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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kuantitatif, karena 

data yang diperoleh nantinya berupa angka, dari angka yang diperoleh akan 

dianalisis lebih lanjut dalam analisis data. Penelitian ini terdiri atas empat 

variabel, yaitu NPL,BOPO dan NIM sebagai variabel bebas (independent) dan  

Profitabilitas Bank (ROA) sebagai variabel terikat (dependent) 

B. Obyek Penelitian  

Penelitian ini dilakukkan pada perbankan yang berada di indonesia pada 

tahun 2012-2017. Penelitian ini membahas tentang pengaruh NPL,BOPO dan 

NIM terhadap profitabilitas bank yang terdaftar di BEI. Waktu penelitian ini 

dimulai dari 2012-2017. 

C. Populasi dan Sampel  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia yang berjumlah 43 bank. 

Sedangkan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling, 

menurut sugiono purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang 

didasarkan atas pertimbangan tertentu atau kriteria tertentu. Kriteria 

pengambilan sempel dari bank yang terdaftar di BEI yaitu : 

1. Bank Konvesional yang masih terdaftar di BEI hingga tahun 2017. 
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2. Bank konvesional yang menyediakan data penelitian yang lengkap 

dari laporan tahunan yang telah dipublikasi oleh masing-masing 

bank. 

3. Sampel diambil berurutan berdasarkan total aset tertinggi yang 

dimiliki bank. 

4. Bank konvesional yang memiliki laba yang positif selama priode 

penelitian. 

Berdasarkan kriteria-kriteria di atas, sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 4 sampel bank konvesional yaitu BNI, BRI, BCA dan 

MANDIRI pada tahun 2012-2017. 

 

D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data yang diperlukan 

berupa data : Non Performing Loan, Bopo, Net Interest Margin dan data 

sekunder lainnya yang diamil dari berbagai sumber. Sumber data yang 

didapatkan dari website BEI, dan Laporan keuangan, priode pada penelitian ini 

adalah 2012 sampai 2017.  

 

E. Definisi Oprasional Variabel 

Definisi oprasional berisi tentang arti dan maksud dari variabel-variabel 

penelitian. Definisi oprasional ini bertujuan untuk menjelaskan pengertian 

tentang istilah dan variabel yang diteliti sebagai indikator dalam penelitian. 

Dimana terdapat dua variabel dalam penelitian ini yaitu variabel dependen dan 

variabel independen.  
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1. Variabel dependen (dependent variable) yaitu tipe variabel yang 

dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel terikat yang 

digunakan dalam penelitian adalah Profitabilitas Perbankan (ROA) 

dimana ROA sangat penting bagi bank karena digunakan untuk 

mengatur efektifitas perusahaan didalam menghasilkan 

keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. 

ROA = 
Laba Sebelum Pajak

Total Assets
 ˟ 100% 

Tabel 3.1 Kriteria Penetapan Peringkat ROA 

Peringkat Keterangan Kriteria 

1 Sangat Sehat ROA > 1,5% 

2 Sehat 1,25% < ROA ≤ 1,5% 

3 Cukup Sehat 0,5 < ROA ≤ 1,25% 

4 Kurang Sehat 0% < ROA ≤ 0,5% 

5 Tidak Sehat ROA ≤ 0% 

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia 

2. Variabel independen (Independent variable) yaitu tipe variabel 

yang mempengaruhi variabel yang lain dan variabel independen 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu NPL, NIM dan BOPO. 

a. Non performing Loan (NPL) 

NPL adalah tingkat pengembalian kredit yang diberikan 

deposan kepada bank dengan kata lain NPL merupakan 

tingkat kredit macet pada bank tersebut.  

NPL = 
Pembiayaan tidak Lancar

Total Pembiayaan
 x 100% 
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Tabel 3.2 Kriteria Penetapan Peringkat NPL 

Peringkat Keterangan Kriteria 

1 Sangat Sehat NPL < 2% 

2 Sehat 2% ≤ NPL < 5% 

3 Cukup Sehat 5% ≤ NPL < 8% 

4 Kurang Sehat 8% ≤ NPL 12% 

5 Tidak Sehat NPL ≥ 12% 

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia 

b. Net Interest Margin (NIM) 

NIM menunjukkan kemampuan bank dalam 

menghasilkan pendapatan dari bunga dengan melihat kinerja 

bank dalam menyalurkan kredit, mengingat pendapatan 

oprasional bank sangat tergantung dari selisih bunga dari 

kredit yang di salurkan. 

NIM = 
Pendapatan Bunga Bersih

Aktiva Produktif
 x 100% 

Tabel 3.3 Kriteria Penetapan Peringkat NIM 

Peringkat  Keterangan Kriteria 

1 Sangat Sehat NIM > 3% 

2 Sehat 2% < NIM ≤ 3% 

3 Cukup Sehat 1,5% < NIM ≤ 2% 

4 Kurang Sehat 1% < NIM ≤ 1,5% 

5 Tidak Sehat NIM ≤ 1% 

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia 
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c. BOPO 

BOPO adalah rasio perbandingan antara Biaya 

Oprasional dengan Pendapatan Oprasional, semakin rendah 

tingkat rasio BOPO berarti semakin baik kinerja manajemen 

bank tersebut, karena efisien dalam menggunakan sumber 

daya yang ada di perusahaan. 

BOPO = 
Biaya Oprasional

Pendapatan Oprasional
 x 100% 

Tabel 3.4 Kriteria Penetapan Peringkat BOPO 

Peringkat Keterangan Kriteria 

1 Sangat Sehat BOPO berkisaran antara 

dibawah 83%-88% 

2 Sehat BOPO berkisaran antara 

89%-93% 

3 Cukup Sehat BOPO berkisaran antara 

94%-96% 

4 Kurang Sehat BOPO berkisaran antara 

97%-100% 

5 Tidak Sehat BOPO > 100% 

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data sekunder dari laporan tahunan 

bank konvesional yang telah dipublikasikan oleh masing-masing bank. 
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G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

analisis regresi berganda.  Analisis yang digunakan untuk menguji pengaruh 

Non Performing Loan (NPL), Net Interest Margin (NIM) dan BOPO terhadap 

Profitabilitas Bank.  Sedangkan untuk pengujian hipotesis dilakukan secara 

simultan dengan menggunakan uji F dan secara parsial yaitu dengan 

menggunakan uji t dalam penelitian ini data diolah menggunakan Microsoft 

Excel dan Eviews 9. 

1) Analisis Regresi Data Panel 

Data panel yaitu data yang mempunyai dua dimensi yaitu individu 

(cross-section) dan waktu (time series), dimana setiap unit cross-section 

(individu) diulang dalam beberapa periode waktu. Kelebihan model data 

panel adalah dapat mengakomodasi keheterogenan antar individu secara 

eksplisit. Selain itu penggabungan antar cross-section dan time series 

membuat data panel menjadi lebih informatif, lebih bervariasi, 

mengurangi kolinieritas, memperbanyak derajat bebas dan lebih efisien. 

(Modul Ekonmetrika, 2017)  

Adapun bentuk model data panel: 

𝑌𝑖𝑡 =  𝑎𝑖 + 𝛽𝑋𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡  

Dimana : 𝑎𝑖 adalah variabel tak terobservasi yang spesifik bagi setiap 

individu dan diasumsikan bernilai konstan sepanjang waktu untuk setiap 

individu. 
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a. Model Pooled atau Common Effects  

Langkah pertama untuk mengestimasi data panel adalah 

dengan menggunakan commen effect model dimana model ini 

hanya mengombinasikan data time series dan cross-section dengan 

menggunakan model OLS (Ordinary Least Square). OLS atau 

sering dikenal dengan pendekatan Pooled Least Square adalah 

teknik paling sederhana dalam mengestimasi data panel yang 

mengasumsikan intersep dan slope koefisien dianggap konstan 

baik antar waktu maupun antar objek. 

b. Model Fixed Effects  

Fixed effect model merupakan model yang mengasumsikan 

bahwa setiap objek memiliki intersep yang berbeda antar tetapi 

memiliki slope regresi yang sama/tetap dari waktu ke waktu. 

c. Model Random Effects 

Random effect model yaitu model yang menggunakan 

residual yang diperkirakan memiliki hubungan antar waktu dan 

antar objek. Dalam model ini terdapat asumsi bahwa intersep setiap 

variabel berbeda tetapi intersep tersebut bersifat random atau 

stokastik. 

2) Pengujian Model 

a. Uji Chow  

Uji chow dilgunakan untuk memilih model estimasi regresi panel 

antara common effect model atau fixed effect model. Pengujian 

hipotesis ini dirumuskan sebagai berikut:  
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Ho: Common Effect Model  

Ha: Fixed Effect Model. 

b. Uji Hausman  

Uji hasuman ini dlakukan ketika hasil pengujian uji chow 

menolak Ho yang dengan kata lain model fixed effect lebih sesuai. Uji 

hausman digunakan untuk memilih model estimasi regresi panel 

antara fixed effect atau random effect. Hipotesis untuk uji hausman ini 

yaitu:  

Ho: Random Effect Model 

 Ha: Fixed Effect Model.  

c. Uji LM Breusch-Pagan  

Uji LM Breusch-Pagan digunakan untuk memililh model estimasi 

regresi panel antara common effect model atau random effect model. 

Uji LM ini dilakukan jika hasil uji chow menerima Ho atau dengan 

kata lain model common effect lebih sesuai. Hipotesis untuk uji LM 

Breusch-Pagan ini yaitu:  

Ho: Common Effect Model 

 Ha: Random Effect Model 

3) Pengujian Hipotesis  

Pada model regresi linier berganda terdapat dua macam pengujian 

hipotesis yaitu uji F dan uji t. 

a. Uji Serentak (Uji F)  

Hipotesis yang diuji pada uji serentak yaitu 
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H0 = semua variabel independen tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependen. 

H1 = minimal satu variabel independen berpengaruh terhadap 

variabel dependen. 

Sedangkan kriteria keputusan uji f adalah sebagai berikut. 

1. H0 diterima jika probabilitas (F-statistik) > 0,05, 

artinya semua variabel independen tidak berpengaruh 

terhadap dependen. 

2. H1 diterima jika probabilitas (F-statistik) < 0,05, 

artinya minimal satu variabel independen berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 

b. Uji Parsial (Uji t) 

Uji t merupakan uji hipotesis yang digunakan untuk mengetahui 

pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen secara 

sendiri-sendiri atau parsial. Pengujian dilakukan dengan 

menggunakan probabilitas t statistik dengan kriteria sebagai berikut. 

1. H0 = diterima jika probabilitas (t-statistik) > 0,05, artinya 

satu variabel independen tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependen. 

2. H0 = ditolak jika probabilitas (F-statistik) < 0,05, artinya 

satu variabel independen berpengaruh terhadap variabel 

dependen. 
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c. Koefisien Determinasi (R-squared) 

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa 

jauh kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen. 

Kecilnya nilai R2 menunjukkan bahwa pengaruh variabel-variabel 

independen terhadap variabel dependen juga kecil. Sedangkan nilai 

R2 yang tinggi (mendekati satu) menunjukkan kuatnya variabel-

variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. 

 

 

 

 

 

 

 


