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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

 Lokasi dalam penelitian ini adalah Indonesia dengan menggunakan website 

resmi Bank Indonesia yaitu www.bi.go.id , website resmi Otoritas Jasa Keuangan 

www.ojk.go.id , dan website resmi masing-masing Bank Umum Milik Negara 

Indonesia. 

B. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian kuantitatif. Menurut 

(Sugiyono, 2011) Jenis penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian 

yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak 

awal hingga pembuatan penelitiannya. 

C. Populasi  dan Teknik Pengambilan Sampel 

 Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Milik Negara (Persero)  di 

Indonesia yang terdaftar dalam direktorat Bank Indonesia. Bank Indonesia 

membagi perusahaan perbankan menjadi beberapa jenis berdasarkan kepemilikan, 

status, kegiatan usaha, dan cara operasionalnya. 

 Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sensus. Teknik sensus 

adalah cara pengumpulan data dalam mengambil elemen atau anggota populasi 

secara keseluruhan untuk diteliti. Sehingga sampel yang dipilih terdiri dari empat 

bank BUMN yaitu  

1. Bank Mandiri  

2. Bank Rakyat Indonesia 

http://www.bi.go.id/
http://www.ojk.go.id/
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3. Bank Negara Indonesia 

4. Bank Tabungan Negara 

D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

 Untuk mengetahui lebih jelas masing-masing variabel maka operasional 

variabel penelitian dijelaskan sebagai berikut :  

1. Variabel Dependen (Y) 

 Variabel dependen adalah variabel yang terikat dan sebagai pihak yang 

diterangkan oleh variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel dependen adalah 

profitabilitas bank yang diukur dengan variabel Return On Asset (ROA) yang 

merupakan salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur 

efektifitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan 

total aset yang dimilikinya. ROA merupakan rasio antara laba sebelum pajak 

terhadap total aset bank tersebut. Semakin besar nilai ROA, maka semakin besar 

pula kinerja keuangan perusahaan, karena return yang didapat perusahaan semakin 

besar. 

 Data Return On Asset (ROA) yang digunakan adalah data ROA triwulan yang 

diterbitkan langsung oleh masing-masing Bank Umum Milik Negara dari Maret 

2012 sampai dengan Desember 2016 dan diukur dalam satuan persen. 

2. Variabel Independen (X) 

 Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel 

independen, baik berpengaruh positif maupun berpengaruh negatif. Dalam 

penelitian ini variabel independen yang digunakan ada tiga, yaitu : 
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a) Loan to Deposit Rasio (LDR) (X1) 

 Loan to Deposit Ratio (LDR) yaitu untuk menilai seberapa jauh kemampuan 

bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan yang 

mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. LDR 

dirumuskan sebagai berikut : 

𝐿𝐷𝑅 =
𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑎𝑙𝑢𝑟𝑘𝑎𝑛

𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑃𝑖ℎ𝑎𝑘 𝐾𝑒𝑡𝑖𝑔𝑎
𝑥100 

 Data LDR didapatkan dari laporan keuangan triwulan mulai Maret 2012-

Desember 2016 pada masing-masing Bank BUMN dan diukur dengan satuan 

persen. 

b) Capital Adequacy Ratio (CAR) (X2) 

 Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio dari kecukupan modal. 

Dengan modal yang dimiliki, bank dapat menggunakannya untuk kegiatan 

operasional. Salah satunya adalah menyalurkan kredit. Berikut rumusannya : 

𝐶𝐴𝑅 =
𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔 𝑀𝑒𝑛𝑢𝑟𝑢𝑡 𝑅𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜
𝑥100 

 Data CAR diperoleh dari laporan keuangan triwulan masing-masing bank 

yang berstatus milik negara (BUMN) periode Maret 2012 sampai dengan Desember 

2016 dalam satuan ukuran persen.  

c) Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

 Rasio yang sering disebut rasio efisiensi ini digunakan untuk mengukur 

kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap 

pendapatan operasional. Rasio BOPO dirumuskan sebagai berikut : 

𝐵𝑂𝑃𝑂 =
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
 𝑥 100% 
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 Data BOPO menggunakan data triwulan periode Maret 2012 sampai dengan 

Desember 2016 yang diterbit langsung oleh keempat Bank Umum Milik Negara 

dan menggunakan satuan ukuran yang sama yaitu persen. 

E. Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung yang 

dapat berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang tersusun dalam arsip, baik 

yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Data ini bersifat data panel 

yaitu data yang menggabungkan data time series dan data cross section. Data time 

series yang digunakan adalah data triwulan selama 5 tahun dari tahun 2012-2016, 

sedangkan data cross section yaitu 4 bank umum milik negara. 

 Data yang diambil berupa data triwulan dari tahun 2012 sampai 2016 yang 

diperoleh dari laporan triwulan dari masing-masing Bank Umum Milik Negara dan 

website resmi Bank Indonesia yang meliputi LDR, CAR, BOPO dan ROA. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi, 

dengan cara melakukan penganalisaan, pengolahan dan mengakses web serta situs-

situs yang berkaitan dengan data dan berhubungan dengan variabel yang diteliti. 

Metode ini bertujuan untuk mencari data-data maupun informasi terkait dengan 

masalah dalam penelitian ini. 
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G. Teknik Analisa Data 

 Dalam penelitian ini teknik analisa data menggunakan analisis regresi data 

panel agar dapat mengetahui apakah semua variabel (LDR, CAR dan BOPO) baik 

secara simultan maupun parsial berpengaruh terhadap variabel dependent yaitu 

ROA. Dengan persamaan sebagai berikut : 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋𝑖𝑡 + 𝛽2𝑋𝑖𝑡 + 𝛽3𝑋𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡 

Keterangan : 

Yit  : Return On Asset (ROA) 

β0  : Konstanta / Intercept 

β1 – β3 : Koefisien regresi dari setiap variabel independen 

X1  : Loan to Deposit Ratio (LDR) 

X2  : Capital Adequacy Ratio (CAR) 

X3  : Biaya Operasional terhadap Pendapat Operasional (BOPO) 

𝑒𝑖𝑡  : Standar error 

 Untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel 

dependen maka dilakukan dengan uji statistik t dan uji statistik F dengan tingkat 

signifikan 5%. Metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel 

dapat dilakukan dengan 3 pendekatan, antara lain : 

 

 

 



35 
 

1. Model Regresi Panel 

a. Model Common Effect 

 Model Pooled atau Common Effect (CE) adalah model paling sederhana yang 

mengasumsikan bahwa tidak ada keheterogenan antar individu yang tidak 

terobservasi (intersep sama), karena semua keheterogenan sudah dijelaskan oleh 

variabel independen. Estimasi parameter pooled model menggunakan metode OLS. 

Model pooled / common effect (CE) yang dapat digunakan untuk memodelkan data 

panel adalah : 

𝑌𝑖𝑡 =  𝛽0  +  𝛽1𝑋𝑖𝑡 +  𝑒𝑖𝑡 

Dimana: 

𝑌𝑖𝑡 = Observasi dari unit ke I dan diamati pada periode ke t. (dependen) 

𝑋𝑖𝑡 = Variabel independen yang diamati dari unit I pada periode t. Dan 

diasumsikan Xit memuat konstanta. 

𝑒𝑖𝑡 = Komponen error yang diasumsikan memiliki harga mean 0 dan variansi 

homogen dalam waktu serta independen dengan Xit. 

b. Model Fixed Effect 

 Model Fixed Effect (FE) pada data panel diasumsikan bahwa koefisien slope 

konstan tapi intersep bervariasi sepanjang unit individu. Istilah fixed effect berasal 

dari kenyataan bahwa meskipun intersep 𝛽0𝑖 berbeda antar individu namun intersep 

antar waktu sama (time invariant), sedangkan slope tetap sama antar individu dan 

antar waktu.  
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 Terdapat keheterogenan antar individu yang tidak terobservasi, maka nilai 

intersep untuk setiap variabel independen berbeda tapi memiliki slope sama. 

Estimasi parameter model fixed effect menggunakan metode Least Square Dummy 

Variable, yaitu dengan menambahkan variabel dummy yang bersesuaian untuk 

masing-masing nilai variabel independen. Bentuk umum model fixed effect adalah 

sebagai berikut : 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0𝑖 + 𝛽1𝑋𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡 

c. Model Random Effect 

 Model Random Effect (RE) digunakan untuk mengatasi permasalahan yang 

ditimbulkan oleh model fixed effect dengan perubahan semu (dummy) pada data 

panel menimbulkan permasalahan hilangnya derajat bebas dari model. Estimasi 

parameter model random effect menggunakan metode Generalized Least Square. 

𝑌𝑖𝑡 =  𝑌𝑜𝑖 + ∑ 𝛽𝑘𝑋𝑘,𝑖𝑡 + 𝜇𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡

𝑝

𝑖=1
 

2. Uji Kesesuaian Modal 

 Untuk memilih model yang paling tepat digunakan dalam mengelola data 

panel, terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan : 

a. Uji Chow 

Untuk menentukan model yang lebih sesuai anatara model CE dan FE. Model 

CE dianggap sebagai model unrestricted, sedangkan model FE dianggap model 

restricted. Apabila H0 ditolak maka model FE lebih sesuai. 

𝐹 =

(𝑆𝑆𝑅𝑅 − 𝑆𝑆𝑅𝑈𝑅)
𝑝

𝑆𝑆𝑅𝑈𝑅

𝑛1 + 𝑛2 − 2𝑝

            ~𝐹
(𝑝,(𝑛1+𝑛2−2𝑝))
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Hipotesis Uji Chow adalah : 

H0 : Common Effect Model atau Pooled OLS 

H1 : Fixed Effect Model 

b. Uji Lagrange Multiplier (LM) Breusch-Pagan 

 Untuk menentukan model yang sesuai antara model CE dan RE dengan 

melihat nilai cross section Breusch-Pagan. Jika nilai Breusch-Pagan < 0,1 maka 

model RE yang sesuai, sedangkan jika nilai Breusch-Pagan > 0,1 maka model CE 

yang sesuai. 

𝐿𝑀 =
2𝑛𝑇

2(𝑇 − 1)
[

∑ (𝑇�̂�𝑖𝑡)2𝑛
𝑖=1

∑ ∑ �̂�𝑖𝑡
2𝑇

𝑖=1
𝑛
𝑖=1

− 1]

2

 

Hipotesis untuk pengujian ini yaitu : 

H0 = OLS tanpa variabel dummy (Common Effect) 

H1 = Random Effect Model 

c. Uji Hausman 

Untuk memilih model yang lebih sesuai antar model FE dan RE. Apabila nilai 

Hausman > 0,1 maka model FE yang lebih sesuai, sedangkan apabila nilai Hausman 

< 0,1 maka model RE yang lebih sesuai 

𝑚 = �̂�′𝑣𝑎𝑟(�̂�)−1�̂� 
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3. Uji Statistik 

a. Uji F (Simultan) 

 Untuk mengetahui signifikansi teknik fixed effect akan diuji menggunakan uji 

statistik F. Signifikan atau tidak secara simultan maka digunakan F hitung dengan 

rumus : 

𝐹ℎ𝑡 =
𝑅2/𝑘

(1 − 𝑅2)/(𝑛 − 𝑘 − 1)
 

Keterangan : 

k = Jumlah variabel bebas 

R2 = koefisien regresi 

n = jumlah sampel 

F = F hitung dibanding F tabel 

 Adapun ketentuan dari uji F ini adalah sebagai berikut: 

1) Apabila F hitung > F tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima. Sehingga ada 

pengaruh secara serentak antara LDR, CAR dan BOPO terhadap ROA adalah 

signifikan. 

2) Apabila F hitung < F tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak. Sehingga 

pengaruh secara serentak antara LDR, CAR dan BOPO terhadap ROA adalah 

tidak signifikan. 

b. Uji t (Parsial) 

 Untuk mengetahui tingkat signifikasi regresi secara parsial dapat diuji dengan 

t hitung dengan menggunakan rumus: 

𝑡 =
𝑏

𝑠𝑏
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Dimana:  

b  = Bobot regresi 

sb = Standart deviasi dari variabel bebas 

 Dalam hal ini regresi dapat diuji dengan taraf signifikan 5% dan taraf 

kepercayaan 95% dengan penduga ada tidaknya penyimpangan yang terjadi dengan 

hipotesa sebagai berikut: 

a) Ho  : β1  = 0, berarti tidak ada pengaruh secara parsial antara LDR, CAR, 

BOPO dan Variabel Dummy terhadap ROA. 

b) Ha  : β1  ≠ 0, berarti ada pengaruh secara parsial antara LDR, CAR, BOPO 

dan Variabel Dummy terhadap ROA. 

1) Jika t tabel < t hitung < t tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak yang berarti 

tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independent terhadap 

terhadap variabel dependent. 

2) Jika t hitung > t-tabel atau t hitung < t-tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima, 

yang berarti ada pengaruh antara variabel independent dan dependent. 

4. Koefisien Determinasi (R2) 

 Uji 𝑅2 = koefisien regresi sampel dalam kecocokan data, atau dengan kata 

lain 𝑅2 = menunjukan kemampuan variabel penjelas dalam menerangkan variabel 

terikat. Nilai 𝑅2 = akan semakin tinggi apabila jumlah variabel bebas dalam 

persamaan regresi ditambah tetapi derajat kebebasan nya semakin kecil. Namun 

meningkatnya 𝑅2 = tidak menjamin bahwa model tersebut lebih baik dalam 

menjelaskan variabel terikat. Oleh karena itu menggunakan 𝑅2 = yang sudah 
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diperhtungkan derajat kebebasannya. Adapun 𝑅2 = dapat dirumuskan sebagai

berikut: 

𝑅2 = 1 − (1 − 𝑅2) = 1
n−1

n−k−1

Apabila nilai 𝑅2 = semakin tinggi berarti menunjukan bahwa model semakin

baik dengan kata lain variabel penjelas dapat menjelaskan variabel terikat dengan 

baik. Sebaliknya apabila 𝑅2 = makin rendah maka model kurang baik dan

kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat semakin rendah. 

Kegunaan koefisien determinasi ini yaitu: 

1) Untuk mengukur ketepatan suatu garis regresi yang ditetapkan suatu

kelompok data observasi, apabila 𝑅2 = akan besar maka akan semakin tepat

suatu garis regresi. Sebaliknya semakin kecil nilai 𝑅2 = menunjukan semakin

tidak tepat regresi tersebut untuk mewakili data observasi koefisien

determinasi mempunyai nilai antara 0 dan 1 (0 ≤ 1).

2) Untuk mengukur besarnya presentase dari jumlah variasi dari variabel

dependent dan tepat dikatakan seberapa jauh variabel independent mampu

menerangkan variabel dependent.


