 8 penilaian risiko inheren diantaranya risiko kredit, risiko 

pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko 

stratejik, risiko kepatuhan dan risiko reputasi. Namun karena 

keterbatasan data penelitian, pada penelitian ini peneliti mengukur 

faktor profil risiko dengan menggunakan 2 risiko inheren yaitu faktor 

risiko kredit dengan menggunakan rumus NPL dan risiko likuiditas 

dengan rumus LDR. 

1) Risiko kredit  

Risiko kredit adalah risiko kerugian bank yang disebabkan debitur 

atau pihak lain karena tidak mampu membayarkan kewajibannya 

pada bank. Risiko kredit dapat diukur dengan menggunakan rasio 

Non Performing Loan (NPL). Rasio ini digunakan manajemen 

bank dalam pengelolaan kredit bermasalah. Kredit bermasalah 
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adalah seluruh kredit pada pihak tiga bukan bank dengan 

kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet (Ikatan Bankir 

Indonesia 2016, 47) 

     
                 

            
      

2) Risiko Likuiditas 

Risiko likuiditas dapat diukur dengan menggunakan rasio Loan to 

Deposit Ratio (LDR). Rasio ini digunakan dalam mengukur 

jumlah perbandingan jumlah kredit yang diberikan bank terhadap 

dana yang diterima bank.  

      
            

                 
      

b. Penilaian Good Corporate Governance (GCG)  

 Penilaian faktor GCG merupakan penilaian terhadap kualitas 

manajemen Bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Prinsip-

prinsip GCG dan fokus penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip 

GCG berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia mengenai 

Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum dengan memperhatikan 

karakteristik dan kompleksitas usaha Bank. Dalam penilaian GCG 

bank haruslah mengaplikasikan 5 prinsip dasar yang telah ditetapkan 

dalam peraturan Bank Indonesia yang berlaku untuk bank umum 

dengan memperhatikan aspek-aspek yang telah ditentukan. 

 Penilaian GCG diukur dengan cara melihat laporan keuangan 

tahunan tiap bank dan dapat juga dilihat dari Corporate Governance 
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Perpection Index (CGPI). CGPI merupakan progam riset penerapan 

peringkatan GCG yang dirancang dalam meningkatkan kualitas 

penerapan konsep corporate governance perusahaan-perusahaan di 

Indonesia. CGPI merupakan progam riset yang di selenggarakan oleh 

The IndonesianInsititute for Corporate Governance (IICG) yang 

bekerja sama dengan majalah SWA, memberikan apresiasi dan 

pengakuan kepada perusahaan yang berkomitmen dalam menerapkan 

GCG dan mengikuti progam CGPI melalu Indonesia Most Trusted 

Companies Awards. 

c. Penilaian Rentabilitas (Earnings)  

 Penilaian faktor rentabilitas meliputi evaluasi terhadap 

kemampuan bank dalam menghasilkan laba secara efektif. Penilaian 

terhadap faktor earnings didasarkan pada dua rasio yaitu: Return on 

Assets (ROA) dan Net Interest Margin (NIM). 

1) Return on Assets (ROA), digunakan untuk mengukur kinerja bank 

dalam memperoleh keuntungan. 

     
                  

                    
      

2) Net Interest Margin (NIM), rasio yang digunakan dalam 

mengukur kinerja bank dalam menghasilkan pendapatan bunga 

neto (bersih). 
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d. Penilaian Permodalan (Capital)  

 Permodalan merupakan salah satu faktor yang penting bagi 

sebuah bank karena jika sebuah bank memiliki faktor permodalan 

yang baik maka tentu saja bank juga akan semakin lancar dalam 

menjalankan kegiatan operasionalnya dalam mencapai tujuan bank itu 

sendiri (Prastyananta et al. 2016). Penilaian atas faktor permodalan 

meliputi evaluasi terhadap kecukupan permodalan dan kecukupan 

pengelolaan permodalan. Dalam melakukan perhitungan permodalan, 

bank wajib mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur 

mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank umum. 

Selain itu, dalam melakukan penilaian kecukupan permodalan, bank 

juga harus mengaitkan kecukupan modal dengan profil risiko bank. 

Semakin tinggi risiko bank, semakin besar modal yang harus 

disediakan untuk mengantisipasi risiko tersebut. Sesuai ketentuan 

yang telah ditetapkan pemerintah, maka CAR perbankan untuk tahun 

2001 minimal harus 8%. Rasio kecukupan modal pada penelitian ini 

dengan menghitung rasio Capital Adequacy Ratio (CAR). 

     
     

                                
       

4. Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

kuantitatif antara lain laporan keuangan dan data lainnya yang relevan 

dengan penelitian ini. Data kuantitatif merupakan data yang berupa angka 
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atau bilangan (Ulum and Juanda 2016, 95). Sedangkan sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan 

keuangan yang diperoleh dari hasil publikasi laporan keuangan tahunan  

pada Bank BUMN dan Bank Swasta Nasional Devisa di Indonesia pada 

periode 2013 sampai 2015. Data sekunder merupakan data yang 

diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya (Ulum 

and Juanda 2016, 94). Data sekunder, diperoleh dari website resmi 

masing-masing bank maupun dari laporan keuangan yang dipublikasikan 

oleh Bank Indonesia di situs www.bi.go.id atau situs resmi BEI 

www.idx.co.id. 

5. Teknik Perolehan Data 

 Teknik perolehan data yang digunakan untuk mengumpulkan data 

dalam penelitian ini antara lain dengan teknik dokumenter dan teknik 

kepustakaan (Library Research). Teknik dokumenter merupakan 

penelitian yang data dan informasi diperoleh dari bahan-bahan 

dokumentasi institusi. Seperti laporan kegiatan, statistik, foto-foto, hasil 

rekaman dan dokumentasi lainnya yang dimiliki dan didokumentasikan 

oleh sebuah institusi (Supardi 2005, 34). Teknik kepustakaan diperoleh 

dari data dan informasi yang diperoleh dari sumber pustaka (bacaan) baik 

berupa buku-buku, hasil penelitian, dan bahan bacaan yang lainnya 

(Supardi 2005, 34). Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan, 

mencatat, menghitung dan mengkaji semua informasi yang terkait dan 

http://www.idx.co.id/
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dibutuhkan pada laporan keuangan Bank BUMN dan BUMS Nasional 

Devisa. 

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang dilakukan peneliti 

adalah menganalisis data laporan keuangan tahunan bank yang telah 

disampling sebelumnya dengan cara menggunakan pendekatan RGEC 

sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No 13/1/PBI/2011 tentang 

penilaian tingkat kesehatan bank umum yang sebelumnya menggantikan 

metode CAMELS.Setelah itu memaparkan hasil analisis rasio kemudian 

membandingkan dan menarik kesimpulan. Penjelasan penilaian tingkat 

kesahatan bank menggunakan pendekatan RGEC dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Analisis Profil Risiko (Risk Profile)

Dalam penilaian profil risiko hanya terdapat 2 macam 

pengukuran risiko yang dapat dihitung berdasarkan data kuantitatif 

yaitu rasio kredit dan rasio likuiditas. 

a) Risiko kredit

Indikator dalam pengukuran risiko kredit dengan menggunakan

rumus Net Perfoaming Loan (NPL) atau biasa yang disebut

dengan kredit bermasalah.
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Tabel 3.3 Nilai dan Peringkat Komposit Risiko Kredit (NPL) 

No. Peringkat Kriteria Keterangan 

Peringkat 1 NPL < 2% Sangat sehat 

Peringkat 2 2% ≤ NPL < 5% Sehat 

Peringkat 3 5% ≤ NPL < 8% Cukup sehat 

Peringkat 4 8% ≤ NPL < 12% Kurang sehat 

Peringkat 5 NPL ≥ 12% Tidak sehat 

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

b) Risiko likuiditas 

Indikator penilaian risiko likuiditas menggunakan rumus LDR 

(Loan to Deposit Ratio). Rumus LDR berguna untuk mengukur 

perbandingan jumlah kredit yang diberikan bank terhadap dana 

yang diterima bank. 

      
            

                 
       

Tabel 3.4 Nilai dan Peringkat Komposit Risiko Likuiditas 

No. Peringkat Kriteria Keterangan 

Peringkat 1 60% < LDR ≤ 75% Sangat sehat 

Peringkat 2 75% < LDR ≤ 85% Sehat 

Peringkat 3 85% < LDR ≤ 100% Cukup sehat 

Peringkat 4 100% < LDR ≤ 120% Kurang sehat 

Peringkat 5 LDR > 110% Tidak sehat 

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

2. Analisis Good Corporate Governance (GCG) 



41 
 

   Dalam penilaian GCG haruslah berdasarkan atas 5 prinsip 

dasar yaitu Tranparancy, Accountability, Responsibility, 

Independency dan Fairness (TARIF). Kelima prinsip dasar tersebut 

telah ditetapkan dalam Surat Edaran Bank No. 15/15/DPNP tahun 

2013 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance pada bank 

umum. Pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP tahun 

20007, penilaian terhadap faktor GCG menggunakan sistem self 

assassment dimana masing-masing bank menghitung sendiri 

komponen GCG dari tiap masing bank. Analisis GCG dapat dilihat 

dalam laporan keuangan tahunan Bank BUMN maupun Bank BUMS 

Nasional Devisa, dimana dalam tiap laporan keuangan tersebut sudah 

dijelaskan penilaian GCG dari tiap masing bank dengan sistem self 

assassment. 

  Selanjutnya predikat penilaian GCG dapat dilihat pada 

Corporate Governance Perpection Index (CGPI) yang telah 

dipublikasikan dalam situs resmi majalah SWA yang sebelumnya 

telah bekerja sama dengan IICG dimana situnya adalah 

www.swa.co.id. Peringkat faktor GCG dikategorikan kedalam 5 

peringkat diantaranya peri. 

Tabel 3.6 Nilai dan Peringkat Komposit Faktor GCG 

Nilai Komposit Peringkat Komposit 

Nilai komposit < 1,5 Sangat baik 

1,5 ≤ nilai komposit < 2,5 Baik 

2,5 ≤ nilai komposit < 3,5 Cukup baik 

3,5 ≤ nilai komposit < 4,5 Kurang baik 
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Nilai komposit ≤ 5 Tidak baik 
  Sumber: Ikatan Bankir Indonesia (2016, 168) 

3. Analisis Rentabilitas (Earnings) 

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

2011 dalam penilaian tingkat kesehatan bank, dijelaskan bahwa 

penilaian faktor rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja 

rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, kesinambungan rentabilitas 

dan manejmen rentabilitas. Akan tetapi pada penelitian ini, peneliti 

mengukur rentabilitas melalui dua faktor saja yaitu ROA dan NIM. 

Hal ini dikarenakan data yang mengacu pada indikator pengukuran 

rentabilitas tidak ditemukan dalam laporan keuangan tahunan Bank 

BUMN mapun Bank BUMS Nasional Devisa yang dipublikasikan. 

a) ROA (Return on Asset) 

ROA merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen 

dalam menghasilkan laba. Semakin kecil rasio yang diperoleh 

berarti memperlihatkan kurangnya kemampuan manajemen bank 

dalam hal mengelola aktiva utnuk meningkatkan pendapatan atau 

menekan biaya. 

     
                

                    
      

Tabel 3.7 Nilai dan Peringkat Komposit ROA 

No. Peringkat Kriteria Keterangan 

Peringkat 1 ROA > 1,5% Sangat sehat 

Peringkat 2 1,25% < ROA ≤ 1,5% Sehat 
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Peringkat 3 0,5% < ROA ≤ 1,25% Cukup sehat 

Peringkat 4 0% < ROA ≤ 0,5% Kurang sehat 

Peringkat 5 ROA ≤ 0% Tidak sehat 

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

b) NIM (Net Interest Margin)  

NIM merupakan rasio untuk mengukur pendapatan bunga bersih 

atas pengolahan aktiva produktif yang dimiliki bank. NIM 

menunjukkan seberapa besar kemampuan manajemen bank dalam 

mengelola aktiva produktifnya untuk memperoleh pendapatan 

bunga bersih. 

     
                        

                          
       

Tabel 3.8 Nilai dan Peringkat Komposit NIM 

No. Peringkat Kriteria Keterangan 

Peringkat 1 NIM > 3% Sangat sehat 

Peringkat 2 2% < NIM ≤ 3% Sehat 

Peringkat 3 1,5% < NIM ≤ 2% Cukup sehat 

Peringkat 4 1% ≤ NIM ≤ 1,5% Kurang sehat 

Peringkat 5 NIM < 1% Tidak sehat 

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

4. Analisis Permodalan (Capital) 

Yang dinilai dalam aspek permodalan ini adalah modal yang 

didasarkan pada kewajiban penyediaan modal minimum bank 

didasarkan pada rasio CAR (Capital Adequancy Ratio). CAR 

merupakan rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko 
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kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Semakin tinggi nilai 

CAR mengindikasikan semakin baik kemampuan bank dalam 

menanggung risiko dari setiap aktiva produktif yang berisiko. CAR 

diukur dengan membagi modal yang dimiliki bank dengan aset 

tertimbang menurut risiko (ATMR). 

     
          

                                
       

Tabel 3.9 Nilai dan Peringkat Komposit CAR 

No. Peringkat Kriteria Keterangan 

Peringkat 1 CAR > 12% Sangat sehat 

Peringkat 2 9% ≤ CAR < 12% Sehat 

Peringkat 3 8% ≤ CAR < 9% Cukup sehat 

Peringkat 4 6% < CAR < 9% Kurang sehat 

Peringkat 5 NIM ≤ 6% Tidak sehat 

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

5. Setelah melakukan perhitungan menggunakan pendekatan RGEC, 

analisis yang dilakukan selanjutnya adalah menganalisis tingkat 

kesehatan bank dengan cara melakukan kombinasi hasil dari nilai-

nilai aspek RGEC dari periode tahun 2013 hingga 2015. Nilai 

komposit utnuk rasio keuangan masing-masing aspek yang 

menempati peringkat komposit akan bernilai diantaranya : 

a) Peringkat 1 = setiap checklist dikalikan dengan 5 

b) Peringkat 2 = setiap checklist dikalikan dengan 4 

c) Peringkat 3 = setiap checklist dikalikan dengan 3 

d) Peringkat 4 = setiap checklist dikalikan dengan 2 
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e) Peringkat 5 = setiap checklist dikalikan dengan 1 

Kemudian hasil dari penilaian peringkat komposit dengan kategori tiap 

checklist kemudian ditentukan bobotnya dengan cara mempersenkan. 

Adapun bobot persen untuk menentukan peringkat komposit 

keseluruhan komponen, antara lain : 

Tabel 3.10 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 
  Sumber :PBI No 13/1/PBI/2011 tahun 2011 

PK tingkat kesehatan bank  
                          

                                
      

6. Kemudian menarik kesimpulan tingkat kesehatan bank sesuai dengan 

perhitungan dan pengelompokkan kedalam peringkat komposit yang 

telah ditentukan oleh Bank Indonesia, antara lain : 

a) Kesehatan bank dengan predikat “sangat sehat” dipersamakan 

dengan peringkat komposit 1 (PK-1). 

b) Kesehatan bank dengan predikat “sehat” dipersamakan dengan 

peringkat komposit 2 (PK-2). 

c) Kesehatan bank dengan predikat “cukup sehat” dipersamakan 

dengan peringkat komposit 3 (PK-3). 

d) Kesehatan bank dengan predikat “kurang sehat” dipersamakan 

dengan peringkat komposit 4 (PK-4). 
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e) Kesehatan bank dengan predikat “tidak sehat” dipersamakan 

dengan peringkat komposit 5 (PK-5). 

7. Pengujian The Mann-Whitney (U Test) 

Uji ini dugunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan ukuran 

pemusatan antara dua populasi (Siagian and Sugiarto 2006, 319). Uji 

U ini tidak memerlukan asumsi distribusi normal dan homogenitas 

variance. Yang diperlukan hanya data kontinu dan mempunyai skala 

ordinal (Nazir 1988, 470). Pengujian hipotesis menggunakan alat uji 

non parametic yaitu The Mann-Whitney Test (U Test) dengan dua 

sampel independen. Indikator untuk uji The Mann-Whitney (U Test) 

ditentukan dengan asumsi-asumsi sebagai berikut: 

a) Pengambilan kesimpulan dilakukan menentukan nilai kritis untuk 

á = 5% 

b) Hipotesa yang digunakan dalam pengujian yaitu Ho: tidak ada 

perbedaan antar variabel dan H1: ada perbedaan antar variabel 

c) Keputusan yang ditentukan yaitu jika nilai Asymp. Sig lebih besar 

atau sama dengan dari 0,05 (Sig.>0,05) atau Z hitung lebih besar 

atau sama dengan Z tabel atau H1 ditolak. Serta asympg. Sig 

lebih kecil dari 0,05 (Sig.<0,05) atau Z hitung lebih kecil dari Z 

tabel atau H1 diterima. 

Sehingga dari hasil pengujian statistik nantinya dapat diketahui 

perbandingan tingkat kesehatan antara Bank BUMN dan Bank 

BUMS Nasional Devisa. 


