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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Objek Penelitian 

Penelitian ini mengenai Analisis Perbandingan Profitabilitas Bank Skala 

Besar Dan Bank Skala kecil periode 2010 – 2015, lokasi pengambilan data secara 

tidak langsung melalui media perantara Bank Indonesia dan Bursa Efek 

Indonesia. 

 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan adalah penelitian analisis deskriptif kuantitatif 

yaitu metode analisis data dengan menggunakan data dalam bentuk angka – angka 

atau nilai dari bentuk data kemudian di analisis dengan menambahkan keterangan 

berupa kalimat – kalimat untuk menerangkan data kuantitatif. 

 

C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya. Populasi mengacu 

pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal yang ingin di teliti oleh 

peneliti (Sugiyono, 2007).  

Populasi penelitian adalah Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) sebanyak 43 bank umum. Sedangkan sampel yang digunakan 
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adalah data kuantitatif yaitu data yang di ukur dalam suatu skala numerik. Sampel 

adalah sebagian dari populasi, sampel terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih 

dari populasi. Dengan kata lain, sejumlah tetapi tidak semua elemen populasi 

akan membentuk sampel atau merupakan bagian dari karakteristik yang dimiliki 

oleh suatu populasi (Sugiyono, 2007). 

Metode penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling 

yang merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak acak. Kriteria penentuan 

sampel adalah :  

a. Merupakan bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 

2010-2015. 

b. Memiliki laporan keuangan yang lengkap, meliputi neraca dan laporan 

laba/rugi. 

c. Sudah diaudit oleh akuntan publik. 
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Tabel 1.2 

Bank Umum di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2010 – 2015 

No Nama Perusahaan Kriteria A Kriteria B Keterangan 

1. Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga Tbk √ √ BS 

2. Bank Agris Tbk √ ─ BBS 

3. Bank Artos Indonesia Tbk √ ─ BBS 

4. Bank MNC Internasional Tbk √ √ BS 

5. Bank Capital Indonesia Tbk √ √ BS 

6. Bank Central Asia Tbk √ √ BS 

7. Bank Harda Internasional Tbk √ ─ BBS 

8. Bank Bukopin Tbk √ √ BS 

9. Bank Mestika Dharma Tbk √ ─ BBS 

10. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk √ √ BS 

11. Bank Nusantara Parahyangan Tbk √ √ BS 

12. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk √ √ BS 

13. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk √ √ BS 

14. Bank Yudha Bhakti Tbk √ ─ BBS 

15. Bank J Trust Indonesia Tbk √ ─ BBS 

16. Bank Danamon Indonesia Tbk √ √ BS 

17. Bank Pundi Indonesia Tbk √ √ BS 

18. Bank Ganesha Tbk √ ─ BBS 

19. Bank Ina Perdana Tbk √ ─ BBS 

20. Bank Jabar Banten Tbk √ ─ BBS 

21. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk √ ─ BBS 

22. Bank QNB Indonesia Tbk √ √ BS 

23. Bank Maspion Indonesia Tbk √ ─ BBS 

24. Bank Mandiri (Persero) Tbk √ √ BS 

25. Bank Bumi Arta Tbk √ √ BS 

26. Bank CIMB Niaga Tbk √ √ BS 

27. Bank Maybank Indonesia Tbk √ √ BS 

28. Bank Permata Tbk √ √ BS 

29. Bank Sinar Mas Tbk √ √ BS 

30. Bank Of India Indonesia Tbk √ √ BS 

31. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk √ √ BS 

32. Bank Victoria Internasional Tbk √ √ BS 
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33. Bank Dinar Indonesia Tbk √ ─ BBS 

34. Bank Artha Graha Internasional Tbk √ √ BS 

35. Bank Mayapada Internasional Tbk √ √ BS 

36. Bank Windu Kentjana Internasional Tbk √ √ BS 

37. Bank Mega Tbk √ √ BS 

38. Bank Mitraniaga Tbk √ ─ BBS 

39. Bank OCBC NISP Tbk √ √ BS 

40. Bank Nationalnobu Tbk √ ─ BBS 

41. Bank Pan Indonesia Tbk √ √ BS 

42. Bank Panin Syariah Tbk ─ ─ BBS 

43. Bank Woon Saudara Indonesia 1906 Tbk √ √ BS 

Sumber : Laporan Keuangan Tahunan IDX 2016 

*Keterangan : BS=Bank Sampel BBS=Bukan Bank Sampel   

Berdasarkan tabel di atas, sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah perusahaan perbankan di Indonesia yang telah memenuhi kriteria bahwa 

perusahaan tersebut aktif bertransaksi dan menerbitkan laporan keuangan selama 

periode penelitian (2010 – 2015), sehingga dapat memenuhi kelengkapan data 

yang dibutukan dalam penelitian ini. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 28 

bank go publik. 

1. Perhitungan dan Pengelompokan Skala Perbankan 

Penggelompokan skala besar dan skala kecil dapat menggunakan total 

asset, sebagai beriku: 

Rata-Rata Total Asset = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡 

𝑛 (𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑎𝑛𝑘)
 

Perhitungan total asset ini nantinya akan digunakan untuk 

mengelompokkan mana perbankan skala besar dan yang mana perbankan 

skala kecil yaitu dengan menghitung semua jumlah total asset pada periode 
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2010-2015 kemudian mencari rata-rata total asset tersebut. Apabila jumlah 

total asset suatu bank di atas rata-rata total asset, maka dapat dikatakan bank 

skala besar. Apabila dibawah rata-rata total asset maka dikatakan bank skala 

kecil. 

Tabel 1.3 

Total Asset Bank Sampel Tahun 2010 – 2015 (dalam jutaan rupiah) 

No. Bank 
Total Asset 

Rata-Rata Ket 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga Tbk 3.054.092 3.481.155 4.040.140 5.126.260 6.388.305 8.364.502 845.957 BSK 

2 Bank MNC Internasional Tbk 8.667.938 7.281.534 7.433.803 8.164.673 9.430.716 12.137.004 1.475.435 BSK 

3 Bank Capital Indonesia Tbk 4.399.404 4.694.939 5.666.177 7.139.276 9.252.649 12.159.197 1.203.101 BSK 

4 Bank Central Asia Tbk 324.419.069 381.908.353 442.994.197 496.849.327 553.155.534 549.372.770 76.352.757 BSB 

5 Bank Bukopin Tbk 47.489.366 57.183.463 65.689.830 64.444.643 79.053.261 94.366.502 11.339.641 BSK 

6 Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 248.580.529 299.058.161 333.303.506 386.654.815 416.573.708 508.595.288 60.910.167 BSB 

7 Bank Nusantara Parahyangan Tbk 5.280.892 6.572.646 8.212.208 9.985.735 9.468.873 8.613.113 1.337.041 BSK 

8 Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 404.285.602 469.899.284 551.336.790 626.100.633 801.984.190 878.426.312 103.667.578 BSB 

9 Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 68.385.539 89.121.459 111.748.593 131.169.730 144.582.353 171.807.592 19.911.535 BSK 

10 Bank Danamon Indonesia Tbk 118.391.556 142.292.206 155.791.308 184.337.964 195.820.856 188.057.412 27.352.536 BSB 

11 Bank Pundi Indoneisa Tbk 1.561.622 5.993.039 7.682.938 8.994.292 9.040.859 5.967.186 1.089.998 BSK 

12 Bank QNB Indonesia Tbk 2.589.916 3.593.817 4.644.654 11.051.347 20.839.018 25.757.649 1.902.122 BSK 

13 Bank Mandiri (Persero) Tbk 449.774.551 551.891.704 635.618.708 733.099.762 855.039.673 910.063.409 114.874.661 BSB 

14 Bank Bumi Arta Tbk 2.661.902 2.963.148 3.483.516 4.045.672 5.155.423 6.567.267 691.026 BSK 

15 Bank CIMB Niaga Tbk 143.652.852 166.801.130 197.412.481 218.866.409 233.162.423 238.849.252 33.298.460 BSB 

16 Bank Maybank Indonesia Tbk 75.130.433 94.919.111 115.772.908 140.600.863 143.365.211 157.619.013 20.205.765 BSK 

17 Bank Permata Tbk 73.844.642 101.324.002 131.798.595 165.833.922 185.353.670 182.689.351 23.356.783 BSB 

18 Bank Sinar Mas Tbk 11.232.179 16.658.656 15.151.892 17.447.455 21.259.549 27.868.688 3.044.956 BSK 

19 Bank Of India Indonesia Tbk 1.570.331 2.080.427 2.540.740 3.602.543 5.200.630 6.087.482 585.615 BSK 

20 Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk 34.522.573 46.651.141 59.090.132 69.702.580 75.059.223 81.039.663 10.168.481 BSK 

21 Bank Victoria Internasional Tbk 10.304.853 11.802.563 14.352.840 19.171.351 21.364.882 23.250.686 2.784.644 BSK 

22 Bank Artha Graha Internasional Tbk 17.063.094 19.185.436 20.558.770 21.204.251 23.462.770 25.119.249 3.516.488 BSK 

23 Bank Mayapada Internasional Tbk 10.102.287 12.951.201 17.166.551 24.027.644 36.194.949 47.305.953 4.104.127 BSK 

24 Bank Windu Kentjana Internasional Tbk 4.354.460 6.452.794 6.495.246 7.917.214 9.769.591 10.089.121 1.252.179 BSK 

25 Bank Mega Tbk 51.596.960 61.909.027 65.219.108 66.396.476 66.582.460 68.225.170 10.553.589 BSK 
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26 Bank OCBC NISP Tbk 50.141.559 59.834.397 79.141.737 97.510.106 103.111.114 120.480.402 14.172.759 BSK 

27 Bank Pan Indonesia Tbk 108.947.955 124.755.428 148.792.615 164.190.588 172.638.682 183.120.540 25.067.939 BSB 

28 Bank Woon Saudara Indonesia 1906 Tbk 3.245.760 5.085.762 7.621.309 8.230.842 16.432.776 20.019.523 1.684.333 BSK 

Rata-Rata Total Asset 20.598.203 

Sumber : Laporan Keuangan Tahunan 2010-2015 

Ket : BSB = Bank Skala Besar  BSK = Bank Skala Kecil 

D. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yaitu data penelitian 

yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan 

di catat oleh pihak lain yang telah disusun dan dipublikasikan. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan tahunan Bank Umum. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penilitian ini adalah 

metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara mencatat dokumen 

yang berhubungan dengan penelitian ini. 

 

F. Uji Hipotesis Dua Rata-Rata 

Uji hipotesis dua rata-rata digunakan mengetahui mengetahui ada atau 

tidaknya perbedaan (kesamaan) antara dua buah data. Salah satu teknik analisis 

statistic untuk menguji kesamaan dan rata-rata ini ialah uji t (t test) karena rumus 

yang digunakan disebut rumus t. rumus t sendiri banyaknya ragamnya dan 
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pemakaiannya disesuaikan dengan karakteristik kedua data yang akan 

dibedaskan berikut rumus dari uji beda dua rata-rata : 

  T = 𝑋1− 𝑋2

√
∈ 𝑥

1
2− ∈𝑥

22

𝑛1 (𝑛1− 1)

 

Dimana : 

𝑋1 = Rata – Rata sampel bank besar 

𝑋2 = Rata – Rata sampel bank kecil  

ɛ𝑥12 = Jumlah Kuadrat Sampel Bank Besar 

ɛ𝑥22 = Jumlah Kuadrat Sampel Bank Kecil 

𝑛1 = Jumlah Anggota Sampel 

 

G. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Variabel adalah segala sesuatu yang dijadikan objek penelitian. 

Sedangkan variable penelitian digunakan untuk mendapatkan pemecahan atau 

mendapat jawaban terhadap pertanyaan tertentu sebagai berikut : 

a. Variabel Terikat (Dependent Variabel) 

Variabel terikat (Y) adalah variabel yang dipengaruhi variabel lain. 

Adapun yang menjadi variabel terikat (Y) adalah profitabilitas. Profitabilitas 

yaitu kemampuan bank dalam menghasilkan profit dengan menggunakan 

asset yang dimiliki dimana pengukuran menggunakan rasio ROA, dengan 

rumus : 
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𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑂𝑛 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 (𝑅𝑂𝐴) =  
𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡
× 100 

b. Variabel Bebas (Independent Variabel) 

Variabel bebas (X) adalah variabel yang menjadi sebab berubahnya 

atau timbulnya variabel terikat. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel 

bebas adalah : 

1.) Kredit yang diberikan (𝑋1) 

Kredit yang diberikan merupakan jumlah pinjaman yang diberikan 

oleh bank kepada nasabah. Sebagian besar asset bank biasanya tertanam 

dalam bentuk kredit. 

2.) Investasi pada surat berharga (𝑋2) 

Investasi pada surat berharga yaitu bank menginvestasikan 

seabagian assetnya atau beberapa dana dalam bentuk surat berharga 

dengan harapan akan memperoleh pengembalian atau return. 

3.) Penempatan atau pinjaman pada bank lain (𝑋3) 

Penempatan atau pinjaman pada bank lain merupakan keadaan bank 

yang memerlukan uang tunai yang lebih banyak dan mendesak, maka 

bank yang bersangkutan dapat meminjam pada bank lain atau melalui 

pasar uang.  
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H. Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda untuk 

pengolahan data dimana teknik ini digunakan untuk mengestimasi nilai variable 

dependen dengan menggunakan lebih dari satu variable independen. Sebelum 

melakukan analisis regresi berganda, metode ini mensyaratkan untuk melakukan 

uji asumsi klasik guna mendapatkan hasil yang baik. 

a. Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan analisis regresi perlu dilakukan uji asumsi klasik 

untuk menghindari timbulnya penyimpangan. Uji asumsi klasik diantaranya 

terdiri dari beberapa pengujian yaitu uji normalitas, uji multikolonieritas, uji 

autokorelasi dan uji heteroskedastisitas.   

b. Uji Normalitas 

Uji normalitas hanya digunakan jika jumlah observasi adalah kurang 

dari 30, untuk mengetahui apakah eror term mendekati destribusi normal. Jika 

jumlah observasi lebih dari 30, maka tidak perlu dilakukan uji normalitas, 

sebab distribusi sampling eror term telah mendekati normal. 

Pengujian hipotesis normalitas. 

1) 𝐻0 : error term terdistribusi normal. 

𝐻1 : error term tidak terdistribusi normal. 

2) Jika p-value < α, maka 𝐻0  di tolak. 

3) Jika p-value > α, maka 𝐻0  di terima. 
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c. Uji Multikolonieritas 

Uji multikolerasi berarti adanya hubungan linier yang sempurna atau 

pasti di antara beberapa atau semua variable yang menjelaskan dari model 

regresi. Ada atau tidaknya multikoleneritas dapat diketahui atau dilihat dari 

koefesien kolerasi masing – masing variable bebas. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi kolerasi antar variabel atau terdeteksinya 

multikolonieritas dimana antar sesame variabel independen saling berkolerasi, 

jika koefisien di antara masing – masing variabel bebas lebih dari 0,8 maka 

terjadi multikolineritas. 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas merupakan keadaan dimana semua gangguan yang 

muncul dari fungsi regresi populasi tidak memiliki varian yang sama. Uji 

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan cara : 

1) Melihat pola residual dari hasil estimasi regresi, jika residual bergerak 

konstan maka tidak ada heteroskedastisitas, akan tetapi jika residual 

membentuk suatu pola tertentu, maka hal tersebut mengindikasikan 

adanya heteroskedastisitas. 

2) Untuk membuktikan dugaan pada uji heteroskedastisitas pertama, maka 

dilakukan uji white heteroscedastisity. Hasil yang diperhatikan dalam uji 

ini adalah nilai F dan Obs*R-Squared, jika nilai Obs*R-Squared lebih 
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kecil dari 𝑋2 tabel, maka tidak terjadi heteroskedastisitas demikian juga 

sebaliknya. 

Pengujian hipotesis heteroskedastisitas. 

1) 𝐻0 : tidak ada heteroskedastisitas. 

𝐻1 : ada heteroskedastisitas. 

2) Jika p-value Obs*R-Squared < α, maka 𝐻0  di tolak. 

3) Jika p-value Obs*R-Squared > α, maka 𝐻0  di terima. 

e. Uji Autokorelasi 

Tujuan dari uji autokorelasi adalah untuk menguji apakah dalam model 

regresi linier ada korelasi atau tidak. Jika terjadi autokorelasi maka dinamakan 

problem autokorelasi dan model regresi yang baik adalah bebas dari 

autokorelasi. Untuk mendeteksi adanya autokorelasi dengan cara sebagai 

berikut : 

1) Memperhatikan nilai t-statistik, 𝑅2 , uji F, dan Durbin Watson (DW) 

statistik. 

2) Mulakukan uji LM (metode bruesch godfrey), metode ini didasarkan pada 

nilai F dan Obs*R-Squared, dimana jika nilai probabilitas dari Obs*R-

Squared melebihi tingkat kepercayaan, maka 𝐻0  diterima artinya tidak 

ada masalah autokolerasi. 

Pengujian hipotesis autokorelasi. 

1) 𝐻0 : tidak ada korelasi serial (serial correlation). 
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𝐻1 : ada korelasi serial (serial number). 

2) Jika p-value Obs*R-Squared < α, maka 𝐻0  di tolak. 

3) Jika p-value Obs*R-Squared > α, maka 𝐻0  di terima. 

f. Analisis Regresi Berganda 

Analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Analisis 

data regresi linier berganda digunakan karena dalam penelitian ini terdiri lebih 

dari satu variabel bebas dan hanya ada satu variabel terikat. Analisis regresi 

pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen 

(terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (variabel penjelas/bebas) 

dengan tujuan mengestimasi dan/atau memprediksi rata – rata populasi atau 

nilai rata – rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang 

diketahui. Analisis regresi berganda ini digunakan untuk menguji pengaruh 

g. Uji Godness of fit 

Pengukuran goodness of fit dilakukan untuk mengetahui ketetapan 

fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual. Dilakukan dengan 

koefisien determinasi, uji signifikan simultan (uji statistik F) dan uji 

signifikan parameter individual (uji statistik t). 

h. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (𝑅2 ) memiliki nilai antara nol dan satu koefisien 

ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model menjelaskan 

variasi dari variabel dependen. Semakin besar nilainya berarti variabel 
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independen mampu menjelaskan variabel terikat dengan baik bagitu juga 

dengan sebaliknya, misalkan jika nilai mendekati satu berarti bahwa variabel 

independen hampir memberikan semua informasi yang dibutuhkan 

memprediksi variasi variabel dependen. Koefisien determinasi untuk data 

crossection relatif rendah karena adanya variasi yang besar antar pengamatan. 

i. Uji Siginifikan Simultan (Uji Statistik F) 

Tujuan dari uji siginifikan simultan atau uji statistic F ini adalah 

menunjukkan semua variabel independen yang ada dalam model mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hipotesis yang 

hendakdiuji(hipotesisnol):  

𝐻0 : b1 = b2 = …….. = bk = 0 

𝐻𝑎: b1 b2 …….. bk 0 

Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan criteria 

pengambilan keputusan sebagai berikut : 

1) Quick look : bila nilai F lebih besar daripada 4 maka 𝐻0  dapat ditolak 

pada derajat kepercayaan 5% dengan kata lain kita menerima hipotesis 

alternative yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara 

serentak dan siginifikan mempengaruhi variabel dependen. 

2) Membandingkan nila F hasil perhitungan dengan nilai F tabel, bila nilai F 

hitung lebih besar daripada nilai F tabel, 𝐻0  ditolak dan menerima 𝐻𝑎 . 

j. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) 
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Uji statistik t ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Hipotesis yang 

akan di uji adalah sebagai berikut : 

𝐻0: bi = 0 

𝐻𝑎: bi 0 

Cara melakukan uji statistik t adalah : 

1) Quick look : bila jumlah degree of freedom (df) adalah 20 atau lebih dari 

derajat kepercayaan sebesar 5% maka 𝐻0 yang menyatakan bi = 0 dapat 

ditolak bila nilai t lebih dari 2 (dalam nilai absolute). Dengan kata lain kita 

menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel 

independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. 

2) Membandingkan nilai statistic t dengan  titik kritis menurut tabel. Bila 

nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibanding nilai t tabel, kita 

menerima hipotesis alternatif yaitu variabel independen secara individual 

mempengaruhi variabel dependen. 




