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BAB III 

METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus yaitu 

pengumpulan data dengan cara mengungkapkan fakta yang berisi 

penjelasan-penjelasan atas data yang relevan atas obyek penelitian. 

Menurut Arikunto (2010:142), penelitian kasus adalah suatu penelitian 

yang dilakukan secara intensif terinci dan mendalam terhadap suatu 

organisasi, lembaga atau gejala tertentu. 

2. Definisi Operasional Variabel

a. Rasio Capital

         Rasio capital merupakan kemampuan bank dalam memenuhi 

kewajiban jangka panjangnya atau kemampuan bank untuk memenuhi 

kewajiban-kewajiban jika terjadi likuidasi. Rasio Capital diukur 

dengan Indikator CAR yang merupakan kecukupan modal yang 

dimiliki oleh bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau 

menghasilkan  risiko dengan hitungan persen. 

b. Rasio Asset

Rasio Asset merupakan kemampuan dalam menjaga dan 

mengembalikan dana yang ditanamkan. Rasio Asset diukur dengan : 



   32 
 

1)  Kualitas Aktiva Produktif (KAP) merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang 

ditanamkan dengan hitungan persen. 

2) Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif terhadap Aktiva 

Produktif yang diklasifikasikan (KAP 2) Merupakan rasio yang 

digunakan untuk menghitung perbandingan antara Penyisihan 

Penghapusan Aktiva Produktif yang Dibentuk (PPAPYD) terhadap 

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang Wajib Dibentuk 

(PPAPWD). 

c. Rasio Rentabilitas. 

 Rasio Rentabilitas merupakan kemampuan peusahaan untuk 

mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada, 

seperti kegiatan penjualan, kas, modal, dan sebagainya. Rasio 

rentabilitas diukur dengan indikator : 

1) ROA (Return on Asset) yang merupakan efektifitas perusahaan di 

dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva / 

assets yang dimilikinya 

2) BOPO merupakan kemampuan manajemen bank dalam 

mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional 

d. Rasio Likuiditas 

 Rasio Likuiditas merupakan kemampuan bank dalam 

menyeimbangkan antara likuiditasnya dengan rentabilitasnya. Rasio 

likuiditas diukur dengan indikator ; 
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1) Rasio Lancar (RL) merupakan perbandingan antara aktiva lancer 

dengan utang. 

2) LDR (Loan to Deposit Ratio) merupakan perbandingan antara total 

kredit yang diberikan dengan total dana pihak ketiga (DPK). 

3. Jenis Data dan Sumber Data 

a. Jenis data 

 Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif berupa laporan  

keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi tahun 2012 -

2015. 

b. Sumber Data 

            Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, yaitu data 

yang diperoleh dari pihak lain dalam bentuk sudah jadi berupa 

publikasi. Data sekunder tersebut didapat dalam bentuk laporan 

keuangan Bank Danamon yang diperoleh langsung di Bursa Efek 

Indonesia. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Metode yang dilakukan untuk memperoleh data penelitian berupa 

metode dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan peneliti selaku 

nonparticipant observe sehingga tidak menjadi bagian langsung dari 

obyek penelitian. Metode ini dilakukan untuk merekap data laporan 

keuangan yang dibutuhkan dari data yang sudah ada dilaporan keuangan 

bank. 

5. Teknik Analisis Data 
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Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metode CAMEL berdasarkan surat keputusan Direksi Bank 

Indonesia Nomor 30/11/KEP/DIR dan surat edaran Bank Indonesia 

Nomor 30/2/UPPB masing-masing tanggal 30 april 1997 tentang tata cara 

penilaian tingkat kesehatan bank umum. Tolak ukur untuk menentukan 

tingkat kesehatan suatu bank setelah dilakukan penilaian terhadap masing-

masing variabel, yaitu dengan menentukan hasil penelitian yang 

digolongkan menjadi peringkat kesehatan bank.  

Langkah-langkah yang digunakan untuk mengolah analisis rasio 

CAMEL adalah sebagai berikut: 

a. Menghitung angka rasio masing-masing aspek CAMEL yang terdiri : 

1) Capital (Permodalan) 

a) Rasio CAR 

 

b) Nilai Kredit Rasio CAR =  

 

c) Nilai Kredit Faktor CAR = Nilai Kredit Rasio CAR x Bobot 

Rasio CAR 

2) Asset  

Perhitungan kualitas asset menggunakan 2 rasio, yaitu 

a) Rasio KAP I 
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1) Rasio Kulitas Aktiva Produktif dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

 

2) Nilai Kredit Rasio KAP = 

 
3) Nilai Kredit Faktor KAP =Nilai Kredit KAP x Bobot KAP 

b)  Rasio PPAP (KAP 2) 

 Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Pruduktif dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

            Rasio PPAP =
dibentuk  wajibyang PPAP

dibentuk yang PPAP
x 100%  

3) Earning (Rentabilitas) 

Perhitungan rentabilitas menggunakan 2 rasio, yaitu  

a) Return on Asset ( ROA) 

1) Rasio ROA dapat dirumuskan sebagai berikut: 

  

 

2) Nilai Kredit Rasio ROA = 

 

3) Nilai Kredit Faktor ROA =  Nilai Kredit Rasio ROA x 

Bobot Rasio ROA 

b) Rasio Biaya  Operasional  terhadap  Pendapatan  

Operasional (BOPO) 
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1) Besarnya nilai BOPO dapat dihitung dengan rumus 

(Dendawijaya, 2009): 

         

 

 

2) Nilai Kredit Rasio BOPO =  

3) Nilai Kredit Faktor BOPO = Nilai Kredit BOPO x Bobot 

Rasio BOPO 

4) Liquidity (Likuiditas) 

Perhitungan Likuiditas menggunakan 2 rasio, yaitu 

a)  Rasio Lancar  

      Rasio Cast Ratio dirumuskan sebagai berikut: 

                       Rasio lancar =
Aset  Total

LancarKewajiban 
x 100%  

b) Loan to Deposit Ratio (LDR) 

    1) Rumus LDR sebagai berikut :   

 

2) Nilai Kredit LDR =  

3) Nilai Kredit Faktor LDR= Nilai Kredit Rasio LDR x Bobot    

Rasio LDR 

b. Menentukan nilai kredit gabungan yang diperoleh berdasarkan nilai 

kredit setiap rasio dikalikan dengan bobot yang ditentukan oleh Bank 

Indonesia 

c. Menentukan predikat tingkat kesehatan bank dengan 
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mempertimbangkan nilai kredit yang dihasilkan setiap rasio 

d. Menganalisis hasil perhitungan rasio CAMEL secara deskriptif untuk 

menilai tingkat kinerja keuangan bank dilihat dari tingkat kesehatan 

bank. 

e. Membandingkan hasil penjumlahan keseluruhan rasio CAMEL dengan 

standar penilaian yang telah ditetapkan Bank Indonesia 

6. Uji Hipotesis 

a. Apablia Nilai Kredit Rasio Camel 0-<51 berarti kinerja Bank 

Danamon menunjukkan tidak sehat 

b. Apablia Nilai Kredit Rasio Camel 51-<66 berarti kinerja Bank 

Danamon kurang sehat 

c. Apablia Nilai Kredit Rasio Camel 66-<81 berarti kinerja Bank 

Danamon cekup sehat  

d. Apablia Nilai Kredit Rasio Camel nilai 81-100 berarti kinerja Bank 

Danamon sehat. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


