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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilakukan 

dengan cara menganalisis data-data laporan keuangan bank asing dan bank 

umum swasta nasional devisa kemudian ditabulasikan agar dapat menentukan 

kriteria bank tersebut dapat dikatakan sehat atau tidak dan berpotensi bangkrut 

atau tidak berpotensi bangkrut. 

2. Jenis dan Sumber Data 

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

bersumber dari laporan keuangan yang terdapat pada website bank asing dan 

bank umum swasta nasional devisa. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik dokumentasi. Teknik  ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang 

dibutuhkan yang berasal dari laporan keuangan bank asing dan bank umum 

swasta nasional devisa. 
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4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi Penelitian 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh bank asing 

dan bank umum swasta nasional devisa yang berada di Indonesia dan telah 

mempublikasikan laporan keuangannya dimulai dari tahun 2012-2016. 

Adapun jumlah bank asing di Indonesia sebanyak 10 bank dan bank umum 

swasta nasional devisa sebanyak 35 bank. 

b. Sampel Penelitian 

Dari sebanyak 10 bank asing dan 35 bank umum swasta nasional devisa 

pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan 

kriteria sebagai berikut: 

1. Bank masih aktif selama kurun waktu penelitian (2012-2016) 

2. Seluruh bank asing dan bank umum swasta nasional devisa yang 

menyediakan laporan keuangan selama tahun pengamatan yaitu tahun 

2012 sampai dengan 2016 

3. Laporan keuangan yang mempunyai tahun buku yang berakhir 31 

Desember guna menghindari pengaruh waktu parsial dalam perhitungan 

rasio keuangan. 

Berdasarkan kriteria pengambilan sampel diatas maka jumlah sampel 

yang memenuhi kriteria sebanyak 7 bank asing dan 33 bank umum swasta 

nasional devisa. Berikut adalah sampel bank yang digunakan dalam 

penelitian. 
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5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis rasio CAEL dan metode Altman untuk mengetahui kinerja 

perbankan. Adapun tahapan analisisnya adalah sebagai berikut: 

a. Rasio CAEL 

1) Capital Adequancy Ratio (CAR) 

𝐶𝐴𝑅 =
𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝐵𝑎𝑛𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑇𝑀𝑅
× 100% 

2) Kualitas Aktiva Produktif (KAP) 

𝐾𝐴𝑃 =
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑘𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑠𝑖𝑘𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓
× 100% 

3) Return On Assets (ROA) 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
× 100% 

4) Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

𝐵𝑂𝑃𝑂 =
𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
× 100% 

5) Loan to Deposit Ratio (LDR) 

𝐿𝐷𝑅 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑃𝑖ℎ𝑎𝑘 𝐾𝑒𝑡𝑖𝑔𝑎
× 100% 

b. Model Altman Z-Score 

1) Modal Kerja/Total Aktiva (𝑋1) 

𝑋1 =
𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
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2) Laba Ditahan/Total Aktiva (𝑋2) 

𝑋2 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐷𝑖𝑡𝑎ℎ𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

3) Laba sebelum Bunga dan Pajak (EBIT)/Total Aktiva (𝑋3) 

𝑋3 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

4) Nilai Buku Ekuitas /Nilai Buku Utang (𝑋4) 

𝑋4 =
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔
 

Formula 𝑍𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 yang digunakan adalah: 

𝑍𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 = 6,56𝑋1 + 3,26𝑋2 + 6,72𝑋3 + 1,05𝑋4 

6. Definisi Operasional Variabel 

a. CAEL 

1) Capital Adequancy Ratio (CAR) merupakan rasio untuk mengukur 

kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang 

mengandung atau menghasilkan resiko, misalnya kredit yang diberikan, 

dinyatakan dalam satuan persen (%). 

2) Kualitas Aktiva Produktif (KAP) merupakan rasio yang mengukur 

kemampuan kualitas aktiva produktif yang dimiliki bank untuk 

menutupi aktiva produktif yang diklasifikasikan berupa kredit yang 

diberikan oleh bank, dinyatakan dalam satuan persen (%). 
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3) Return On Assets (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh 

keuntungan (laba) secara keseluruhan, dinyatakan dalam satuan persen 

(%). 

4) Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

merupakan perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan 

operasional. Biaya operasional dihitung berdasarkan penjumlahan dari 

total biaya bunga dan total biaya operasional lainnya. Pendapatan 

operasional adalah penjumlahan dari total pendapatan bunga dan total 

pendapatan operasional lainnya. Rasio ini digunakan untuk mengukur 

tingkat efisiensi bank dalam melakukan kegiatan operasinya, 

dinyatakan dalam satuan persen (%). 

5) Loan to Deposit Ratio (LDR) merupakan rasio antara jumlah seluruh 

kredit yang diberikan bank dengan dana pihak ketiga bank. Dana pihak 

ketiga terdiri dari tabungan, deposito dan giro, dinyatakan dalam satuan 

persen (%). 

b. Altman Z-Score 

1) Modal Kerja/Total Aktiva (𝑋1) 

Merupakan rasio yang mengukur likuiditas aset bersih terhadap 

total kapitalisasi dari perusahaan. Modal kerja didefinisikan sebagai 

perbedaan antara nilai aset lancar dengan hutang lancar. 
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2) Laba Ditahan/Total Aktiva (𝑋2)

Merupakan rasio yang mengukur akumulasi laba selama 

perusahaan beroperasi. 

3) Laba sebelum Bunga dan Pajak (EBIT)/Total Aktiva (𝑋3)

Merupakan rasio yang mengukur seberapa besar produktivitas 

sebenarnya dari aset perusahaan tanpa memperhitungkan pajak dan 

leverage factor. 

4) Nilai Buku Ekuitas /Nilai Buku Utang (𝑋4)

Merupakan rasio yang mengukur seberapa besar jumlah 

penurunan nilai asset perusahaan sebelum terjadinya kebangkrutan, 

yaitu ketika hutang perusahaan melebihi aset perusahaan. 
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