
 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Obyek penelitian 

Penelitian ini di lakukan terhadap bank yang go publik yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini membahas mengenai pengaruh 

variabel ekuitas, aset dan dana pihak ketiga terhadap Fee Based income. 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang bertujuan untuk 

mengembangkan dan menggunakan model matematis atau hipotesis yang 

kemudian di olah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan aset, ekuitas 

dan DPK terhadap Fee Based income. 

C. Populasi dan Teknk Pengambilan sampel 

1. Populasi 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahaan 

Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017. 

Populasi dalam penelitian ini adalah bank umum yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

 

 

 

 

 



 
 

Adapun populasi dalam penelitian ini sebagai berikut : 

Tabel 4.1 Populasi Penelitian 

No Kriteria Jumlah perusahaan 

1. Sektor bank yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2015-2017. 

43 

2.  Laporan tahunan yang tidak menggunakan 

IDR (Bank Panin Syariah) 

(1) 

3 Total sampel penelitian periode 2015-2017 42 

 Sumber : Data sekunder di olah pada tahun 2015-2017 

2. Sampel 

Adapun pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 

sampel purposive sampling yaitu metode penetapan sampel dengan 

berdasarkan kriteria-kriteria tertetu (Ulum & Juanda, 2018).  

 Adapun kriteria yang di gunakan dalam sampel penelitian ini sebagai 

berikut : 

a. Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

b. Perusahaan tersebut menerbitkan annual report pada tahun 2015-2017 

c. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan tahunan meggunakan 

IDR  

D. Definisi Operasional Variabel 

Pada definisi operasional penelitian ini berisi penjelasan dari variabel 

yang di gunakan, dengan tujuan untuk menjelaskan variabel yang di teliti. 

Adapun variabel pada penelitian ini yaitu : 

 



 
 

1. Variabel terikat (dependent variabel) 

Fee Based income (Y) merupakan Variabel terikat yang di pengaruhi 

oleh variabel bebas, variabel terikat dalam penelitian ini yaitu pendapatan 

Fee Based income yang merupakan pendapatan jasa non bunga yang di 

peroleh dari jasa-jasa bank lainya, dari laporan tahunan  pada masing-

masing bank berdasarkan miliar rupiah yang ada di Indonesia periode 

2015-2017. 

2. Variabel bebas (Independent variabel) 

Merupakan variabel yang yang mejelaskan lebih dari satu sebagai pihak 

yang di jelaskan, adapun variabel bebas pada penelitian sebagai berikut : 

a. Ekuitas (X1) 

Ekuitas pada penelitian ini merupakan total ekuitas pada laporan 

tahunan bank yang terdiri dari modal yang telah di tentukan bank 

sepert modal saham, modal dasar, modal di setor penuh, tambahan 

modal di setor. Ekuitas merupakan jumlah dari nominal ekuitas 

perusahaan yang merupakan bagian dari aset perusahaan menjadi 

hak pemodal, pemegang saham atau pemilik perusahaan yang di 

sajikan pada neraca laporan keuangan bank yang di publikasikan 

secara resmi oleh BEI berdasarkan masing-masing bank, satuan yang 

di gunakan dalam miliar rupiah merupakan bagian dari aset bank 

menjadi hak pemodal, pemegang saham atau pemilik perusahaan.  

 

 



 
 

b. Aset (X2) 

Aset yang digunakan pada laporan tahunan yaitu jumlah aset yang 

terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar. Aset pada bank meliputi 

kas, giro pada bank indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada 

bank indonesia dan bank lain, efek-efek, obligasi pemerintah, kredit 

yang di berikan dan pembiayaan/piutang syariah, aset tetap, bunga 

yang masih akan di terima, aset pajak dan tangguhan pajak-neto, aset 

lain-lainberdasarkan jumlah nominal kekayaan perusahaan yang di 

sajikan pada neraca laporan keuangan bank yang di publikasikan 

secara resmi oleh BEI berdasarkan masing-masing bank. Satuan 

yang di gunakan dalam miliar rupiah. 

c. DPK (X3) 

Dana Pihak Ketiga merupakan total dari simpanan nasabah yang 

meliputi giro, tabungan dan deposito pada neraca laporan keuangan 

bank yang di publikasikan secara resmi oleh BEI berdasarkan 

masing-masing bank. Satuan yang di gunakan dalam miliar rupiah. 

E. Jenis dan sumber data 

1. Pada penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Data yang di 

gunakan merupakan data panel, yaitu penggabungan antara cross section 

dan time series, untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap 

variabel tidak bebas dan untuk mengetahui hubungan yang telah terjadi. 

Data time series yang di gunakan data laporan tahunan periode 2015-

2017. 



 
 

2. Sumber data yang digunakan dalam peneltian ini sebagai berikut : 

a. Ekuitas 

Di peroleh dari total ekuitas yang terdapat di laporan tahunan yang 

terdapat bank pada laporan neraca bank  periode 2015-2017. 

b. Aset  

Di peroleh dari total aset yang terdapat di laporan tahunan bank pada 

laporan neraca bank periode 2015-2017. 

c. DPK 

Data di peroleh dari total simpanan nasabah yang terdiri dari 

tabungan, giro dan deposito pada laporan tahunan bank yang 

terdapat pada laporan neraca bank periode 2015-2017. 

d. Perolehan Fee Based income di peroleh dari laporan tahunan bank 

yang merupakan pendapatan non operasional bank pada laporan laba 

rugi periode 2015-2017.  

F. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik 

dokumentasi dengan mengumpulkan data dan menyalin dari dokumen atau 

arsip. 

G. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Regresi Berganda 

Analisis pada penelitian ini menggunakan regresi pada data panel yang 

merupakan gabungan antara data time series dengan cross section. 

Analisis regresi berganda dalam penelitian ini digunakan untuk 



 
 

mengetahui apakah variabel ekuitas, aset, dan DPK berpengaruh terhadap 

Fee Based income. Pengolahan dan analisis data statistik dilakukan 

dengan menggunakan program E-Views 9. 

Kegunaan dari garis regresi ini yaitu memperkirakan nilai variabel terikat 

dari variabel bebas jika variabel bebas tersebut telah diketahui. Adanya 

uji asumsi ini dilakukan dengan adanya hubungan diantara variabel yang 

akan diteliti, dapat dilakukan dengan uji hipotesis. Besarnya alpha yang 

digunakan yaitu 5%. 

Bentuk persamaan dari regresi berganda dalam penelitian ini adalah: 

Y = β0+ β1 X1+ β2X2+β3X3+ e 

Dimana: 

β0   = Intersep 

β1,β2,β3,  = Koefisien 

Y    = Fee Based income periode 2015-2017 

X1   = Total Ekuitas periode 2015-2017 

X2   = Total Aset periode 2015-2017 

X3   = DPK periode 2015-2017 

E   = Kesalahan Penggangu ( Error) 

2. Uji Model Data Panel 

Teknik yang di gunakan pada regresi panel ada tiga teknik yaitu common 

effect model, fixed effect model, random effect model. Pada uji tersebut 

lalu memilih model terbaik sehingga dapat di tentukan dengan estimasi 

regresi data panel melalui uji chow, uji hausman dan uji LM 



 
 

a. Common Effect Model  

Pada regresi common effect model ini mengkombinasikan antara data 

time series dan cross section tanpa memperhatikan dimensi individu 

ataupun waktu, perilaku antar individu diasumsuikan sama. Commen 

effect model adalah:  

Yit=β1+ β2 X2it+ β3 X3it+⋯..+βnXnit+uit 

b. Fixed Effect Model 

Pada model ini menggunakan atau menambahkan variabel dummy 

untuk mengizinkan adanya perubahan intercept antar individu dan 

waktu sedang slope diasumsikan tetap.  Fixed effect model adalah: 

Yit=α1+ α2 D2+...+ αn Dn+ β2 X2it+⋯..+βn Xnit+uit 

c. Random Effect Model 

Teknik pada penelitian ini dengan estimasi data panel dengan melihat 

perbedaan antar individu dan waktu melalui intercept yang 

diakomodasi dengan error yang mungkin berkorelasi sepanjang time 

series dan cross section. Random effect model adalah: 

Yit=β1+ β2 X2it+ β3 X3it+⋯..+βnX+uit+ εit 

3. Model Pemilihan Terbaik 

Pada penentuan untuk memilih model terbaik dari common effect model, 

fixed effect dan random effect model memerlukan alat pengujian. Alat uji 

yang digunakan adalah : 

 

 



 
 

a. Uji Chow 

Uji chow dilakukan untuk memilih common effect model dan fixed 

effect model. Hipotesisnya yaitu : 

H0 = Model Common Effect 

H1 = Model Fixed Effect 

Dalam uji tersebut pengambilan keputusan di lakukann apabila 

probabilitas F pada FEM < α 5% maka H0 di tolak sehingga model 

common effect kurang tepat untuk digunakan. 

b. Uji Hausman 

Pengujian ini mempertimbangkan dalam pemilihan model yang 

terbaik untuk di gunakan di antaranya ada fixed effect model dan 

random effect model. Hipotesis sebagai berikut : 

H0 = Model Random Effect 

H1 = Model Fixed Effect 

Pada uji hausman ini yaitu apabila nilai probabilitas chi square 

hitung < Chi square tabel dan nilai signifikan maka H0 di tolak fixed 

effect model yang tepat di gunakan. 

c. Uji Breush Pagan (LM) 

Pada uji LM di gunakan untuk memilih model common effect model 

dengan random effect model. Hipotesis pada pengujian adalah: 

H0 = Model Common Effect 

H1 = Model Random Effect 



 
 

Pengambilan keputusan pada uji LM apabila probabilitas < α 5% 

maka H0 ditolak dan random effect model yang tepat untuk di 

gunakan. 

4. Uji Hipotesis 

a. Uji F (F Test) 

Uji f di gunakan untuk pengujian hipotesis dengan cara simultan, alat 

uji yang di gunakan yaitu koefisien korelasi (R) dan koefisien 

determinasi (R2). Koefisien korelasi dan determinasi adalah uji yang 

di gunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antar variabel bebas 

(X) dengan variabel terikat (Y). Apabila ingin mengetagui apakah 

variabel bebas secara serentak atau bersama-sama berpengaruh 

terhadap variabel bebas. 

F hitung =
(R2/k)

(1 − R2)/(n − k − 1)
 

Dimana: 

R2 = Koefisien Determinasi 

k = Jumlah variabel yang digunakan 

n  = Jumlah sampel 

Rumusan hipotesa: 

H0: b1 = b2 = 0, artinya tidak terdapat pengaruh yang serentak antara 

semua variabel bebas terhadap variabel terikat. 

H1: b1 ≠ b2 ≠ 0, artinya terdapat pengaruh secara serentak antara 

semua variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Kriteria penilainnya yaitu : 



 
 

Ho diterima bila F hitung < F tabel atau tidak signifikan. 

Ho ditolak bila F hitung > F table atau signifikan. 

b. Uji t (T Test) 

Pada uji hipotesa secara parsial yaitu kegunaanya untuk mengetahui 

dan mengukur variabel-variabel mana yang mempunyai keeratan 

pengaruh yang paling tinggi atau kuat, dan mana yang mempunyai 

keeratan pengaruh yang paling rendah atau lemah terhadap variabel 

terikat (Y).  

thitung =
𝑏𝑖

𝑠𝑏𝑖
 

Dimana: 

bi = Koefisien regresi 

sbi = standar deviasi 

Besarnya α yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 5% 

sedangkan hipotesismya adalah sebagai berikut: 

H0 :b_1 = b_2 = 0, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan  

H1 : b_1 ≠ b_2 ≠ 0, artinya terdapat pengaruh secara signifikan  

Adapun kriteria penilaiannya adalah : 

H0 diterima jika t hitung < t table atau tidak signifikan antara variabel 

bebas terhadap variabel terikat. 

H0 ditolak jika  t hitung > t table atau signifikan antara variabel bebas 

terhadap variabel terikat. 

c. Uji Koefisien Determinasi (R2) 



 
 

Koefisien determinasi adalah memberikan informasi regresi suatu 

sampel apakah baik dan sesuai dengan data. Angka R2 menunjukan 

seberapa besarnya variabel dependen mempengaruhi variabel 

independen. Nilai R2 berkisar antara (0≤R2 ≤ 1). Semakin besar R2 

maka semakin tinggi variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan 

oleh variasi variabel-variabel independen. 

 


