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BAB 3 

METODA PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis kuantitatif. Analisis 

kuantitatif merupakan suatu metode yang bertujuan untuk mengamati aspek-aspek 

tertentu secara lebih spesifik untuk memperoleh data sesuai dengan masalah yang 

ada dan sesuai dengan tujuan penelitian. 

Jenis penelitian ini adalah kausal komparatif (Causal-Comparative 

Research) tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab 

akibat antara dua variabel atau lebih dan merupakan tipe penelitian ex pos facto, 

yaitu tipe penelitian terhadap data-data yang dikumpulkan setelah terjadinya fakta 

atau peristiwa. 

  Menurut Sugiyono (2008:61) Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek atau subjek yang mempunyai kuantitas atau karakteristik 

tertentu yang di tetapkan oleh peniliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Swasta 

Nasional Devisa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

 Berdasarkan rangkuman yang telah tercantum diatas berikut merupakan 

populasi yang mendukung penelitian ini Bank Umum Swasta Nasional Devisa 

(BUSN Devisa) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2015 

yang berjumlah 20 bank. 
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Tabel 3 

Populasi Penelitian BUSN Devisa Periode 2010-2015 

No Bank Kode Bank 

1 Bank Pan Indonesia Tbk PNBN 

2 Bank Internasional Indonesia Tbk BNII 

3 Bank CIMB Niaga Tbk BNGA 

4 Bank Permata Tbk BNLI 

5 Bank Artha Graha Internasional Tbk INPC 

6 PT Bank OCBC NISP Tbk NISP 

7 PT Bank Jtrust Indonesia Tbk BCIC 

8 Bank Mayapada Internasional Tbk MAYA 

9 Bank Danamon Indonesia Tbk BDMN 

10 Bank Bumi Arta Tbk BNBA 

11 Bank Mega Tbk MEGA 

12 Bank Central Asia Tbk BBCA 

13 Bank Nusantara Parahyangan Tbk BBNP 

14 Bank of India Indonesia Tbk BSWD 

15 PT Bank MNC Internasional Tbk BABP 

16 PT Bank QNB Indonesia Tbk BKSW 

17 Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk AGRO 

18 Bank Bukopin Tbk BBKP 

19 Bank Windu Kentjana Internasional Tbk MCOR 

20 Bank Sinarmas Tbk BSIM 

Sumber: www.idx.co.id. 

3.2 Teknik Pengambilan Sampel 

  Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2010:73). Pengambilan sampel dilakukan dengan 

menggunakan teknik purposive sampling yang merupakan teknik pengambilan 

sampel dengan kriteria tertentu. Dari kesimpulan diatas sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini meliputi perusahaan perbankan yang terdaftar pada BEI 

periode 2010-2015 dengan kriteria penulis: 
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Tabel 4 

Kriteria Sampel Penelitian 

No Kriteria Sampel Jumlah 

1 BUSN Devisa yang tercatat pada Bursa Efek 

Indonesia (BEI) selama kurun waktu penelitian 

(2010-2015). 

20 

2 Tersedia data laporan keuangan yang teraudit 

oleh auditor pada Bursa Efek Indonesia (BEI) 

selama kurun waktu penelitian (2010-2015). 

20 

3 Merupakan Bank yang mengalami peningkatan 

laba per saham yang tercantum dalam laporan 

keuangan.  

5 

Sumber: www.idx.co.id, Laporan Laba Rugi 2010-2015. 
  

 Dari kriteria yang telah ditetapkan, terdapat 5 bank yang memenuhi kriteria 

tersebut: 

    Tabel 5 

 Sampel Penelitian BUSN Devisa periode 2010-2015 

No Nama Bank Kode Bank 

1 Bank Central Asia Tbk BBCA 

2 Bank Windu Kentjana Internasional Tbk MCOR 

3 PT Bank QNB Indonesia Tbk BKSW 

4 Bank Internasional Indonesia Tbk BNII 

5 PT Bank OCBC NISP Tbk NISP 

Sumber: www.idx.co.id, Laporan Laba Rugi 2010-2015. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh 

peniliti untuk mengumpulkan data (Arikunto, 2013:100). Teknik pengumpulan 

data untuk penelitian ini dilakukan dengan metode dokumentasi. Metode 

dokumentasi yaitu menelusuri data historis dari data sekunder yang tersimpan 

dalam bentuk dokumen atau file (catatan konvensional maupun elektronik) 

laporan keuangan perusahaan yang tercantum di dalam laporan keuangan yang 

diambil dari publikasi laporan keuangan Bursa Efek Indonesia. 
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 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder adalah data yang telah telah dikumpulkan oleh para peneliti (Sekaran, 

2011:117). Data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan keuangan 2010-

2015 yang telah diterbitkan oleh pihak-pihak yang mempunyai integritas tinggi 

serta berkompeten dalam bidangnya khususnya bidang ekonomi dan keuangan 

yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui data yang tercetak maupun data yang 

terdownload dalam internet. 

3.4 Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

 Variabel-variabel yang digunakan adalah sebagai berikut: 

3.4.1 Variabel Dependen 

 Variabel dependen merupakan variabel utama yang menjadi faktor berlaku 

dalam investigasi (Sekaran, 2011:116). Variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Return On Assets (ROA) 

Return On Assets (ROA) merupakan rasio profitabilitas yang menunjukan 

kemampuan suatu bank dalam memperoleh keuangan atau laba secara 

keseluruhan. Rasio ini dapat diukur dengan rumus : 

ROA =  
                  

          
 x 100% 

3.4.2 Variabel Independen 

 Variabel independen merupakan variabel yang memengaruhi variabel 

terikat, entah secara positif atau negatif (Sekaran, 2011:117). Variabel independen 

dalam penelitian ini adalah: 
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1. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kinerja bank untuk mengukur 

kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung 

atau menghasilkan risiko. Rasio ini dapat diukur dengan rumus (SEBI No 

13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011): 

CAR = 
          

                                             
 x 100% 

2. Non Performing Loan (NPL) 

Non Perfoming Loan (NPL) merupakan rasio yang mengukur kemampuan 

bank dalam mengatasi kredit bermasalah karena nasabah tidak sanggup membayar 

sebagian atau keseluruhan kewajibannya. Rasio ini dapat diukur dengan rumus 

(SEBI No 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011): 

NPL = 
                 

             
       

3. Operating Expenses to Operating Income (BOPO) 

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan 

rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank 

dalam melakukan kegiatannnya. Rasio ini dapat diukur dengan rumus (SEBI No 

13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011): 

  BOPO = 
                  

                      
        

4. Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Loan to Deposit Ratio (LDR) merupakan rasio yang menunjukkan 

kemampuan bank dalam dalam menyediakan dana kepada debitur dengan modal 
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yang dimiliki oleh bank maupun dari dana pihak ketiga. Rasio ini dapat diukur 

dengan rumus  (SEBI No 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011): 

LDR = 
             

                        
       

3.4.3 Instrumen Penelitian  

Untuk mengetahui variabel-variabel independen yang mempengaruhi 

variabel dependen dalam penelitian ini, maka dapat dilihat pada tabel 5. 

Tabel 6 

Instrumen Penelitian 

No Variabel Indikator Sumber 

1 Return On 

Assets (ROA) 

 

 

ROA = 
                  

            
     % 

 

Neraca dan 

Laporan 

Laba Rugi  

periode 

2010-2015 

2 Capital 

Adequacy 

Ratio (CAR) 

 

CAR = 
                 

    
       Neraca dan 

Laporan 

Laba Rugi  

periode 

2010-2015 

3 Non 

Performing 

Loan (NPL) 

 

 

NPL = 
                 

            
       Neraca dan 

Laporan 

Laba Rugi  

periode 

2010-2015 

4 Operating 

Expenses  to 

Operating 

Income 

(BOPO) 

BOPO = 
                 

                      
       Neraca dan 

Laporan 

Laba Rugi  

periode 

2010-2015 

5 Loan to 

Deposit Ratio 

(LDR) 

 

 

LDR = 
            

                       
       Neraca dan 

Laporan 

Laba Rugi  

periode 

2010-2015 

Sumber : Neraca, Laporan Laba Rugi 2010-2015, Diolah. 
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3.5 Teknik Analisis Data 

  Dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah lebih dari 

dua sehingga untuk menjelaskan hubungan sebab akibat dan seberapa besar 

pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen maka 

menggunakan model analisis regresi linier berganda. Selain itu untuk 

mendapatkan hal yang pasti peneliti melakukan analisis kuantitatif yang 

dinyatakan dengan skala numeric (angka) dan data yang diolah menggunakan 

metode statistik berupa perangkat lunak statistic (statistic software) yang dikenal 

dengan SPSS (Statistic Product and Service Solution). 

3.5.1 Analisis Deskriptif  

Tujuan analisis deskriptif adalah untuk dapat melihat gambaran-gambaran 

secara umum dengan variabel yang dipakai dalam penelitian ini mengenai fakta-

fakta yang terjadi. 

3.5.2 Uji Kelayakan Model 

1. Analisis Koefisien Determinasi Multiple (R
2
) 

 Menurut Kuncoro (2011:108) Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya 

untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi 

variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai R
2
 

yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan 

variasi variabel dependen amat terbatas. Dasar untuk menentukan nilai R
2 

adalah: 

a.  Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

dependen. 
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b.  Nilai koefisien determinasi nol menunjukan variabel independen tidak 

memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk variasi variabel 

dependen.  

2. Pengujian Signifikan Secara Multiple (UJI F) 

 Untuk menguji kelayakan model regresi yang digunakan F-test atau Uji F. 

Menurut Kuncoro (2011:106-107) Uji statistik F pada dasarnya menunjukan 

apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Adapun prosedur 

pengujian yang digunakan dengan ketentuan taraf nyata 0,05 kriteria pengujian 

adalah sebagai berikut:  

a.  Jika nilai sig. F > 0,05, menunjukkan bahwa model persamaan yang  

dihasilkan dikatakan tidak layak.  

b.  Jika nilai sig. F < 0,05, menunjukkan bahwa model persamaan yang 

dihasilkan dikatakan layak. 

3.5.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

Menurut Uyanto (2009:243) Analisis regresi berganda digunakan untuk 

melihat pengaruh sejumlah variabel independen (X) dengan sebuah variabel 

dependen (Y) atau juga untuk memprediksi nilai suatu variabel dependen (Y) 

berdasarkan nilai veriabel independen (X). selain itu menurut Gudono (2014:133) 

dengan teknik analisis regresi seorang peneliti dapat melihat dengan segar dampak 

perubahan nilai variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. 

 Penelitian ini menggunakan lebih dari dua variabel independen sehingga 

untuk menjelaskan hubungan dan seberapa besar pengaruh variabel-variabel 
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independen terhadap variabel dependen digunakan model analisis regresi linier 

berganda. 

Analisis regresi berganda dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan 

(NPL), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan Loan to 

Deposit Ratio (LDR) terhadap Return On Assets (ROA) pada Bank Umum Swasta 

Nasional Devisa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2015. 

Formulasi persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut: 

  Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + e 

Keterangan: 

Y = Return On Assets (ROA) 

α = Konstanta 

β1 - β4 = Koefisien Regresi 

X1 = Capital Adequacy Ratio (CAR) 

X2 = Non Performing Loan (NPL) 

X3 = Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

X4 = Loan to Deposit Ratio (LDR) 

e = error term 

3.5.4 Uji Asumsi Klasik 

 Salah satu metode pendugaan parameter dalam regresi linear adalah 

Ordinary Least Square (OLS) yang berlandaskan pada beberapa asumsi tertentu. 

Mengingat data penelitian yang digunakan adalah data sekunder, maka untuk 

memenuhi syarat yang ditentukan perlu dilakukan pengujian atas beberapa asumsi 
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(normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi). Asumsi 

tersebut tidak boleh menyimpang dari asumsi BLUE (Best, Linear, Unbiased, dan 

Estimator). 

1. Uji Asumsi Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji salah satu asumsi dasar analisis 

regresi berganda, yaitu variabel – variabel independen dan dependen harus 

berdistribusi normal atau mendekati normal. Proses uji normalitas data dapat 

dilakukan dengan dua cara yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Untuk 

melihat normalitas residual dengan cara analisis grafik dapat dilakukan dengan  

cara pertama yaitu melihat grafik histogram dan yang kedua dengan melihat 

Normal P-Plot of Regression Standardized dari variabel terikat. Dasar untuk 

menentukan data berdistribusi normal dengan P-Plot of Regression Standardized 

adalah: 

a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

b.  Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau mengikuti garis diagonal, 

maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

Uji statistik sederhana yang sering digunakan untuk menguji asumsi 

normalitas adalah dengan menggunakan uji normalitas dari Kolmogorov Smirnov 

(K-S). Uji K-S dilakukan  dengan membuat hipotesis: 

Ho = Data residual berdistribusi normal  

Ha = Data residual tidak berdistribusi normal 

Dasar pengambilan keputusan  dalam uji K-S adalah sebagai berikut: 
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a.  Apabila probabilitas nilai Asymp.Sig (2-tailed) variabel residual > 0.05 maka 

Ho diterima 

b.  Apabila probabilitas nilai Asymp.Sig (2-tailed) variabel residual < 0.05 maka 

Ho ditolak 

2. Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi tidak kesamaan variabel dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain 

tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastistas. 

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastistas. Pengujian dilakukan dengan grafik scatterplot yaitu meregresi 

masing-masing variabel independen dengan absolute residual sebagai variabel 

dependen. Dasar pengambilan keputusan dari grafik scatterplot adalah: 

 a.  Jika ada pola, seperti titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang 

teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka terjadi 

heteroskedastisitas.  

b.  Jika tidak ada pola yang jelas serta titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 

pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 Selain melalui grafik scatterplot dapat digunakan uji glejser. Dasar 

pengambilan keputusan menggunakan uji glejser adalah: 

a.   Jika nilai signifikansi > 0.05 maka data tidak terjadi heteroskedastisitas. 

b.   Jika nilai signifikansi < 0.05 maka data terjadi heteroskedastisitas. 

3. Uji Autokorelasi 
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 Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2011). Model regresi yang 

baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Menurut Gudono (2014:153) 

untuk mendeteksi adanya autokorelasi digunakan Durbin-Watson. Uji Durbin-

Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (first order 

autocorrelation) dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model 

regresi dan tidak ada variabel lain diantara variabel independen. 

 Dasar pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah sebagai 

berikut: 

a.  Bila nilai DW terletak diantara batas atas atau upper bound (du) dan (4–du) 

maka koefisien autokorelasi = 0, berarti tidak ada autokorelasi. 

b.  Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau lower bound (dl) maka 

koefisien autokorelasi > 0, berarti ada autokorelasi positif. 

c.  Bila nilai DW lebih besar dari (4-dl) maka koefisien autokorelasi < 0, berarti 

ada autokorelasi negatif. 

4. Uji Multikolinieritas 

 Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji model regresi yang terdapat 

korelasi antar variabel Capital Adecuacy Ratio (CAR), Operating Expenses to 

Operating Income (BOPO), Non Performing Loan (NPL), Loan to Deposit Ratio 

(LDR). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi multikolinieritas diantara 

variabel bebas. Menurut Santoso (2010:206), pedoman suatu model regresi yang 

bebas mulikolinearitas adalah:  
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a.  Jika nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa 

tidak ada multikolinearitas antar variable independen dalam model regresi. 

b.  Jika nilai tolerance < 0,10 dan nilai VIF > 10, maka dapat disimpulkan bahwa 

ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. 

3.5.5 Pengujian Hipotesis 

1. Uji t 

 Menurut Kuncoro (2011:105) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan 

seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam 

menerangkan variasi variabel terikat. Dasar penilaian uji t adalah: 

a.  Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (sig<0,05), maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel bebas secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap variabel terikat. 

b.  Apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (sig>0,05), maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel bebas secara parsial berpengaruh tidak signifikan 

terhadap variabel terikat. 

2. Uji Koefeisien Determinasi Parsial (r
2
) 

 Koefisien determinasi (r
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien 

determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai yang mendekati satu berarti 

variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi-variabel dependen. 


