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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Bank Pembangunan Daerah 

yang ada di Pulau Kalimantan. Peneliti mengambil sampel selama 

tahun 2008 sampai 2017. Dari data sampel yang dikumpulkan 

bertujuan untuk melihat LDR dan BOPO dalam mempengaruhi 

profitabilitas Bank Pembangunan Daerah (BPD) Pulau Kalimantan.  

B. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. 

Dalam hal ini menganalisis pengaruh LDR dan BOPO dalam 

mempengaruhi profitabilitas Bank Pembangunan Daerah (BPD) 

Pulau Kalimantan. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Objek penelitian yang digunakan adalah Bank 

Pembangunan Daerah di Pulau Kalimantan pada tahun 2008-

2017. Adapun jumlah Bank Pembangunan Daerah (BPD) di 

Pulau Kalimantan sebanyak 4 BPD. 

2. Sampel 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

seluruh Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Pulau Kalimantan 

atau penelitian populasi. 
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Tabel 3.1 

Daftar Nama Bank 

No Nama Bank Kode 

1 PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Bank Kalbar 

2 PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Bank Kalsel 

3 PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Bank Kalteng 

4 PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur 

dan Kalimantan Utara 

Bankaltimtara 

Sumber : Data diolah 2018 

Dalam penelitian ini digunakan sampel sebanyak 4 Bank 

Pembangunan Daerah (BPD) dari tahun 2008 sampai dengan 

2017 yang menyediakan laporan keuangannya, yaitu (PT. BPD 

Kalimantan Barat, PT. BPD Kalimantan Selatan, PT. BPD 

Kalimantan Tengah, dan PT. BPD Kalimantan Timur - 

Kalimantan Utara). 

D. Definisi Operasional 

1. Tingkat Profitabilitas 

Indikator rasio profitabilitas yang digunakan adalah Return 

On Assets (ROA). Return On Assets adalah rasio yang digunakan 

untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh 

keuntungan atau laba secara keseluruhan. ROA diukur dengan 

satuan persen. 

Adapun rumus/rasio perhitungannya : 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 (𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡)
 × 100% 
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2. Loan To Deposit Ratio (LDR) 

LDR merupakan ukuran likuiditas yang mengukur besarnya 

dana yang ditempatkan dalam bentuk kredit yang berasal dari 

dana yang dikumpulkan oleh bank (terutama masyarakat). 

LDR diukur dengan menggunakan rumus: 

𝐿𝐷𝑅 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝑌𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑏𝑒𝑟𝑖𝑘𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑃𝑖ℎ𝑎𝑘 𝐾𝑒𝑡𝑖𝑔𝑎
 𝑋 100% 

3. Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) 

BOPO merupakan rasio efisiensi yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan 

biaya operasional terhadap pendapatan operasional. 

BOPO diukur dengan menggunakan rumus: 

𝐵𝑂𝑃𝑂 =
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
 𝑋 100% 

E. Sumber Data dan Pengumpulan Data 

1. Sumber Data 

Sumber data penelitian ini adalah data sekunder yaitu data 

yang sudah diolah sebelumnya atau data tidak diperoleh langsung 

dari lapangan. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari 

masing-masing Bank Pembangunan Daerah (BPD) Pulau 
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Kalimantan. Data tersebut berupa data laporan keuangan tahunan 

Bank Pembangunan Daerah (BPD).  

2. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah 

dokumentasi berupa laporan keuangan tahunan Bank 

Pembangunan Daerah (BPD) Pulau Kalimantan dari tahun 2008 

sampai tahun 2017. 

F. Analisa Data 

1. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda adalah salah satu teknik 

statistika yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dua atau 

lebih variabel independen yang bersifat linier terhadap satu 

variabel dependen. Model umum regresi linier berganda jika 

terdapat p variabel independen, yaitu : 

Y = a + b1X1 + b2X2 +b3X3 + e 

Dimana : 

Y  : Variabel terikat (ROA) 

a  : Konstanta 

b  : Koefisien regresi dari setiap variabel 

X1  : Variabel bebas (Total Aset) 

X2  : Variabel bebas (LDR) 

X3  : Variabel bebas (BOPO) 

e  : error 
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2. Pengujian Dengan Asumsi Klasik 

a. Uji Multikolinieritas 

Masalah asumsi klasik regresi bukan terletak pada 

adanya hunungan antar-data dalam satu variabel, tetapi juga 

hubungan antara sesame variabel independen. Jika dua atau 

lebih variabel independen dalam model regresi memiliki 

hubungan linear yang erat, maka model regresi ini tergejala 

oleh kondisi multikolinearitas. Korelasi antara variabel 

dependen ini (rXiXi) lebih kuat dari hubungan variabel 

independen dengan variabel dependen (rXiY). 

Model regresi yang baik harus bebas dari gejala 

multikolinearitas. Jika tergejala multikolinearitas, maka 

model regresi menjadi buruk karena beberapa variabel akan 

menghasilkan parameter yang mirip sehingga dapat saling 

mengganggu. Agar model regresi bebas dari gejala hubungan 

yang kuat antarsesama variabel independen, maka perlu 

dilakukan pengujian multikolinearitas. 

Pendeteksian problem multikolinearitas dapat dilihat 

dari nilai Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai VIF 

kurang dari 10, maka tidak ada gejala multikolinearitas. 

Sebaliknya, jika nilai VIF lebih dari 10 dan nilai tolerance 

lebih dari 0,10, maka tidak ada gejala multikolinearitas. 
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b. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi berhubungan dengan pengaruh 

observer atau data dalam satu variabel yang saling 

berhubungan satu sama lain. Besaran nilai sebuah data dapat 

saja dipengaruhi atau berhubungan dengan data lainnya. 

Regresi secara klasik mensyaratkan bahwa variabel tidak 

boleh tergejala autokorelasi, maka model regresi menjadi 

buruk karena akan menghasilkan parameter yang tidak logis 

dan di luar akal sehat. 

Autokorelasi umumnya terjadi pada data time series. 

Hal ini karena observasi-observasi pada data time series 

mengikuti urutan alamiah antarwaktu sehingga observasi-

observasi secara berturut-turut mengandung interkorelasi, 

khususnya jika rentang waktu diantara observasi yang 

berurutan adalah rentang waktu yang pendek. 

Terdapat beberapa cara untuk mendeteksi gejala 

autokorelasi, yaitu uji Durbin-Watson (DW test), uji 

Langrage Multiplier (LM test), uji statistik Q, dan Run Test. 

Dari beberapa uji autokorelasi tersebut, yang paling sering 

digunakan adalah uji Durbin-Watson (DW test). Uji DW 

paling sering digunakan karena menjadi menu default pada 

program SPSS. Jika nilai hitung DW tidak berada pada 
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rentang nilai tabel DW batas bawah dan batas atas, maka 

tidak terdapat masalah autokorelasi. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas adalah kondisi dimana varian dari 

nilai sisa adalah tidak sama (unequal) antara satu observer 

(pengamatan) dengan observer lainnya. Jika varian dan nilai 

sisa sama (equal) antara satu observer dengan observer 

lainnya, maka kondisi ini disebut dengan kondisi 

homoskedastisitas dan bukan kondisi heteroskedastisitas. 

Variabel dinyatakan dalam kondisi homoskedastisitas 

jika penyebaran titik-titik observer di atas dan atau di bawah 

angka nol pada sumbu Y mengarah pada satu pola yang jelas. 

Jika sebaliknya, yaitu penyebaran titik-titik observer di atas 

dan atau di bawah angka nol pada sumbu Y mengarah pada 

satu pola yang tidak jelas, maka telah terjadi 

heteroskedastisitas. Metode untuk menguji posisi kedastisitas, 

apakah homos atau heteros antara lain dengan Glejser Test 

dan Spearman’s Rank Correlation Test. 

d. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah 

dalam model regresi variabel pengganggu atau residual 

memiliki distribusi normal. Untuk mengetahui bahwa 
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residual terdistribusi secara normal atau tidak yaitu dengan 

analisis grafik dan uji statistik. 

1) Analisis grafik, normalitas dilihat dari penyebaran data 

(titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau melihat 

histogram dari residualnya. Sebagai dasar pengambilan 

keputusan : 

a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan 

mengikuti arah garis diagonal atau grafik 

histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, 

maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

b. Jika data atau grafik menyebar jauh dari diagonal dan 

tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik 

histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, 

maka model regresi tidak memenuhi asumsi 

normalitas. 

2) Analisis statistik, dengan menggunakan uji Kolmogorov – 

Smirnov (K-S) untuk kepentingan uji normalitas sebagai 

berikut : 

a. Jika nilai Kolmogorov-Smirnov Z ≤ Ztabel atau nilai 

signifikansi variabel residual > α, maka data residual 

terdistribusi normal. 
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b. Jika nilai Kolmogorov-Smirnov Z ≥ Ztabel atau nilai

signifikansi variabel residual < α, maka data residual

terdistribusi tidak normal.

3. Pengujian Dengan Uji Statistik

Uji statistik dilakukan dengan dua pendekatan :

a. Pengujian Secara Simultan (Uji F)

Uji f digunakan untuk menguji pengaruh variabel 

independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen 

dari suatu persamaan regresi dengan menggunakan hipotesis 

statistik. Pengambilan keputusan didasarkan pada nilai 

probabilitas yang didapatkan dari hasil pengolahan data 

melalui program SPSS Statistik Parametrik (Santoso, 2004 : 

168). 

Rumus : 

𝐹ℎ =  
𝐾𝑅𝑆

𝐾𝑅𝑅

Dimana : 

Fh : Harga statistik F 

KRS : Kuadrat rata-rata simpangan 

KRR : Kuadrat rata-rata regresi 

Atau 
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=  
𝑅2 (𝑘 − 1)⁄

(1 − 𝑅2) (𝑛 − 𝑘)⁄
 

Keterangan : 

𝑅2 = Koefisien Determinasi 

k  = Jumlah Variabel Independen 

n  =Jumlah Observasi 

Kriteria pengambilan keputusan pada uji F sebagai berikut : 

Ho : tidak ada pengaruh secara bersama-sama antara 

variabel bebas dan variabel terikat. 

Ha : terdapat pengaruh secara bersama-sama antara 

variabel bebas dan variabel terikat. 

Kriteria yang digunakan adalah : 

1. Ho ditolak jika Fhitung > Ftabel 

2. Hoditerima jika Fhitung < Ftabel 

b. Uji Parsial (parsial test) 

Metode yang digunakan untuk menguji tingkat 

kenyataan pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen adalah dengan menggunakan alat uji t (t test). 

Hipotesis tentang keberpengaruhan variabel independen 

terhadap variabel dependen adalah : 

Ho ; β = 0 Variabel Xi tidak berpengaruh terhadap variabel 

Y. 



27 
 

 
 

Hi : βi ≠ 0 Variabel Xi berpengaruh terhadap variabel Y. 

Sedangkan hipotesis tentang tingkat signifikansi satu 

variabel independen terhadap variabel dependen adalah : 

1) Jika thitung > ttabel, maka Ho ditolak dan H1 diterima atau 

keberpengaruhan variabel independen terhadap variabel 

dependen adalah signifikan. 

2) Jika thitung  < ttabel, maka Ho diterima dan H1 ditolak atau 

keberpengaruhan variabel independen terhadap variabel 

dependen adalah tidak signifikan. 

Jika pengerjaan model statistik dilakukan dengan 

program computer (termasuk SPSS), maka kriteria penolakan 

hipotesis signifikan cukup dilakukan dengan melihat 

perbandingan taraf nyata (α) dengan nilai signifikansi dari β. 

Kriteria penolakan dan penerimaan Hahampir sama 

dengan menggunakan ttabel, yaitu : 

1) Jika taraf nyata (α) > tingkat signifikansi, maka Ho 

ditolak dan H1 diterima. 

2) Jika taraf nyata (α) < tingkat signifikansi, maka Ho 

diterima dan H1 ditolak. 

4. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi adalah sebuah bilangan yang 

menyebutkan proporsi (persentase) variasi perubahan nilai-nilai 

Y yang ditentukan oleh variasi perubahan nilai-nilai X. Notasi 
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koefisien determinasi biasanya digunakan pada determinasi lebih 

dari satu variabel independen terhadap variabel dependen. 

Koefisien determinasi dapat dihitung dengan prosedur 

sebagai berikut : 

�̂� = �̂� + �̂�𝑋 + 𝑒𝑖 

(𝑌 − �̂�) = Σ(𝑌 − �̂̅�) + 𝑒𝑖 

Σ(𝑌 − �̂�)
2

= Σ(�̂� − �̅�)
2

+ 𝑒𝑖 

Dimana : 

Σ(𝑌 − �̅�)2 : Jumlah nilai pangkat dua atau Total Sum Square 

(TSS). 

Σ(�̂� − �̅�)
2

 : Jumlah estimasi pangkat dua atau Estimate Sum 

Square (ESS). 

Σ𝑒𝑖
2  : Jumlah residu atau Residual Sum Square (RSS). 


